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Avrupa’da başlatılan Yeşil Mutabakat pandemi kaynaklı hasarların giderilmesi içinde bir çıkış yolu stratejisi şeklinde görülmeye başlandı. 
Bu çerçevede yeni kamu harcama programları ile düzenli bir geçiş planlanıyor. Karbon emisyonları ile büyüme arasındaki bağın ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor. Ancak bu da yoğun sabit sermaye yatırımları gerektiriyor. Bundan dolayı geçmişte bu sürecin ertelenmesi 
söz konusu olmuştu ama şimdi şartlar değişti. Covid-19 ile birlikte gelen düşük faiz ortamı, sermayenin yoğun iktisadi dönüşümünü 
mümkün hale getirdi. Böylece dünyanın en zengin pazarlarını kapsayan yeni bir ticaret ve yatırım bölgesi şekillenmeye başladı. Avrupa 
Birliği’nin “55’e Uyum Paketi” bu amaçla ithal malları için sınırda karbon vergisini getirdi. Tedarik zincirlerinde karbon emisyonu 
kontrolü için şirketlerin azami özeni göstermesine ilişkin yasalar ve ürün standartlarına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bu da yeşil 
mutabakat için kapsamlı bir geçiş stratejisi ihtiyacını ortaya çıkardı. Halen küresel çapta yaşanan tedarik zincirlerindeki problemler, 
hammadde ve gıda fiyatlarındaki artışlar, hem pandemi hem de bu dönüşümle yakından alakalı. Dünyanın bir tarafı diğer tarafından 
daha hızlı toparlanıyor. Bunun ilk nedeni aşılama performansı. Aşıya erişimin daha kolay olduğu yerler daha hızlı toparlanırken, diğer 
taraflar daha yavaş toparlanıyor. Sonrasındaysa daha hızlı toparlanan bölgelerin hammadde ve gıda maddesi ihtiyaçlarına daha yavaş 
toparlanan bölgeler hızlı bir biçimde cevap veremiyor. Hidrokarbon üreticileri üretim kotalarını pandemi sonrası toparlanma ile paralel 
bir hızla artırmayı siyasi nedenlerle kabul etmiyor. Hidrokarbon yatırımlarının yeşil mutabakata dayalı olarak bir biçimde yavaşlaması da 
ekonomilerdeki toparlanmaya birlikte artan ihtiyacın karşılanamamasına yol açıyor. Tüm bunlar pandemiden çıkış sürecinin küresel iş 
birliği içinde karşılıklı konuşarak daha dikkatli planlanması gerektiği ortaya koyuyor. Geçiş sürecinde yine hidrokarbon çözümler olacak 
ama karbon ve su ayak izini azaltmak temel öncelik olarak kalmaya devam edecek. Birleşmiş Milletlerin Glasgow’daki iklim değişikliği 
toplantısı bu açıdan önemliydi. Toplantıda somut eylem adımı olarak göze çarpan bir sonuç çıkmamasına rağmen iklim değişikliğini 
gündemde tutmak ve öne çıkarmak açısında başarılı oldu. Türkiye’de iklim değişikliği gündeminde konuşmaktan yapmaya geçiyor. 
Hedefler açıklandı. Artık kapsamlı bir yapısal reform programı düşünmeye başlamak durumundayız. Para ve maliye politikasından eğitim 
politikasına, sanayi politikasından ticaret politikasına pek çok konunun yeniden tasarlanması gerekiyor. Bunun niye aciliyet taşıdığının 
bir göstergesi olarak Avrupa’nın yeşil mutabakat çerçevesinde ileride ihtiyaç duyacağı hidrojen ithalatını karşılamak Türkiye’nin değil 
de Suudi Arabistan’ın harekete geçmiş olmasını gösterebiliriz. Demek ki Suudi Arabistan bile değişenin farkında ve buna göre pozisyon 
alıyor. Yenilenebilir enerjiye dayalı hidrojen üretimi için hazırlıklara başlıyor. Hem bilimsel araştırmaları hem de Ar-Ge faaliyetlerini 
destekleyeceğini duyuruyor. Diğer taraftan sınırda karbon vergisi şeklinde ek maliyeti yüklenmemek üzere bir emisyon ticaret sistemi 
kurup, karbonu maliyetlendirmek gerekiyor. Elektrik üretiminde kömürden çıkışı planlamak gerekiyor. Kömür madenlerinin olduğu 
yerlerde yaşayan ve işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar için sosyal programlar gerekiyor. Kömür kullanımının en yüksek 
olduğu Çin bile bunun farkında ve bu doğrultuda adımlar atıyor. 2009 yılında Çin’in elektrik üretiminin % 70’i kömüre dayalıydı. 2020 
itibariyle kömürün elektrik üretimindeki payını %57’ye gerilettiler. Çünkü Çin’de küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunun ve 
tek başına kalamayacağının farkında. Türkiye pandemi sürecine yanlış adımla başlayıp virüs işinin kısa sürede biteceği varsayımıyla döviz 
rezervlerini mantıksızca eritince yapılan hatanın ne kadar büyük olduğunu bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Artı rezervle bile zorlanan 
para politikası eksi rezervle daha büyük bir riske dönüşmüş vaziyette. Öte taraftan sermaye yoğun bir büyüme sürecine hazırlanmamız 
gerekirken, bunun finansman gereğini düşünerek, CDS risk primini düşürecek ve yatırımları artıracak politikalara odaklanmamıza 
ihtiyaç varken, piyasa koşullarını daha da zorlaştırıyoruz.
Türk lirasındaki olağanüstü değer kaybının ihracatta mucize yarattığı da söylenemez. İhracat hacmimiz artıyor ama başka ülkelere de 
bakıldığında mesela Çin’in de ihracatı aynı oranda artıyor. Hatta Endonezya, Vietnam, Polonya, Şili gibi ülkeler de önemli ihracat artışı 
gerçekleştiriyor. Demek ki kur avantajının değil, potansiyel pazarlardaki hızlı toparlanma gücünün önemli olduğu bir dönemdeyiz. 
Üstelik son zamanda yaşananlar, ihracatımızın daha yüksek teknolojili ürünlere doğru yapısal bir değişim geçirmesini de sağlamıyor. 
Yüksek ve orta teknolojili ürünlerin toplam ihracatımızdaki payı 2019’da %41’den, 2021’de %38’e gerilemiş durumda. Demek ki paramızı 
pul edince ekonomide yapısal bir değişim gerçekleşmiyor ve ihracatla büyüyen bir ülke haline gelinmiyor. Özetle küresel değişim hızla 
kapımıza dayanmışken ve yanı başımızda iklim değişikliği gündemi ile uyumlu yeni bir ticaret bölgesi şekillenirken, Türkiye’nin bu 
değişimin dışında kalması mümkün değildir. Pazar ve rekabet kaybı yaşamamak içim hazırlıksız ve tedbirsiz kalmamak lazım. Bir an 
önce niyet edip yola düşmek şart. Milli bir karbon fiyatlaması sistemi ile yeni bir sanayi politikası ve yatırım teşvik sistemi tasarlanmasına 
öncelikle ihtiyaç duyuluyor.

TİMBaşkanlar
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Son iki yıldır, tüm dünya ülkeleri ile birlikte Covid 19 pandemisiyle mücadele süreci yaşıyoruz. Salgınla mücadelede alınan önlemler, 
hayatımızın her alanını etkileyerek milyonlarca insana sağlık problemi yaşattı, iş hayatını etkiledi, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkardı 
ve ekonomilerde küçülmelere neden oldu. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren aşılama çalışmalarının etkisiyle dünya ekonomisi toparlanma 
eğilimine girdi ancak dünyanın gündemine yepyeni konular eklendi. Pandeminin ne zaman biteceğine ilişkin net tahminler yapılamıyor. 
Kademeli normalleşme süreci ve ekonomideki toparlanmalar ise her ülkede farklı yaşanıyor. 2022’ye sayılı günler kala yeni yılı geniş bir 
gündem maddesi ile karşılıyoruz. Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı belirsizlikler, hammadde fiyatlarındaki artış ve bozulan arz talep dengesi 
nedeniyle yaşanan enflasyon, gıda fiyatlarının yükselişi, navlun fiyatlarındaki artış, enerji maliyetlerindeki seviyeler, daha düşük karbon 
salınımına geçişin getireceği maliyetler, iklim değişikliği, yeşil ekonomi, dijitalleşme gibi konular yeni yılda gündemi meşgul edecek konuların 
başında geliyor. Çip krizi gibi tedarik sorunları da yine dünya gündemini meşgul edecek gözüküyor. Tabii dünyadaki tüm bu gelişmelerin 
ülkemize yansıması kaçınılmaz oluyor. Ülke olarak, jeopolitik olarak önemli bir noktadayız ve ekonomik ve siyasi açıdan gücümüzü korumak 
zorundayız. Pandemi tüm olumsuzluklarına rağmen Türkiye’ye yatırım, üretim ve ihracat için önemli fırsatlar sunuyor. Nitekim bu durumu 
büyüme verilerinden gördük. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde % 7.4, ikinci çeyreğinde % 22, üçüncü çeyreğinde de % 7,4 oranında 
büyüme kaydetti. İhracattaki artış ve sanayi üretimindeki canlanmayla 2021 yılının çift haneli büyüme ile tamamlanacağı tahmin ediliyor. 
Ülkemiz, bu süreçte gerek coğrafi konumunun avantajı gerek genç nüfusu gerekse üretim gücünün doğru yönetimiyle pozitif sonuçlar ortaya 
koyacağını gösterdi. Dünyanın yeni tedarik merkezi olabileceğini de ortaya koydu.

Ülkemizin ortaya koyduğu bu potansiyelin dünya ticaretinde karşılık bulabilmesi için Başkent’in Ticaret Odası olarak tüm çaba ve gayretimizi 
ortaya koyuyoruz. 2020 ve 2021 yılları bir taraftan üyelerimizin pandemi sürecini en az zararla atlatması için çalışmalar yaparken, diğer taraftan 
ticaretimizin devamını sağlayarak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımıza devam ettiğimiz bir yıl oldu. 2022 yılında 
da aynı şekilde çalışmalarımızı pandemi, iklim değişikliği ve dijitalleşme sürecinin yeniden şekillendirdiği ticari hayat üzerine kurgulayacağız. 
Üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak, bizim gündemimizin değişmez maddesi. Ankara Ticaret Odası olarak çalışmalarımızı 
üçayak üzerine kuruyoruz. İlki üyemize daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunmak. İkincisi şehrimizin ekonomisini geliştirmek. Üçüncüsü 
de ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu üçlüden birine ilişkin çalışma diğerine de fayda sağlıyor. Ankara Ticaret Odası’nda sektörleri temsil 
eden 67 Meslek Komitemizin bize ilettiği görüşler, talepler, sorunlar ve çözümler yol haritamızı oluşturuyor. Güncel gelişmelerden etkilenen 
160 bini aşkın üyemizin Komitelerimize yansıyan sorunları yine bizim çalışmalarımızın belkemiği durumunda. Çalışmalarımızı hem uzun 
vadeli hedeflerimize hem de kısa vadeli sorunların çözümüne göre güncelleyerek sürdürüyoruz. 2022 yılında da üyelerimizin ve çalışanlarının 
mesleki gelişimlerine yönelik eğitim, seminer ve toplantılar düzenlemeyi sürdüreceğiz. Sınırları aş, milyonlara ulaş diyerek üyelerimizi değişen 
dünyada ticaret yapabilir hale getirmek üzere başlattığımız “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği”ne devam edeceğiz. Odamızın teknolojik ve 
fiziki altyapısını iyileştirme ve dijitalleşme çalışmalarına hız vereceğiz.

Şehir ve ülke ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da devam edecek. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın beşincisini yapma 
hedefini önümüze koyduk. Ankara’nın sağlık turizminde gelişmesi amacıyla başladığımız HİSER projesine devam edeceğimiz bu yıl, Ankara’yı 
tüm kentsel sorunlarını çözmüş, katma değerli üretim gerçekleştiren, bilişim, savunma sanayi ve medikal sanayi ile ileri teknolojili sektörlerde 
öncü, tarım ve gıda üretiminde lider, kongre, fuar ve sağlık turizminde dünyanın tanıdığı bir başkent haline getirmeye yönelik çalışmalar 
yapacağız. Bu yıl ayrıca coğrafi işaretli ürünlerle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ankara’mızın tescilli ürünleri olan Ankara Tavası, Ankara 
Simidi, Ankara Döneri ve Ankara Tiftiği’nin Avrupa Birliği’nde de tescili için çalışmalara başlayacağız. Ayrıca, 2023 yılında yapmayı planladığımız 
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için de hazırlıklarımıza start vereceğiz.

Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi için güzel ve verimli bir yıl olması temennilerimle; sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum…

TİMBaşkanlar
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Değerli TİMHABER Okurları ;

2022 yılının ilk sayısında sizlerle tekrar buluşmaktan mutluluk duyduğumu belirterek başlamak istiyorum. TİMHABER Dergimizin 
yayınlanmasında emekleri geçen başta Yayın Kurulu Üyeleri olmak üzere; Tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, dernek personellerimize, 
Doğuhan Tanıtım firma yetkilisi ve çalışanlarına buradan bir kez daha teşekkür ediyor, başarılı nice yayınlar diliyorum.

Geçmişte mermer ve ahşabın kullanıldığı hemen hemen bütün mekanlarda artık seramik kullanımı artmıştır. Seramik bir ıslak zemin ya 
da banyo argümanı olmaktan çıkmıştır. Ülkemizde seramiğin kullanım alanları git gide artmaktadır. Günlük hayatın içinde bir çok yerde 
ve mekanda (cephe, salon, çeşitli üniteler, masalar, tezgahlar vs.) kullanmaktayız. Dünyanın en büyük ve en hafif seramiği Türkiye’de 
üretilmektedir. Buda seramiğin banyolardan çıkıp hayatın bir çok noktasında kullanılmasını sağlamıştır. Sektörün genişlemesi üreticilerimizin 
yatırımlarının artmasına olanak sağlamıştır. Bugün şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; “Türkiye seramik sektöründe ihtiyaç duyulan ve aranan bir 
ülke durumuna gelmiş olup, sektöre yön belirleyen bir konuma ulaşmıştır”. Bugün ihracat rakamlarına baktığımız da seramik çok önemli bir 
yere sahiptir. Üretilen ürünlere ve niteliğine baktığımız da kalite olarak da çok üst sıralardadır. Hazır bu bilgileri sizinle paylaşırken; 

Federasyonumuz TİMFED’in organize ettiği üretici firmalarımızın yeni ürünlerinin sektör paydaşları ile buluşmasını sağlayan UNICERA 
Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı İstanbul CNR Expo’da yoğun katılım ile gerçekleşti. 50 üyemiz ile katılım sağladığımız fuar programımızda 
TİMFED’e bağlı derneklerimizin de katılımı ile olağan yönetim kurulu toplantımızı da gerçekleştirdik. 

Her yıl geleneksel hale gelen bu yıl 10’uncusu düzenlenen “TİMKODER VELİ AKGÜN FUTBOL TURNUVAMIZ” 25 Eylül – 4 Kasım tarihlerinde 
OGM Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Turnuvada birinci olan takım “METROPOL DOĞALGAZ” olurken, ikinci “ANKARA TİCARET 
ODASI”, üçüncü ise “AL-ZE YAPI” takımları oldu. Turnuvamızın düzenlenmesinde bizlere destek olan tüm takımlara ve sponsor firmamız 
“VELİ AKGÜN’e”, turnuvamızın düzenlenmesinde büyük bir özveri ile organizasyonu sorunsuz olarak tamamlayan Sosyal İşler Komite Üyesi 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ve “EĞİTİMKODER” Başlıyor…

Her yıl olduğu gibi bu yılda TOBB, ATO IDEA ve TİMKODER iş birliği ile düzenlenen EĞİTİMKODER programımızın hazırlık çalışmalarına 
başladık. Pandemi koşulları gereğince iki yıl aradan sonra Mayıs ayında Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda, alanında uzman hocaların 
sunumuyla siz değerli katılımcılarımızla yeniden yüz yüze bir arada olmanın sevinci içerisindeyim. Sizlerde seminerlerimizde bizimle olmak 
istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. 

Derneğimiz TİMKODER, kurulduğu günden bu yana tüm başkan ve yönetim kurullarıyla beraber üyelerimizi bir arada tutmak; onların sosyal, 
kültürel, sektörel sorunlarıyla ilgilenmek amacı gütmektedir. 

Sektörümüzün seçkin firma temsilcilerinin yer aldığı Ankara Ticaret Odası Komiteleri tüm sorunlarımızı masaya yatırarak çözüm önerileri 
aramış, TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve ATO Başkanımız Sayın Gürsel BARAN vermiş olduğu desteklerle her zaman 
bizlerin yanında yer almıştır. Bizler de arkamızdaki bu güç ile camiamıza hizmet vermeye devam edeceğiz. 

Bu vesile ile 2022 yılının tüm dünyaya, öncesinde sağlık olmak üzere barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. “Birlikten kuvvet doğar” 
sözü ile tüm meslektaşlarımı derneğimize üye olmaya davet ediyor, iyi yıllar diliyorum.

Sağlıcakla kalın...

TİMBaşkanlar
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Değerli TİMHABER Okurları;

İklim değişikliklerinin, küresel dalgalanmaların ve salgınla mücadelenin devam ettiği bu süreçte, siz okurlarımızla yeni bir sayıda buluşmanın 
keyfini yaşamaktayız.

Bu sayımızda konumuzu, sektörümüzü koşulsuz ilgilendiren ve olmazsa olmaz yapı gereçlerinden “Yer ve duvar karoları” olarak belirledik. En 
temel noktada nihai tüketiciden üretici firmalara kadar uzanan üretim-lojistik aşamalarını, sektörümüzün ülkemizdeki ve dünyadaki yerini, 
gelecek yıllarda sektörün nereye doğru evrileceğini konu edeceğiz.

Benim ise bu yazımda özellikle bahsetmek istediğim konu, seramik yer ve duvar karolarındaki inovatif, tasarımsal Ar-Ge süreçleri. Türkiye’nin 
enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda, yer ve duvar karoları üretimi ve pazarlanmasında dünyanın önde gelen ülkelerinden 
biri olabilmesi ancak inovasyon alanında söz sahibi olmasıyla mümkün olacaktır.

İnovasyon kapasitesinin artırılması konusunda olası çözümler çevre, iklim değişikliği ve enerji verimliliği kaynaklı değişimlere ve artan 
müşteri ve tüketici beklentilerine cevap verebilmesi ve Türkiye’nin inşaat malzemeleri sektöründe “üretim odaklılıktan” “teknoloji odaklılığa” 
geçebilmesi için inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye’de inovasyona yönelik verilen maddi teşvik ve desteklerin ötesine geçilerek uzun vadede inovasyon kültürünün oluşturulmasını 
sağlayacak adımların atılması gereklidir.

Marka olmanın gereklerinden biri “tasarım”dır. Sektör oyuncularının iş birlikleri geliştirecek sinerji noktaları oluşturması gerekmektedir. Yurt 
dışına açılmak da şirketleri bir adım öne çıkaracak hususlardan birisidir. Bu bağlamda yurt dışı tasarım merkezleri ve tasarımcıları ile iletişime 
geçmek bir öneri olabilir.

Başka bir açılım da ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılara ulaşmak ve yeni değer zincirleri oluşturmaktır. Bu anlamda Türk seramik üreticileri ile 
Türk tasarımcılar iş birliği yaparak “kazan kazan” formülü oluşturabilir. Zira Türkiye’de endüstriyel tasarım ve güzel sanatlar alanında ciddi 
tecrübesi olan birçok üniversite bulunmaktadır. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında, yılların tecrübesine sahip sanayicilerle genç beyinleri 
bir araya getirerek ciddi bir sinerji oluşturmak mümkündür.

Gelecek sayımızda yeni konu ve konuklarımızla beraber oluncaya dek esenlikler dilerim.

TİMBaşkanlar

38. sayımızdan bu yana bu işin mutfağındayız...

TİMHABER dergimiz, yeni genç-dinamik komite üyelerinin öncülüğü ile görsel sunum, mizanpaj, içerik 
üretimi, tüm dizgi ve tasarımlar dernek bünyemizdeki grafikerimiz Gizem KOCA AYKAÇ tarafından 
hazırlanmaktadır. Dernek faaliyetlerimizin, sektörel haberlerin dışında, aktüel, bilimsel, sosyo-kültürel, 
sanatsal ve teknolojik birçok konuyu ele alarak siz değerli okurlarımızı bilgilendirmek en önem verdiğimiz 
misyonumuzdur. Gelecek sayılarımız için önerileriniz, konulardaki katkılarınız ve tüm eleştirileriniz bizi 
onurlandıracaktır.

“

“
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TİMAtamız

Geometri Kitabı, Atatürk tarafından el yazısı ile ilk defa 
Türkçe geometri terimleri kullanılarak 1936 yılının sonunda 
Dolmabahçe Sarayı’nda yazılmış olan ve 44 sayfadan oluşan 
bir kitaptır.

Agop Dilaçar kitabın 1971 baskısına yazdığı önsözde, kitabın 
yazılış hikâyesini anlatır. 1936 yılının sonbaharında Atatürk, 
Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman ve Agop Dilaçar’ı 
Beyoğlu’ndaki  Haşet Kitabevine gönderir ve Fransızca geometri 
kitapları aldırır. Kitaplar gelince uzmanlarla beraber gözden 
geçirmiş ve geometri kitabının ilk çalışmalarına başlamıştır. 
Kış ayları boyunca Dolmabahçe Sarayı’nda bu kitap üzerine 
çalışan Atatürk’ün hazırladığı kitap Kültür Bakanlığı 
tarafından 1937 yılında yayımlanmıştır. Atatürk, kitabında 
Arapça ve Farsça kökenli bazı geometri terimlerine; boyut, 
uzay,  yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, 
teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, 
çekül, yatay, düşey, dikey, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, 
beşgen, çokgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, 
yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, 
türev, alan, varsayı, gerekçe gibi günümüzde hâlâ kullanmayı 
sürdürdüğümüz Türkçe karşılıklar bulmuştur. Kitabın 
yazarının Atatürk olduğu kitapta belirtilmemiş; kapağında 
sadece “Geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara 
kılavuz olarak Kültür Bakanlığı’nca neşredilmiştir” şeklinde 

bir not düşülmüştür. Osmanlı döneminde üçgene müselles, 
alana Mesaha-i sathiye, dik açıya zaviye-i kaime, yüksekliğe 
kaide irtifaı deniliyordu. Üçgenin alanı için “Üçgenin alanı 
taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısına 
eşittir” tanımı yerine, “Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, 
kaidesinin irtifaına hâsıl-ı zarbinin nısfına müsavidir” tanımı 
kullanılıyordu.

“Atatürk’ün yazdığı geometri kitabı Atatürk, Sivas Kongresi’nin 
toplandığı Sivas Lisesi’ne, Lise Müdürü ve Matematik öğretmeni 
Ömer Beygo ve Başyardımcısı Felsefe öğretmeni Faik Dranaz ve öteki 
ilgililerle Kongre salonuna geldiler. Burada önce, 4 Eylül 1919’da tarihî 
kongrenin toplandığı Kongre salonunu ve özel odasını gezdi ve o günkü 
dekoru aynen korunan bu oda ve salonda o güne ait hatıralarını 
anlattı. Sonra topluluk halinde Lisenin 9/A sınıfında programdaki 
Hendese (Geometri) dersine girdi. Bu derste bir kız öğrenciyi tahtaya 
kaldırdı. Öğrenci tahtada çizdiği koşut iki çizginin başka iki koşut 
çizginin kesişmesinden oluşan açıların Arapça adlarını söylemekte 
zorluk çekiyor ve yanlışlıklar yapıyordu. Bu durumdan etkilenen 
Atatürk, tepkisini, “Bu anlaşılmaz Arapça terimlerle, öğrencilere 
bilgi verilemez. Dersler, Türkçe, yeni terimlerle anlatılmalıdır.” dedi 
ve tebeşiri eline alıp, tahtada çizimlerle “zaviye”nin karşılığı olarak 
açı, “dılı”nın karşılığı olarak “kenar”, “müselles”in karşılığı olarak 
da “üçgen” gibi Türkçe yeni terimler kullanarak, birtakım Geometri 
konularını ve bu arada “Pythagoras” teoremini anlattı. ”
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27 Aralık 1995 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Ankara’da kurulan 
TİMKODER, 26 senedir sektöre hizmet vermektedir.

Bugün sektör içerisinde önemli bir yere sahip olan TİMKODER; 
üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlamak adına faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Seramik ve yapı sektörü, banyo ve mutfak grubu, zemin-duvar 
kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, dekorasyon ürünleri, 
gibi pek çok alanda önemli üreticileri bir araya getiren, kamuoyunu 
bilgilendiren, sorunlara yönelik çözüm önerileri getiren, üyelerin 
görüş ve düşüncelerini ifade edebildikleri bir sivil toplum kuruluşu 
olan TİMKODER, denetim kurulu, danışma kurulu, yönetim kurulu 
ve değerli dernek üyeleriyle büyümeye devam ediyor.

TİMKODER Yönetimi, 26. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlamak amacıyla 
dernek merkezinde bir araya geldiler. Yoğun programlarına rağmen 
TİMKODER derneğinin yıl dönümünü unutmayan tüm dostlarına 
teşekkür ettiler.

TİMKODER 26 YAŞINDA!

TİMHaber
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TİMSeramik

Seramik nedir?
Seramik malzemeler, metal ve metal olmayan 
elementlerin birbirlerine birinci derecede iyonik 
veya kovalent bağıyla bağlandığı inorganik, metal dışı 
malzemelerdir. Seramik malzemelerin özellikleri 
atomlar arası bağlarına göre değişir.

Seramik malzemeler genel olarak düşük tokluk ve 
süneklikte olup sert ve kırılgandır. Seramikler, iletim 
elektronları olmadığından, elektrik ve ısıyı kötü iletir. 
Güçlü atom bağları nedeniyle çok ağır ortamlarda bile 
kimyasal olarak kararlıdır ve yüksek erime sıcaklığına 
sahiptir. Bu özellikleri seramik malzemeleri birçok 
mühendislik tasarımı için vazgeçilmez kılar. 
Seramikler, geleneksel ve mühendislik (teknik) 
seramikler olarak ikiye ayrılabilir.

Seramiklerin Mekanik ve 
Elektriksel Özellikleri;
Mekanik özellikleri: Basınç mukavemetleri çok 
yüksek olan seramiklerin çekme mukavemetleri 
çok düşüktür. Gevrek olduklarından iç yapı 
kusurları, çentikler, çizikler ve mikro çatlaklar 
gerilme yığılmasına neden olurlar; dolayısıyla 
çekme etkisinde kolay kırılırlar. Seramiklerde 
basınç mukavemeti ortalama olarak çekme 
mukavemetinin sekiz katıdır. Isıl işlemle yüzeyde 
artık basınç gerilmeleri oluşturarak çekmeye karşı 
mukavemetleri arttırılabilir. Seramiklerin kaymaya 
karşı direnci çok yüksektir, plastik şekil değiştirmesiz 
(ihmal edilecek düzeyde) kırılırlar. Ayrıca bazıları çok 
sert olduklarından (örn. alümina) aşındırıcı malzeme 
olarak geniş ölçüde kullanılırlar.

16 TİMHABER | www.timkoder.org
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TİMSeramik

Seramik Karo Nedir? Nasıl Üretilir?
Kil, kaolin, feldspat, silis veya diğer organik hammaddelerden belli ölçülerde hazırlanmış, 
çok ince öğütülmüş karışımın granül halinde yüksek basınçla kalıpta preslenerek 
şekillendirilmesi ile elde edilen ince levhaların, istenilen özellikler kazandırılacak şekilde 
kurutularak ve yüksek sıcaklıklarda pişirilerek, sırlı veya sırsız olarak üretilirler.

Seramik Karo Üretim Aşamaları;

1. Hammade
Doğadan elde ettiğimiz kil, kaolen, kuvars ve fedspat maddeleri belirli oranlarda karıştırılarak 
bir reçete belirlenir. Bu hazırlanan reçeteye göre seramik malzemenin özellikleri değişkenlik 
gösterir. (Örn; su emme, mukavemet.)

2. Beşiger
Hammaddelerin belirli oranlarda reçeteye uygun olarak hazırlandığı haznedir. Bu hazneden 
sonra malzeme uygun boyut aralığına getirilmek üzere çeneli kırıcıya beslenir, kırıcıya 
girmeden önce konveyör bant üzerinde içindeki istenmeyen maddeler uzaklaştırılır.

3. Değirmenler
Seramik çamuru hazırlanmak üzere hammadde değirmenlere alınır, bu değirmenlerin iç 
astarı genellikle alüminadan oluşmaktadır. Yaklaşık 7 saatlik bir süre de gerçekleşen öğütme 
işleminde belirli oranlarda alubit bilyalar kullanılır. Reçetelere göre değirmene alınan 
malzeme miktarı farklı olduğu için su oranı silikat oranı ve bilya sayıları farklıdır.

4. Havuzlar ve Sprey Dryer
Değirmenlerde çamur hale gelen seramik malzeme granül hale getirilmek için sprey dryer 
fırınına gönderilir. Sprey dryer fırınına gönderilmek üzere havuzlarda depo edilen seramik 
çamuru alt tabakada birikme yaşanmaması için daimi olarak karıştırma işlemine tabi 
tutulur. Havuzlardan hidrolik yağ pompalarıyla eleklerden geçen çamur sprey dryer fırınına 
gönderilerek granül hale getirilir.

600°C hava ile buluşan malzemeler granülleşir ve granül boyut aralığı 60-1000 mikron 
arasıdır. 60 mikrondan küçük granüller emiş fanı ile ayrılır.
Sprey dryer içerisinden çıkan granül % 5-6 nem oranına sahiptir.

5. Presleme
Granül hale getirelen hammadde hidrolik pres makinalarında yaklaşık olarak 3000 ton 
basınca maruz bırakılarak şekillendirme işlemi yapılmaktadır. Preslenmiş granül madde 
karo görünümüne kavuşur ancak son derece yumuşak ve dağılmaya müsaittir. Bu yüzden 
içerisinde bulunan nemi uzaklaştırmak ve sinterleme işlemi uygulamak gerekmektedir.

6. Sırlama ve Pişirme
Presleme işlemi sonrasında bünyede bulunan nemi uzaklaştırmak üzere karolar kurutma 
fırınlarına gönderilir. Kurutma işlemi 150-250°C dereceleri arasında nem oranı % 0.5 civarına 
düşürülür. Kurutma işlemi gerçekleşen karo estetik bir görünüm ve mukavemet amaçlı olarak 
desen baskısı ve sırlama işlemi gerçekleştirilir. Sırlamanın baskı mukavemetinde ve yüzeysel 
iyleştirme de etkisi çok önemlidir. Seramik yüzeyde içinde bulunan frit hammaddesi yüzeye 
camsı özellik kazandırmaktadır. Kurutma ve sırlama işlemi gerçekleşen karo pişirilmek 
üzere uzun fırınlara alınır, yavaş yavaş pişirilen karo yavaş yavaşta soğutularak çatlama ve 
patlama riskini en aza indirilirek pişirilir. Pişirme süresi yaklaşık olarak 50 dakika civarında 
olup, pişirme bölgesi (cehennem bölgesi) yaklaşık olarak 1250°C derece civarındadır.

7. Kalite kontrol ve Paketleme
Üretim aşamaları biten seramik karolar üretim yapan firmanın TSE standartlarına göre 
belirli kontrollerden geçerek üretim ve sevkiyat işlemleri onaylanır. Bu kalite yöntemlerinden 
başlıcaları şunlardır;

• Mukavemet testi
• Aşınma testi
• Kimyasal madde dayanım testi
• Su emme testi
• Geçirgenlik testi gibi ana karakteristik kontroller yapılır.

Sevkiyat onayı verilen karolara paketleme işlemi yapılır.
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Değer Kaybı Nedir?

Değer Kaybı, trafik kazasına karışan motorlu taşıtlarda kaza 
nedeniyle oluşan hasarın onarımı sonrasında, emsallerine kıyasla 
piyasa değerinde oluşan azalmadır. Kaza sonrası araç onarılsa dahi 
aracın kazadan önceki halini alması ve gerçek değerini görmesi 
imkânsızdır. Aracın onarımı esnasında orijinal ve yeni parçalar 
kullanılması da değer kaybına engel değildir. Sigorta şirketleri aksini 
iddia etseler dahi Yerleşik Yargıtay kararlarına göre “tamamen 
onarılmış olsa bile, tahribatın izlerini taşır; hiç hasar görmemiş 
emsallerine göre piyasa sürüm değeri düşüktür” denilerek onarım 
sonrası her halükarda değer kaybı oluşacağı öngörülmüştür.

Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Değer kaybı, en basit tabirle aracın kaza geçirmemiş halinin ikinci el 
piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki 
fark olarak nitelendirilebilir. Ancak hesaplamada belli başlı 
objektif esasların benimsenmesi yeknesak bir standardın oluşması 
bakımından önemlidir. Aracın kaza tarihindeki hasarsız emsali ile 
onarım yapıldıktan sonraki hali arasında aracın markası, modeli, 
model yılı, kilometresi, araçta onarım yapılan ve değişen parçalar 
gibi objektif ölçütlerle alınarak değer kaybı hesabı yapılmaktadır. 
Değer kaybı hesaplamalarında başlıca iki yöntemden ilki, trafik 
kazası sonrasında sigorta kayıtları, eksper raporları ile beraber 
hasar sorgulama talebinde bulunulmasıdır. İkinci olarak da alanında 
uzman ve yetkili servislerden değer kaybı inceleme talebinde 
bulunmaktır.

Değer Kaybı Kimden Talep Edilir?

Aracında değer kaybı meydana gelen taraf; bunu karşı tarafın kusuru 
oranında, karşı araç sürücüsünden, işletenden veya Karayolları 
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısından tazmin 
edebilir. Kanunen, bahsettiğimiz kişi ve kurumlar zarardan ortak ve 
birlikte sorumludurlar. Türk Ticaret Kanunu uyarınca; trafik kazası 
sonrasında değer kaybı oluşması halinde kusurlu olan taraf zorunlu 
mali trafik sigortası şirketi de zararı tazminle yükümlüdür. 

Aracın kaza tarihinden sonra devredilmesi durumunda da araç 
sahibi değer kaybı talebinde bulunabilecektir. Yargıtay kararları 
uyarınca; aracın değer kaybına uğramış bedel üzerinde satıldığının 

kabulüyle aracın satılması durumunda da değer kaybının oluştuğu 
kabul edilmiştir. Değer kaybı müessesinin nihai amacı; kişinin kaza 
nedeniyle oluşan zararını tazmin etmektir. Araç devredilse dahi 
araç sahibinin kaza nedeniyle doğan zararını gidermek hakkaniyetin 
gereği ve mağdurun yasal hakkıdır. Ancak kaza neticesinde araç 
pert hale gelmişse araç sahibi aracın bedelini piyasa bedeli karşılığı 
olarak sigorta şirketinden alması nedeniyle değer kaybı talep hakkı 
da doğmamaktadır.

Yasal Başvuru Yolları Nelerdir?

Değer kaybına başvurmak için kanunen mağdurların gerekli 
belgelerle 2 yıllık başvuru süresi içerisinde sigorta kuruluşuna 
başvurması gerekmektedir. Başvurudan itibaren 15 gün içinde zararın 
giderilmediği veya bir yazılı cevap alınamadığında; kuruluştan 
verilen cevap veya cevap verilmediğini gösterir belge ve iddianızın 
ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte genel mahkemelere ya 
da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yoluna gidilebilir. Başvuru 
için; gerekli evrak içeriği Sigorta Tahkim Kurulunun sitesinde 
ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Tahkim Komisyonu Kararlarına Karşı İtiraz Nasıl 
Yapılır?

Başvuru yapıldıktan sonra, komisyonun raportörleri tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda başvuru için gerekli şartların 
bulunması halinde dosya bağımsız sigorta hakemlerine yönlendirilir. 
Hakemler araştırma ve inceleme sonucunda başvuru hakkında 
kararlarını vermektedir. Uyuşmazlık miktarı 5.000 TL ye kadar 
olan hakem kararları kesindir. Tutarı 5.000 TL ve üzerinde olan 
uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı, taraflar 
komisyon nezdinde itirazda bulunabilir, 40.000 TL üzerindeki 
uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen karar taraflarca temyiz 
edilebilir.

Unutmamak gerekir ki; yukarıda verilen bilgilere en genel hatlarıyla 
değinilmiştir. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramamak için 
Araç Değer Kaybı talepleri ile ilgili tüm işlemlerin özenli ve dikkatli 
bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu hukuki sürecin avukat 
marifetiyle takip edilmesi, eksik veya hatalı bir işlem yapılmaması, 
dönüşü olmayan hak kayıplarının yaşanmaması ve sürecin kısa 
sürede sonuçlanması bakımından önem arz etmektedir.

Trafik kazası nedeni ile araçta meydana gelen hasar sigorta şirketlerinden tahsil edilirken; zararın 
tamamının karşılanmaması ve aracın 2. El piyasasında uğramış olduğu değer kaybının ortaya 

çıkması olasıdır. Bu yazımızda yaşanan trafik kazalarından sonra daha çok tercih edilen Sigorta 
Tahkim Komisyonu’na başvuru yolu kısaca ele alınacaktır.

TİMHukuk
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TİMhaber

BORPAINT, Bor Mineralli Isı Yalıtım ürünlerinin temelini bor 
madeni oluşturur. Bilindiği üzere bor madeninin dünyadaki toplam 
rezervinin %72’si ülkemizde bulunmaktadır ve bu madenin oldukça 
geniş kullanım alanları mevcuttur.

Hem çok iyi ısı ve su yalıtımı sağlayacak, hem yanmayacak, hem 
de binaya yük bindirmeyecek bir ürün yapmanın mümkün olup 
olmayacağı sorusuyla çıktığımız yolda, Ar-Ge ekibimizin yoğun 
çalışmaları sonucunda BORPAINT markası altındaki ürünlerimizi 
geliştirdik ve ülkemizin hizmetine sunduk.

Ürünlerimizin her şeyden önce ülkemizde ve dünyada öncü bir 
teknoloji olduğunu belirtmek isterim. BORPAINT iç ve dış yüzeyler 
için formüle edilmiş, tamamı Türkiye’de yerli imkânlarla üretilen bor 
katkıları ile özel, buhar geçirgenliği ve nefes alabilme özelliklerine 
sahip, iç ve dış cephede çok iyi derecede ısı, ses, yangın ve su yalıtımı 
sağlayan özel ısı yalıtım boyasıdır.

BORPAINT’i oluşturan özel formül, yüksek kalitede ısı ve su yalıtım 
özelliğinin yanı sıra termal köprüleri ve duvar yüzeyi ile çevresindeki 
hava arasındaki sıcaklık farkını ortadan kaldırarak yoğuşma 
oluşumunu engeller, böylece mükemmel bir küf önleyici özellik 
kazanır.

Aynı zamanda antibakteriyel özelliği vardır. BORPAINT’in içeriğinde 
bulunan bor katkıları, akrilik kopolimerler, özel pigmentler, dolgu 
maddeleri ile oluşturulan özel formülasyon ürüne düşük bir termal 
iletim katsayısı sağlayarak mükemmel bir ısı yalıtım özelliği ve ses 
dalgalarını emme yeteneği verir.

Isı yalıtımı ve ses emme özellikleri, uygulanan kalınlığa göre 
değişiklik göstermekle beraber %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar. 
BORPAINT’in içerisindeki yangın geciktirici bor bileşenleri ile yapı 
için gerekli yangın korumasını (süre, duman miktarı, damlama 
oluşturmaması, yangının ilerlememesi v.b. konularda) sağlamaktadır.
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Kullanıcıların BORPAINT ürünleriyle tanışmasıyla bu anlayışın 
ortadan kalkacağı konusunda iddialıyız, ısı yalıtımında kalınlığın 
artık hiçbir önemi kalmamıştır. Bunu bir örnekle tarif etmemiz 
gerekirse, geçmişteki kalın paltoların, kazakların yerini günümüzde 
ince termal giysiler almıştır. Elbette teknolojideki gelişmeler buna 
imkân tanımıştır. Bizim ürünlerimize de bu mantıkla bakılabilir, 
ürünümüzün başarısını Ar-Ge çalışmalarımızla elde ettiğimiz 
teknolojinin eseri olarak nitelendirebiliriz.

Isı transferi, sıcaklık farkından kaynaklanan bir enerji aktarımıdır. 
Sıcaklık farkının bulunduğu her durumda, sürekli bir ısı transferi 
olur. BORPAINT borlu ısı yalıtım boyasında kullandığımız bor 
madeninin ısı transfer özelliği çok düşük olduğundan, sıcaklık 
bir sonraki tabakaya önemli olmayacak derecede, çok az iletilir. 
Ürünlerimiz, sıcağa ve soğuğa karşı mükemmel bir koruma sağlar, 
hem dış cephelerde hem de iç yüzeylerinde kullanılabilir. Tavan 
boyası olarak uygulandığında mekân içinde üretilen ısının kaçmasına 
engel olur ve tasarruf sağlar.

BORSTUCCO Isı Yalıtım Sıvası Bir diğer ürünümüz olan BORSTUCCO 
Isı Yalıtım Sıvası ise benzerlerine göre çok farklı özelliklere sahiptir. 
En çok öne çıkan özelliği ise kapağını açıldığında kullanıma hazır 
standart bir ürün olmasıdır. Diğer ısı yalıtım sıvaları, genellikle 
toz halindedir. Şantiye ortamında ustalar tarafından kovalara 
boşaltılıp, su ile karıştırılarak kullanıma hazırlanmaktadır. Ancak 
bu hazırlanma sırasında kullanılan su miktarının standart olmaması 
ve karıştırma homojenliğinin tam sağlanamaması, malzemenin 
duvara uygulandıktan sonra çatlamasına ve dökülmesine neden 
olabilmektedir. BORSTUCCO Isı Yalıtım Sıvasında ise bu tarz riskler 
söz konusu değildir, çünkü ürün fabrika ortamında ve aynı formül 
çerçevesinde hazırlanmaktadır. Böylece ustalar, kovanın kapağını 

açtığında derhal ürünün kullanıma geçebilmektedir. BORSTUCCO Isı 
Yalıtım Sıvasının bir diğer büyük avantajı ise, sadece 4-5 mm kalınlıkta 
yeterli ve kaliteli bir ısı yalıtımı sağlayabilmesidir. BORFIREPROOF 
Yangına Dayanıklı Boya Yine bor katkılarıyla üretimini yaptığımız bir 
diğer ürünümüz ise BORFIREPROOF Yangına Dayanıklı Boyamızdır. 
Bu ürünümüz 1450 derecede dahi yanmama özelliğiyle, özellikle 
okul, otel, kreş, hastane gibi çok sayıda yapılar can kurtarıcı rol 
oynayabilir. Kullanım alanları oldukça geniştir, bunları aşağıdaki 
şekilde sıralayabiliriz.

• Yapıların taşıyıcı kısımlarında,

• Güvenli kaçış tünellerinde,

• Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeyler ile beton, ahşap, 
boru sistemleri ve çelik yapılarda,

• Alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda,

• Yanmazlık istenen tüm mekânlarda,

• Hastane, tiyatro, okul, kreş ve sinema salonları gibi toplu bulunulan 
mekânlarda,

• Askeri tesis, fabrika, termik santral ve endüstriyel yapılarda,

• Çatı ve cephelerle, yangın merdivenlerinde, bacalarda,

• Kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlerde,

• Duman ve ısının yayılmaması için hava kanallarında,

• Tesisat borularında ve boruların geçtiği bölgelerde.

BORPAINT iç yüzey duvar ve tavanlarında uygulandığında içeride 
oluşan ısıyı yine içeriye yansıtarak ve hapsederek dışarı kaçmasını 
önler. Dış cephede kullanıldığında ise sıcak ve soğuk hava dalgalarını 
ayna gibi yansıtarak bina yüzeyine, böylece de iç mekâna nüfuz 
etmesini önler.

BORPAINT borlu ısı yalıtım boyası tamamen doğal bileşenlerden 
üretilmektedir, bu yüzden sağlığa zararlı herhangi bir madde 
içermemektedir. Her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanarak yaşam 
alanlarındaki konforu en üst seviyeye ulaştırır. BORPAINT toz, sıcak 
ve soğuk sudan etkilenmez. Böcek ve haşereler tarafından deforme 
edilemez. Uzun ömürlü kullanımıyla dayanıklı bir ürün olan 
BORPAINT borlu ısı yalıtım boyası, zamanla bozulma göstermez, 
çürümez, küflenmez, korozyon ve paslanma yapmaz. Binaların iç 
yüzeylerinde ve dış cephelerinde kullanılabilir. Isı, su, ses ve yangın 
yalıtımını aynı anda sağlayarak güvenli, hesaplı ve konforlu bir 
yaşam alanı oluşturur. İnsanlardaki genel algı, yalıtımın ne kadar 
kalın olursa o kadar iyi olacağı yönündedir.
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TİMhukuk

TOBB, ATO ve TİMKODER iş birliği ile düzenlenen 
geleneksel hale gelen ‘’EĞİTİMKODER‘’ olarak 
adlandırdığımız kişisel gelişim ve eğitim 
seminerlerimizin 12’ncisine hazırlandığımız 
bugünlerde tekrar aynı yoğun duygular ve heyecan 
içerisindeyiz. 2021 yılında gelen yoğun talepler 
doğrultusunda pandemi nedeniyle ilk kez online 

olarak gerçekleştirdiğimiz seminerlerimiz bu yıl 
kaldığı yerden devam ediyor. Çok yakında Ankara 
Ticaret Odası Meclis Salonunda, alanında uzman 
hocaların sunumuyla siz katılımcılarımızla tekrar 
bir araya gelmenin sevinci içerisindeyiz. Sizler de 
seminerlerimizde bizimle olmak istiyorsanız sosyal 
medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

Eğitimkoder
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1. Bize kendinizi kısaca tanıtıp şu 
an içinde bulunduğumuz Demir-
Gemici çalışmalarından biraz 
bahsedebilir misiniz?

Ben Zeynep Kübra Demir. 12 senedir 
avukatlık mesleğini icra ediyorum. 2008 
yılında Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldum. Daha sonra 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi 
Hukuku yüksek lisans programını 
burslu olarak tamamladım. Yasal stajımı 
İstanbul’da tamamladıktan sonra, Şirketler 
Hukuku’na olan ilgim üzerine 2011 yılında 
Bournemouth Üniversitesi’nde Ticaret 
Hukuku alanında Yüksek Lisans programını 
tamamladım. İngiltere’de eğitim gördüğüm 
süre boyunca bir hukuk firmasında 
çalışarak uluslararası alanda deneyim 
kazanma fırsatı buldum. Türkiye’ye dönüş 
yaptığımda Ticaret Hukuku alanında 
duayen hukukçularla çalıştım. Kariyerime, 
edindiğim bilgi ve tecrübeyle kurucu ortağı 
olduğum Demir- Gemici Hukuk Bürosu’nda 
devam ediyorum.

2. Avukat olmaya nasıl 
kararverdiniz?

Kendimi bildim bileli hep ne istediğini 
bilen daha da önemlisi ne istemediğinin 
farkında olan idealist biri oldum. 
Avukatlık her zaman hayalini kurduğum 
bir meslek olmasına rağmen yapmak 
istediğim kalıplaşmış avukatlık modelinin 
çok dışındaydı. İstediklerimi başarmak 
konusunda gösterdiğim çaba sayesinde 
bugün hep yapmak istediğim mesleği hayal 
ettiğim şekilde yapmaktayım. 

3- Uzmanlık alanınızın Şirketler 
Hukuku olduğunu biliyoruz, bize  
neden bu alana yöneldiğinizden 
bahsedebilir misiniz?

Uzmanlığın, her alanda olduğu gibi hukuk 
sektöründe de her geçen gün dahada 

değer kazandığına olan inancımızdan 
ötürü uzman olduğumuz konularda 
hizmet sunmak diğer alanları ise 
uzmanına bırakmak her zaman mesleği 
icra ederken benimsediğimiz ilkemiz 
oldu. Bu ilkemiz doğrultusunda Şirketler 
Hukuku’na yönelerek bugünkü çalışma 
şeklimizi geliştirdik. Şirketlere verdiğimiz 
danışmanlık hizmeti bir anlamda şirketin 
gözü, kulağı ve sesi olan bir faaliyettir. Bu 
yönüyle şirketin işleyişine dahil olmanın, 
farklı departmanlardan farklı ekiplere farklı 
konularda hizmet vermenin bizi dinamik 
kıldığına inanıyorum.

4. Danışmanlık Hizmeti verdiğiniz 
şirketlerle yaptığınız çalışma 
tarzından bize biraz bahseder 
misiniz?

Geçmiş zamanda avukatlık mesleğinin 
misyonu, bilindiği üzere, müvekkillerin 
haklarını tez ve antitez üretmek suretiyle 
savunulmasından ibaretti.

Hukuk alanında zamanla yaşanan gelişmeler 
avukatlık mesleğini yalnızca savunma 
yapmaktan çıkarmıştır. Artık uyuşmazlık 
ortaya çıkmadan kişiler arasında kurulan 
hukuki ilişkilerin başlangıcında hukuka 
uygun olarak kurulmaları ve dolayısıyla 
uyuşmazlıkların önceden önlenmesi gibi 
önemli ve çağdaş bir yaklaşım ortaya 
çıkmıştır.

Biz halihazırda bunu “Koruyucu Avukatlık” 
olarak adlandırıyoruz. Müvekkillerimize 
esas olarak risk yönetimi yapmak suretiyle 
henüz uyuşmazlık çıkmadan hukuki 
ilişkinin sağlam bir şekilde kurulmasını 
sağlamaya yönelik hizmet vermekteyiz. 

Bunun yanında şüphesiz ki; Avukatın 
önceliği kesinlikle hukuk olmakla beraber, 
günümüzde sunduğumuz hukuki hizmetin 
yanı sıra olaylara ticari bakış açısıyla 
yaklaşarak  müvekkilimizin ticari planlarını 
da özümsüyoruz. Bu yöntemi uygularken 

alanında uzman mali müşavirler ve 
danışmanlarla iş birliği yapmanın ulusal ve 
uluslararası piyasada bizlere rekabet gücü 
sağladığına inanıyoruz. 

Hukuk alanının ticarileştiği yerde, 
alanında profesyonel ekiplerle çalışmanın 
rekabetçi piyasa yapısının oluştuğu 
gerçeği karşısında, müvekkillerin dilinden 
konuşarak uyuşmazlıkları ona göre 
yönetmemizi ve istenilen sonuca ulaşmayı 
sağladığına dolayısıyla başarıyı getirdiğine 
inanıyoruz. 

Bu başarımızın en büyük göstergesi de 
mevcut müvekkillerimizle uzun süreli iş 
birliğimiz oluyor ki bununla her zaman 
gurur duyuyoruz.

5. Son olarak tüm hukuk fakültesi 
öğrencilerine iletmemiz için bize 
verebileceğiniz tavsiye, altın kural 
var mı?

Ben mesleğe yeni başlayacak arkadaşlara, 
öncelikle yaptıkları işin önem ve değerine 
inanmalarını, mesleği benimseyerek  içinde 
bulundukları şirketin yapısını doğru şekilde 
analiz etmelerini ve finans, hukuk gibi 
temel alanların yanında sosyal psikoloji ve 
iletişim alanlarında da kendilerine yatırım 
yapmalarını öneriyorum.

Yaptığımız meslek de dahil olmak üzere 
her türlü iletişimde bir sözü nerede ve 
nasıl söylediğinizin rolü önemli olmakla 
iletişimin sonsuz gücünün karşılaştıkları 
her problemin çözümüne katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. 

TİMHukuk
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TİMMüze

Corona virüs salgını, istisnasız dünyadaki tüm ülkelerin 
ekonomilerini alt üst etti. Bu durumun da kısa süre içerisinde 
düzelmesi pek de olası gözükmüyor. Ülkeler, bu kriz ile başa 
çıkabilmek için farklı önlemler aldılar. Tüm bu önlemler de özellikle 
ekonomik anlamda bir krizin tüm ülkelerde baş göstermesine sebep 
oldu. Doğal olarak tüm işletmeler, bu kriz karşısında farklı önlemler 
ile ayakta kalmaya çalışıyorlar…

Kriz, en basit haliyle “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun 
veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, 
buhran” olarak tanımlanabilir. Şu anda yaşadığımız Corona virüs 
salgını kaynaklı kriz, her alanda iş hayatını etkiliyor. Ama kriz 
dönemlerinde, özellikle pazarlama alanında yapılacak manevralar 
ile ciddi anlamda krizi yönetmek mümkün olabilir.

Kriz zamanlarında belki de en büyük problem pazarlama, çünkü 
tüketicilerde talep azalıyor, harcama eğilimi düşüyor, üreticilere, 
ürün ve hizmetlere olan güven azalıyor. Üstelik mevcut Corona virüs 
salgını sebebiyle insanların salgının yayılmasını önlemek amacıyla 
evlerine kapanmaları işlerin neredeyse durma noktasına gelmesine 
neden olmuş durumda.

İşte krizde pazarlama yönetimi tam da burada devreye giriyor;

Kriz zamanlarında, firmaların ilk yaptıkları şey, tanıtım faaliyetlerine 
ara vermektir. Firmaların büyük bir çoğunluğu kriz ortamı düzelene 
kadar beklemeyi tercih ederler. Kriz zamanlarında yapılacak tanıtım 
faaliyetleri, sanılanın aksine çok etkili ve güçlüdür. Öncelikle, 
reklam hiç olmadığı kadar etkili olur, çünkü kriz zamanlarında 
tanıtım faaliyetleri yok denecek kadar azdır, reklam yapan firmalar 
hemen göze çarpar, her zaman olduğu gibi onlarca, yüzlerce tanıtım 
faaliyetleriyle bombardımana tutulan tüketici, bu tanıtım faaliyetini 
hemen fark eder. Bu zamanda, az olan tanıtım faaliyetleri sayesinde, 
tanıtım yapan firma, tüketiciye krize rağmen faaliyetlerine devam 
ettiği ve güvenilir bir firma olduğu mesajlarını verir. Bu mesajlar 
sayesinde, tanıtım faaliyetlerinde bulunan firmalar, pazar paylarını 
ciddi anlamda büyütebilirler.

Her zaman önemli olan, müşterilerle sürekli iletişim içerisinde 
olma, kriz zamanlarında daha da önemli hale geliyor. Çünkü bu 
zamanlarda hatırlanmak, müşteriler için daha değerli oluyor. Kriz 
zamanlarına müşteriler de krizi tüm zorluklarıyla yaşıyorlar. Böyle 
zamanlarda, onları hatırlamak, yardımcı olmak, onlara hiçbir zaman 
unutmayacakları bir deneyimi yaşatmak olacaktır. Müşterilere 
ücretsiz danışmanlık vermek, ödeme vadelerini uzatmak, size 
çok fazla zarar vermeyecek ürün ve hizmetleri ücretsiz sağlamak, 
müşterilerin minnettar olmasını sağlayacaktır. Unutulmaması 
gereken en önemli nokta krizin geçici olduğudur. Kriz sonrası tüm 

firmalar kaybedilen müşterileri yerine koymak için çok fazla zaman 
ve para harcamak zorunda kalacaklardır !

Son olarak, herkesin evde olması ve virüsten etkilenmemek 
için kendini izole etme çabaları müşterilerin çoğunu çevrimiçi 
kaynaklara yönlendirmiş durumdadır. Gerek süreçlerin gerekse 
ürünlerin çevrimiçi olması büyük avantaj sağlayabiliyor. Dolayısıyla 
işlerini ve süreçlerini çevrimiçine taşıyabilen işletmeler bu krizi çok 
daha kolay geçiştirmeyi başaracaklardır.

Ayrıca;

• Satışlarınızı artırıp ayakta durmaya çalışırken, çok emek 
verdiğiniz marka bilinirliğinize zarar vermeyin.

• Kullanıcılarınızı segmente etmeye gayret gösterin. Çok fazla bilgi 
paylaşıldığı bugünlerde, çok fazla mesaj atarak kullanıcılarınızı 
sıkmayın.

• Herkes krizden etkilendi ve gerçekten sıkıldı. Müşterilerinize 
sağladığınız her avantajı corona virüsü ile ilişkilendirmeyin. (Örn;  
Corona İndirimi, Kupon Kodu Corona-19 vs.)

Birlikte kalarak bu durumu atlatacağız…

TİMBilgi
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İstanbul’un fethini takiben, Topçu Ocağı 
bünyesinde İstanbul’da Tophane-i Amire’de 
kurulan entegre savunma sanayi tesisleriyle 
Türkiye’de sanayinin de temelleri atılmıştır.

1832 yılında Tophane Müşirliği, 1908 yılında 
İmalat-ı Harbiye Umum Müdürlüğü ve 
Kurtuluş Savaşını takiben Ankara’da 1923 
yılında Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
ve 1950 yılında da, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu ile savunma sanayide gelinen yolda, 
Kurumun kuruluşu ile birlikte, sivil sanayinin 
de gelişmesinin temelleri atılmış ve bugüne 
gelinmiştir.

Kurum, Türk sanayinde ilkleri gerçekleştirmiş, 
yetiştirdiği insan gücüyle sanayide bir okul, bir 
ekol olmuştur.

Kurumun 600 yıllık tarihinde yaşanan bu 
süreç, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nin ana 
temasını oluşturmuş ve Türkiye sanayisine yön 
veren bilgi ve teknoloji, Tophane-i Amire’den 
bu yana müzemizde sergilenmeye çalışılmıştır.

Müzemiz 22 Mayıs 2013 tarihinde açılmıştır. 
4500m² kapalı ve 10000m² açık alanda olmak 
üzere, sanayi tarihinin yansıtılması, sanayideki 
sürecin izlenmesi, sanayi kültürünün 
oluşması ve gelişmesi çerçevesinde alınan 
yolu günümüze taşıyarak, önemli bir görevi 
üstlenmiştir.

600 YILLIK 
TARİH
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TİMMüze

19. yy. sonunda II. Abdülhamit döneminde batılılaşma 
hareketleri kapsamında yapılan yapılardandır. İmalat-ı 
Harbiye Fabrikaları’nın büyük çoğunluğu işgal altındaki 
İstanbul’da bulunduğundan, Kurtuluş Savaşı’nın ilk 
dönemlerinde cephane ve malzeme temininde, büyük 
güçlükler yaşanmış, askerî malzemeler İstanbul’dan 
kaçırılarak Anadolu’ya getirilmiş ve o zaman süvari 
kışlası olarak kullanılan bu bina ve çevresi atölye haline 
getirilerek ordunun ihtiyacı olan silah, mühimmat, harp 
araç ve gereçleri üretilmiştir. Müze binası, 20 Kasım 
1922 yılında lokomotif bacasından çıkan bir kıvılcımla 

tamamen yanar ve yangın Ankara’nın her yanından 
görülür, Gazi Mustafa Kemal Paşa’da yangın yerine 
gelerek ‘‘Hepimize geçmiş olsun. Bunun daha iyisinden 
yüzlerce yapacağız.’’ der. Kısa bir süre içinde binanın 
inşaatı tamamlanır, açılışına Gazi Mustafa Kemal Paşa’da 
davet edilir. Eşi Latife Hanım’la tesisleri gezer, emeği 
geçenlere teşekkür eder ve ‘‘Türk, Öğün, Çalış, Güven’’ 
veciz sözlerini burada söyler.

Kurtuluş Savaşı’nı takiben bu bina ve çevresi, günümüze 
kadar ülkemiz sanayisinde birçok ilklere hizmet etmiştir.
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Stefana 16 yaşındaydı.

Henüz küçük bir çocukken yetim kalmıştı. Annesi ile 
birlikte yaşayan bir Bulgar kızıydı. Hristiyanlık dinine 
mensuptu. Selanik’in Avrathisar kazasına bağlı Boğdançe 
köyünde yaşayan Stefana’nın hayatı fukaralık ve zorluklar 
içinde geçiyordu. Genç kızın hayatı bir Müslüman olan 
Emin Efendi ile tanışması sonrası tamamen değişti. (Bazı 
kaynaklar Müslüman gencin adının Mustafa olduğunu da dile 
getirmektedir.)

İki genç birbirine âşık oldu ve evlenmeye karar verdi. Bunun 
için tek yol, kızın Müslüman olmasıydı. Stefana, kendi hür 
iradesiyle Müslüman oldu ve Ayşe adını aldı; ama Boğdançe 
rahibinin baskısı üzerine annesi itiraz etti. Kızının zorla 
Müslüman yapıldığını iddia ederek Selanik’te valilik makamına 
şikâyet etti. Bunun üzerine Ayşe, Selanik’e giderek şahitler 
huzurunda ihtida yaparak Müslüman olduğunu söylemek 
zorunda kaldı.

Boğdançe’li Hristiyanlar, Ayşe’nin Selanik’e gittiğini ABD’nin 
Selanik Konsolosu Hacı Lazarov’a iletti. Aslen bir Bulgar olan 
Lazarov, 150 kişi ile Selanik garını kuşatarak Ayşe’nin gelmesi 
için pusuya yattı. Ayşe yalnızca Müslümanlığı seçmemiş, 
ferace de giyerek Müslüman gibi yaşamaya başlamıştı. 
Ayşe, tren garında inince ilk işi zabitlerin yanına giderek 
durumunu anlatmak oldu. Türk askerinden kendisini valiliğe 
götürmelerini istedi. Ayşe’nin yanına biri onbaşı olmak üzere 
üç Mehmetçik verildi.

Alman ve Fransız konsolosları öldürüldü.

Ayşe ve askerler daha kapıdan çıkar çıkmaz Lazarov’un 
adamları Ayşe’yi yakaladı. Türk askerinin yanında bir 
Müslüman kızı, feracesi yırtılarak üstelik. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin konsolosu tarafından kaçırıldı. Selanik Valisi 
Mehmet Refet Paşa, vakayı şöyle nakleder; “Selanik’in 
Avrethisar kazasından bir Bulgar kız, anlaştığı bir Müslüman 
ile evlenebilmek için ihtida etmek üzere ferace giymiş ve 
yaşmak takım giymiş olduğu halde Selanik’e gelmek üzere, 5 
Mayıs 1876 günü trenle yola çıkar.

Kızın Selanik’e gelmekte olduğunu önceden haber alan 
Amerika Konsolosluğundan iki kişi ve 150 kadar (Bulgar 
ve Rum) avane kişi istasyonda toplanıp trenin gelmesini 
beklerler. Tren gelince kız, jandarmalara müracaat ederek 
üç kişi refakatiyle hükümet konağına doğru yol almakta iken 
istasyonda bekleyen Amerika Konsolosluğundan 2 kişi ve 150 
kadar (Bulgar ve Rum) avane kişi, kızın ferace ve yaşmağını 
yırtıp zorla Amerika Konsolosluğuna götürürler. Jandarmalar 
mâni olmak isterlerse de kalabalığa karşı bir şey yapamazlar ” 
(Sabah Gazetesi, 9 Mayıs, 1876)

Kısa sürede binlerce kişi Selanik Valiliği önünde toplandı. Vali 
Refet Paşa’dan bir an önce Ayşe’yi ABD konsolosluğundan 
kurtararak bu suça karışanların cezalandırmasını istiyordu. 
Kalabalığın içerisinde silahlı ve öfkeleri ile meşhur Arnavutlar 
kalabalığı domine ediyordu. Vali Paşa’nın tüm söz ve vaatlerine 
rağmen kalabalık her geçen saat artıyordu.

Olayların hemen başında Londra’ya şöyle yazmıştı; “Eğer 
onlar, kızın Hükümet Konağına doğru gitmesine izin vermiş 
olsalardı, kızın İslamiyet’i özgür iradesiyle kabul edip 
etmediği ya da ona baskı veya zorlama yapılıp yapılmadığı 
ortaya çıkarılacaktı. Bunun yerine onlar kızı polisin elinden 
zorla aldı.”

Eliot, başka raporlarında da kızın kendi hür iradesiyle 
Müslüman olduğunu ve asıl baskı yapanın ABD konsolosu 
Lazarov’un yaptığını da belirtecekti. Ayrıca Lazarov kızı 
kaçırmakla kalmamış ABD’ye gönderdiği raporlarda 
Müslümanların kızı zorla alıkoyduğunu iddia etmişti. Olaylar 
giderek daha karmaşık hale geldiği bir sırada hiç beklenmeyen 
bir gelişme yaşandı. Almanya ve Fransa’nın konsolosları Jules 

Moulin ve Eric Abbott öfkeli kalabalığın bulunduğu Selimpaşa 
Camisine geldiler.

Bu iki konsolos Türk yetkililere hiçbir bilgi vermeden ve 
herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan bir anda öfkeli 
kalabalığın arasına daldı. Vali Refet Paşa, haberi aldığında iş 
işten çoktan geçmişti.

Derhal Osmanlı donanmasına haber verilerek takviye birlik 
istendiyse de iki konsolos öfkeli kalabalık tarafından linç 
edilerek öldürüldü.

Savaş gemileri Selanik’te...
Bu elim hadise bir anda dünya siyasetini karıştırdı. Almanya, 
Fransa ve Rusya zırhlı gemilerini Selanik’e gönderdi. 
Osmanlı da kendi gemilerini bölgeye göndererek bir anda 
savaş pozisyonu aldı. İki gencin aşkıyla başlayan hadiseler 
neticesinde Selanik’in işgal edilmesi artık an meselesi olmuştu. 
21 Mayıs 1876 tarihinde onlarca savaş gemisi Selanik’i abluka 
altına almış bulunmaktaydı.

Sultan Abdülaziz olaylar daha fazla büyümeden suçluların 
yakalanması için emir verdi. Kısa sürede konsolosların 
ölümüne neden olduğu düşünülen 56 kişi tutuklandı. Yıldırım 
hızında yapılan yargılamalar sonucunda 12 kişi idama 
mahkûm edildi ve altı kişinin idamı derhal gerçekleştirildi. 
İdamlar Resmî Gazete’de şöyle yer aldı;

“Söz konusu olayla ilgili olarak Padişahımızın manidar çabası 
ve imparatorluk tarafından alınan birkaç önlem ile mevcut 
yerde hiçbir huzursuzluğa mahal vermeden zanlıların hepsi 
yakalanıp tutuklandılar. Doğru görgü tanıklarla koordineli 
olarak yürütülen incelemelerin ardından, tutuklananların 
içerisindeki altı kişi hadisenin gerçek suçluları olarak tespit 
edildi ve İmparatorluk Yasaları gereğince ölüm cezasına 
çarpıtılıp salı günü idam edildiler.”

Osmanlı hükümeti, suçluları cezalandırmıyordu. Batılı 
devletlerin öfkesini dindirmek için suçu sabit olmayan 
vatandaşlarını katlediyordu. Bu durum Türk dostları İngiliz 
Büyükelçisi Eliot ve Lotti tarafından da kınanıyordu. Ancak 
İstanbul’daki talebeler; bu katliam ve Rus yanlısı Nedim 
Paşa’nın devletin onurunu ayaklar altına alan uygulamalarına 
daha fazla dayanamayarak büyük öğrenci hareketleri başlattı.

1876 ayının Mayısında, Fatih’te sayıları binleri bulan 
öğrencilerin başlattığı isyan dalgası sonrası Mahmud Nedim 
Paşa büyük bir paniğe kapıldı. Zaten bazı devlet memurları 
Sadrazamlık mührünü bile Nedim Paşa’dan çalmıştı. Ayrıca 
Batılı devletler Hacı Lazarov’a herhangi bir suç isnat etmezken 
vakanın başından beri halkı yatıştırmak isteyen Vali Refet 
Paşa’nın da yargılanmasını istedi.

Yetkililer soruşturmayı genişleterek olaya geç müdahale ettiği 
gerekçesiyle donanmadaki birçok muvazzaf ve rütbeli askere 
ceza yağdırdı. Bir kısmı doğrudan tutuklanırken önemli bir 
kısmı askerlik görevinden atıldı. Tüm bu hadiseler Sultan 
Abdülaziz’in önce bir darbeyle devrilip sonra cinayetine giden 
yolda ilk kıvılcımları ateşledi. Nitekim kısa süre sonra Hüseyin 
Avni Paşa’nın liderliğinde harekete geçen cunta emeline 
ulaşacaktı. Boğdançe’de başlayan masumane bir aşk hikâyesi 
iki konsolosun ölümüne, Selanik’in kuşatılmasına, Sadrazam 
Mahmut Nedim Paşa’nın devrilmesine ve nihayetinde Sultan 
Abdülaziz’in otoritesinin sarsılmasına neden oldu.

Ayşe, Lazarov’un elinden kurtarılarak Müslüman ahaliye 
teslim edildi; ama Emin Efendi ile akıbetlerinin ne olduğuna 
dair elimizde kesin bir bilgi bulunmuyor.

                                                                        Mazlum ÇELİK
                                                                   Maltepe Üniversitesi
                                                                 Gençlik Akademisi Müdürü
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1. Geleceğin teknolojisi denilen Metaverse nedir?

Metaverse teknolojisini, Covid-19 salgını sonrasında global 
ekonomiyi ve markalar dünyasını yeniden inşa etme ve kapitalizmi 
yeniden tasarlama ana fikri etrafında şekillenen “Büyük Sıfırlama” 
stratejisinin gelecekteki yeni bir aşaması olarak görebiliriz.  Buna 
göre; Metaverse, tüm dijital dünyaların birleşimiyle oluşturulan 
ortak bir sanal paylaşım alanına verilen yeni isim olarak 
açıklanabilir. Çok yeni ve kendisi hakkında sürekli yeni bilgilerin 
ortaya çıktığı bu yeni tür dijital teknolojinin bir başka özelliği, 
tüm dijital dünyaları içerisinde barındırabilen kurgusal evren 
olma niteliği taşıyor olmasıdır. Sosyal medya devi Facebook’un 
ismini Meta olarak değiştirmesiyle dünyanın gündemine gelen 
Metaverse’e sanal gerçeklik gözlüğü ve artırılmış gerçeklik yoluyla 
ulaşılabileceğini söyleyebiliriz.

2. Gerçekten geleceğin beklenilen teknolojisi mi 
olacak?

Günümüzde 5G teknolojisi ile birlikte Web3.0 teknolojisi 
dijital ekonominin boyutlarını değiştirirken, merkezi olmayan 
uygulamalar, otonom kuruluşlar, Defi olarak bilinen merkeziyetsiz 
finans sistemi ve kripto paraları Metaverse teknolojisiyle bir 
araya geldiğinde, tüm bunlar insanlık için dijital teknoloji eksenli 
yeni bir dünya anlamına geliyor. Bu sebeple TİMDER üyesi 
işletmeler dijital teknolojiler ile uygun bir dönüşüm ve uyum 
içinde Metaverse ekonomisinin yeni iş yapma modellerini bir an 
önce oluşturmalıdırlar. Unutmamak gerekir ki; iş ve ekonomi 
dünyasında geleceği yakalama hedefiyle trendleri takip eden 
kurumlar ilerleme kaydederken, trendleri takip edemeyenler 
geride kalmakta ve gelecekte rekabette kaybetme riskiyle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. 

3. Bu kavram ne zaman şekillendi ve uygulanmaya 
başladı?

20. yüzyıl dengeleri ile kurulan bir teknoloji ve iş dünyası 
anlayışından pandeminin oluşturduğu yeni bir dengeyle kurulan 
Metaverse eksenli bir teknolojik yaşama geçiş, geleceğin 
teknolojisi olarak bilinen blok zincir tabanlı sistemler ve blok 
zincir kökenli bir ekonominin gelişimiyle kaçınılmaz şekilde 
ortaya çıkmıştır. Böyle bir saptama sonrasında, post-pandemik 
dönemde küresel ekonominin geleceğini anlamak için yaptığımız 
varsayımlardan ortaya çıkan seçeneklerin tamamında ortak olan 
unsur büyük bir dönüşüme işaret etmektedir. Pandemi dönemiyle 
birlikte hızla hayatımıza giren küresel dijitalleşmede internetten 
sonra yeni bir aşama olan Metaverse teknolojisinin insanların, 
ulusların ve iş dünyasının geleceğini yeni baştan şekillendirme 
kapasitesi ve gücüne sahip olduğunu tüm gerçekliğiyle 
söyleyebiliriz. 

4. Metaverse sosyal etkileşimi nasıl etkileyecek?

Bugün için dijital dünyada yer alan kullanıcıların tamamının ortak 
sorusu Metaverse üzerinde yaşamın nasıl şekilleneceği üzerine 
odaklanmış durumda. Bunun yanıtını doğru verebilmek için   
Facebook’un Metaverse alanında yoğun bir çalışma yürüteceğini 
duyurmasıyla birlikte gözlerin üzerine çevrildiği Web3.0 ve 
Web4.0 teknolojilerini çok iyi anlamamız gerekmektedir. 
Metaverse evrenini hayatımıza getiren üçüncü nesil internet 
olan Web3.0 makine öğrenme ve yapay zekâ ile hareket eden açık 
bir internet dünyası olarak kabul edilmektedir. Bunun anlamı 
Web3.0 dünyasında merkezi güçlerin kontrolünün olmaması. 
Web3.0’ten daha ileri şeklinde tanımlanan Web4.0 (semantik web), 
insanların ve akıllı makinelerin birlikte etkileşime geçebilecekleri 
artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılarak ürünlerin 
yaşadığımız ortamda nasıl durduklarının test edilebileceği bir 
ortam inşa etmektedir. Sonuç olarak Web dünyasından aşama 
aşama ilerleyerek geldiğimiz Metaverse dijital evrende, gerçek 
dünyada nasıl alışveriş yaparak ya da işe gidip gelerek zaman 
geçirebiliyorsak sanal olarak yapabileceğiz.

5. Metaverse kullanıcılara neler sunuyor, ücretli mi 
olacak?

Dünyada her şeyin blokchain tabanlı bir sistemle birbirine entegre 
olduğu dijital küreselleşme çağının en son aşamalardan birisi 
olan Metaverse evreninin bileşenlerini sanal gerçeklik gözlükleri 
ve çok oyunculu çevrim içi oyunlar meydana getirmektedir. 
Teknoloji devlerinin ulus devletler üzerinde hakimiyeti olduğu 
yeni dijital dünya düzeninde Metaverse adeta üç boyutlu internet 
işleviyle kurgulanmış evren olarak paylaşılan bir sanal dünya 
kuruyor. Metaverse bir başka ifadeyle evrenin ötesinde, VR 
kasklarla artırılmış gerçeklik eşliğinde milyonlarca kişinin 
katılabildiği sosyal organizasyonlar düzenleyebilir, dünyanın 
her yerini gezebilir, ücretlerin kripto paralar üzerinden ödendiği 
sanal bir ekonomik hayat yeni ve vazgeçilmez bir yaşam tarzınız 
olabilir. Böyle bir alternatif evrende NFT olarak satılan sanal 
eserlerin ücretlerini kripto paralarla ödeyebilir, hatta blockchain 
teknolojisiyle bu eserleri sergileyebilir, isterseniz de satabilirsiniz.

METAVERSE 
hakkında
merak ettiklerimiz...

TİMTeknoloji
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TİMAnkara

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım 
alan ailelere yönelik başlatılan ‘Başkent Kart’ uygulaması bir ödül daha aldı. 

Finans ve teknoloji sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan ve en 
iyi projelerin yarıştığı PSM Awards 2021’de ‘En İnovatif Ürün’ kategorisinde ‘Altın 

PSM’ ödülüne layık görülen Başkent Kart, bugüne kadar 5’inci kez ödül almış oldu.

Elektronik ödeme dünyasının nabzını tutan ‘Payment Systems 
Magazine’ tarafından finans ve teknoloji sektörünün en inovatif 
projelerinin ödüllendirildiği ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen PSM 
Awards 2021 ödüllerinin kazananları belli oldu.
  
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “bir elin 
verdiğini diğeri görmeyecek” sözleriyle başlattığı “Başkent Kart” 
uygulaması, ‘PSM Awards 2021’ kapsamında ‘Altın PSM’ ödülüne 
layık görüldü.
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TİMAnkara

EN İNOVATİF ÜRÜN

Temassız ödemeler, e-ticaret, para transferleri ve daha birçok 
alanda çığır açacak projelere imza atan şirketleri buluşturan 
PSM Awards 2021 ödül töreninden Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Başkent Kart” ödülle 
döndü.

Sektöre doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayan dünyaca 
ünlü bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar 
tarafından başlatılan birçok proje “Yenilik”, “Yaratıcılık” ve 
“Sosyal Fayda” bölümleri altındaki 12 kategoride Altın PSM, 
Gümüş PSM, Bronz PSM, Başarı Ödülü ve Büyük Ödül için 
yarıştı. 300’e yakın başvuruyu değerlendiren jüri, 60 şirketin 
79 projesini ödüle layık buldu.

PSM Ödüllerinde Başkent Kart uygulamasının teknolojik 
altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Anonim Şirketi, “En İnovatif Ürün” 
kategorisinde Başkent Kart ile Altın PSM ödülünü almaya hak 
kazandı. 

5’İNCİ KEZ ÖDÜL ALAN BAŞKENT KART 

MARKALAŞTI  

Sosyal sorumluluk ve inovasyon kategorilerinde bugüne 
kadar ulusal ve uluslararası alanda 5’inci kez ödül alan 
Başkent Kart’ın sektör içinde önemli bir marka hâline 
geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire 
Başkanı Gökhan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bankaların verdiği kredi kartlarındaki gibi çipli ve 

temassız ödeme imkânına sahip ön ödemeli para kartı olan 
Başkent Kart, kullanıma açılmasının ardından 8 ay geçmesine 
rağmen finans ve teknoloji alanlarında aldığı ödüllerle adını 
tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Başkent Kart tüm 
dünyada geçerli Türkiye’nin tek en kapsamlı şehir kartı oldu. 
Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak 
için tasarlanan ancak kısa sürede diğer vatandaşlarımız 
tarafından da benimsenerek kullanılmaya başlanan Başkent 
Kart’tan daha fazla vatandaşımızın yararlanması için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
   
 400 bine yakın kişi tarafından kullanılmaya başlanan 
Başkent Kart’ın teknolojik altyapısını hazırlayan Birleşik 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi daha 
önce de bu uygulama ile “Sardis Ödülleri” kapsamında 3 altın 
ödül alırken Fast Company Dergisi’nin düzenlediği “Most 
Innovative Campanies” araştırmasında da dünyanın en iyi 
7’nci inovatif şirketi seçildi.
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HEP BİRLİKTE MÜZİKLE
Ankara Seğmenleri

Ankara Ticaret Odası (ATO), “Seğmenlik” geleneğinin yaşatılması 
için “Hep Birlikte Müzikle Projesi’ni hayata geçirdi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle ATO 
İDEA koordinatörlüğünde, başkentin tarihi geçmişinde önemli bir 
yere sahip ‘Seğmenlik’ kültürünü yaşatmak ve yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenen kültür ve eğlence 
sektöründe faaliyet gösteren 105 sanatçıya destek olmak amacıyla 
hayata geçirdiği “Hep Birlikte Müzikle Projesi’nin açılış programı 
ATO Fuaye Alanı’nda düzenlendi. 

ATO Başkanı Gürsel Baran, ‘Ankara Efesi’ ve ‘Ankara Yiğidi’ olarak da 
bilinen Seğmenliğin 6. yüzyıl Oğuz Türklerinden kalan kültür mirası 
olduğunu ve Ahilik teşkilatının askeri kanadını oluşturduğunu 
belirterek, “Ticaret ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımızın 
yanı sıra sosyal ve kültürel projeleri de hayata geçirerek şehrimizin 
gelişimine katkı sağlamak istiyoruz.”  ifadelerini kullandı.  TİMKODER 
Yönetim Kurulu ATO Fuaye alanı ve Kent Konseyinde düzenlenen 
“Hep Birlikte Müzikle Projesi” etkinliklerine katılım sağladı. 
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hukukkusubilgi Mert KOZAN
Avukat
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TİMbülten

Pandemi sürecinde tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle taleplerin karşılanamayışı ve enerji başta olmak üzere emtia 
ve navlun fiyatlarının fahiş fiyatlarla işlem görmesi enflasyon artışını da beraberinde getirdi. Enflasyon tüm dünya ülkeleri 
gibi ülkemizi de etkisi altına aldı.

Enflasyondaki bu artış, ekonominin 
tüm aktörleri ile birlikte işletmeleri 
de yakından etkiliyor. Enflasyon 
dolayısıyla çeşitli yükümlülüklerle karşı 
karşıya kalan işletmelerin işleyişleri, 
düzenleri bozuluyor. Bir işletmede 
oluşan değer hareketlerini izlemek 
için paranın satın alma gücündeki 
değişimleri dikkate almak gerekiyor. 
Oysa mevcut durumda, bilançolarda 
parasal olmayan kıymetlerde artış 
yaşanmış gibi göründüğünden 
şirketlerin mali tabloları mevcut 
ortamda gerçeği göstermekten 
uzaklaşarak, ilerleyen dönemlerde 
bir dizi yanlışın ortaya çıkması riskini 
barındırıyor. Bu nedenle gerçekte 
olmayan ancak enflasyon nedeniyle kar 
gibi gözüken işletme sermayelerinin 
vergilendirilmemesi, işletmelerin zayıf düşürülmemesi için enflasyon muhasebesi uygulamasına bir an önce geçilmesi 
gerekiyor. Bu nedenle yazılı bir açıklama yaparak enflasyon muhasebesine geçilmesi çağrısında bulunduk. 

En son 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesine yeniden dönülerek, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde enflasyon muhasebesinin uygulanması işletmelerin devamlılığı açısından fayda sağlayacaktır.  

Enflasyon Düzenlemesi olarak da tanımlanan Enflasyon Muhasebesi’nin uygulanabilmesi için Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) son yıl yüzde 10, son üç hesap yılında ise yüzde 100 oranında artmış olması gerekiyor. İncelediğimizde, 
Yİ-ÜFE’de 35 aylık artışın yüzde 100’ü aştığını görüyoruz. Mevcut şartlar altında, fiyatların yükselmesi gelir tablosunu 
yükseltiyor ancak bu rakamların kar olmadığını biliyoruz. Bu durum kar dağıtımı ya da kredi kullanımı durumlarında yanlış 
sonuçlar doğmasına neden olabiliyor.

Enflasyon muhasebesi, Anayasamızın 73’üncü maddesinde belirtilen vergi matrahının adil ve doğru tespiti için de gerekli bir 
düzenleme. İşletmelerimizin enflasyona karşı korunarak ticaretin sağlıklı bir şekilde devamı için enflasyon muhasebesine 
bir an önce geçilmesi önem taşıyor. 

TİMBilgi
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Çanakkale Seramik, malzemenin benzersiz kimyasını 
sanatsal bir formla yeniden yorumlayan FormArt 
koleksiyonunu tanıttı. FormArt koleksiyonu, sanat ve 
zanaati tek yüzeyde buluştururken, ‘zamansız’ şıklığı 
yeniden tariflemeye davet ediyor.

Çanakkale Seramik, sürdürülebilir ürünleri ve yenilikçi 
tasarımlarıyla, yaşam alanlarına yeni anlamlar katmaya devam 
ediyor. Çanakkale Seramik’in yeni FormArt koleksiyonu her bir 
hissin, seramikteki yansımasını betimlemekle kalmıyor; seramiği 
unutulmaz anların merkezine taşıyor. Nostaljiyi, anı ve geleceği aynı 
anda kucaklayan yeni koleksiyon, klasik tasarım çizgilerini modern 
dünyanın süzgecinden geçirmeyi hedefliyor. Hayatınızı bir başyapıta 
dönüştürebilecek tüm detaylarla FormArt koleksiyonu, duygularınıza 
yeni boyutlar, evinize ise yeni dokunuşlar kazandırmak üzere Kale 
satış noktalarında sizi bekliyor.

Tasarımların iyileştirici etkisi

Bir mekânı benzersiz kılan, zihninize kazınan tasarımı kadar 
kalbinizde bıraktığı hislerdir. Tıpkı, hayalleriniz ve gerçeklerinizin 
uyumundan gelen mutluluk, değerleriniz ve seçimlerinizi buluşturan 
huzur, sıcacık sofralarınıza eşlik eden coşku gibi. Dokunsallık ise 
duyguları tasarlamak temasının önemli bir noktasını oluştururken, 
ürünlerin ve yüzeylerin bıraktığı his; rahatlatan, iyi hissettiren 
dokuların organik formlarda kullanılması aynı zamanda görsel 
rahatlık da sağlıyor. 

Allure serisi ile yeni bir ruh hali

Formart koleksiyonunda yer alan Allure ile yaşam alanları 
bambaşka bir ruh kazanıyor. Klasik ve modern çizgilerin muhteşem 
birlikteliğiyle öne çıkan mat yüzeyler 5 ayrı renk seçeneği ile 
kullanıma uygun. Allure serisi, elegan görünümü ve 3 farklı modülü 
ile mekanların yeni gözdesi olmaya aday.

Geçmişten ilham alan Atria 

Geleneksel Türk seramik renklerinden alınan ilhamın görkemi Atria 
serisi ile mekanlara yansıyor. Atria serisi’nin krakle sır ile tasarlanan 
beşgen formunda karoları, zarafetini bulunduğu tüm atmosferlerde 
hissettiriyor. Ustalıkla işlenen el yapımı yüzeyler mekanlara canlılık 
getirecek tarzı ile göz dolduruyor.

Farklı olmak isteyenler için: Heritage

Formart koleksiyonu, dekorasyonda fark yaratmak isteyenlere 
Heritage ile cevap veriyor. Geçmişin izlerini modern mekanlar 
için yeniden yorumlayan ürün, el yapımı metalik ve parlak yüzey 
alternatifleri ile şık bir görünüm sağlıyor. Heritage, modası hiç 
geçmeyen mekanlar yaratmanın sihirli formülünü yaşam alanlarına 
taşıyor.

Zamansız seri ‘Vanity’

Vanity serisi ile seramiğin en şık hali, mekanlara seçkin bir atmosfer 
kazandırıyor. Vanity serisinin altın ve platin dekor seçenekleri 
sayesinde yüzeylerde ‘zamansız’ bir moda hâkim. İhtişamlı ruhuyla 
öne çıkan seri, aynı zamanda verdiği dinamik etkiyle mekanları 
yaşayan alanlara dönüştürmeyi başarıyor.

Doğaya saygılı ürünler

Doğa dostu üretim anlayışını uluslararası standartlarla belgeleyen ve 
seramik sektöründe bir ilk olarak bütün ürünlerine EPD Sertifikası 
alan Kale Seramik’in, seramik karodaki güçlü markası Çanakkale 
Seramik, yıllara dayanan güven ve tecrübenin sembolü olmaya 
devam ediyor. İyi Bak Dünyana hareketi ile doğadan ilham alarak 
çevre dostu ürünler üreten Çanakkale Seramik’in; duvar, yer, tezgâh 
arası seramik karolar iç mimaride rahat temizlenen bir kullanım 
imkânı sunarken, özellikle ıslak hacimli mekânlarda sağlıklı bir 
ortam da yaratıyor.

Çanakkale Seramik FormArt Koleksiyonu’nda 
sanat ve zanaati tek yüzeyde buluşturdu.
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48 YILDIR
KİMYAMIZDA

MÜKEMMELLİK
VAR.

Yapi
kİmyasallarinin
Adi

Daima en iyiye ulaşmak için
önce kalbimizi verdik.

Ustalaşmak için zamanımızı,
Sınırları aşmak için emek, 
ilerlemek için fikir verdik. 

İyi baktık memleketimize... 
Çevremize değer, hayata renk verdik. 

Kale gibi sağlam durduk,   
80 ülkede bizi tercih edenlere
güven verdik. 

Biz yapı kimyasallarına adımızı
işte böyle verdik. 
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Kendinizden biraz bahseder misiniz? 

Ön lisans İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri eğitimim sonrasında 2012 
yılında lisans eğitimimi Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı bölümünde tamamladım. 2015 yılında Gazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Yüksek Lisans eğitimimi bitirdim. 
Bugüne kadar çeşitli kurumsal ve kişisel gelişim eğitimlerine 
katıldım ve son olarak 2021 yılında Haliç Üniversitesi Yaşam 
Koçluğu Sertifikasına hak kazandım.  2007 yılında tanıtım, etkinlik 
ve organizasyon alanlarında yarı zamanlı başlayan iş hayatım 2010-
2012 yılları arasında GSM operatörleri ile marka yönetimi ve saha 
analizi konusunda yürütülen projelerle devam etti. 2012-2015 yılları 
arasında çeşitli otel, konut ve iş yeri projelerinde görev aldıktan 
sonra ağırlıklı olarak fuar ve mağaza tasarımı alanlarında tasarımlar 
yapmaya devam ediyorum. Küçük yaştan itibaren hobi olarak 
beden-zihin ve evren konusundaki yaptığım araştırmalar ve aldığım 
eğitimler sonucunda mimari ve marka tasarımlarının yanı sıra 
kendisini yeniden tasarlamak isteyen kişilere profesyonel mentorlük 
hizmeti vermekteyim. Kısacası çizim ve tasarım hobimdi, mesleğim 
oldu. Diğer bir hobim olan kişisel gelişim, başka bir uzmanlık haline 
geldi. Bu konuda hobilerinin mesleğe dönüştüğü bir kişi olduğum 
için kendimi şanslı hissediyorum ve herkes için böyle keyifli bir 
deneyim yaşayabilmelerini diliyorum.

İç mimarlık denilince aklınıza ilk gelen nedir?

Mekanda en verimli işlevselliği sunabilmek adına hazırlanan genel ve 
detay çözümlerin, estetik merkezinde gerçekleştirilmesi diyebiliriz. 
Fonksiyonların, estetik formlara dönüştüğü disiplindir İç mimarlık. 

Sizin tasarım tarzınız nedir?

Ben hayatta ‘en’leri’ olmayan bir kişiyim. Algoritmasını anlayabildiğim 
ve bana keyif veren her esere, tarzından bağımsız hayranlık duyarım. 
İhtiyaçlar doğrultusunda her akım ya da tarzdan faydalanılabilir 
bence. Bu konuda katı sınırlarım yok. Ancak bir seçim yapmam 
gerekse, seçimim minimalizm olurdu. Çünkü minimalizm sanatında 
ötesinde bir terapi, tedavi adeta benim için.

Sizce boya mı, duvar kağıdı mı? 

Bence brüt beton, boya, duvar kağıdı, ahşap kaplama, dekoratif sıva, 
seramik, doğal taş, üç boyutlu kaplama panelleri, hatta interaktif 
duvar panelleri ve benzeri birçok seçeneğimiz var. Hepsinden 
doğru kullanımlarla maksimum verimi alabiliyoruz. Bir seçim 
yapabilmemiz için mekanın gereklerinden yola çıkmamız gerekir.

Dekorasyonda bizlerin yaptığı ve en çok 
karşılaştığınız hatalar nelerdir?

DOLDURMA ÇABASI! Benim en sık gördüğüm ve en büyük tasarım 
hatası olan mekanı doldurmaya çalışmak. Çünkü düşünülenin 
aksine aslında bizler boşluğu tasarlarız.  İkinci sık gördüğüm yanlış 
ise duvar kullanımları. İç mekanların yüzey olarak en büyük alanını 
kapsayan duvarlar referansızlık ve sanatsızlıktan yeterince tasarıma 
destek olamıyor.

Bize, düşük bütçe ve birkaç dokunuşla bambaşka 
hava yaratabileceğimiz dekorasyon fikirleri verebilir 
misiniz?

Huzur veren bir yaşam alanı için basit ve yalın çizgilerle minimalist 
tasarım yaklaşımları kullanılabilir. Eşya kalabalığından uzak , sade 
bir mekan tek duvarının duvar kağıdı ile kaplanmasıyla fark yaratır. 
Son birkaç yılın trendi olan tropik tarzdaki bu tip duvar kağıtlarını 
ve büyük ebat seramikleri şahsen ben kullanırken keyif alıyorum. 
Ve mekanın olmazsa olmazı bitki. Her bütçeye uygun harika ev 
bitkileri mevcut. Kimisi güzelliği ile tasarıma fayda sağlarken, 
kimisi güzelliğinin yanında ortama şifa sağlamakta. Ancak seçim 
yaparken özellikleri iyi araştırılarak ve hangi mekanda kullanılacağı 
belirlenerek alım yapılmalıdır. Çünkü her bitki her mekanda 
yaşayamadığı gibi bazı bitkiler yanlış kullanım alanlarıyla sağlığa 
zararlıda olabilmektedir.

Bize dekorasyonda doğru bildiğimiz yanlışlardan 
örnekler verebilir misiniz? 

Aydınlatma konusunda direk ışıktan ziyade, ışık kaynağını 
görmediğimiz en direkt ve yansıyan aydınlatma tasarımları daha 
doğru bir kullanımdır. Mekanda tek bir aydınlatmaya görev yükleyerek 
ondan verim almamız mümkün değildir. Tüm mobilyalar takım 
olmak zorunda değildir. Ya da tek bir tarz belirleyip, bu merkezde 
hareket etmekte çok modern bir yaklaşım değil günümüzde. Tek 
bir tarzın peşine takılmak yerine, farklı tarzların uyumlu kullanımı 
daha günümüz trendlerinde mekanlar yaratır. Küçük mekanlar 
beyaza boyanarak geniş algısı yaratmaya çalışmakta çok yaygın 
bir yanlıştır. Daha ferah bir ortam elde edeceğiniz aşikar ancak bu 
durağan ferahlık, genişlik algısını istediğiniz kadar yaratmayacağı 
gibi birde sıkıcı bir mekan yaratmanıza sebep olacaktır. Onun yerine 
açık ve koyu renklerin birlikte doğru kullanımı daha keyfi veren, 
dinamik mekanlar yaratır. Bu konuya benzer başka bir yanlışta çok 
sade çalışma alanları tasarlamak. “Bu sanılanın aksine performansı 
düşürür.”
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Projelerde konsept belirlemek zorunlu mudur? 
Konseptsiz de tasarım yapılabilir mi?

Bir kitabın konusu, sahnedeki gösterinin bir teması ya da 
heykelin söyleyeceği birkaç şey olmalıdır. Tasarımların canlı 
ve cansız çevresiyle bir iletişimi olması gerekir. Bu iletişimi 
sağlayan temelde konsepttir. Konsept, anlayış ve kavrayış 
demektir. Konsepti olmayan bir şey tanımsızlığa mahkumdur.                                                                                                    
Konseptsiz bir şeyler yapabilirsiniz ancak bunun adı tasarım olmaz.                                                                                                                                    
Yani bir konsepti, bir hikayesi ve hatta sonunda bir önermesi olması 
gerekmektedir.

İç mimarlık, hangi meslek grupları ile iç içedir?

İç mimarlık kentsel ölçekte (1/50000) başlayan ve imalat ölçeğinde 
(1/1) son bulan bir tasarım yolculuğudur. Bu yüzden tasarım sürecinde 
projenin kapsamına göre; Çevre ve Şehir Planlamacıları, Mimarlar, 
Peyzaj Mimarları, Endüstriyel Tasarımcılar, Akustik ve Aydınlatma 
Tasarımcıları ile birlikte çalışmaktadırlar. Uygulama kısmında ise 
birçok alt yüklenici meslek gruplarıyla etkileşim halindedir.

Bugüne kadar yaptığınız projelerinizden en 
beğendiğiniz tasarımınız hangisi?

Otel, fuar, ofis, konut ve daha birçok farklı alanlarda tasarımlar 
yapma fırsatı buldum ancak rakamsal olarak en fazla tasarımı 
yaptığım başlık mağazacılıktır. Mağazalar doğası gereği sık 
güncellemeye ihtiyacı olan mekanlardır ve kendini sürekli ileriye 
taşıması gerekir. Zamanı yakalayabilmesi hatta önüne geçebilmesi 
için, her yaptığım mağaza tasarımında bir öncekinin üzerine yeni 

şeyler koymaya çalışırım. Bu sebeple son yaptığım, en sevdiğim 
oluyor genelde. Kendimi güncelleyebilmek adına tasarımlarıma aşık 
olmamaya çalışıyorum.

Yeni mezun olan bir iç mimarlık öğrencisinin 
izlemesi gereken yollar nelerdir? Nereden ve nasıl 
başlamalıdır ?

Yeni mezundan ziyade bu tavsiyelerim birinci sınıfı bitiren her 
öğrenciye. Pratiğe dökülemeyen teorinin, üretilemeyen tasarımın ve 
sevk edilemeyen üretimin bir değeri yoktur. Dolayısı ile okullarda 
verilen teorik bilgilerin sahadaki pratiklerini ne kadar erken görmeye 
başlarlarsa, konuya o kadar hızlı hakim olup problem çözebilir hale 
gelebilirler. Bizlerin en asli görevlerinden biri sorun çözmek ve bu 
sorunları çözerken onlara estetik öğeler eklemektir. Yani eksiden 
artıya geçişteki sancılı bir süreç.

Ayrıca çağımızda insan kaynağı bol olduğu için kişilerin fark 
yaratabilmesi adına birçok disiplinden aynı anda faydalanmayı 
öğrenmesi gerekiyor. ‘Bir şeyin her şeyini bilin’ sözünü ben, ‘Birkaç 
şeyin her şeyini bilmeye çalışın ‘ olarak değiştiriyorum. Çünkü bir 
konuda bile her şeyi bilmek bir ütopyadır ancak çok şeyi bilmek 
günümüz bilgi çağında kolay bir hedef.
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ÇÖLYAK HASTALARINA BÜYÜK DESTEK

Altındağ Belediyesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini 
sergilemeye devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım 
Balcı’nın talimatlarıyla başlayan, çölyak hastalarına gıda desteği, 
hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürüyor.

Çölyak hastalarına büyük destek... Altındağ’da ikamet eden, çölyak 
hastalığı bulunan ve raporla belgeleyen ihtiyaç sahibi herkesin 
faydalandığı destek, hasta ve hasta yakınlarının umudu oldu. 

Altındağ’daki ihtiyaç sahibi bireylerin daima yanında olduklarını 
vurgulayan Başkan Balcı “Çölyak hastalarımızın da daima yanında 
olacağız. Çölyak hastası olduğu için, beslenme ürünlerinin temini 
konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Altındağ Belediyesi sosyal belediyeciliği bir adım daha ileriye taşıdı. 
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, çölyak 

hastalarına gıda desteği başladı. 
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 “GLUTENSİZ ÜRÜNLERE ULAŞIM KOLAYLIĞI
SAĞLIYORUZ”

Çölyak’ın buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan “gluten” 
isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen tepki 
sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Başkan 
Balcı, “Bu hastalık maalesef, dünyada her 70 insandan birinde 
görülecek kadar yaygın bir hastalık olmaya başladı. Hastalığa 
son veren bir tedavi yok, ancak uygulanan bir diyetle iyileşme 
sağlanabiliyor. Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek, gluten 
içeren yiyeceklerin hayattan tamamen çıkarılmasıdır. Bu diyetin ise 
ömür boyu yapılması lazım.  Bu da pek çok hasta ve hasta yakını için 
ciddi maliyet demek. Pek çok aile makarnayı, ekmeği, çocuklarının 
canının istediği keki ve pastayı glutensiz almak zorunda. Bu nedenle 
hastalarımıza destek oluyor, bu ürünlere ulaşmalarını kolaylaştırıyor 
ve biraz olsun yüklerini hafifletmek istiyoruz. İhtiyaç duyduklarını 
besin maddelerini bir koli içerisinde, evlerine kadar götürüyor ve 
teslim ediyoruz” dedi.
 

BİR TELEFONLA BAŞVURU

Çölyak hastalarına gıda desteği verme kararından hasta ve hasta 
yakınlarının çok memnun olduğunu belirten Başkan Balcı; “Bu 
destekten faydalanmak bir telefon etmek kadar kolay. Altındağ 
Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 39 19 no’ lu telefonunu arayarak 

talepte bulunmaları yeterli. Altındağ’da ikamet eden ve çölyak 
hastası olduğunu raporla bildiren herkes bu destekten faydalanabilir. 
Altındağ Belediyesi olarak, bize ihtiyaç duyulan her alanda, daima 
vatandaşlarımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.
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“Sağlıklı yaşlanabilmek üzerine yapılan bilimsel araştırmaların bugün geldiği noktada biliyoruz ki yaşlanmanın gerçekleştiğini 
dışarıdan görmemize karşın aslında yaşlanma içten dışa gerçekleşir. Odaklanmamız gereken konu, bedenimizin bir bütün 

olduğu. İnsanın yaşı ne olursa olsun, içeriden iyi yaşamak, dışarıdan en iyi 
şekilde görünmenin olmazsa olmazı. Günlük rutinimizde, çevreden ya da kendi 
ellerimizle maruz kaldığımız toksinler, yaşam şeklimiz, beslenmemiz, aldığımız 
nefes ve daha pek çok faktör sistemlerimizi etkiliyor. Tüm organlarımızda olduğu 
gibi cildimiz de yaşantımızın ayak izlerini taşıyor, hatta yaşlanmanın en erken ve 
en belirgin belirtilerini yansıtıyor. Peki, amaç yıllar geçse de kırışıksız görünmek 
mi?  Değil. Amaç, öncelikle bütünsel sağlık ve cilt kalitesinin sürdürülmesi için 
temel bir düşünce ve yaşam tarzı oluşturmak. Bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, 
yaşam tarzımızda, biyolojik ritmimizde ve beslenme alışkanlıklarımızda değişiklik 
yaparak sağlıklı ve genç yaş alabilir, daha genç ve kaliteli bir cilde sahip olabilir, 
gelecek nesillere daha sağlıklı genler aktarabiliriz. Ayrıca gerek vücut sağlığımız 
gerek cilt kalitemizi korumak için aldığımız bütün yaşlanma karşıtı destek 
tedavileri bu şekilde daha etkili olur.”

“Bütün sistemlerimiz bir bütün olarak işler, o yüzden bütünsel yaklaşım gerekir. 
Yani, bir dermatolog olmama rağmen tek ilgi alanım cildiniz ya da kumaşınız değil.  
Önce merkezî yönetimden başlarsak, vücudumuzda iki adet ana kumanda merkezi 
var; birincisi başımız, ikincisi ise bağırsaklarımızdaki beynimiz. Beyin, bağırsak ve 
cilt arasında kablosuz bir iletişim hattı vardır. Merkeze en uzak organımız cildimiz. 
Ama bu onun sadece bir özelliği. Cildimiz hem alan olarak en büyük hem de ağırlık 
olarak en ağır organımız. En önemlisi ise gerek birinci gerekse ikinci beyinden 
gelen iletişim, sinyal ya da komutların en yoğun olduğu hedef organ. Yani, tüm 
hormonların; mutluluk hormonu serotoninin, ödül hormonu dopaminin, stres 
hormonu kortizonun hedef tahtası, ateş hattı cildimizdir.  Yaşam tarzı, toksinler, 
stres, düzensiz beslenme direkt cildimize yansır. Cildimiz tüm sistemlerimizle 

kablosuz bir bağlantıda olduğuna göre, genç ve güzel bir cilt için karnımızda “kargaşa”, beynimizde “mutsuzluk” olmamalı. 
Hastalıklı ya da bağımlı bir ömür sürmek istemiyorsak yediklerimize, içtiklerimize, tabağımıza koyduklarımıza dikkat 
etmeliyiz.  Ağzınıza attığınız her lokma ya hasta olmanızı ya da hastalıklardan korunmanızı sağlar.” 

“
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İnsanın yaşı  ne olursa olsun, içeriden 
iyi  yaşamak, dışarıdan en iyi  şekilde 
görünmenin olmazsa olmaz koşulu. 
Günlük rutinimizde, çevreden ya da 
kendi el lerimizle aldığımız toksinler, 
yaşam şeklimiz,  beslenmemiz, 
aldığımız nefes ve daha pek çok faktör 
sistemlerimizi  etkil iyor.

Tüm organlarımızda olduğu gibi  ci ldimiz 
de yaşantımızın ayak izlerini  taşıyor, 
hatta yaşlanmanın en erken ve en açık 
belirti lerini  yansıtıyor. 

Amaç yıl lar geçse de kırışıksız 
görünmek değil.  Amaç, öncelikle 
bütünsel sağlık ve cilt  kalitesinin 
sürdürülmesi için temel bir  düşünce 
ve yaşam tarzı  oluşturmak. 
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Sağlıklı cilde sahip olmak, daha “iyi yaşamak ve iyi yaş almak”, geleceğimize sahip 
çıkmak için farkındalığımızı, görme gücümüzü artırarak, bilgi ve sezgilerimizle 
hayatımızı yönetebilir, değiştirebiliriz şu anda ve gelecekte cildinizin nasıl 
gözükeceğini düşünüyorsanız yaşam tarzınıza da önem verin. Günlük yaşantınızdaki 
tercihleriniz, içtiğiniz sudan, düşünce şeklinize, beslenme tarzınıza yaptığınız her 
değişim sağlığınızı, iyi yaş almanızı etkiler...
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Öncelikle genetik geçişe, yani ailemizden miras 
kalan ve bizi biz yapan genetik özellikler konusuna 
değinmek istiyorum. Genel sağlığımız ya da cilt 
sağlığımız genlerimizin insafına mı kalmış? 
Bu durum kimileri için avantaj, kimileri içinse 
dezavantaj mı?

Bu konuda ben de iki soru sorarak başlayayım. “Güzelliğini 
annesinden almış.” dediğimiz bir insan, daha önce bahsettiğimiz kötü 
yaşam koşullarında annesi kadar güzel ve doğal kalabilir mi? Diğer 
sorum, “Bu kızarıklıklar annemde de vardı, bende de var.” diyen 
bir insan, bu durumu olduğu gibi kabullenmeli mi? Benim bunlara 
yanıtım şöyle; genlerimiz bize özel, bedenimiz bir bütün ve cildimiz 
de bunun aynası. Burada cildimizin geleceğini, kendi seçimlerimiz 
ve yaşam tarzımız belirler. Bunun yegâne sebebi genetik mirasımız 
değildir. Çünkü genlerimiz modern ve endüstrileşmiş dünyaya 
uyum sağlamaya çalışır. Gen uyum mekanizması, “genin üstünde” 
anlamına gelen “epigenetik” gücüyle açıklanıyor. Genleri bilgisayar 
veya akıllı telefon olarak düşünürsek, epigenetik değişiklikleri de 
bu cihazlara program yüklemek veya silmek gibi düşünebilirsiniz. 
Yaşam tarzımıza yükleyeceğimiz olumlu değişimler ile “genlerimizin 
de üstüne” çıkıp iyi genlerimizi harekete geçirebilir, kötü genlerimizi 
ise baskılayabiliriz. Yani cildimize zarar veren, yaşlandıran iç ve dış 
nedenleri önlerken, aynı zamanda genetik ve çevresel risklerimizi 
de dikkate alarak bir yaşam tarzı belirlemeliyiz. Kendimizi dinleyip 
anlamalı, anladığımızı uygulamalıyız. Cildimizin verdiği tepkileri 
kabullenmeyi seçmek, altta yatan başka sebepleri görmezden 
gelmek demek olabilir.

Bedenimiz, kendi savunma sistemleriyle karşılaştığı dengesizliklere 
karşı koymaya, uyum sağlamaya çalışır. Hastalıklar ve yaşlanma 
bir günde gelişmez; uzun bir süre boyunca size mesaj vererek, bir 
şeylerin iyi gitmediğini belirterek yavaş yavaş gelir. Her hastanın 
öyküsü farklı olmakla birlikte, hastalığın isminin diyabet, sivilce, 
ülser, alzheimer, sedef, egzama, ürtiker, alerji, migren, saç dökülmesi, 
karaciğer ya da damar hastalıkları olmasının çok bir önemi yok. 
Önemli olan alttaki kök sebeptir. Bir sorunun kaynağı ne ise çözümü 
de orada. Var olan hastalığın belirtisinin yok edilmesinden çok, ona 
neden olan koşulların kaldırılmasına öncelik verilmeli.

Sağlıklı beslenmek nedir?

Sağlıklı beslenmek, doğal ve dengeli beslenmek demek. Sağlıklı, 
sürdürülebilir bir yaşam ve yaş almak için beslenme şeklimizi 
yönetmemiz gerekiyor. Diğer bir deyişle doyma devrinden, 
sağlık kazandıran beslenme devrine geçmeliyiz. Rastgele, damak 
zevkimize, keyif almamıza göre değil, bilime dayalı bir şekilde 
beslenmeliyiz. Atalarımızı örnek alıp doğal besin kaynaklarından 
yararlandığımızda içten dışa sağlıklı bir yaşam kazanabiliriz. Sonuçta 
tüm beslenme alışkanlıklarımız, “Ne yersen osun.” diyen Hipokrat’ın 
bu ifadesinde birleşir. Rafine şekerli gıdalar, yani şeker kamışı şekeri, 
mısır şurubu, yapay tatlandırıcılar; işlenmiş karbonhidratlar, yani 
tahıl unları, ürünleri; işlenmiş, paketlenmiş tüm yiyecekler; meyve 
suları; atıştırmalıklar; her çeşit ekmek, makarna ve benzerleri; süt 
ürünleri, özellikle besi çiftliklerinde yetiştirilen ineklerin sütü, 
yoğurdu, peyniri ve benzerleri tüm sistemlerimizin fabrika ayarlarını 
bozuyor, yıpratıyor, hastalık oluşturuyor ve yaşlandırıyor.

Vücudumuz doğal olmayana nasıl bir tepki veriyor?

Vücut, doğal olmayan, tanımadığı, yabancı gördüğü her şeye tepki 
gösterir, savunmaya geçer. Bu maddeleri, yapısında, fonksiyonlarında 
yapı taşı olarak kullanamaz. Ancak sistem bir şekilde yine işlemeye 
devam eder ve bu yabancı maddeler vücudumuzda birikir. Ortaya 
çıkan sonuç; çürük, depreme dayanıksız bir yapı! Yani, her türlü 

enfeksiyon ve strese karşı savunmasız bir beden. Unutmayalım 
ki doğal diye etiketlenmiş olup gerçekte kimyasallar, toksinler, 
koruyucu maddeler, böcek öldürücüler içeren gıdalar da bu sınıfa 
giriyor. Bunlar da hücrelerimizi, genlerimizi, cildimizi kirletiyor; 
hastalık sahibi olmamıza, biyolojik saatimizi hızlandırmaya, yaşam 
süremizin kısalmasına sebep oluyor.

Günlük yaşantımız, hızımız, pratik bir şeyler 
arayışımız bizi zaman zaman böyle yiyeceklere 
yönlendiriyor…

Bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, yaşam tarzımızda ve beslenme 
alışkanlıklarımızda değişiklik yaparak sağlıklı ve genç yaş alabilir, 
daha genç ve kaliteli bir cilde sahip olabilir, gelecek nesillere daha 
sağlıklı genler aktarabiliriz. Ayrıca gerek vücut sağlığımız gerek cilt 
kalitemizi korumak için aldığımız bütün yaşlanma karşıtı destek 
tedavileri bu şekilde daha etkili olur. “Bir kereden bir şey olmaz.”, 
“Bütün bir hafta yemedim, bugün yiyeyim.” her zaman yanlıştır. 
Bir kere de yapsanız her zaman dengeyi bozarsınız. Ondan sonra, 
size, su da içseniz yarar, çünkü sudan önce acaba neler yediniz? 
Mevlana’nın çok sevdiğim bir sözüdür; “Nice balık vardır ki su içinde 
her şeyden eminken, boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. ”

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı yaşamak, sağlıklı yaş almak ve 
hastalıklardan korunabilmek için en doğru beslenme şekli olarak 
Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme; 
tükettiğimiz gıdaların, sağlığımız için zorunlu olan besin 
maddelerinin yeterli miktarda içermesini ifade eder. Sağlıklı bir 
kişinin günde en az yüzde 50-55 oranında karbonhidrat, yüzde 12-
15 oranında protein, yüzde 25-30 oranında yağ ile birlikte vitamin, 
antioksidan, enzim, mineral, lif ve temel yağ asitlerini alması 
gerekiyor.

Peki, nasıl beslenelim? Pratik öneriler var mı?

Beslenmede önemli olan, “5N kuralı” bilincine sahip olmak. Neyi, 
ne zaman, ne kadar, ne ile, ne sıklıkla yemeliyiz? Dünya Sağlık 
Örgütünün erişkinlerde sağlıklı beslenme önerilerini takip etmek en 
doğrusu. Beslenme modelimiz, biyolojik saat ile uyumlu zamanlarda, 
günde en az iki ana öğün içermeli. Bitkisel temelli olmalı; günde en 
az beş porsiyon koyu ve farklı renkteki, bol lifli, mevsim sebze ve 
meyvelerini içermeli. Yağı kısıtlanmış olmamalı; doymuş yağlardan 
fakir, haftada bir iki gün hafif vejetaryen gibi olmalı ve daha az kırmızı 
et tercih edilmeli. Az ve işlem görmemiş karbonhidrat içermeli. 
Gıdaların, yaşadığımız coğrafyada ve doğalına olabildiğince yakın 
olarak yetiştirilmiş olması çok değerli. Gıdaları tüketme biçimimiz 
de doğala en yakın şekilde; çiğ, düşük ısıda ve kısa sürede, az suda 
veya buharda pişirilmiş şekilde tüketilmeli. Pişirme sırasında cam, 
çelik, ateşe dayanıklı porselen veya emaye kaplı döküm tencere 
kullanılmalı.
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Bilinçli olmak önemli dediniz. Bu saydığınız 
maddeleri biraz detaylandırabilir miyiz?

Komuta merkezimiz beyin, tüm organlarımız, hücrelerimiz 
hayati işlevlerini yapabilmek için enerjiye, yani şekere ihtiyaç 
duyarlar. Karbonhidratlar, yani şekerler en önemli yakıtımız, enerji 
kaynağımız. Ancak, bu yakıtın doğru tip şeker olması gerekir. Yani, 
bir elmadan aldığımız karbonhidrat şekeri ile bir küçük bisküviden 
aldığımız şeker aynı değildir. Bu nedenle, doğal ortamda yetiştirilmiş, 
işlem görmemiş, besin değeri yüksek bitkisel karbonhidratlar 
tüketilmelidir. Bu ürünler; sebzeler, meyveler, baklagiller, kepekli 
tahıllar, tohumlar, kabuklu kuruyemişlerdir.

İşlenmiş, yani rafine şekerden uzak durun. İşlenmiş şekerler, 
işlenme sırasındaki sıcaklık yüzünden lif, mineral, vitamin gibi 
bütün sağlıklı değerlerini kaybederler. Aynı zamanda, işlem 
sırasında kimyasal madde ve koruyucu ile yüklenirler. Rafine şeker 
tüketimi, karbonhidrat alımının yüzde 10’undan daha az olmalıdır. 
Günlük tükettiğiniz şekerin toplam aldığınız enerjinin yüzde 5’ini 
geçmemesine özen gösterin. Sağlıklı ve günde yaklaşık 2.000 kalori 
harcayan bir erişkinin şeker tüketimi 50 gramı ya da 12 çay kaşığını 
geçmemeli. İşlenmiş gıdalar ve içeceklerdeki şekerler de dikkate 
alınmalı. Bal, konsantre meyve suları gibi ürünlerde şeker doğal 
olarak bulunabilir.

Kırmızı eti az tüketin. Gereğinden fazla kırmızı et tüketimi mide 
ve kolon kanseri riskini artırır. Bu nedenle et tüketiminizi en 
fazla haftada iki gün ve toplam 350 gramı geçmeyecek şekilde 
sınırlandırın. Eti kızartma ve kavurma olarak değil, fırında, buharda 
veya haşlayarak pişirmeyi tercih edin. İşlenmiş et tüketmeyin. Dünya 
Sağlık Örgütüne göre, günde 50 gram işlenmiş et tüketimi, kanser 
riskini yüzde 18 oranında artırabiliyor. Bunun yerine, haftada iki 
üç gün buğulama balık tüketmeyi alışkanlık hâline getirin. Böylece, 
sağlığımız üzerinde pek çok faydası bulunan, kanser gelişim riskini 
düşüren omega-3 yağ asitlerinin etkisinden yararlanmış oluruz.
Tuz tüketimini azaltın. Günlük toplam tuz tüketimi, yemeklerle 
ve içeceklerle alınan tuz miktarı, bir tatlı kaşığını, yani 5 gramı 
geçmemeli. Eğer başka bir sağlık probleminiz yoksa kullandığınız 
tuzun iyotlu olmasına özen gösterin.

Toplam yağ tüketimi, toplam enerji tüketimi ile dengede olmalı. 
Toplam alınan yağ, toplam enerji alımının yüzde 30’unu geçmemeli. 
Doymuş yağlar, yani tereyağı, kuyruk yağı, kremalar, yağlı peynirler 
yerine doymamış yağlar; zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü, soya, 
keten tohumu, balık, fındık-ceviz gibi yağlı tohumlar tercih edilmeli. 
İşlenmiş, “fast food” ya da kızarmış gıdalar, dondurulmuş pizza, 
pastalar, margarin gibi ürünler gıda değil, vücudumuz için çöptür. 
Burada yine bir hatırlatma yapacağım. Karın çevresi yağları, cilt altı 
yağlarından farklı değerlendirilir. Karın çevresi yağları metabolik 
bozukluğa neden olur. Probiyotikleri ihmal etmeyin. Hipokrat bir 
sözünde, “Bütün hastalıklar bağırsaklarda başlar. Bağırsak hasta 

ise vücudun geri kısmı da hastadır.” der. Bağırsaklar, bağışıklık 
sistemimizin büyük çoğunluğundan sorumludur. Günlük belirli 
dozda probiyotik alınmasının cilt sağlığı üzerinde etkili olduğu, 
bağırsakta dost bakterilerin oluşmasını sağladığı ve stres kaynaklı cilt 
lezyonlarını azalttığı, saç yaşam döngüsünü hızlandırdığı bildirilmiş. 
Bağırsaklarımızdaki herhangi bir işlevsel bozukluk bağışıklık 
sistemimizi etkileyerek cildimizin savunmasız hâle gelmesine neden 
olur. Fermente süt ürünlerinin, yani yoğurdun, kefirin tüketilmesi 
ile cildin koruyucu fonksiyonları güçlenir, ciltten su kaybı azalır, 
nemlenmesi artar. Cildin yangısal, yani inflamasyonla (enflamasyon) 
seyreden atopik dermatit, akne, egzema, rozase gibi hastalıklarında 
iyileştirici etkiler yaratır. Cildi güneş ışınlarına karşı korur. Günde 
toplam üç su bardağı kadar yoğurt veya kefir tüketmeyi alışkanlık 
hâline getirmek gerekir.

Beslenme biçimi cildimizi nasıl etkiler?

Beyin, bağırsak ve cilt arasında kablosuz bir iletişim hattı vardır. 
Sistem bütün olarak işler, o yüzden bütünsel yaklaşım gerekir. 
Yani, bir dermatolog olmama rağmen tek ilgi alanım cildiniz ya da 
kumaşınız değil. Önce merkezî yönetimden başlarsak, vücudumuzda 
iki adet ana kumanda merkezi var; birincisi başımız, ikincisi ise 
bağırsaklarımızdaki beynimiz. “İki beyin de uyum içinde çalışır; 
bu uyum bozulduğu zaman ise karnımızdan kargaşa, başımızdan 
mutsuzluk eksik olmaz.” diyor patolog Prof. Dr. Michael Gershon.

Merkeze en uzak organımız cildimiz. Ama bu onun sadece bir 
özelliği. Cildimiz hem alan olarak en büyük hem de ağırlık olarak en 
ağır organımız. En önemlisi ise gerek birinci gerekse ikinci beyinden 
gelen iletişim, sinyal ya da komutların en yoğun olduğu hedef 
organ. Yani, tüm hormonların; mutluluk hormonu serotoninin, 
ödül hormonu dopaminin, stres hormonu kortizonun hedef tahtası 
cildimizdir. Yaşam tarzı, toksinler, stres, düzensiz beslenme 
direkt cildimize yansır. Cildimiz tüm sistemlerimizle kablosuz bir 
bağlantıda olduğuna göre, genç ve güzel bir cilt için karnımızda 
“kargaşa”, beynimizde “mutsuzluk” olmamalı. Hastalıklı ya da 
bağımlı bir ömür sürmek istemiyorsak yediklerimize, içtiklerimize, 
tabağımıza koyduklarımıza dikkat etmeliyiz.
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VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA 
ÇÖZÜM YOLLARINDAN UZLAŞMA VE 

CEZALARDA İNDİRİM
Vergi, devletin kendi egemenlik sınırları içerisinde yaşayan halkına 
hizmet sunabilmesi ve toplumun kesimleri arasında gelir aktarımı 
yapabilmesi için gerekli kaynakları sağlayan bir mekanizmadır. 
Devletin bu türden harcamalarına kaynak sağlanması için gelir, 
servet ve harcamalar üzerinden vergi alınmakta, vergilendirme 
sürecinde de mükellef ve devlet arasında alacak-borç ilişkisi ortaya 
çıkmakta; bu ilişkide vergi alacaklısı olan devlet, vergiyi en kısa 
sürede ve eksiksiz olarak tahsil etmeye çalışırken, mükellefler ise 
hukuk kuralları dâhilinde daha az vergi ödeme isteği eğilimindedir. 

Bu durum ise taraflar arasında zaman zaman uyuşmazlıkları ortaya 
çıkarabilmektedir. Ortaya çıkan bu uyuşmazlıkların çözümünde, 
idari çözüm yolu ve yargısal çözüm yolu olmak üzere iki çözüm yolu 
bulunmaktadır. Bu kapsamda; makalemizde, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyumsuzlukların 
çözümü aşamasında mükelleflerin başvurabileceği idari çözüm yolu 
müessesesi olan uzlaşma ve cezalarda indirim başlıklarını kısaca 
incelemeye çalışacağız.

 Uzlaşma Kavramı
Uzlaşma; kelime anlamı olarak, taraflardan her birinin kendi 
talebinden ödün vermesi sonucunda farklı taraflar arasında varılan 
anlaşma şeklinde ifade edilebilir. Vergi hukuku açısından ise; mevcut 
bir uyuşmazlığı hızlı bir şekilde, iki tarafın fedakârlık ve rızasına 

dayanılarak, pazarlık sonucu neticelendiren ve hızlı bir şekilde 
verginin tahsilini mümkün kılan bir müessese olarak tanımlanabilir.

Uzlaşma müessesesi mükellefe tanınan bir hak olduğundan bu 
hakkı, kanunda tanınan süresi içerisinde kullanıp kullanmamak 
mükellefin tercihine bağlıdır. İsterse bu hakkı kullanıp uyuşmazlığı 
idari aşamada daha kısa sürede çözerek yargı yoluna gitmemeyi, 
isterse de uzlaşma müessesesinden hiç yararlanmayarak direkt 
yargı yoluna gitmeyi tercih edebilir. Bu bakımdan uzlaşma kurumu, 
mükellef açısından yargı yoluna başvurmadan tüketilmesi gerekli ve 
zorunlu yollardan birisi değildir.

Vergi Usül Kanunu Kapsamında Uzlaşma Türleri
213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan uzlaşma müessesesi; 1963 
yılında ilgili Kanuna eklenen tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesi, 
ardından da 1985 yılında yapılan düzenleme ile getirilen tarhiyat 
öncesi uzlaşma müessesesi olmak üzere Türk vergi sisteminde iki 
şekilde düzenlenmiştir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Tarhiyat öncesi uzlaşma kavramı, Vergi Usul Kanununa eklenmiş 
olan Ek 11’inci maddede düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; vergi 
incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ve bunlara ilişkin 
kesilecek vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük
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cezalarında (359’uncu maddede yazılı olan vergi kaçakçılığı 
kapsamına giren fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde 
tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 
kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin 
verebilir.  Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezalarının tespitinde, cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek 
toplam ceza tutarı dikkate alınır.

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen 
bu husus hakkında aynı tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesinde 
olduğu gibi dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. 
Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112’nci maddesine 
göre gecikme faizi hesaplanır.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma 
müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler 
veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın 
kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler. 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma talebi; nezdinde vergi incelemesi yapılan 
kimsenin bizzat veya noterden alınmış vekâletnameye dayanarak 
vekili vasıtasıyla (Tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve 
cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni 
temsilcileri marifetiyle) ve yazılı olarak incelemeyi yapana veya 
bağlı bulunduğu birime yahut ekip Başkanlığına başvurması ile 
gerçekleşir. Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması, ilgili 
mercie yapılmış yazılı başvuru yerine geçer.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma talep süresi; nezdinde vergi incelemesi 
yapılan kimselerin, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili 
son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her 
zaman uzlaşma talebinde bulunabileceği şekilde düzenlenmiştir. 
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılacak uzlaşmaya 
davet hallerinde ise davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren en 
geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilir. Bu şekilde 
talepte bulunan mükellefe, belirlenen uzlaşma gün ve saati, bir yazı 
ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce bildirilir veya inceleme 
tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı 
kalmaksızın daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir.

“İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona 
ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe 
uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma 
talebinde bulunmaya davet edilmez.” hükmü, Danıştay 4. Daire 
Başkanlığının 30/09/2021 tarihli ve Esas: 2018/459 ve Karar: 2021/4470 
sayılı kararında “… mükelleflerin bu haktan yararlanmalarının 
engellenmesinin kanunda öngörülmeyen bir sınırlamanın tebliğle 
yapılması sonucunu doğuracağını, bu durumun kuvvetler ayrılığı 
ilkesine ters düştüğü gibi fonksiyon gaspına da yol açacağından 
ilgili düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı…” açıklaması ile 
iptaline karar verilmiştir.

Muhatabın bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının 
tebliğ edilememesi veya yazıda bildirilen yer ve tarihte uzlaşma 
davetine uyulmaması hallerinde uzlaşma konusunda başkaca bir 
işlem yapılmaz. Uzlaşma temin edilmemiş sayılır. Tarhiyat öncesi 
uzlaşmanın herhangi bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya 
varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın 
kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edemezler.

Uzlaşmanın kesinliği ve dava konusu edilemeyeceği hakkında 
yapılan düzenleme ise şu şekildedir: Uzlaşma komisyonlarının, 
uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin 
olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Üzerinde 
uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava 
açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. Mükellefler bu 
Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan ceza hakkında, Kanunun 
376’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan 
hükümlerin kendilerine uygulanmasını talep edemezler. Tarhiyat 
Öncesi Uzlaşmada, uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezada uzlaşma 

vaki olduğu takdirde uzlaşma tutanağı düzenlenir ve derhal ilgili 
vergi dairesine intikal ettirilir. Bu tutanak tahakkuk fişi yerine 
geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından 
önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme 
zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra ilgiliye tebliğ 
edilmiş ise ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1-9’uncu maddelerinde 
düzenlenen ve “uzlaşma” olarak belirtilen uzlaşma türüne “tarhiyat 
sonrası uzlaşma” denilmektedir. Bu şekilde adlandırılan müessese 
ile “tarhiyat öncesi uzlaşma” müessesesinden ayırt edilmiştir.

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma müessesesi 213 sayılı Kanunun Ek madde 
1’in (1) numaralı fıkrasında; “Mükellef tarafından, ikmalen, re’sen 
veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları 
ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
(359’uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi 
halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere 
kesilen ceza ve 370’inci maddenin (b) fıkrası kapsamında kendilerine 
ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkûr maddeye 
göre kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, 
vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince 
nüfuz edememekten ya da 369’uncu maddede yazılı yanılmadan 
kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118’inci maddelerinde 
yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata 
bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda 
görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu 
bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. 
” ifadesi ile ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği 
durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne 
isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşmaya konu 
edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde 
cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate 
alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları için Kanunun 376’ncı maddesindeki indirim oranı %50 
artırımlı olarak uygulanır. 

Uzlaşma talep etmek için mükellefin bizzat veya resmî vekâletini 
haiz vekili vasıtasıyla (tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, 
vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanunî 
temsilcileri vasıtasıyla) ve yazı ile yetkili uzlaşma komisyonuna 
müracaat etmesi gerekmektedir ve bu süre vergi ihbarnamesinin 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür.
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Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; 
tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına 
dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler 
dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu 
takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise 
bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. 
Ek 7. Maddenin 2. Fıkrasına göre, mükellef veya ceza muhatabı 
aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava açmışsa 
dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi 
mahkemelerince incelenemez, herhangi bir sebeple incelenir ve 
karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. Uzlaşmanın vaki 
olmaması halinde, yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş 
olan davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine 
vergi mahkemesinde devam olunur.

Uzlaşmanın kesinliği ve dava konusu edilemeyeceği hakkında 
Kanundaki düzenleme şu şekildedir: “Uzlaşma komisyonlarının 
tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi dairelerince 
derhal yerine getirilir.” Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde 
uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz 
ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz. 

Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza 
muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma 
vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir. 

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar; 

1. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların 
ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme 
zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten 
sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma 
tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. 

2. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu Kanunun “Özel Ödeme 
Zamanları” başlıklı 112’nci ve “Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı” 
başlıklı 368’inci maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununun 27’nci maddesinin (8) numaralı bendi hükmü 
kapsamında ödenir.

Cezalarda İndirim Müessesesi
Vergi Hukuku’nda ceza öngörülmesinin nedeni, kanuna aykırı fiiller 
işlenmeden, ödenmesi gereken verginin eksiksiz olarak zamanında 
tahsil edilmesini sağlamaktır. Bu nedenle vergi-cezalara ilişkin 
olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların kısa bir zamanda çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. Çünkü uyuşmazlıkların çözümünün 
uzun bir süreç alması vergi gelirleri ile yapılacak kamu hizmetlerinin 
zamanında yerine getirilememesine neden olmaktadır. İşte, kesilen 
cezaların ödenmesi noktasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların henüz 
uyuşmazlık haline gelmeden çözüme kavuşturulabilmesi için 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 376’ncı maddesi ile cezalarda indirim 
müessesesi düzenlenmiştir. 

Söz konusu düzenleme ile mükellef veya vergi sorumlusu; ikmalen, 
re’sen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını, vergi ziyaı, 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin 
tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine 
başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden 
teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde 
ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı indirilir.

Yine mükellef veya vergi sorumlusu uzlaşmanın vaki olması 
durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi 
cezalarının %75’ini, bu Kanunun ek 8’inci maddesinin birinci 
fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde 
öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i indirilir. 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi 
cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu 
yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük 
cezaları hakkında da uygulanır.

Sonuç
7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma 
müesseseleri ve cezalarda indirim müessesesinde mükelleflerimizin 
lehine olacak değişiklikler yapılmıştır.  “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve 
Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376’ncı maddenin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile vergi 
cezaları ifadesi eklenerek, bu bentte yer alan indirimin uzlaşma 
ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezaları için de uygulanabilmesi sağlanmıştır.

Aynı şekilde, 213 sayılı Kanunun ek 1’inci maddesinin birinci 
fıkrasına 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları eklenmiştir. Bahse konu madde düzenlemesi ile ihtilafların 
azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması amacıyla 
5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına 
ilişkin olarak uzlaşma talep edilebilmesi ve söz konusu tutarı aşmayan 
usulsüzlük cezaları için ise 213 sayılı Kanunun 376’ncı maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan indirim oranının % 50 artırımlı olarak 
uygulanması sağlanmaktadır.

Yapılan düzenlemeler ile idare ile uzlaşmaya varmak isteyen 
mükelleflerin özel usulsüzlük cezaları da kapsama alınması 
sayesinde daha önceki düzenlemelerde kapsam dışında kalan özel 
usulsüzlük cezaları yine yargı yoluna gitmeden uzlaşma müessesesi 
içerisine alınarak ihtilaflara çözüm aşamasında önemli bir adım 
atılmıştır. 

Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden 
uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair 
tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava açma süresinin 
sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak 
bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma 
görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 
sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu 
bulundurabilir.
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TİMKODER tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Veli Akgün 
Futbol Turnuvası, 25 Eylül – 4 Kasım 2021 tarihleri arasında Orman 
Genel Müdürlüğü (OGM) Sosyal Tesislerinde düzenlendi. 

Akgün Seramik sponsorluğunda her yıl olduğu gibi bu yılda 
düzenlenen Veli Akgün Futbol Turnuvasında kura çekilerek 
takımların rakipleri ve oyun sıraları belirlendi.

Turnuva başlangıcında katılımcılara, turnuva amacının üyeler 
arasındaki dostluk, kardeşlik duygularını güçlendirmek ve esas 
önemli olan noktanın centilmence oynamak olduğu TİMKODER 
Yönetim Kurulu Üyelerince vurgulandı.

Turnuvanın her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Futbol Federasyonu 
gözetiminde yapılacağı ve maçların federasyon tarafından 
tespit edilen hakemlerce idare edileceği açıklandı. Kura çekimi 
sonucunda gruplar dörderli takımlar halinde oluşturuldu. 

Turnuvada yer alan 16 takım ise şu şekilde: 
1- Ankara Ticaret Odası
2- TBMM 
3- Kepez Yapı 
4- Uludoğanlar
5- Bal Yapı
6- Çapar İşhanı
7- Arma Seramik
8- Eskihisar
9- ER-EL Concept
10- AL-ZE Yapı
11- Kutlubay İnşaat
12- Gençtaş Boya
13- MECA Boru
14- Metropol Doğalgaz
15- Naturel Duşakabin
16- BLM Turkuaz 
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Metropol Doğalgaz
Turnuva Birincisi

Turnuva, 25 Eylül Cumartesi günü TİMKODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih AYHAN’ın topa ilk vuruşu yapmasıyla başladı. 
Turnuvanın ilk günü ATO/Kepez Yapı, Bal Yapı/Uludoğanlar, Çapar İş 
Hanı/Arma Seramik, AL-ZE Yapı/ER-EL Concept karşılaşmalarıyla 
sona erdi.

Veli Akgün Futbol Turnuvasının 2’nci gününde ise BLM Turkuaz/
Kutlubay İnşaat, Gençtaş Boya/MECA Boru, Eskihisar/Metropol 
Doğalgaz ve TBMM/Naturel Duşakabin karşılaşmalarının 
gerçekleşmesiyle turnuvanın 1’inci haftası tamamlandı. Devam eden 
maçların ardından Veli Akgün Futbol Turnuvasının sonuna gelindi.

ATO Başkanı Gürsel BARAN, ATO Meclis Başkanı Mustafa DERYAL, 
Ankara Müsiad Başkanı Hasan Fehmi YILMAZ, Ankara Vergi Dairesi 
Başkanı Yüksel DUMAN, TİMKODER Yönetim Kurulu ve üyelerinin 
yoğun katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvasının son günü final 

maçlarının ardından, turnuvaya katılım sağlayan kıymetli konuklar 
ve yönetim kurulu arasında oynanan dostluk maçı ve ödül töreniyle 
devam etti.

4 Kasım’da oynan final maçında Metropol Doğalgaz, Ankara Ticaret 
Odası’nı mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın 
ikincisi Ankara Ticaret Odası olurken, üçüncü AL-ZE Yapı oldu.

10’uncu TİMKODER Veli Akgün Futbol Turnuvası final maçları 
sonunda tüm takımlara ve sponsor firmaya turnuva sonunda plaket 
verildi.

Turnuvanın birincisi Metropol Doğalgaz’a kupa, takım oyuncularına 
altın madalya ve eşofman takımı; ikinci olan Ankara Ticaret Odası’na 
kupa, takım oyuncularına gümüş madalya; üçüncü olan AL-ZE 
Yapı’ya kupa ve takım oyuncularına da bronz madalya takdim edildi.    

10. VELİ AKGÜN 
FUTBOL 
TURNUVASI’NDA 
KUPALAR 
SAHİPLERİNİ
BULDU

Ankara Ticaret Odası
Turnuva İkincisi

AL-ZE Yapı
Turnuva Üçüncüsü
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TİMKODER, TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU 
BAŞKANI ŞEREF EROĞLU’NU MAKAMINDA 

ZİYARET ETTİ
TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN ve Yönetim Kurulu, Olağan Genel 
Kurulda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Avrupa ve dünya 
şampiyonu olimpiyat ikincisi Şeref EROĞLU’nu makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular. TİMKODER Başkanı 
AYHAN, “Sporculuk hayatı başarılarla dolu bir güreşçiydiniz başkan 
seçildikten sonra neler hissettiniz?” sorusunu yöneltti ve bunun 
üzerine TGF Başkanı EROĞLU; “Sporculuk hayatımdaki gibi yine çok 
çalışacağız, uyumayacağız, çocuklara ağabeylik, başkanlık edeceğiz. 
Yeni şampiyonlar çıkartacağız. Anadolu’nun çocukları çok büyük 
işlere imza atacaklar” diyen Eroğlu, şunları söyledi: “Hiçbir zaman 
eli yağda, bir eli balda bir adam olmadım. “Bir kere antrenmana 
giderken ‘of’ demedim, deseydim bugün burada olamazdım.” 

Kendi hür iradem, bütün benliğim ile ‘şampiyon olacağım, İstiklal 
Marşımızı okutacağım’ diyerek yola çıktım. Mesleğinizin hakkını 
vereceksiniz. Hayatta hiç kimse yok ki bir şey vermeden bir şey alsın. 
Belli bir zaman diliminde yaptığımız fedakarlıklardan dolayı bazı 
şeyleri başardık.

Güreşle 8 yaşında tanıştım. Eski Avrupa şampiyonu Mehmet Esenceli 
köye gelirdi, ben de içimden ‘onun gibi şampiyon olacağım’ derdim. 
8 yaşındaki çocuk ne hayal edebilir. 1988’de Sivas Güreş Okulunu 
kazandım, 200 kişiydik. Hocalarımız bizlerle ilgilendiler, hayatımıza 
dokundular. Doğru yerde, doğru adreste, doğru insanlarla buluştum. 
İlk olarak 1990’da Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu 

oldum, milli mayoyu giydim. Aynı yıl Yıldızlar Dünya Şampiyonu 
oldum. 1990 ile 2008 yılları arası Türk milli takımlarının değişmez 
“as” adamı oldum. Konuşmak kolay ama 90’lı yıllarda bizi izleyen 
hatırlayacaktır, Türk güreşi yoğun bakımdaydı, fişi çekilmek 
üzereydi. Arkadaşlarımla birlikte geldik, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat 
şampiyonluğunu getirdik. Güreşin içinde bulunduğu durumdan 
çıkmasına katkı sağladık.” diyerek sözlerini tamamlayan EROĞLU, 
TİMKODER’e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek teşekkürlerini iletti.

TİMHaber
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TİMBülten

Sorumluluklarımızın bilincinde bir şirket olarak, bugünden 
yarının dünyasının çıkarları doğrultusunda düşünür ve hareket 
ederiz. Yeni sürdürülebilirlik stratejimizin temeli olan çevre söz 
konusu olduğunda, ürünlerimizin üretimine ve yaşam döngülerine 
odaklanıyoruz. Gerçek katma değeri olan güvenilir ve yenilikçi 
çözümler yaratmak bizim için hem bir meydan okuma hem de bir 
motivasyon kaynağıdır. Sürdürülebilirliğin ileriye dönük planlama 
anlamına geldiğine inanıyor ve çevresel eylemi bir fırsat olarak 
görüyoruz. Bu tutumumuz Franke’nin ürünlerine de yansıyor.

Daha az plastik ve daha iyi tat;

Musluk suyu içmek, mineral veya karbonatlı sudan önemli ölçüde 
daha az çevresel kaynak kullanır. Plastik şişelerin çevre üzerindeki 
keskin etkisi, dünya çapında her saniyede 1500’den fazla şişenin 
denize düşmesine neden oluyor ancak bu şekilde olmak zorunda 
değil. Dünyanın en küçük ve en etkili su filtresi olan Franke Vital 
Kapsül Filtre Sistemi; sadece daha lezzetli değil, daha sağlıklı olan 
suyun keyfini çıkarmanızı sağlar. İsviçre’de geliştirilen bu kapsül 

filtre sistemi; suyun aktif karbonu, zararlı bakterileri ve virüsleri yok 
eden yüksek filtreleme teknolojisi sunan ilk sistemdir.

Nanoteknoloji sayesinde Franke Vital Kapsül Filtre Sistemi, suyu hiç 
olmadığı kadar basit, hızlı ve güvenilir bir sekilde temizler. Sistem o 
kadar kompakttır ki eviye altına karmaşık bir kurulum yapılmasına 
gerek kalmadan nefis suyun tadını çıkarmanıza yardımcı olur.

Suyun filtreden doğrudan bardağa akması ve aktif karbonla 
nanoteknolojinin birleşimi mükemmel su kalitesi sağlar. Filtre 
zararlı bakterileri, virüsleri ve mikro plastikleri yok eder.Suyun 
tadını iyileştirmekle kalmaz aynı zamanda daha sağlıklı hale getirir. 
Bu nedenle sağlık ve çevre için eşit derecede iyi olan temiz içme 
suyu garanti edilir.

Tek kapsül ile 500 lt’ ye kadar su filtreleme imkanı sunan Franke Vital 
Kapsül Filtre Sistemi, ikonik tasarımı ve olağanüstü yer tasarruflu 
olması sayesinde sizlere temiz suyun tadını çıkarmanın en kolay 
yolunu sunar.
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Ticari hayatınızın başladığı yıllardan ve Rüzgârlı Sokak’a 
gelişinizden bizlere biraz bahseder misiniz?

1949 yılında Artvin’in Arhavi ilçesinde dünyaya geldim. Ortaokul, 
lise ve üniversite yıllarım Ankara’da geçti. Yedek subaylığımı 109/42 
dönem İzmir Gaziemir Ulaştırma Okulu’nda yaptım. Akbank ve 
Emlak Kredi Bankalarında 2-3 senelik çalışma hayatımdan sonra 
özel sektöre yöneldim.

“Kurtarma gayreti içinde olmayanlar kendilerini de kurtaramazlar.”

1976 yılında mesleğimin duayenlerinden olan rahmetli kayınpederim 
Sayın Ali Özkazanç’ın ortağı olduğu Öztaş İnşaat Tic. ve San. Ltd. 
Şti.’nin Rüzgârlı Sokak Eser İşhanı’ndaki mağaza kısmı olan Tesmal 
Ticaret (Ali Özkazanç ve Hayik Arslangül) firması ticari hayatımın 
başlangıcı oldu. Bu iki firmadan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. 
Onları saygı ve sevgiyle anıyorum.

1980 yılından bugüne, “Öznetaş Seramik Dünyası” adı altında Yurtbay 
Seramik bayisi olarak Rüzgârlı Ege Sokak’ta ticari faaliyetimi devam 
ettirmekteyim.

Sizin aktif olarak sektörün içinde olduğunuz dönemlerde ticari 
ve sosyal ilişkiler nasıldı? O günlere dair bizlere neler söylemek 
istersiniz?

1975-1985 dönemi, ticari hayatımızda elle çarpma-bölme işlemleri 
yaptığımız, Facit hesap makinası kullandığımız, c/h olarak kalamoza, 
stok takip kartı kullandığımız ve hafta sonları saatlerce elle fatura 
kestiğimiz, toplama ve çarpım hatasını devamlı kontrol etmek 
durumunda olduğumuz dönemlerdi.

“Yaşama sanatını bilenlerin yolu sevgi ve sabır yoludur.”

O günlerle bugünü karşılaştıracak olursak; bilgisayar, internet, cep 
telefonları, mail, faks, facebook, WhatsApp, Youtube, Google, App 
Store ve konum bildiren uygulamalar gibi daha aklıma gelmeyen bir 
sürü yenilikler bizlere çağ atlatmış oldu. Bu nedenle bizlerde 1950 
kuşağı olarak artık bu bilgisayar ve teknolojiyi uygulamak durumunda 
kaldık. Bugünkü gençlerimizi bizlere göre çok daha şanslı görüyor 
ve onları bu teknoloji çağında, Allah kurtlar sofrasından korusun 
diyorum.

Firma sahiplerinin ve çalışanlarının daha mutlu ve huzurlu 
olmaları için neler yapılmalıdır?

Firma sahibi öncelikle kendisi ile barışık olmalıdır. Yeniliklere 
açık olmalı, empati yapabilmeli, güvenmeli, güvendirmeli, pastayı 
bölüştürmeyi bilmeli, kör bıçak yerine keskin bıçak tercih etmeli.

“Bir bilene değil belki de pek çok bilene danışmalıyız.”

Çalışanlara gelince, patronundan işçisine kadar herkes için eğitim 
şart. Bu konuda TİMKODER’in düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri 
çok başarılı olmuştur.

Şu anda yönetimi devralmış gençlere önerileriniz nelerdir?

Gençlerimiz bizlerin yaşadığı yoksulluğu ve zorlukları bilmeyebilirler. 
Aldıkları bayrağı daha yükseklere taşımayı hedeflemeliler. Çünkü 
bizlerden çok daha iyi imkanlara ve donanımlara sahipler. Önce 
işimizi sevmeliyiz. Başarı sevginin içinde saklıdır.

Hayatta “7S” formülü denen (sevgi, saygı, sabır, sebat, sempati, 
samimi, süreklilik)  bir olgu vardır, bunu sevgi ile uygularlarsa başarı 
hep yanlarında olur. Bayrağımızı taşıyan gençlerimize ömür boyu 
başarılar diliyorum.

Birlik beraberliğimiz ve “TİMKODER” ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

TİMKODER gittikçe çoğalan üye sayısıyla; başarılı, genç, dinamik, 
yeniliğe açık kadrosuyla, iyi bir takım çalışmasıyla; yeni gelişim, 
oluşum ve girişimlerde başarılarıyla iyi bir yerdedir. Devamı daim 
olsun diyorum.

TİMRüzgârlı

60 TİMHABER | www.timkoder.org
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TİMHaber

ANKARA TİCARET 
ODASI’NA FORMA TAKDİMİ

TİMKODER’DEN
ÜYE FİRMA ZİYARETLERİ

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih AYHAN ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ATO Başkanı Gürsel BARAN, Başkan Yardımcıları 
Temel AKTAY ve Halil İbrahim YILMAZ’ı, ATO Meclis Başkanı 
Mustafa DERYAL’i makamında ziyaret etti. Devam eden 10’uncu 
Veli Akgün Futbol turnuvasının 04 Kasım 2021 tarihinde OGM 
Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek ödül töreni öncesi TİMKODER 
Yönetim Kurulu ve kıymetli davetliler arasında oynanacak olan 
Veteran’lar Maçı için formaları takdim edildi. Ziyaretlerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getiren BARAN, TİMKODER Yönetim 
Kurulu’na teşekkürlerini iletti ve birlik beraberliğin daim olması 
temennilerinde bulundu.

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih AYHAN ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Dernek Danışma Kurulu Üyelerinden İsmail KULAK’ın 
Beytepe İncek’te açmış olduğu yeni firması “KLK iNŞAAT’a” hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. İsmail KULAK, ziyaretlerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek TİMKODER’e teşekkürlerini 
iletti.

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih AYHAN ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından 
Halil İbrahim BAL’ın Çayyolu’nda ikinci şubesini açmış olduğu 
“BALOĞLU” firmasına hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Halil 
İbrahim BAL ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek TİMKODER’e teşekkürlerini iletti.
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Türkiye seramik sektörünün lideri Kale Seramik’ten, kültür sanat 
hayatının kalbine görkemli imza... Türkiye’nin simge yapılarından 
Atatürk Kültür Merkezi’nin kalbinde yer alan “Kırmız Küre”, 
Kale Seramik’in kadın istihdamına destek amacıyla kurduğu 
“Atölye Kale’de” hayat buldu. El emeğiyle tek tek üretilen 15.000 
adet seramik karo, İtalyan seramik sanatçısı Alexandra Khuen-
Belasi’nin özel formülü ile sırlandıktan sonra kırmızı rengini 
aldı. Özel rengi ve tasarımıyla AKM’ye büyüleyici bir hava katan 
“Kırmızı Küre”, görenleri hayran bıraktı.

AKM’nin ülkemizin, kültür sanat hayatının önemli merkezlerinden 
biri olduğunu belirten Kale Seramik Genel Müdürü Altuğ AKBAŞ, 
“AKM hem ülkemiz hem de bizler için çok özel bir yere sahip. 
Kale Seramik olarak, yeniden inşa edilen bu önemli yapının 
kalbinde, böylesine eşsiz bir eserle yer almaktan büyük bir gurur 
ve mutluluk duyuyoruz. Kale Seramik’in yenilikçi vizyonunun bir 
örneği olan “Kırmızı Küre” hem rengi hem de tasarımıyla AKM’ye 
özel bir ruh kattı. Tarihselliğin modern mimari ile bütünleştiği bu 
yeni yapının; ülkemizin kültür, sanat hayatının gelişimine önemli 
katkılar yapacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin kültür sanat hayatının en önemli simgelerinden Atatürk 
Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim’de görkemli bir törenle kapılarını açtı. 
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından binanın tarihsel özelliklerine bağlı 
kalınarak, yeniden tasarlanan AKM’nin kalbinde ise, Türkiye’nin 
seramik sektörünün lider firması Kale Seramik’in ürettiği seramik 
karolarla eşsiz “Kırmızı Küre” hayat buldu. İçerisindeki 2 bin 38 
kişilik opera salonu ile AKM’nin yeni simgesi olan kürenin, tüm 
karoları, Kale Seramik’in kadın istihdamına destek olmak amacıyla 
Çanakkale’nin Çan ilçesindeki fabrikasında kurduğu “Atölye Kale’de” 
üretildi.

15 bin parça seramik “Kale Atölye’de” tek tek el emeğiyle üretildi.

Proje ve tasarım ekibinin, farklı renk ve modeller üzerinde yaptığı 
yüzlerce denemenin ardından nihai ürün seçildi. “Kırmızı Küre’nin” 
yapımında kullanılan ve üç farklı model olarak, tasarlanan 15 bin adet 
özel seramik parçasının her biri el emeğiyle tek tek üretildi. Yaklaşık 
3,5 ay aralıksız süren çalışmalarda modelleme, kalıplama, sırlama, 
pişirim, ambalaj ve kalite kontrol işlemleri için özel olarak kurulan 
18 kişilik bir ekip, gece gündüz çalıştı.

TİMBülten
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İtalyan seramik sanatçısı özel formülü ile karolar sırlandı.

Üretim aşamasında uzun ve titiz işlemlerden geçirilen üç boyutlu 
seramik karolarının her biri “Atölye Kale’de” yüzey kontrolleri 
yapılarak, ince bir zımpara işlemiyle temizlendi. Küreye can alıcı 
rengini ise, İtalyan seramik sanatçısı ve kendi ismini taşıyan 
Alexandra Khuen-Belasi Studio’nun kurucusu Alexandra Khuen-
Belasi verdi.

Khuen-Belasi tarafından geliştirilen ve özel bir reçete ile üretilen sır, 
tüm karolara tek tek uygulanarak, kırmızı rengi almaları sağlandı. 
Yüzeyleri sırlanan seramik karoları daha sonra her biri iki metreküp 
büyüklüğündeki dört adet kamara fırında 1.000 °C üzerindeki 
sıcaklıkta pişirildi.

Büyüleyici rengine kavuşan seramikler, ilk aşamasından son 
aşamasına kadar tüm süreçte görev yapan özel ekipler tarafından 
kalite kontrolleri yapılıp, ambalajlandı. Tasarımı ve şıklığı ile 
benzersiz bir güzelliğe kavuşan seramik karolar son olarak, AKM’nin 
kalbinde birleştirilerek, büyüleyici “Kırmızı Küre’ye” dönüştü.’

“Kırmızı Küre”, hem rengi hem de tasarımı ile AKM’ye özel bir ruh 
kattı. Kırmızı Küre’nin, Kale Seramik’in yenilikçi vizyonunun bir 
göstergesi olduğunu ve hem rengi hem de tasarımıyla AKM’ye özel bir 
ruh kattığını vurgulayan Kale Seramik Genel Müdürü Altuğ AKBAŞ, 
Kurulduğumuz günden beri ülkemizin ve insanımızın her alanda 
gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir gelecek için 
etki odaklı döngüsel projelere yatırımı yaparak ve #İyiBakDünyana 
diyerek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünyayı miras 
bırakmak istiyoruz.

Bugün de geleceğin büyük sanatçılarının yetişmesine ve ülkemizin 
kültür, sanat hayatının gelişimine önemli katkılar yapacağına 
inandığımız, AKM’nin kalbinde böylesine eşsiz bir eser ile yer 
almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Seramiğin sanata dönüşümünün en can alıcı örneklerinden biri 
olan bu kürenin, her bir karosu kadın istihdamına destek amacıyla 
kurduğumuz Atölye Kale’de tek tek el emeğiyle üretildi. Bu muhteşem 
eserin ortaya çıkmasında emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Altuğ Akbaş: “AKM’nin 
kalbinde eşsiz bir eserle yer 
almak büyük bir gurur”

TİMBülten
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Moleküler Gastronomi: Gıdaların pişirme sırasında fiziksel 
ve kimyasal dönüşüm sürecini takip eden, bilimle mutfak 
uygulamalarının birleştiği bir yemek bilimi dalıdır. Son yıllarda 
duyduğumuz bu terim yeni yeni hayatımızın bir parçası olurken temel 
amacı yemek biliminin gelişmesine katkı sağlamak, yeni yiyecek 
hazırlama yöntemleri geliştirmek ve hazırlanan ürünün lezzetinin 
her seferinde aynı kalmasını sağlamaktır. Moleküler gastronomi 
bireyin sadece doyma ihtiyacını karşılamak değil göze hitap eden, 
hayal edilenin üstünde hazırlanan bir ürün olarak bireyi etkilemek 
ve yemek yemenin ötesinde bir deneyim kazandırmaktır. Bunun için 
birkaç tekniğe ihtiyaç duyar. Bunlardan en bilinenleri küreleme, 
jelleme, tütsüleme, sıvı azot, sous-vide ve köpürtmedir. Bu 
teknikleri uygulamak içinde yine son zamanlarda çok duyduğumuz 
agar agar, kalsiyum laktat, sodyum aljinat, ksantam gum gibi katkı 
maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Küreleme;  sıvı ya da püre haline getirilmiş gıdaların, Sodyum Aljinat 
ve Kalsiyum Laktat katkı maddeleri ile ürünün dış yüzeyini ince bir 
zar ile kaplamasıdır.

Jelleme; bu teknikte kullanılan maddelere göre gıdaların 
sert, yumuşak, elastik, kırılgan gibi birçok yapıya sahip 
olması sağlanabilmekte hatta sıcak gıdaları bile jöle formuna 
getirebilmektedir. Bunlara örnek olarak İspanyol şefler tarafından 
hazırlanan çeşitli likörlerin sunumları örnek gösterilebilir.

Tütsüleme; et, balık gibi ürünleri Sous-Vide tekniği ile pişirdikten 
sonra cam fanus ile tütsü makinesinden çıkan aromalı talaş 
dumanıyla besinin lezzetlendirilmesi anlamına gelmektedir.

Sıvı Azot; tehlikeli bir madde olmasına rağmen en bilinen örneği 
dondurmadır. Yine de evde denenmemesi gereken ve profesyonel 
mutfaklarda kullanılırken birkaç koruma ekipmanı ile kullanılması 
gereken bir üründür.

Sous-Vide; vakumda uzun saatler boyunca tavuk, et, balık ve deniz 
mahsulleri gibi gıdaların çok düşük sıcaklıklarda pişirilmesidir.

Köpürtme ise köpük makinesi ya da sifon uygulaması ile gıdalara 
katkı maddeleri eklenerek köpük elde edilmesidir. Köpükleştirilen 
besinler uzun süre formunu koruyarak sunum yapmak için tercih 
edilen bir uygulamadır.

Bilimin adı moleküler gastronomi olsa da uygulama alanı moleküler 
mutfak olarak geçer.  Peki biz mutfaklarımızda moleküler mutfağı 
nasıl uygulayabiliriz? Öncelikle hangi tekniği kullanacağımızı 
belirlememiz gerekir. Daha sonra hangi yemeğin üzerinde uygulamak 
istiyoruz veya neleri modernize ederek sunmak istiyoruz buna karar 
vermeliyiz. Evde yapılabilecek kolay ve uygun maliyetli teknikler 
olsa da genellikle maliyeti yüksek olduğu için uygulanması zordur. 
Yine de Türk Mutfağı ile moleküler mutfağı birleştirerek modernize 
edilen yemekler evde denenebilir. Klasik Türk yemeklerinin 

modernize edilmesi bizler için çok farklı olsa da ilerleyen yıllarda 
gıda konusunda çekebileceğimiz sıkıntılar göz önüne alındığında, 
moleküler gastronominin ülkemizde daha yaygın kullanılması, bu 
alanda daha çok eğitimler, uygulamalar, workshoplar yapılarak 
vatandaşlarımızın kademeli bir şekilde alıştırılması gerektiği 
düşüncesindeyim. Bu alanda örnek verilebilecek birçok yemek 
olsa da benim favorilerim, kuru fasulye tuile ve cacık topudur. 
Bunun dışında yine en bilinen uygulama meyve sularından havyar 
yapımıdır. Hem sunum açısından hem de birbiriyle uyumsuz 
tatları birleştirmesi bakımından birçok kişi tarafından ilgi çekici 
bulunmaktadır. Bir laboratuarda deney yapmak gibi bir his, ilginç 
tatları birbiriyle karıştırmak, misafirlerinize çok özel sunumlar 
hazırlamak ve beğenileri toplamak isteyenler kesinlikle denemeli!

TİMGastronomi
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TİMizolasyonTİMBülten

Dünyanın en ince görünümlü klozet kapağı
Bien Vento Monoslim’e “Oscarlık” ödül

Geliştirdiği yenilikçi ürünlerle dikkat çeken Bien kalitesiyle üretilen dünyanın en ince 
görünümlü klozet kapağı “Monoslim”, yapı sektörünün ‘Oscar’ı sayılan Altın Çekül 

Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Özgün tasarım anlayışı, yenilikçiliği ve teknolojiye bakışıyla öne çıkan Bien, banyolarda göz 
alıcı dönüşümlere imza atarken, sektörün önde gelen temsilcilerinin de beğenisini toplamaya 
devam ediyor. Üstün teknolojiye sahip ürünleriyle bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek 
çok ödülün sahibi olan Bien, son olarak yapı sektörünün Oscar’ı sayılan Altın Çekül Ödülleri 
kapsamında özel bir ödülün sahibi oldu. Üstün Bien teknolojisiyle üretilen dünyanın en ince 
görünümlü klozet kapağı “Monoslim”, Altın Çekül 2022’de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 
Tasarımda minimal yaklaşımın temsilcilerinden “Monoslim”, inceliğinin yanı sıra sessizliğiyle 
de banyolara zarifliği yansıtıyor. “Monoslim”, sessiz ve yavaş kapanan kapağıyla dikkat 
çekerken, antibakteriyel yüzeyi sayesinde maksimum hijyen sunuyor.
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TİMFarkında

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE 
ÇANAKKALE SAVAŞI 

Çanakkale Savaşı, Türk milletinin kazandığı en pahalı zaferdir. 
Bu zafer karşılığında Türk milleti, birçok insanını kaybetmiştir. 
Çanakkale Savaşı, Türk’ün bitti sanılan gücünün aslında bitmediğini, 
şartlar ne kadar zor olursa olsun güce ve inanca hala sahip olduğunu 
dünyaya gösterdiği savaştır. Mustafa Kemal Atatürk ise o dönemde, 
savaşın en güven duyulan komutanlarından biridir.

Çanakkale Savaşı sırasında Çanakkale cephesine geldiğinde Mustafa 
Kemal Atatürk’ün rütbesi yarbaydı ve 19’uncu Tümen komutanı 

olarak görev alıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, savaşın ortalarında 
130 bin kişilik bir kolorduya Albay rütbesi ile komutanlık yaptı. 
Aylarca süren savaşlardan sonra ise Anafartalar Grup Komutanlığı’na 
getirilerek gösterdiği üstün başarılar sonucunda “Anafarta 
Kahramanı” ünvanını aldı.

Muharebelerin ilk günü olan 25 Nisan 1915’te düşman Arıburnu 
kıyısına asker çıkarmıştır. Kıyıda çok zayıf kuvvetimiz vardır, 
bu sebeple düşman durdurulamadı. Anzaklar Conkbayırı’na 
doğru ilerlemeye başladı. Conkbayırı düşman eline geçtiği anda, 
Çanakkale’de savunma imkânsız hale gelir ve buradaki kuvvetlerimiz 
imha olurdu. Sonucunda ise İstanbul’a hem deniz hem de karayolu 
açılır ve İstanbul düşmüş olurdu.
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Mustafa Kemal, Arıburnu’na çıkan düşmana taarruz edilmesi 
gerektiğini düşündü ve Kolordu Komutanından izin istedi. Ancak 
Kolordu Komutanı bu durumda kendisi karar veremedi. Ordu 
Komutanından emir alınması gerekliydi ama bunun için yeterli vakit 
yoktu. İşte bu durumda Yarbay Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı’nın 
kaderini değiştiren bir karar verdi. Durumun öneminden dolayı, 
ordudan gelecek emri beklemeden düşmana taarruza karar verdi 
ve taarruz etti. Mustafa Kemal tüm sorumluluğu üzerine alarak 
Çanakkale’nin kurtarılması için kendisini tehlikeye attı. 

57. ALAY
Mustafa Kemal Atatürk, Yarbay rütbesi ile yönettiği 19’uncu Tümen’in 
içinde yer alan 57’nci Alay kahramanlık hikayeleri ile doludur.

“Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrettim.”

Alman komutanlarının Arıburnu ve Anafartalar’dan düşmanın 
gelmeyeceği düşüncesi ile 57’nci Alay cephede desteksiz kalmış ve 
Anzak askerlerinin karaya çıkartma yapmasını engelleyememişlerdir. 
Tamamına yakını şehit olan 57’nci Alay askerleri son mermisine kadar 
savaşmış, cephaneleri bittiği için geri çekilmeye karar vermişlerdir.
57.Alayın geri çekildiğini gören Anzak askerleri, karadan vatan 
topraklarına ilerlemeye başlamışlardır. Mustafa Kemal’in en çok 
güvendiği alaylardan biri olan 57’nci Alay’ın geri çekildiğini gören 
Mustafa Kemal, kendi insiyatifi ile aldığı kararla tarihi değiştiren o 
emri vermiştir.

 “Cephaneniz yoksa, süngünüz var! Süngünüzü takın!”

Türk askerlerinin süngü takıp yere yattığını gören Anzak askerleri, 
cepheye destek geldiğini düşünerek ilerlemeyi bırakıp, cephe 
savaşına geri dönmüşlerdir. İşte Mustafa Kemal ve 57’nci Alayın bu 
hamlesi tarihi değiştirmiştir.

TİMFarkında

timhaber dergisi 42 sayı.indd   71timhaber dergisi 42 sayı.indd   71 14.02.2022   12:39:3814.02.2022   12:39:38



72 TİMHABER | www.timkoder.org

Seramik en basit tarifiyle “çok yüksek sıcaklıkta pişirilmiş 
toprak” demektir. Seramiğin tarihi, uygarlık kadar eski olup 
bir rivayete göre; insan su ihtiyacını karşılayabilmek için 
çareler ararken yağmurdan ıslanan bir cins toprak bulmuştur. 
Suyu uzun süre muhafaza edebilen, plastik ve ıslanınca şekil 
alabilen, su geçirgenliği az olan bu malzemenin adı “Kil’dir”. Bu 
malzemeden yaptığı ve su taşıyan bu kabı 
yanmakta olan ateşe düşüren insanoğlu 
bu sayede kilin ateş sönünce seramik 
çanağa döndüğünü keşfetti. İlk seramiğin 
M.Ö. 6000 yıllarında Anadolu’da üretildiği 
bilinmektedir. Çatalhöyük’teki kazılarda 
elde edilen seramik parçaları, aradan geçen 
8000 yıl boyunca bozulmadan günümüze 
ulaşmış, bizlere insanlık tarihi ile ilgili ilk 
ipuçlarını veren en değerli kaynaklardan 
biri yine bu seramik kalıntılar olmuştur. 
Binlerce asır bozulmadan günümüze 
gelen bu seramikler üzerinde bulunan 
yazı, resim ve semboller sayesinde geçmiş 
uygarlıkların yaşam tarzları ve kültürel 
farklılıkları hakkında bilgi edinilmiştir. 
İlk çanak çömlek tipi seramiklerin M.Ö. 
6000 yıllarında Anadolu’da bulunmasının 
ardından ilk sırlı seramiğin M.Ö 4000 
yıllarında Mısır’da yapıldığı tespit 
edilmiştir.

Seramik sanatı Anadolu ve Mısır’dan sonra Girit adasına 
yayılmıştır. Mezopotamya’da M.Ö. 3500 yıllarında Sümerler 
tarafından pişmiş tuğla ile yapılmış saraylar ve yollar olduğu, 
yine M.Ö 1200 yıllarında yapılan Babil kulelerinde ve Babil 
saraylarında pişmiş tuğla kullanıldığı bilinmektedir. Mısır 
piramitleri iç kısımları tuğla ile örülmüştür. Tuğla Roma uygarlığı 
döneminde çok büyük gelişme göstermiştir. Hitit, Lidya, Frigya, 

Urartu ve Roma uygarlıklarının 
şifreleri, büyük ölçüde seramikler 
sayesinde çözülmektedir. M.S. 
12. yüzyılda Dtalya’da Faenza 
şehrinde, Mayorka adalarında 
daha ileri teknikler ve teknoloji 
ile üretimler başlamış, 17. yüzyılda 
ise çini üretiminde gelişmeler 
yaşanmıştır. Fransa’da Sevr’de 
ve Ruen’de, Hollanda’da ve 
Almanya’da bazı fabrikalar büyük 
ebatta seramik ürünler üretmeye 
başlamıştır.

Porselen ise 10. yüzyıldan itibaren Avrupa’da tanınmaktaydı. 
17. yüzyılda Avrupa’da ilk porselen araştırmaları başlamış, 1750 
yılında ise üretim gerçekleşmiştir. Ancak ilk porselen eşya Çin’de 
bulunmuş, bu porselen eşyaların Avrupa’ya ilk gelişi Marco 
Polo’nun Çin’den Dtalya’ya getirmesi ile olmuştur. Zamanla 
Portekizli tüccarlar tarafından Avrupa’ya getirilen porselenler 
çok beğenilmiş bu sayede Avrupa porselen araştırmalarına 
başlamıştır. Seramiğin ilk fabrikasyon üretimi Almanya’nın 
Meissen kentinde başlamış, ilk porselen fabrikaları ise ilk olarak 
Fransa’nın Sevr şehrinde, sonraları Petersburg’da, 1770 yılında 
Kopenhag ve 1794 yılında Dngiltere’de kurulmuştur.

Bugün ise seramik, binaların iç ve dış yüzeylerinde ve zemin 
kaplamalarında kullanılan önemli bir dekorasyon malzemesidir. 
Doğadan elde edilen kil, kaolin, kuvars ve feldspat maddelerinin 
belirli oranda karıştırılması ile elde edilir. Bu maddeler hamur 
haline getirildikten sonra preslenir ve 1100 derecenin üzerinde 
yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Seramiklerin ön yüzü sır dediğimiz 
koruyucu bir tabaka ile kaplanır. Seramik, doğadan, doğal yollar 
ile elde edilen maddelerden üretildiği için sağlıklı ve ekolojik 
(çevreye zarar vermeyen) bir üründür.

TİMBülten
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TİMBülten

HONEYWELL; Temel yetkinliği entegre bina yönetimidir. Ofis-
Konut, AVM, Hastane, Okullar, Üniversiteler, Karma kullanım 
amaçlı binalar ve her ölçekte diğer bir çok tesis için özelleştirilmiş 
akıllı çözümler sunar. Çözümlerimiz; Niagara Mimarisi gibi önde 
gelen Honeywell teknolojisine dayanmakta olup, HVAC (Isıtma-
soğutma-havalandırma) sistemleri kontrolü, aydınlatma, erişim 
kontrolü, yangın alarmı sistemleri, kapalı devre izleme, asansörler, 
yürüyen merdivenler vb.’den eksiksiz enerji yönetimi çözümlerine 
kadar entegre bina yönetimi sağlar. Çözümlerimiz, binalardaki 
farklı sistemlerin entegrasyonları ile enerji tüketiminin optimize 

edilmesine odaklanır. Enerji verimliliği, temiz enerji, üretimi, 
emniyet ve güvenlik, küreselleşme ve verimlilik gibi küresel makro 
trendlere yönelik çözümler üreten Honeywell, 120 yılı aşkın deneyimi 
ve dünyanın farklı yerlerinde 100 milyondan fazla konut ve ticari 
binada kullanılan inovatif ürün ve çözümleri yaşam standartlarımızı 
belirliyor. Enerji yönetimi alanında uygulanabilir ve çoğunluğu 
enerji verimliliği avantajı sunan ürün çeşitliliği ile ürün ve süreçleri 
istediğiniz şekilde kontrol edebilir tasarruf sağlayabilirsiniz. 
Ürünlerin tasarımlarında işlevsellik, kalite, güvenlik ve güvenilirlik 
sağlayan modern ve akıllı çözümlere odaklanılmaktadır.

VERİMLİLİĞİN VE KONFORUN BİRLİKTELİĞİNİ 
HONEYWELL AKILLI ÇÖZÜMLERİ İLE YÖNETİN!

‘‘BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ’’

timhaber dergisi 42 sayı.indd   74timhaber dergisi 42 sayı.indd   74 14.02.2022   12:39:4014.02.2022   12:39:40



75www.timkoder.org | TİMHABER

timhaber dergisi 42 sayı.indd   75timhaber dergisi 42 sayı.indd   75 14.02.2022   12:39:4214.02.2022   12:39:42



TİMGezi

76 TİMHABER | www.timkoder.org

Bartın il merkezine 17 km uzaklıkta, tarihle 
doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar köyü, 
Karadeniz sahilinde orman alanları, 
denizi, kumu eşsiz gün batımı ile görenleri 
büyüleyen, görülmesi gereken önemli bir 
cazibe merkezidir. Bartın’ın Güzelcehisar 
sahilinde, volkanlardan akan lavların 
soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon 
yıl önce oluşan ve ahşap yürüyüş yolları, 
seyir terası ve iskele yapılarak seyrine 
doyulmayan manzarasıyla turizme 
kazandırılan lav sütunları, geçen sürede 

yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırladı. Dünyada 
Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kalifornia’da, 
Türkiye’de ise sadece Bartın’da bulunan 
lav sütunlarının turizme kazandırılması 
amacıyla hazırlanan Bartın ili Güzelcehisar 
Lav Sütunları sahilinin turizm ve 
Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama 
Projesi’nin ilk etabı hayata geçirildi. 
Proje kapsamında, ahşap yürüyüş yolları, 
seyir terası ve iskele yapılarak turizme 
kazandırılan lav sütunları, ziyaretçilere 
doğa ile tarihin iç içe geçtiği atmosferde 

seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. 
Milyonlarca yıllık geçmişe dayanan lav 
sütunlarının bulunduğu alan, Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından “Tabiat 
Anıtı” olarak ilan edildi. Dünyada üç 
ülkede, Türkiye’de ise Bartın’da bulunan 
lav sütunlarının, projenin ikinci etabında 
mevcut ahşap yürüyüş yollarının çevresine 
restoranlar, kafeler ve bungalov evler 
yapılarak, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi 
odağı haline getirilmesi hedefleniyor.

Tarihin, yeşilin ve mavinin buluştuğu, gün 
batımının güzel görüntüler oluşturduğu Bartın 
Güzelcehisar, lav sütunlarıyla da ziyaretçilerine 

görsel şölen sunuyor.

Bartın’da 80 Milyon Yıllık Lav 
Sütunları Ziyaretçileri Büyülüyor.
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Hayatımızı sürdürürken sayısız engelle karşılaşır, bunları aşmak için çaba sarf ederiz. Bu engeller bazen bizi pes ettirir, 
bazen de güçlendirir. Peki hiç düşündünüz mü, hayatta karşımıza çıkan engeller bizim vücudumuzda ya da aklımızda ise 
bu engelleri nasıl aşarız? Bu sorunun cevabı hem çok kolay hem de çok zor. Kolay olan cevap “Çabalarım” olabilir. Ama zor 
olan cevabı hiç kimse tahmin edemez. Çünkü ülkemizde engelliler, zor olan binlerce cevabı, her gün defalarca, farklı şekilde 
veriyorlar.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinde, engellilik; diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin 
katılımın önündeki uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ve algısal bozuklukları bulunan kişiler olarak tanımlanmaktadır. 
Aslında bu tanım kendi içerisinde engellilerin yaşadığı sorunları da anlatıyor. Ülkemizde engelliler diğer bireylerle eşit 
koşullar altında olmadıkları için toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılamıyor. Engel türüne göre değişmekle 
birlikte günlük hayatta, engelliler, sayısız sorunu aşmak için sürekli mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu tespiti çok 
kolay bir şekilde yazabiliyorum. Çünkü ben, hem Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı hem Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu Başkan Vekili hem de iki zihinsel engelli çocuk annesiyim. Bu nedenle ülkemizde engellilerin yaşadığı 
sorunlara farklı pencerelerden bakabiliyor, bu sorunların çözümü için yapılabilecekleri tek bir noktada birleştirebiliyorum. 
Öncelikle ülkemizde, engellilerin yaşadığı sorunların çözümü için toplumsal olarak bir değişimin yaşanması gerektiğini 
düşünüyorum. Biz bu değişim mücadelesini Zihinsel Özürlüler Federasyonunda veriyoruz. Zihinsel Özürlüler Federasyonu; 
Türkiye genelinde kendisine bağlı 56 üye dernek ile en dezavantajlı kesim olan zihinsel engellilerin anayasal hakları olan 
sağlık, eğitim, bakım, istihdam gibi hak eksenli mücadelesini yapan, onların ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırıcı ve sosyal 
hayata katılımcı olmalarını sağlayan, tüm kadroları gönüllülerden oluşan, konusundaki en büyük sivil toplum kuruluşu. 
Bizler bu kuruluşta zihinsel engelli bireylerin yaşadığı sorunların çözülmesi için mücadele ediyoruz aynı zamanda genel 
olarak engelli politikalarına katkı sunmak için de çalışmalar yapıyoruz. Zihinsel Özürlüler Federasyonu’ndaki mücadelemizi 
her türlü engel grubu açısından en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nda da büyüterek 
veriyoruz. Engelliği, siyaset üstü bir durum olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızda siyaseti hep dışarda 
tutuyoruz. 84 milyonluk Türkiye’nin tamamının engelli hakları konusunda bilinçli, duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşabilmesi 
için çabalıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir konuda bilinçli ya da duyarlı olmak için illa o sorunu bire bir yaşamak gerekmiyor. Bu 
noktada da en önemli şey zihinlerdeki engelleri kaldırmak. Toplumsal olarak engelli bireylere yaklaşımdaki doğruyu ancak 
bu şekilde bulabiliriz. Sorunu çözmek için sorunun mağduru olmadan adım atmak mümkün. Biz bu yaklaşımla hareket 
edilmesini doğru buluyoruz. Bunun için de öncelikle engellilerin bu hayata tam ve eksiksiz katılımını koşulsuz bir şekilde 
sağlamak gerekiyor. Bu da şehirlerin engellilerin kullanımına uygun planlanmasının çok ötesinde bir anlayış ile mümkün 
olabilir. Erken çocukluk döneminden itibaren engelliliğin hayatımızın bir parçası olduğunu çocuklarımıza anlatmalıyız. Bu 
hem onları bilinçlendirecek hem de engellileri anlamalarını sağlayacaktır.

Bunun yanında, engelliler açısından hayatın içinde yer almanın ön koşulu istihdam olanaklarının hiçbir koşul olmaksızın 
sağlanmasıdır. Bu, engelli bireyleri hayatın içine katacağı gibi engelli bireylerin ailelerini de rahatlatacak bir durum olacaktır. 
Ülkemizde toplumun %12’sinin engelli olduğu hatırlanacak olursa halihazırda boş olan engelli kotalarına atamaların 
hızla yapılması, devamında da engelli kotalarının yükseltilmesi çok önemli bir konudur. Tüm bunlar engellileri toplumla 
birleştirecek noktalardır.

Başta sorduğumuz “Hayatta karşımıza çıkan engeller bizim vücudumuzda ya da aklımızda ise bu engelleri nasıl aşarız?” 
sorusunun zor olan cevabını, bu zor cevabı bulmaya çalışan milyonlarca engelli ve engelli ailesi, toplumla birlikte bulsun 
istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki engeller hep birlikte çok daha kolay aşılır.
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TİMSanat

Sevgili okur, şu an bu satırları okumaya başlamış olmanız, elinizden 
bir an bile olsun bırakamadığınız o “nadide!” aygıt ile aranıza kısa 
bir süreliğine de olsa mesafe koyduğunuz anlamına gelmektedir. 
Basılı bir kitle iletişim aracının sayfalarına, satırlarına göz atmaya 
başlamanız bile günümüzün, kutsanması, saygı duyulması gereken 
bir davranış biçimi olarak değerlendirilebilir; bunun temelinde hiç 
şüphesiz o nadide aygıttan yani mobil telefonunuzdan gözlerinizi 
kısa süreli de olsa uzaklaştırmış olmanız yatmaktadır. 

Bu kısa ve negatif eleştirel giriş, sizi tedirgin etmesin; bu 
değerlendirme aslında pozitif bir eleştirel bakışın da hareket 
noktasını oluşturuyor. Hemen açıklayalım; mobil telefonlar ve 
bünyelerinde bulundurdukları bütünleşik kamera sistemleri, 
aygıtın bütün olumsuzluklarının yanında, çok önemli ve olumlu 
bir işlev de ortaya koymaktadır. Önemli olan, aygıtın hangi amaçla 
kullanıldığıdır; bir başka deyişle, “Aygıt mı sizi kullanıyor, siz mi aygıtı 
kullanıyorsunuz?” sorusunun yanıtıdır. Nasıl mı?... Aslında o küçücük 
aygıt sayesinde, belki de dünyanın en önemli demokratikleşme 
adımlarından birinin atıldığını ve artık herkesin birer sanatçı, birer 
gazeteci, birer foto muhabiri olmasına olanak tanındığını, isteyen 
herkese fırsat yaratıldığını ifade etmeye çalışıyorum.

Sokak ve an fotoğrafçılığına ilişkin bir makale çalışmamda şöyle bir girişe yer vermiştim;

Walter Benjamin; “Tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı” adını verdiği ve neredeyse görüntüyü konu alan her yazıda 
alıntılanan o ünlü makalesini kaleme alırken günün birinde sokakta yürüyen hemen herkesin fotoğraf çekebilen bir aygıt ile geziyor olabileceğini 
düşünmüş müdür bilinmez... Ancak makalenin satır aralarında, mekanik üretim sürecinin sanat eserinin kült değerini yok ederken ona yeni 
işlevler verebileceği, sanat eserinin aurasının ortadan kalkmasıyla sanatın kitleselleşebileceği biçimindeki öngörülerinden, günümüze ilişkin 
bir sezgiye sahip olduğu düşünülebilir.

İşte böyle...  Günümüz yaşam biçiminde sayısal teknolojinin kolaylık ve 
olanaklarının, sanatın kitleselleşmesinin yanında, görüntüleme eyleminin 
de kitleselleşmesine olanak sağladığı çok açık. Artık kamusal alan diye 
tanımladığımız ortak yaşam alanlarımız yalnızca güvenlik kameralarıyla 
değil, ellerinde görüntüleme yapabilen aygıtlar taşıyan herkes tarafından 
kayıt altına alınıyor. Adım attığımız her yerde fotoğraf çeken, görüntü 
kaydeden insanlarla karşılaşıyoruz. Mobil telefonların sağladığı bu olanak 
herkes tarafından olmasa da çok sayıda birey tarafından profesyonel 
amaçlarla, yani para kazanmak, gelir elde etmek amacıyla da yaygın 
biçimde kullanılıyor; örneğin amatör kullanıcılar bile ürettikleri fotoğraf, 
video ya da benzer görsel ürünleri stok sitelerinde satışa sunup gelir elde 
edebiliyorlar. Çünkü sayısal platformlar her türlü yaratıcı bakış açısına ve 
düşünceye prim vermeye, şans tanımaya hazır durumda. Youtube benzeri 
platformlarda, amatörlerin mobil aygıtları kullanarak nasıl profesyonelce 
görüntüleme yapılabileceğini anlatan binlerce videoya ulaşmak mümkün.
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Sıradan bir kullanıcının, internet ortamında “This is an artwork” (Bu bir sanat eseridir) yazıp, ekran fotoğrafını çekerek E-Bay üzerinde 
satışa sunması ve bu görüntüyü 90 bin dolar fiyatla satabilmesi size garip gelebilir, hatta inandırıcı olmayabilir... Fakat çok kısa bir süre önce 
Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in 31 Mart 2006’da paylaştığı “Sadece Twitter’ı kuruyorum.” biçimindeki mesajını bir Türk iş insanının, 2.9 
Milyon dolar değerinde kripto para kullanarak satın aldığını duymamış olamazsınız.

İşte tam da bu noktada, sayısal platformlarda bekleyen 
alıcıların, mobil telefonlar aracılığı ile üretilen görüntüleri, 
video sanatı ya da fotoğraf sanatı uygulamalarını satın almak 
için arama yaptıklarını, fırsat kolladıklarını söylemek hiç de 
yanlış olmayacaktır. Sayısal platformlarda yer alan olanakların 
sınırsızlığından söz etmeye gerek yok. Bu noktada, gerçek 
dünyada da önemli örnekler olduğunu belirtelim... Dünyanın en 
önemli müzelerinden biri olan Moma (New York Modern Sanat 
Müzesi) genç Türk sanatçı Refik Anadol’un sayısal dünyaya ait 
eserlerini kabul ettiğinde, Anadol henüz 36 yaşındaydı.

Bir başka örnek ise karikatür sanatçısı Selçuk Erdem... Erdem’in 
geliştirdiği ve girişimci Alemşah Öztürk ile dijital platformlarda 
satışa sunduğu  “Fluffy Polar Bears” NFT serisi, birkaç ay önce 
sadece 5 saniye içerisinde 2.7 milyon dolar değerinde bir satış 
hacmine ulaştı.

Verilebilecek örnekler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Ürettikleri 
içerikler, video ve fotoğraflarla milyonlu sayılarda izler kitleye 
sahip olan Instagram profilleri var.

Son olarak fotoğraf alanından bir örnek verelim; İstanbul’da 
geceleri taksi şoförü olarak çalışan, gördüklerini görüntüleyip 
paylaşmayı deneyen, Şevket Şahintaş; Wikipedia istatistiklerine göre, platformda en çok aranan dört Türk fotoğrafçıdan biri haline gelen 
Şahintaş, fotoğrafın profesyonellerinden olmamakla beraber, profesyonelce işler üreten ve bu başarısıyla uluslararası düzeyde adını duyuran 
bir fotoğrafçı. Örnekler çok boyutlu; sayısallaşma, sanal ortamlar, yapay zekâ vs. 

Sözün özü, üretmek, başarmak isteyenler için, fırsatlarla dolu bir evrendeyiz. Eşitlikçi ortamlardan biri de görüntüleme ve fotoğraf alanı. 
Yeteneğinizin olup olmadığını, denemeden bilemezsiniz. Yeter ki siz deneyin, elinizdeki aygıtı doğru kullanın, zaman ayırın, üretin ve paylaşın. 
Başarıyı yakalamanız zor olmayacaktır.
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TİMKODER Yönetim Kurulu ve üyeleri, 02 Kasım-06 Kasım 2021 
tarihleri arasında gerçekleştirilen UNICERA “Seramik Banyo Mutfak 
Fuarı’na” katılım sağladı. 130 ülkeden gelen ziyaretçiler fuara büyük 
ilgi gösterdi.

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih AYHAN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve TİMKODER üyelerinden oluşan 50 kişilik heyet UNICERA 
Fuarı’nda temaslarda bulundular.

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı Uluslararası Seramik Banyo 
Mutfak Fuarı-UNICERA İstanbul, 26 bin 934’ü yabancı olmak üzere 
toplam 112 bin 698 sektör profesyonelinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
Katılımcılar seramik sektörünün önde gelen bin 200 markasının 
sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlarına büyük ilgi gösterdi. 

Seramik, banyo ve mutfak ürünlerinin global pazarla buluştuğu 
UNICERA İstanbul’da zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme 
teknolojileri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek 
çok ürün grubu bir arada sergilendi. Dünyanın en önemli üreticileri, 
yeni sezon ürünlerini ilk kez UNICERA İstanbul’da dünya seramik 
sektörünün beğenisine sundu.

TİMHaber

82 TİMHABER | www.timkoder.org

timhaber dergisi 42 sayı.indd   82timhaber dergisi 42 sayı.indd   82 14.02.2022   12:39:4714.02.2022   12:39:47



83www.timkoder.org | TİMHABER

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN; “Fuara Gösterilen İlgi Sektörümüz ve
Ülkemiz Ekonomisi Açısından Sevindirici!”

TİMKODER Başkanı Fatih AYHAN, sektör paydaşlarını buluşturan 
bu fuarda TİMKODER üyelerinin üreticilerle tanışma, yeni ürünlerle 
buluşma imkânını elde ettiğini söyledi. AYHAN, “Üyelerimizin de 
stant açtığı fuara yurt dışından ziyaretin yoğunluğu sektörümüz 
ve ülkemiz ekonomisi açısından bizleri sevindirdi. Fuarda yönetim 
kurulu üyelerimiz ile birlikte dernek faaliyetlerimizde bizlerin her 
zaman yanında olan çok kıymetli üretici firmaları ziyaret ettik.” diye 
konuştu...

Her fuarda olduğu gibi bu yıl fuarda da olumlu ve umutlu izlenimler 
edindiklerini söyleyen AYHAN, “Eğitim seminerimize sponsor olarak 
katılan firmaların stantlarına giderek teşekkürlerimizi ilettik. Bu 
ziyaretlerimiz sırasında yıl içerisinde satış ve pazarlama stratejileri 
üzerine fikir alışverişlerinde bulunduk. Bu başarılı organizasyondan 
dolayı TİMFED yönetimi ve kıymetli Başkan Sayın Kemal Yıldırım’a 
ve değerli katkılarından dolayı üretici firmalarımıza bir kez daha 
teşekkür ediyoruz. Sektörümüz için yapmış oldukları başarılı 
çalışmalarının devamını diliyoruz.’’ dedi. Büyük ilgi gören fuar iki 
gün sürdü.

TİMHaber
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Meral ÖZTÜRK;
“Koruyucu” Seramik Sergisi
Meral Öztürk Kimdir?

1968’de Ordu’da doğdu. 2005’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü’nden mezun oldu. Şu an Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bileşik Sanatlar Ana 
Sanat Dalı’nda yüksek lisans yapmıştır. Resim ve Seramik konusundaki çalışmalarıyla birçok fuar 
ve sergiye katıldı. Çalışmalarına kurucusu olduğu Galerim Sanat Galerisinde devam etmektedir. 
Birçok karma grup ve kişisel sergisi bulunmaktadır. TÜSGAD’da (Tüm Sanat Galerileri Derneği) 
Yönetim Kurulu Üyesidir ve Başkanlığını yapmaktadır.

SERGİLER

• ECUME 6 Akdeniz Sanat Okulları buluşması CEZAYİR 2005.
• 25 MAYIS 2005 Söyleşi H.Ü Mehmet Akif Salonu Beytepe Ankara.
• 2005 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi.
• Dış işleri Bakanlığı Sanat Galerisi “Genç Yorum Sergisi”.
• 2.Uluslararası Mozaik Bienali Buenos Aires, Argentina.
• 9.Altın Testi Yarışması.
• 2006 Liliput Ceramics “Uluslararası Seramik Sergisi Zagreb Cratia”.
• III.Plastik Sanatlar Fuarı 17-25 Kasım 2007.
• Ankart Sanat Buluşması ANKART 07-13 Nisan-2008.
• Ankart Sanat Buluşması ANKART 06-12 Nisan-2009.
• 8-17 Haziran 2010 ‘’Sanatsal Cam Sergisi’’ Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankara.
• 15-30 Ekim 2010‘’esintiler’ seramik sergisi ANKARA.
• 10-10-2011 MACSABAL Odun Pişirim Sempozyumu.
• 24 Aralık-07Ocak 2012 seramik sergisi Ankara Tenis Kulübü.
• ART ANKARA Çağdaş Sanat Fuarı 11-15 Mart 2015.
• 2. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı 9-13 Mart 2016.
• 73. Devlet Resim, Heykel, Seramik Yarışması Sergileme.
• 3. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı Mart 2017.
• 4. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı Mart 2018.
• 5. ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı Mart 2019.
• 74. Devlet Resim, Heykel, Seramik Yarışması Sergileme.
• Göbeklitepe’den İzler sergisi 24-28 Nisan 2019.
• 2020 Anadolu Uygarlıklarından İzler - Anadolu Medeniyetler Müzesi.
• 2021 Anadolu Uygarlıklarından İzler - AKM.
• 2021 “Koruyucu” isimli Seramik Sergisi - Krişna Sanat Merkezi - Ankara.
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Çağdaş Fibula;

İsviçreli dışa vurumcu ressam Paul Klee 
“Doğayı İrdelemenin Yöntemleri” başlıklı 
makalesinde der ki;

“Sanatçı insandır ve bu nedenle de doğal 
dünya içindeki doğanın bir paçasıdır. ”
Sanatçı objenin iç varlığını, onun kesitini 
yaşamsal fonksiyonlarını yaşama 
hükmeden yasaları ve son olarak da 
bir bütün olarak evrenle bağlantısını 
keşfedecektir.

Sanatçı Meral Öztürk’te biçimsel 
olarak doğadan ve geçmişten 
esinlenerek oluşturduğu objelerin 
kültürel anlamlandırılmalarıyla da 
ilişkilendirdiği eserlerini çağdaş ve 
özgün bir ifadeyle yorumluyor. Tunç 
çağından günümüze ulaşan fibula 
çağrışımı çengelli iğneler, sanatçının 
eserlerinde çağın plastik değerlerine 
geçmişten göndermeler yapıyor. Sanatçı 
çalışmalarında eserin tekniğiyle birlikte 
estetik kurulumunu, arka yapısında 
ise eserin ruhu, görünmeyen yüzüyle 
başarılı ve bilinçli bir yaklaşımla 
buluşturuyor. Tarihsel izlerin kültürel 
kodlarda yansıyan yolculuğunun, özetini 
“koruyucu” anlamında arıyor. Geçmişten 
geleceğe doğru uzanan süreçte biçim 
ve anlam ilişkisini insan’a dair varolan 
soyut duyguları anlamlı bir forma 
dönüştürüyor.

Sanatçı “Koruyucu” adlı sergisinde, 
oluşturduğu bu görsel şöleni şiirsel bir 
dille izleyiciye sunuyor.

Siret Uyanık

KORUYUCU
İnsanlığın en derin ve kalıcı 
inançlarını yansıtan iğne 
ve boncuk kötü enerjiyi 
kendilerinde toplayarak bu 
enerjiyi nötrleyip, bizi korurlar.

Bu iki nesnenin birlikteliği 
günümüze kadar devam 
etmektedir. Kültürel, dinsel 
ve coğrafi sınırları aşan bu 
birlikteliği sadece bir boncuk 
ya da modanın malzemesi 
olarak görmeden, yeniden 
yorumlayarak sizlere aktarmaya 
çalışmaktan büyük keyif 
alıyorum.

“
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T U N Ç  Ç A Ğ I N D A N
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1. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tenis, kaç 
yıldır hayatınızda?

Tenise 1986 yılında Ankara Tenis Kulübünde başladım. Tüm 
yaş gruplarında ulusal turnuvalara katıldım çeşitli tekler ve 
çiftler dereceleri aldıktan sonra Türkiye büyükler klasmanında  
en iyi  8 oyuncusu içinde yer aldım. Ankara Tenis Kulübü lig 
takımı ile türkiye  ikinciliği ve üçüncülüğü yaşadım. AVRUPA 
ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASINDA  ülkemi temsil etme 
gururunu yaşadım.16 yaşımdan ligler bitene kadar kulübümü lig 
takımında temsil ettim. 2008, 2019 yılları arasında Türkiye Tenis 
Federasyonu 18 Yaş milli takımında antrenör olarak ülkemizi 
temsil ettim. Türkiye Tenis Federasyonu 4. Kademe tenis 
antrenörlüğü diplomasına sahibim. Evli ve Bir çocuk sahibiyim.

2. Tenis nasıl bir spordur? Tenis oynamak için 
belirli fiziksel özelliklere sahip olunmalı mıdır?

Tenis yapısı itibarı ile büyük oranda aneorobik donanım ve 
elbette bunu destekleyecek aerobik kapasite gerektiren vücudun 
bir çok bölümünü aynı anda çalıştırabilen son derece eğlenceli 
bir sportif oyundur. İki ya da dört kişi ile oynanabilmesi her yaşta 
katılımcılarına organizasyon kolaylığı sağlamaktadır. Rekreatif 
tenis oyuncuları için tenis sporu belirli bir fiziksel gelişim ve 
kapasite artımı sağlarken, genç yarışmacı adayları için sahip 
olunması gereken fiziksel ve motor beceriler vardır.

4. Türkiye’de herkesin kafasında tenisin pahalı bir 
spor oluğuna dair düşünceler var, siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Günümüz  şartları düşünüldüğünde tenis oynanabilecek yerlerin 
sayısı bizim çocukluğumuza göre kat kat artış gösterdi. Farklı 
marka tenis malzemelerine ulaşmak şimdi daha kolay. Bu iki 
başlıkta yaşanan gelişmeler tenis sporunu eskisi kadar ulaşılmaz 
olmaktan çıkarttı. Özetle emsali spor branşlarından daha pahalı 
olduğunu söylemek hata olur. Dünya üzerinde her şeyde olduğu gibi 
eğitiminden malzemesine bir çok başlıkta çok geniş fiyat aralığı var. 
Doğru bilgilenmek ve doğru tercihleri yapmak tenisi daha ekonomik 
hale getirebilir.

5. Tenisi hobi olarak görenlerle profesyonel oyuncu 
olmak isteyenler arasındaki fark ne olmalı?

Profesyonel olarak tenis oynamak isteyen oyuncular için tenis ve 
fiziksel antrenman disiplini rekreatif gelişim gösteren oyunculara 
göre daha fazla ve serttir. Yarışmacı oyuncular antrenmanlarını 
beslenme ve mental desteklerle zenginleştirmek zorunda iken  
sosyal katılımcı oyuncular için merkezde “yaşam boyu spor” felsefesi 
vardır.

1. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tenis, kaç 
yıldır hayatınızda?

Tenise 1986 yılında Ankara Tenis Kulübünde başladım. Tüm yaş 
gruplarında ulusal turnuvalara katıldım çeşitli tekler ve çiftler 
dereceleri aldıktan sonra Türkiye büyükler klasmanında  en iyi  8 
oyuncusu içinde yer aldım.

 Ankara Tenis Kulübü lig takımı ile Türkiye  ikinciliği ve üçüncülüğü 
yaşadım. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında  ülkemi temsil etme 
gururunu yaşadım. 16 yaşımdan ligler bitene kadar kulübümü lig 
takımında temsil ettim. 2008, 2019 yılları arasında Türkiye Tenis 
Federasyonu 18 yaş milli takımında antrenör olarak ülkemizi temsil 
ettim. Türkiye Tenis Federasyonu 4. kademe tenis antrenörlüğü 
diplomasına sahibim. Evli ve bir çocuk sahibiyim.

2. Tenis nasıl bir spordur? Tenis oynamak için belirli 
fiziksel özelliklere sahip olunmalı mıdır?

Tenis yapısı itibarı ile büyük oranda anaerobik donanım ve elbette 
bunu destekleyecek aerobik kapasite gerektiren vücudun bir çok 
bölümünü aynı anda çalıştırabilen son derece eğlenceli bir sportif 
oyundur. İki ya da dört kişi ile oynanabilmesi her yaşta katılımcılarına 
organizasyon kolaylığı sağlamaktadır. Rekreatif tenis oyuncuları için 
tenis sporu belirli bir fiziksel gelişim ve kapasite artımı sağlarken, 
genç yarışmacı adayları için sahip olunması gereken fiziksel ve 
motor beceriler vardır.

3. Tenis her yaşta rahatlıkla öğrenilebilen bir spor 
dalımı? Ya da profesyonel olarak yapmak isteyenlerin 
bu spora başlamak için ideal yaşı kaç olmalıdır?

Sosyal tenis oyunculuğuna başlamak  için her yaş uygun 
olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken başlangıç 
aşamasında doğru ve güvenli bir tenis eğitimi olmalıdır. Farklı 
yaşlarda tenis sporuna başlayan yetişkinlerin kendilerini oyunun 
içerisinde gerek  yetişkin müsabakalarında gerekse sosyal tenis 
ortamında geliştirdiklerine defalarca şahit oldum ve birçoğuna 
öğrenme aşamasında ve geliştirebilmek için antrenmanlarında 
destek oldum.

Müsabık tenis sporculuğuna giden yol ise tüm profesyonel olma 
süreçleri ile aynı diyebilirim. Günümüzde çocuklar 4-5 yaşlarında 
tenis sporu ile tanışıyorlar ve uzun yıllar süren elit oyunculuk 
süreçlerinde düzenli olarak tenis ve kondisyon antrenmanları 
yapıyorlar.

TİMSpor
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6. Tenis kulüpleri, profesyonel tenisçi olmak 
isteyenlere olanaklar sunarak uluslararası platformda 
başarılı olmalarına destek sağlıyor. Peki Türkiye’de 
bu desteği veren kulüp sayısı yeterli mi?

Ankara Tenis Kulübü gibi ülke tenisine lokomotif olan kulüp sayısı 
maalesef yeterli sayıda değil.

Son yıllarda bir çok küçük kulüp ve akademinin açılmış olması genç 
oyuncular açısından sevindirici ancak ATK (Ankara Tenis Kulübü) 
gibi büyük ve köklü kulüpler oyuncularına profesyonel olma yolunda 
vizyon sağlayıp  destek olabiliyor.

Son yıllarda Türkiye Tenis Federasyonu’da kulüplerin bu desteğini 
kolaylaştıracak çalışmalar ve ek olanaklar sağlamakta. Gelecekte bu 
kulüplerin artacağına dair kanaatim tamdır. 

7. Siz şu anda hangi yaş grubuna antrenörlük 
yapıyorsunuz?

Şu anda ATK (Ankara Tenis Kulübü) Büyükler takımı sorumlu 
antrenörüyüm.

8. Ülkemizde tenis sporunun geçmişten geleceğe olan 
yolculuğunu nasıl yorumlarsınız?

Ülkemiz tenis sporu katılımcılarına bir çok anlamda uluslararası 
seviyede imkanlar sağlamaktadır. Geçmişte çok küçük kitlelerin 
ulaşabildiği tenis günümüz koşullarında bir çok farklı yerde 
uygulanabilmektedir. Son yıllarda antrenör sayısı ve kalitesi de 
uluslararası standartı yakalamıştır.

Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası seminer ve çalıştayların 
bu gelişimde katkısı büyüktür. Ülkemiz  bir çok profesyonel tenis 
turnuvasına ev sahipliği yaptmakta ve tenis camiasına en üst seviye 
oyuncuları çıplak gözle izleme imkanı sunmaktadır.

9. Son olarak genç tenisçilere başarılı olmaları için 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Başarı uzun süreli doğru tekrar sayıları ile mümkündür. Yeteneklerin 
iyi planlanmış antrenmanlarla harmanlanması ve mental olarak 
güçlü kalınması gerektiğini genç oyuncular unutmamalıdır. Doğru 
ve ulaşılabilir küçük hedefler uzun vadede  büyük hedeflere ulaştırır. 
Çok çalışmak ve sabır  gençler için iki mücevherdir.
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Cumhuriyet döneminin başkentteki simge yapılarından Ankara 
Palas 1927’de açıldı. Uzun yıllar üst düzey yabancı heyetler ile 
uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı. Ankara Ulus’taki ikinci 
Meclis binasının karşısında olması nedeniyle politikanın merkez 
noktasıydı.

1930’larda milletvekilleri, sanatçılar ve gazeteciler burada 
buluşur, günlük politika değerlendirmelerinde bulunurlardı. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’de 
meclis konuşmalarından sonra günün yorgunluğunu bu binada 
giderir, arkadaşlarıyla burada konuşmalar yapardı. 1927’de hizmete 
açıldığında Atatürk’e göre Ankara Palas, “Doğu’dan Batı’ya açılan 
pencereydi.” Odalarında dönemin en önemli isimleri ağırlandı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Mebusan Kulübü” olarak yapılması 
düşünülen Ankara Palas’ın ilk tasarımı Mimar Vedat Tek tarafından 
hazırlandı. 1924 yılında temeli atılan ancak Vedat Bey işi bırakınca 
yarım kalan tarihî yapı, Mimar Kemaleddin Bey’in yeni tasarımına 
göre tamamlandı. Vakıflar İdaresi’ne devredilen bina, 17 Nisan 1927 
günü 120 yatak kapasitesi ile otel olarak hizmete girdi.
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1930’larda siyasetçiler, gazeteciler, sanatçıların buluşma mekânı 
olduğu gibi yurt dışından gelen resmî heyet ve konukları ağırlama 
işlevini de üstlendi. 1975’e kadar otel olarak işletildi. 

1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
ofis ve sergi alanı olarak kullanıldı. 1982 yılında Dış işleri Bakanlığı 
tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi ve 29 Ekim 1983 
günü düzenlenen kabulle ‘Ankara Palas Devlet Konukevi’ olarak 
hizmete açıldı.

Türk siyasi hayatının birçok önemli olayına tanıklık eden Ankara 
Palas, 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi’ne 
devredildi. Şu anda restorasyon çalışmaları devam eden Ankara 
Palas, projeler tamamlandığında ‘Cumhurbaşkanlığı Müzesi’ olarak 
hizmet vermeye başlayacak.

Ankara Palas’ta ağırlanmış önemli konuklar arasında şu isimler yer 
alıyor: İran Şehinşahı Rıza, Afgan Kralı Emanullah Han, Irak Kralı 
Emir Faysal, Yunanistan Kralı Elefterios Venizelos ve ABD Başkanı 
Dwight Eisenhower.
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Öteden beri yolsuzluk denilince akla ilk olarak kamu kaynaklarının yasa 
dışı yollardan başkalarının haksız zenginleşmesi için aktarılması gelmekte 
iken, küreselleşme ile birlikte bazı ülke ekonomilerinden büyük cirolara ve 
aktif büyüklüklere ulaşmış küresel şirketlerde de yolsuzluklar yaşanmaya 
başlamıştır. Bununla birlikte hızla globalleşen ve küreselleşen dünyamızda 
bazı şirketlerin boyutları bazı ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılalarını geçer 
hale gelmiştir. Bu dev şirketlerde profesyonel yöneticiler ile danışmanlık ve 
denetim şirketlerin karıştığı bazı yolsuzluk olaylarında geçen rakamlarda 
yine devasa büyüklükte olunca gözler ÖZEL ŞİRKETLERDE YAŞANAN 
YOLSUZLUK olaylarına çevrilmiştir. 2010 yılında Ernst & Young 11. Global 
Yolsuzluk Anketine yanıt veren Türk yöneticilerin yüze 14’ü, son 2 yılda 
şirketlerinde önemli bir yolsuzluk olayı yaşandığını bildirdi. Ernst & Young 
Türkiye Genel Müdürü Osman Dinçbaş ile Güney Doğu Avrupa ve Türkiye 
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü Sorumlu Ortağı 
Dilek Çilingir tarafından düzenlenen toplantıyla, “11. Global Yolsuzluk 
Anketi-Şirketlerde Rüşvet ve Usulsüzlük Eylemleri Raporu” açıklandı. Dünya 
genelinde 1.409, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da 353, Türkiye’de 50 yönetici 
ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma raporuna göre, Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerindeki ve dünyadaki katılımcıların (yüzde 16) oranına paralel 
olarak Türk katılımcıların yüzde 14’ü son 2 yıl içinde şirketlerinde önemli 
bir yolsuzluk olayı yaşandığını belirtti. İşletmelerde çalışanlar ile yöneticiler 
tarafından yapılan ve işletmenin varlıklarına yönelik, ele geçirme ve yolsuzluk 
eylemleri uzun yıllardan beri önemli bir sorun olmuş olup bu işlemler giderek 
artan bir şekilde devam etmektedir. Şirketlerde Hile; muhasebe verilerinin 
manipülasyonu ve varlıkların çalınması şeklinde gerçekleşebileceği gibi 
işletmeye ait önemli verilerin kişisel bir menfaat sağlamak amacıyla işletme 
dışına çıkartılması şeklinde de gerçekleşebilir. Bir veya birden fazla kişinin, 
haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma 
içeren kasıtlı eylemleridir.

Başlıca Çalışan Hileleri;

Çok sayıda ve çeşitli çalışan hilesi bulunmakla birlikte, yapılan başlıca çalışan 
hileleri aşağıdaki gibidir.
1. Zimmete geçirme: Çalışanın işletmenin veya bir kişinin sahibi olduğu para, 
eşya, sabit kıymet gibi şeyleri kendi çıkarları için kullanmak üzere çalmasıdır.  
2. Kayıt sonrası hırsızlık: Çalışanın, işletmenin kasasından değişik yollarla, 
kayıtlara alınmış parayı çalmasıdır. 
3. Kayıt öncesi hırsızlık: Çalışanın, işletmenin parasını henüz kayıtlara 
geçmeden çalmasıdır. 
4. Çekleri nakitle değiştirmek: Çalışan çaldığı paralara karşılık, sürpriz 
denetimlerden korunmak için kasaya aynı tutarda kişisel çekini bırakabilir.  
5. Hayali alıcılar: Bu hile türünde çalışan yaptığı hayali satışlara karşılık aynı 
tutarda daha sonra kayıtlardan çıkaracağı hayali alıcılara kayıt girer.  
6. Stokların çalınması: Çalışanlar kendi şahsi kullanımları ya da daha sonra 
satmak için işletme stoklarını çalarlar.  
7. Hayali giderler: Çalışanların işletme ile ilgili yaptıkları harcamaları fazla 

göstermeleri ya da sahte belgelerle hayali giderler oluşturmalarıdır.  
8. Rüşvet: Çalışanların aldıkları rüşvet karşılığında alıcılara ve satıcılara 
çeşitli  menfaatler sağlanmasıdır. (fazla ıskonto, ihalelerde öncelik gibi)

Minareyi Çalan Kılıfını Hazırlar;

Yolsuzluk eylemi çeşitli amaçlarla yapıldığı gibi çeşitli yöntemlerle 
de yapılabilmektedir. Şirket ortağının yaptığı yolsuzlukta amaç diğer 
ortaklarından mal kaçırmak olabilirken, işletme yöneticileri haklarının 
yendiğini düşündüğü için yolsuzluk eylemine yöneliyor olabilir. Günümüzde 
teknolojinin imkanları, ekonomik faaliyetlerin karmaşıklaşması, yeni 
finansal teknikler ve operasyonların meydana çıkması ile işletmelerde 
yapılabilecek yolsuzluklar da karmaşıklaşmıştır. “Minareyi çalan kılıfını 
hazırlar” atasözündeki gibi yolsuzluğun ortaya çıkmasını engelleyecek 
işlemlerde gerçekleştirilmektedir.

Yolsuzlukta Her Temas İz Bırakmaktadır;

Ancak “her temas iz bırakır” sözünde olduğu gibi mutlaka yolsuzluğun 
tespitine yönelik uzmanın görebileceği izler, anormallikler de geride kalır. 
Bununla birlikte; şirkette yolsuzlukları ortaya çıkaracak uzmanın çalışmasını 
istemeyenler olabileceği gibi bu uzmanı yanlış yönlendirmek için olayları 
çarpıtan, değiştirenlerde bulunabilir. Şirket yolsuzluklarının tespiti 
aşamasında işletmenin içerisinde bulunduğu sektör, faaliyet alanları, yerleşik 
iç kontrol mekanizmaları, şirket kültürü, şirket talimatname ve prosedürleri 
dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Şirket yolsuzluklarında şirketin faaliyet hacminin çok iyi olmasına, ürettiği 
mal ve hizmetler piyasada çok talep görmesine rağmen şirket karlılığı düşük 
çıkar. Ayrıca şirketin mali yapısı, likidite durumu da kendisinden beklenenin 
çok altında olur. Eğer şirket bünyesinde gerçekleştirilen bütçe gibi planlama 
tabloları varsa bu tablolarda da yolsuzluğun olduğu dönemlerde ciddi 
sapmaların olduğu tespit edilebilir.

Yolsuzluk eylemi ne kadar başarılı gizlenirse gizlensin mutlaka belirli 
noktalarda eylemini olumsuzluğundan kaynaklanan olumsuz sonuçlar 
gösterir ve her yolsuzluk mutlaka bir iz bırakır.

Denetimler, Şirketlerin Rutin Sağlık Kontrolleridir;

Keza “Her temas iz bırakır” sözünden hareketle bu izlerin uzmanlar tarafından 
takibi her zaman mümkündür. Her yolsuzluk eyleminin ardında mutlaka bir 
iz vardır ve bu izin tespit edilerek önlenmesi şirketin olası zarar hatta batma 
durumundan kurtulmasını sağlayacaktır. Denetimler şirketler için maddi bir 
külfet değil, şirketlerin rutin sağlık kontrolleri olarak değerlendirilmelidir. 
Bunun için mutlaka zaman zaman hile ve suistimal denetimi konusunda 
uzmanlaşmış kişiler tarafından bir CHECK-UP yapılması gerekmektedir.

TİMBilgi
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TİMBülten
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TİMBülten

Türkiye seramik sağlık gereçleri pazarının öncü markası E.C.A. 
SEREL; sağlık, estetik ve konforu bir arada sunan SEREL Mat Renkli 
Ürünler ailesiyle banyolara farklı bir şıklık kazandırıyor. Ürünler, 
sahip oldukları SEREL Hygiene+ yüzey teknolojisi sayesinde kir 
tutmuyor, bakteri oluşumunu engelliyor, kolay temizleniyor ve 
maksimum hijyen sağlıyor. Üstün tasarım çizgisiyle banyoları yeni 
bir yaşam alanına dönüştürerek sade, modern ve şık görünümler 
sunan SEREL Mat Renkli Ürünler ailesi, sunduğu 12 farklı ürün 
seçeneğiyle banyoların ambiyansını değiştiriyor.

SEREL Mat Renkli Ürünler ailesinin önceliğinde “sağlık” var.

Yalın ve zarif tasarım dilini Hygiene+ yüzey teknolojisiyle destekleyen 
SEREL Mat Renkli Ürünler ailesi, banyolara tüm zamanları aşan klasik 
güzellik sunuyor. Sahip olduğu şık tasarımları ve kullanıcısının içini 
ferahlatan renkleri ile de banyolara yenilikçi yaklaşımlar getiriyor. 
Hem evlerde hem de kafe, restoran, okul, hastane gibi kalabalık 
ve hijyenin önemli olduğu yerlerde Hygiene+ yüzey teknolojisi 
sayesinde rahat bir kullanım avantajı sağlayan ürünler, yüzeyde 
bakteri oluşumunu engelleyen yapısıyla gün boyu kullanım avantajı 

sunuyor. Kolayca temizleme imkanı vererek zamandan tasarruf 
sağlayan teknolojisi, “Önce Sağlık” sloganıyla ön plana çıkıyor.

Sofistike çizgilerle banyolara zarafet geliyor.

SEREL Mat Renkli Ürünler ailesi, sahip olduğu sofistike çizgisi 
ile mekanlara asil ve zarif bir dokunuş getiriyor. Dış tasarımları 
günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ince hatlarla oluşturulan 
ürünler; lavabo, klozet, klozet kapağı, seramik tapa ve lavabo sifonu 
gibi farklı modellerle, hayalindeki banyoyu tasarlamak isteyen 
kullanıcılarına yardımcı oluyor.

Modern formlarla fonksiyonelliği birleştiren ve farklı ihtiyaçlara 
yönelik çözüm alternatifleri sunan 12 farklı SEREL Mat Renkli 
Ürünler ailesinde Rita Tezgâh Üstü Lavabo, Batarya düzlemsiz Rita 
Tezgâh Üstü Lavabo, Rita Purewash Asma Klozet;  Pıa Yavaş Kapanan 
Klozet Kapağı, Pıa Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı, Sapphire 
Lavabo, Sapphire PureWash Asma Klozet, Sera Yavaş Kapanan Klozet 
Kapağı, Sera Slim Yavaş Kapanan Klozet Kapağı, 46 x 46 cm Lavabo, 
60 x 44 cm Lavabo ile Seramik Tapa ve Lavabo Sifonu yer alıyor.

E.C.A. SEREL MAT RENKLİ ÜRÜNLER İLE 
BANYOLARA YENİ BİR DOKUNUŞ !

Elginkan Topluluğu’nun, armatür ve vitrifiye alanındaki öncü ve köklü üyesi E.C.A. SEREL, banyoları 
modern bir yaşam alanına dönüştüren Mat Renkli Ürünler ailesiyle kullanıcısını alışılagelmiş 

tasarımlardan uzaklaştırarak özgünlükle buluşturuyor. Sektörde çığır açan inovatif Hygiene+ yüzey 
teknolojisi sayesinde en kalabalık mekanlarda dahi maksimum temizlik imkanı sunan SEREL Mat Renkli 

Ürünler, 12 farklı seçeneğiyle her zevke hitap ediyor.
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Rağmenciler: Akacak azim damarda durmaz!

Hayatta iki türlü insan vardır: Saydıcılar ve rağmenciler.
Saydıcılar; şartlar daha farklı olsaydı, elinde daha iyi imkan 
olsaydı, başka biri olarak doğsaydı neler yapabileceğini anlatır. 
Saydıcıların söylenme sebebi, rağmencilerin başarı nedenidir.

Rağmenciler kayıtsız ve şartsız mücadele insanıdır. “Yapamazsın” 
diyenlere rağmen, kendi korkularına rağmen, engelleyen ailelere 
rağmen, duyarsız eşlere rağmen, ayrımcılığa rağmen, yöneticilere 
rağmen, yoksulluğa rağmen buz kıran gemisi gibi ilerler.

Bu kitap rağmenci karakter ve kafa yapısını anlatıyor. Acıyı akılla 
işleyenlerin, zorluklara göğüs gerenlerin, yedi kez düşse de sırtı 
yere gelmeyenlerin hikâyeleri var.

Yazar kritik bir sorunun peşinde: Mücadeleci insanlar, hayatın 
en acımasız zorluklarıyla nasıl başa çıkıyor? Dirençli, dayanıklı, 
yılmayan insanların zihni nasıl çalışır?

Hayat üniversitesi, zorluklarla mücadele fakültesi, azmin zaferi 
anabilim dalından dersler alacaksınız.

Hepimiz biraz rağmenciyiz. Siz nelere rağmen başardınız?
İleri doğru koşarken sizi geriye çeken eller kimindi?

Herkese ve her şeye rağmen tek bir hayalin peşindeyseniz, bu kitap 
sizin için. Kötü günlerde ruhunuzu yükseltip, size kim olduğunuzu 
hatırlatacak.

Destek göremeyenler. Kendi göbeğini kesenler.

Boyun eğmeyenler. Rağmenciler. Bu kitapta birleşin!
“Yapamazsın” diyenlerden başka kaybedecek kimseniz yok.

Dünyayı ne kapitalizm kurtaracak ne de sosyalizm, tek kurtuluş 
yolu var: Rağmenizm!

95www.timkoder.org | TİMHABER
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Araştırmacılar, Fransà daki 4 bin 
yıllık bir taş levha üzerindeki bir 
dizi gravürün aslında Avrupà nın 
en eski haritası olduğunu keşfetti. 
Levhanın, Batı Fransà daki Odet 
Nehri’ni ve çevresindeki vadiyi 
temsil eden bir dizi çizgiye sahip 
olduğu kaydedildi. Esasen 1900’de 
bulunan taş levhanın 3 boyutlu 
görüntüsü, bunun bir harita 
olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları Afrika’da “gökyüzü 
adaları” diye anılan izole ve 
yüksek dağlarda 1 milyon yıldır 
aynı “şarkının” yankılandığını 
keşfetti. Araştırmaya göre, 
bölgedeki küçük, renkli kuşlar 
öterken en az 500 bin yıldır 
aynı melodileri kullanıyor. 
Araştırmacılar melodilerin 
muhtemelen 1 milyon yıl önce 
de aynı olduğunu düşünüyor. 
Doğu Afrika’nın izole dağlarının 
çok az jeolojik değişim geçirdiği 
biliniyor. Bu nedenle kuşların 
birçok özelliğinin de değişmeden 
kalabileceği söyleniyor.

Gökbilimciler ilk kez ragbi topu 
şeklinde, “deforme olmuş” bir 
öte gezegen buldu. Gezegen, 
etrafında döndüğü Wasp-103 adlı 
uzak yıldız ve kendisi arasındaki 
gelgit kuvvetleri nedeniyle 
gerilip ezilmişti. Söz konusu 
yıldız, Güneşimizden yaklaşık 
200 derece daha sıcak ve 1,7 kat 
daha büyük. Araştırmacılar, 
yakın zamanda fırlatılan James 
Webb Uzay Teleskobu’nun  bu 
hesaplamalara dair daha fazla 
kesinlik kazandırıp, gezegenin 
bu hale nasıl geldiğine dair bilgi 
vereceğine inanıyor.

Almanya’nın kuzeydoğusundaki 
Brandenburg eyaletinde “çok 
değerli olduğu anlaşılan” eski 
bir Kelt hazinesi keşfedildi.  
Altınlar, Baitz köyündeki bir 
toprak sahibinin çiftliğinden 
çıkarıldı. Hazinede 41 altın 
sikke bulunduğunu açıkladı. 
Sikkeler 2 bin yıldan uzun süre 
önce üretilmişti. Keltlere ait 
olduğu bilinen ilk altın hazinesi 
oldu. Altın sikkelerin bir kupayı 
andıracak şekilde içe doğru 
kıvrılmış olması da hazineyi ilginç 
kılan bir diğer özellikti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) doktorların hayatta kalma 
mücadelesi veren bir hastaya 
naklettiği domuz kalbi çalıştı. 
Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi 
doktorları, yapılan bu ameliyat ile 
genetiği değiştirilmiş hayvandan 
alınan bir kalbin, insan vücudunda 
hemen reddedilmediğinin 
görüldüğünü söylüyor. Durumu 
iyi olan ve yakın gözlem altında 
bulunan Bennett’in kalbinin tam 
olarak nasıl çalışacağını görmek 
için ileriki günler boyunca takip 
edilecek.

Bilim insanları, yaşlanmayla 
hücrede DNA onarımını 
engelleyen, dolayısıyla hücrenin 
kendini yenilemesine ve 
kanserle mücadelesine ket vuran 
bozulmayı önleyebilecek kritik 
bir moleküler bağlantı keşfetti. 
ABD’nin Harvard Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden araştırmacılar, 
yaşlanmayla hücrede “NAD” adı 
verilen düzenleyici molekülün 
azaldığını ve bunun DNA tamirini 
sağlayan iki kilit proteinin 
etkinliğini engellediğini tespit 
etti. Yapay DNA içeren organizma 
üretildi.

TİMAktüel
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TİMSeramik

Türkiye Seramik Sektörü
Dünya’nın En Büyükleri Arasında!
“Seramik sanayi Türkiye’de 1950’li yılların başlarında kuruldu ve 1980’li yıllardan sonra rekabet edebilir konuma 
geldi. 1990’lı yıllarda ise modernize edilen ve güncel dünya teknolojileri ile yeniden yapılandırılan seramik 
sanayisinde güçlü bir ülke haline geldik. Bugün Dünya üzerinde kaplama malzemelerinde 8’inci, sağlık gereçlerinde 
4’üncü en büyük üretici ülke konumuna yerleştik. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde Dünya’nın 4’üncü büyük 
ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa’nın 3’üncüsü, sağlık gereçlerinde ise en büyük tek ihracatçısı olduk.”

Ülkemiz, 2021 yılının ilk 8 ayında Seramik kaplama malzemeleri 
ihracatı değer olarak yüzde 30 artarak 635 milyon dolara yükseldi. 
Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise %38 artarak 225 milyon dolara 
ulaştı. Tüm alt kolları ile seramik sektörü ihracatı ilse yılın ilk 8 
ayında %33 artarak 1 milyar 80 milyon dolara ulaştı. 2021 ilk yarı 
sonu katkı endeksi verilerine göre, en yüksek ihracat katkı oranını 
32,36 ile inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İhracata mutlak katkısı 
ise 631 milyon dolar oldu.

“Sürekli yatırımlarla büyüyen seramik sektörü net döviz 
kazandıran pozisyonu ile ülke ekonomisine katkısını artırarak 
devam ettirecek.’’ 

Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu, ihracatın 
lokomotif sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Türkiye 
Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, “Son iki 
yılda pandeminin tüm olumsuz etkilerine karşın büyümeye, 
hedeflerimizi yakalamaya devam ettik. Bundan sonrası için de 
amacımız, başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız 
ülkelerde daha da güçlenmek ve yeni pazarlar keşfederek dünya 
lideri olmak. Biz gerek yönetimimiz gerekse profesyonel çalışma 
arkadaşlarımızla durmaksızın çalışmaya, ülkemize katma değer 
yaratmak için destek olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz 
net ve büyük bir aile olarak bu hedeflere ulaşmak konusunda 
oldukça motiveyiz. Sektörümüz yatırım atağı içerisinde ve yüksek 
yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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TİMGezi

Cumalıkızık Köyü tam bir zaman kapsülü. Bursa’da kesinlikle gidilmesi gereken yerler 
arasında bir liste yapılacak olursa, muhtemelen ilk sıralara hemen Cumalıkızık’ın adı 
yazılır. Çünkü Cumalıkızık hem tarihi, hem doğallığı, hem de içinize işleyen dokusuyla 
tam bir masal köyü.  İşte size tüm renkleri ve harika güzellikleriyle Cumalıkızık!

Cumalıkızık, çokça kalabalık bir şehrin dibinde köy olarak kalmayı başarabilmiş, dokusu, kokusu, 
huzuru bozulmamış bir nefes alma alanı. Burası resmen Bursa’nın arka bahçesi. Cumalıkızık 
eskilerden günümüze kalan en antika yerlerden. Bursa turunuzda mutlaka listeye eklemeniz 
gereken bu köy, tarihi evleri ve taş sokaklarıyla insanı etkisi altına alıyor.

Öncelikle tarihinden bahsetmemiz gerekirse, Osmanlı’nın ikinci başkenti olan Bursa tarihi 
çarşıları, camileri, padişah türbeleri, külliyeleri, kaplıcaları ve yaz-kış dolup taşan Uludağ’ı ile 
çok önemli bir kent. Kent merkezi kadar köyleri de ilgi çekici. Bunlardan biri de Osmanlı sivil 
mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Uludağ’ın eteklerindeki Cumalıkızık köyü. Son 
yıllarda birçok film ve diziye ev sahipliği yapan Cumalıkızık köyünün çevresindeki diğer kızık 
köyleri gibi Ertuğrul Gazi zamanında kurulduğu kabul ediliyor. Eskiden 350 hane olduğu bilinen 
köydeki evlerin birçoğu bakımsızlıktan yıkıldığı için günümüzde 180 tanesi kullanılıyor. 1980 
yılında korunmaya alınan köyde 133 tescilli eser var; bunlardan 128’i sivil mimarlık örneği, ikisi 
anıtsal yapı (cami ve hamam), ikisi köy meydanındaki çınar ağacı ve biri de caminin doğusundaki 
çeşme... 

Cumalıkızık Bir UNESCO Dünya Mirası!
1300’lerde kurulan eski bir Osmanlı köyü olan Cumalıkızık, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesine de adını yazdırmayı başarmış ve dolayısıyla popülaritesi günden güne artmış. Büyük 
şehirlere yakın olması sayesinde günübirlik kaçamak kovalayanlar için değişilmez adreslerden 
biri olmuş durumda. Bunda sadece tarihi doku değil, Cumalıkızık’ın gerçekten çok şirin bir köy 
olmasının etkisini de göz ardı etmemek gerek. Yani burası, hafta sonu gidilecek yerler listesinin 
ilk sıralarında her zaman yer almayı başarıyor.

Ancak gidecek olanlara şunu söylemeliyiz ki; imkanınız var ise buraya hafta içi gidin. Hafta içi 
gidin ki tadını alabilesiniz, kalabalıktan uzak huzura varabilesiniz. Hafta sonları aşırı derecede 
kalabalık olması gezi planınızı ve en önemlisi fotoğraflarınızın güzelliğini bozabilir. 

Cumalıkızık’ta Gezilecek Yerler; 
Cumalıkızık bir güne sığdırabilmek için koştur koştur gezeceğiniz bir yer değil. Küçücük, 
sevimli zaten kendisi gezilecek yer olan masalsı bir köy. O yüzden anı yaşayarak, uzun uzun 
köy kahvaltısının tadını çıkararak ve köy içerisinde görülecek birkaç yeri görüp Cumalıkızık 
taş evlerinin fotoğrafını çekerek seyahatinizi tamamlayabilirsiniz. Yani buraya geldiğinizde 
önceliğiniz bu eski Osmanlı köyünden alacağınız huzur olsun. Tabi köyde gezilecek yerlerin 
detayını da vermeden geçmeyelim. 

Önce en çok merak edilen “Kınalı Kar nerede çekildi?” sorusundan başlayalım. Cumalıkızık 
evlerini görmek için sokak aralarına girdiğinizde karşınıza çıkan, “Kınalı Kar”, “Kınalı Kar Ağanın 
Konağı” gibi tabelaları takip ederek bulabilirsiniz.

Köyde her ev birbirinden güzel ancak Kınalı Kar dizisinin çekildiği ev kadar meşhur olan bir diğer 
köy evi de Küpeli Ev. Bu kadar ünlü olmasının sebeplerinden biri Küpeli Ev’in tam 350 yaşında 
olması ve her yanını sarmış olan küpe çiçeğinin görünüşüne kattığı güzellik. Ayrıca burası Unesco 
tarafından proje evi seçilmiş. Yüzlerce yıl önce bu köyde yaşayan insanların kullandığı mutfak 
eşyaları ve tarım aletlerinin sergilendiği Etnografya Müzesi, yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin 
edilen Cumalıkızık Cami ve Hamamı, son olarak adı türlü efsanelere konu olan Cin Aralığı’da 
köyde gezilecek yerler arasındadır. Tüm bunların yanı sıra köy merkezindeki Ulu Çınar’ı 
görmeden, bu muhteşem köyün yassı taş döşeli ve dar sokaklarında yürümeden dönmemenizi 
belirtmek isterim.  Gelmişken mevsimine göre ilkbahar - yaz böğürtlen ve ahududu, sonbahar - 
kış kestane almadan gitmeyin derim . 

Son olarak Cumalıkızık, Bursa’ya 10 km uzaklıkta ve Uludağ’ın eteklerinde bulunmaktadır. Kent 
merkezinden sürekli olarak Cumalıkızık’a otobüs ve minibüs seferleri yapılmaktadır. Araçla 
geliyorsanız eğer Bursa şehir merkezinden Cumalıkızık tabelalarını takip ederek ilerlemeniz 
yeterli. Tabi burada navigasyon dostumuzdan biraz yardım almak faydalı olabilir. İş temposundan 
biraz da olsa uzaklaşmak adına bir hafta sonu kaçamağı yapmak istiyorsanız, bu masalsı köyü gezi 
defterinize eklemenizi tavsiye ederim.  
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TİMTeknoloji

2030’a kadar 5 farklı segmentte 1 milyon adet araç üretmeyi 
planladıklarını belirten TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “2022 
sonunda ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. 2023 yılının 
ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. 
Otomobilimiz piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında geleneksel 
olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV 
olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback 
modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve 
C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden 
oluşan ürün gamımız tamamlanacak” diye konuştu.

TOGG YKB Hisarcıklıoğlu: Hedeflerimizi adım adım 
gerçekleştiriyoruz.

TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Hedeflerimizi 

adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige Yolculukta bize inanan, 
heyecanımıza ortak olan herkese teşekkür ederiz’’ açıklamasını 
yaptı. 

TOGG CEO’su Karakaş: Use-Case Mobility kavramını 
tescil ettirdik.

TOGG CES 2022’de küresel olarak tescil ettirdiği farklılaştırıcı 
yaklaşımı UseCaseMobility kavramı ile “Veri Bazlı İş Modelleri”, 
“Yeni Mobilite Servisleri”, “Akıllı Yaşam” ve “Akıllı Şarj” gibi 
teknolojik çözümlerini paylaşan TOGG geleceğe bakışını vurgulayan 
“Transition Concept Smart Device” adını verdiği konsept 
otomobilini tanıttı. TOGG’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla 
oluşturduklarını vurgulayan TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Akıllı 
cihazımızı kullanıcı odaklı (user-centric), akıllı (smart), empatik 
(emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı
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(shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladık ve her türlü tasarımı, 
ürün geliştirmeyi de bu şekilde oluşturduk. Bu özelliklerimizi 
temsil eden Use-Case Mobility kavramını tüm dünyaya anlatıp, 
tescil ettirdik. 350’den fazla kullanıcı senaryosu çalışarak 40’ın 
üzerinde yenilikçi konsept belirledik. 2000’den fazla kişinin katıldığı 
kantitatif araştırma, 30’un üzerinde grup ile birebir görüşme 
yaptık. Önceliklendirdiğimiz konseptlere bağlı olarak bir ‘Kullanıcı 
Yolculuğu Haritası’ çıkardık’’dedi.

“Logo tasarımındaki iki ok, Doğu ve Batı’nın bir araya 
gelmesini simgeliyor.”

TOGG CEO’su Karakaş, global bir marka oluştururken doğum 
yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, 
“Logo tasarımındaki iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak 
şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. 
Markamız ‘duygusal’ Doğu ve ‘rasyonel’ Batı kültürlerinin 
harmanlanmasını temsil ediyor, Doğu ve Batı’nın kesişim noktasında 
TOGG var. Logomuzdaki dualite teması hem dış hem de iç tasarımda 
Doğu ve Batı arasında rasyonel ve duygusal bir denge yaratma fikrini 
besliyor. Logomuz aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran 

mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve 
yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi 
olduğunu vurguluyor.” açıklamasını yaptı.

Mobilite ekosisteminin 4 temel taşı ekranlardan 
yansıtıldı.

CES’teki standın girişinde TOGG logosu şeklinde yerleştirilen 4 
ekrandan, şirketin vizyonu da yansıtıldı. Her bir ekranda TOGG 
ekosistemini oluşturan temel özelliklere vurgu yapıldı. TOGG’un 
veriye dayalı iş modeli, bir teknoloji şirketi olarak geliştirdiği 
mobilite çözümleri, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki 
yenilikleri, hikayesiyle birlikte ekranlardan ziyaretçilerle paylaşıldı. 

TOGG teknolojisi Güvenç Özel’le sanata dönüştü.

Diğer yandan, “ABD’de Yaşayan En Etkili Türkler” arasında gösterilen 
ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel, CES kapsamında 
TOGG için yapay zeka ile sanatı bir araya getirdi. Özel’in, “Kelimelerin 
Anlamlarının Görselleştirilmesi” temasıyla yaptığı dijital çalışma, 
insan ve teknolojiyi merkeze aldı.
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TİMAktüel

MABEL MATİZ

25 Şubat 2022
Cuma - 20:30
ATO Congresium

KURTLARLA KOŞAN KADINLAR
(Clarissa Pinkola Estes)

Clarissa P. Estés kadınları çözümleme noktasında sunduğu 
farklı önermeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. 
Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak vermelerini 
öğütleyen eser, kadının varoluşu ve toplumdaki yerini derin 
bir anlam ve üslup ile ele alıyor. Bunu yaparken de kadınları, 
kurtlar ile özdeşleştiriyor.

KAYIP TANRILAR ÜLKESİ
(Ahmet Ümit)

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle 
harmanlayan usta işi bir roman. Berlin Emniyet 
Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve 
yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve 
sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından 
Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok 
etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini 
çözmeye çalışıyor. 
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TİMAktüel

ART ANKARA

8. Uluslararası
Çağdaş Sanat Fuarı
10-13 Mart 2022
ATO Congresium
Kongre ve Sergi Sarayı

17. ANKARA KİTAP FUARI

8-27 Mart 2022
ATO Congresium
Kongre ve Sergi Sarayı

AHUDUDU OYUNU

Melek Baykal ve Suna Keskin
16 Mart 2022 
MEB Şura Salonu
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TİMÜyeler

YENİ ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILANLAR
ÖZTÜRK İNŞAAT firma sahibi, Birol ÖZTÜRK’ün babası Şevket ÖZTÜRK, CANYURT LTD. firma sahibi, 

Hüseyin CANYURT’un dedesi Tahir CANYURT, ESKİHİSAR A.Ş. firma ortağı, Zekeriya FINDIKOĞLU’nun 
oğlu Hakan FINDIKOĞLU, ARS 1 Yapı firma çalışanlarından, Osman Fatih ALTUNCU, AYHAN KARDEŞLER 

firma sahibi, Mehmet AYHAN’ın kayınpederi Mustafa ÖLMEZ vefat etmiştir.

       TİMKODER Ailesi olarak, vefat eden üyelerimize ve üyelerimizin tüm yakınlarına
Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
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