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elçuk Üniversitesi 2004 
mezunuyum. Mezun olduğum 
günden itibaren inşaat 

sektöründe çalışmaya devam 
etmekteyim. Bir dönem çalışan olarak 
devam ettiğim meslek hayatıma, 2008 
yılından itibaren kendi iş yerine sahip 
bir kadın olarak devam ediyorum. 
Mimarlık mesleği hem sanatı, hem 
işlevselliği hemde farklılığı içinde 
barındıran bir meslek. Tasarımları 
uygulayan ekiplerin %99’nun erkek 
olduğu bir sektörde kadın olmanın 
hem avantajı hem dezavantajı var. 
Fakat avantajlar daha ön planda. 
Çünkü kadın da bulunduğu ortama 
faydalı, üretken, estetik yaklaşımlar 
da bulunur. Bu sebeple aslında 
cinsiyet pozitif ayrımcılıktan yana ağır 
basar. Aynı zamanda kadının olduğu 
topluluklarda her anlamda bir düzen, 
intizam vardır. Bu sebepten mesleğin 
bu anlamda bana ve tüm hem 
cinslerime daha avantajlıdır.

Mezuniyet sonrası Konya’da Aproje 
İnşaatta 2 yıl, Konya ve Türkiye-
Yurtdışı birçok proje sorumlusu 
olarak görev aldım. İşe başladığım 
ilk gün işverenimi usta, kendimi 
çırak bildim. Kendimi çırak kabul 
etmem, öğrenmemi hızlandırdı ve 
arttırdı.

Akabinde 2006-2008 yılları 
arasında Okyanus İnşaat bünyesi 
mimarı olarak görev aldım. O 
dönemin nitelikli binalarından olan 
Konya Dedeman otel şantiyesi, 
Konya Kipa AVM şantiye, Yeniyol 
Konakları Şantiyesi, Selçuklu Kipa 
ve Selçuklu Konakları şantiyesinde 
tabiri caizse 7/24 çalıştım. İyi bir 
proje ve şantiye ekibin içinde 
olmak çıraklıktan kalfalığa 
geçmeyi kolaylaştırdı.

2008 yılında proje ofisi olarak 
kurduğum iş yerimde irili ufaklı 
birçok konut, özel villa, butik otel, 
yurt projelerine imza attım. Proje 
ofisinin yanına 2017 yılında taahhüt 
şirketimi de kurarak, hem tasarımcı 
hemde uygulama firması olarak 
hızla büyüyerek ve nitelikli projelere 
imza atarak devam etmekteyim.

Türkiye son yıllarda kadın 
istihdamını arttırmak için gerek 
kamu da gerekse özel sektörde 
güzel çalışmalara imza atıyor. 
Kadın istihdamını destekleyen, 
girişimciliği yaygınlaştıran birçok 
proje gündemde ve yürürlüğe 
girecek.

Mutlaka bize inanan 
insanların desteği ile bu 
yarışa ve mücadeleye devam 
ediyoruz. En büyük destek 
ve inanç tabiiki ailemden.                                      

Fakat şuna da çok inanıyorum 
ki, insanın kendi içindeki inanç 
hareketi başlatan ve devam 
ettiren, düştüğünde yeniden 
ayaklandıran. Bu sebeple 
üniversite öğrencileri ile daha sık 
bir araya gelip, kendi içlerindeki 
inancı ortaya çıkarmalarına destek 
oluyoruz.

  s

Kadının olduğu 
topluluklar da 

her anlamda bir 
düzen, intizam 

vardır.

 HATİCE TULUKCU ERKAN

“

MİMAR KKGK İCRA BAŞKANI                   

TOBB Kadın girişimciler kurulu 2008 yılında TOBB bünyesinde 
bulunan oda ve borsalara kayıtlı olan kadın iş yeri sahibeleri 
tarafından oluşturulmuştur. 2008 yılından bu yana TOBB 
bünyesinde kadın girişimciliğini artırmak ve güçlendirmek 
adına çalışmalarına devam etmektedir
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Ben bir ziraat Mühendisiyim. Biotek 
Tohumculuğu 2001 yılında sebze, 
tarla ve yem bitkileri tohumlarının 
islahı, üretimi, yurt içi ve yurt dışı 
pazarlamasında faaliyet göstermek 
amacı ile Türkiye’nin Tarım üssü 
olan Konya’mızda %100 yerli ve milli 
tohum firması olarak eşimle birlikte 
kurduk. 2004 yılına kadar gerekli 
tecrübe ve gelişimi göstererek Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından 
verilen sebze ve Tarla Bitkileri 
tohumları konusunda “Araştırmacı 
Kuruluş” ünvanını aldık ve kendi 
AR-GE çalışmalarımızı yapmaya 
başladık. 

Şu anda 
ürünlerimiz 
geniş bir ürün 
yelpazesiyle 
yaklaşık, 20 
ülkeye ihracat 
yapılmaktadır 
ve yurt 
genelinde 
büyük bir 
satış ağımız 
oluşmuştur. 
Biotek tohumculuk olarak elde 
ettiğimiz her tohum tanesinin, yarının 
çiftçilerine gelecek ve ilham kaynağı 
olacağının bilincindeyiz. 

Ürettiğimiz değerlerin dünya 
tarafında önemli ölçüde 
tercih edilmesi Biotek’in en 
büyük heyecanı ve enerjisinin 
nedenidir. Bu nedenle üretmeye 
ve ülkemize ekonomik katkıda 
bulunmaya devam etmekteyiz.                                            

Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde, kadın girişimciler 
ekonomik hayata yeterince 
girememektedir. Özellikle 
eğitim toplumun önyargıları 
ve cinsiyet eşitsizliği en 
büyük faktördür. Dünyanın 
yaklaşık yarısını oluşturan 
kadınların istihdam sorununun 
çözümlerinden biri kadın 
girişimciliğidir. Kadınların 
işveren olması, diğer kadınların 
itihdamını artıracak hemde 
ülke ekonomisine katkıda 
bulunacaktır. 

İstihdam yaratacak girişimci 
kadınların 
karşılaştıkları 
güçlüklerin 
aşılması 
için destek 
verilmeli, 
iş kadınları 
arasında 
iletişim, 
işbirliği ve 
dayanışma 
sağlanmalıdır. 

Kadınların iş dünyasında 
statülerinin sağlamlaştırılması, 
kadın girişimci sayılarının 
arttırılması ve güçlendirilmesi 
ile olur. 

MUALLA ÖZEN

Kadın olmak 
başlı başına 
bir zorluktur. 
“

ZİRAAT MÜHENDİSİ

Bu kurulda görev alırken kadın girişimcilerle yapabileceğimiz işbirliklerinin 
hayallerini kuruyordum. Fakat dünya genelinde yaşanan pandemi 
hepimizin iş ve özel hayatına aksaklıklar getirdi. 
Bizler kadın girişimcilerin eksikliklerini gidermek onların daha donanımlı 
hale gelmeleri için yapılması gerekenler konusunda öncülük etmek, 
koçluk sistemi oluşturarak yeni iş kuran girişimcilere destek olmak, 
kadın girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek amacıyla bu kurulda 
bulunmaktayız. Ayrıca girişimci kadınlarımızın kendi aralarında iletişim, 
işbirliği ve dayanışma içerisinde olmaları için gerekli ortamı sağlamakta 
amaçlarımız arasında.

KKGK İCRA BAŞKAN YARDIMCISI
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Girişimcilik yolu ile 
kadının güçlendirilmesini 
hedefleyen KGK ‘nın  
amaçları nelerdir?

Kadının iş dünyasındaki 
statüsünün 
güçlendirilmesini 
sağlamak  ve toplumun 

yarısını teşkil eden 
kadınların ülke 
ekonomisine katkılarını 
artırmak diyebiliriz.

Kadın girişimciliğinde 
başarıyı etkileyen 
faktörler neler olabilir? 

Kadınların ve 
gençlerinde iş 
dünyasına katılımları 
gelişen ekonomiler 
açısından stratejik 
zorunluluk halini 
almıştır. KAGİK te TOBB 

bünyesinde kurulmuş ve 
sivil toplum  penceresi ile 
bazı görevleri üstlenmiştir.

Kadın girişimciliğinin 
teşvik edilmesi ne ilişkin 
yapılardan bahseder 
misiniz?

Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na 
bağlı olan Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR), Aile 
ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na bağlı 

olan Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü (KSGM), 
üniversiteler, Birçok Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) 
vb. kurum ve kuruluşlar 
ülkemizde kadın girişimciliği 
adına doğrudan ve dolaylı 
faaliyetler gerçekleştirmekte 
aynı zamanda da kadın 
girişimciliğini teşvik 
etmektedir.

Sizce iş dünyasında 
başarının sırrı ne olabilir?

Bana göre sadece severek 
yapmak.

Türkiye’de kadınların 
ekonomi ve sosyal yaşama 
katılımları bu sivil yapı ile 
bölgede nasıl sağlanıyor?

Genel olarak , meslek odaları, 
dernekler, danışmanlık 
şirketleri gibi profesyonel 
sosyal ağlardan yararlanma 
farkındalığı giderek artıyor. 
Bunun yanında tabi genel 
başkanımız sayın Rıfat 
Hisarcıklıoğlu ve önemli 
sosyal projelere imza atan 
KGK başkanımız  Nurten 
Öztürk hanımefendinin bu 
yönden yapılan çalışmalarını 
biz kendi bölgemizde 
yaygınlaştırıyoruz.

“Başarının
sırrı, işini
severek
yapmak.

NİLÜFER CENGİZ
DANIŞMAN KKGK İCRA BAŞKAN YARDIMCISI
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“İşini iyi 
yapmanın 
cinsiyeti 
yoktur.

Mesleklerin kadını, erkeği olmaz… 
İşini iyi yapmanın cinsiyeti 
yoktur… “Kadın” olduğunuz için 
mesleğinizde yadırgayanlar oldu 
mu?

Ayrımcılık, işe giriş aşamasında 
başlıyor aslında. Çoğu kadın, 
kadın olduğu için eğitim 
geçmişine ve iş tecrübelerine 
bakılmaksızın CV tarama 
aşamasında eleniyor.

Erkek yoğun mesleklerde ya da 
sektörlerde işini iyi yapmanın 
cinsiyeti yoktur kuramına bağlı 
olarak kadınların yaşadığı en 
büyük sorun ikili görünmezliktir. 
Cinsiyetleri bakımından görünür 
olduklarında mesleki olarak 
görünmez olmaları, mesleki 
olarak görünür olduklarında 
ise cinsiyet olarak görünmez 
olmaları.

Fark yaratmak için kalıplaşmış 
tabulardan sıyrılmak gerekiyor.

Tabi kabullenilmek zaman ve 
sabır istiyor. Lakin işini iyi yapan 
herkesin iş yaşamında yeri hazır 
bu süreci doğru yönettiğinizde 
asla yadırganılmıyorsunuz 
ve tam aksine herkesle daha 
seviyeli kaliteli bir takıma 
dönüşüyorsunuz.

MUKADDER MAZİ

ariyer yolculuğunuz nasıl 
başladı, işinizin detaylarını 
paylaşır mısınız?

Öğrencilik hayatımla beraber 
başladı bu engin yolculuğum 
ama mesleki yeterliliğim ne 
olursa olsun  7 sinde de 17 sinde 
de girişimciliğin ticaretin iş 
dünyasının içinde olmak isteyen 
biriydim.

Şirketim kemik bir Mühendislik 
firması faaliyetinde olup Tarımsal 
Sulama Sistemleri ve Zirai 
Ürün gamını fazlaca içeren  bir 
firmayız. 

Teknolojiyi , inovasyonu gelişimin 
ve sürdürülebilirliğin  merkezine 
alan bir ekiple  Türkiye Tarımının  
ara yüzünü değiştirmeye 
çalışıyoruz aslında.

Bu anlamda Türkiye de tek 
kadınım diyebilirim tabi sektörde  
var olmamın önemli bir misyonu 
var;

Bana güç veren , insana 
ve doğaya değer katan bir 
zincirin parçası olabilmek 
bu anlatılmaz bir haz. 

   K

MÜHENDİS KKGK İCRA BAŞKAN YARDIMCISI 

Amacımız adil bir dünya ve kadınların tek yapması gereken şey 
gücünü kullanmaya karar vermek o yüzden 

ŞİMDİ CESUR KADINLARIN ZAMANI!!

Türkiye’de iş dünyasında 
kadın girişimcilerin ve kadın 
istihdamının konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yapılan araştırmalardan çıkarak 
Kadın istihdamını değerlendirirsek 
tablo biraz vahim

Kadın istihdamının azlığından 
yüzdesinden  daha ziyade 
beni ürküten tarafı kadınların 
kendine inancını yitirmesi çünkü 
verilere göre kadınların çalışma 
motivasyonunda %15 gibi ciddi 
bir oranda düşüş ve çalışma 
isteğinde gerileme var. Bu 
gerilemeyi girişimci kadınların 
karşılaştıkları sorunlar sırasında 
yalnız kalmaları ve yol gösterecek 
birilerinin olmaması en başta 
tetiklemektedir. Tecrübe , güven, 
bilgi eksikliği girişimci kadının azmi 
tarafından aşılabilen sorunlar 
olsa da rol çatışması , toplum 
baskısı , ayrımcılık girişimci kadını 
cam tavan sendromuna itmekte 
ve buda en büyük sorun haline 
gelmektedir. Bunun da en büyük 
sebebini çalışan kadın ve çocuk 
İkilemi olarak görüyorum çünkü 
çalışan annenin çocuklarının 
olumsuz etkilendiğini inanan 
kadınların oranlarında da ciddi 
bir artış var bu yüzden kırmızı 
alarma geçip kadınların iş 
hayatında ve aile hayatında pozitif 
ayrıcalıkların düzenlenip adil bir 
şekilde sorumluluklarının yeniden 
tanımlanması gerekiyor.

“
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SONBAHAR SONBAHAR SERÜVENİSERÜVENİ

H&M

VAKKO

CEKET

CEKET

299 TL

2499 TL

995 TL

NETW
ORK

�

CEKET

�

�
Markalar sonbahar 

sezonunda ceketleriyle 

ön plana çıkarken yazın 

ardından şehir hayatına 

uzanan bir şıklık vadediyor.

MODA/
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Joın Us

ZARA

H&M
CEKET

ÇANTA

ÇANTA

399 TL

299 TL

99,99 TL

�

�

�

“

İster gece ister 
gündüz.

Kombinlerinize 
hoş bir dokunuş 
katacak.
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İLGİNÇ 

BİLGİLER

 Bir timsahın gözlerinin 
arasında ki mesafe 

ayaklarının büyüklüğüne 
eşittir.

 Bukalemunların dilleri 
kendi vücutlarından 2 kat 

daha uzundur.

 Şimdiye kadar kaydı 
tutulmuş en yüksek iki 

IQ puanı kadınlara aittir. 

 Bir günde 24 saat yoktur. 
Doğrusu, 23 saat 56 
dakika 4 saniyedir.

30
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AFAD RİSKLERİNE KARŞI 
HEP BİRLİKTE!

AFAD/BAŞARI/
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AFAD RİSKLERİNE KARŞI 
HEP BİRLİKTE! Dünyayı sallayan el, beşiği sallayan eldir.“

AFAD KONYA İL MÜDÜRÜ

YILDIZ TOSUN
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Mesleğiniz de bir kadın olarak hangi 
zorluklarla karşılaştınız?
Bu meslekte kadın olmanın bazen 
avantajları oluyor. Bazen de zorlukları 
ama severek ve gönülden yaptığınız için 
her türlü zorluğu başarıyla aşıyorsunuz.

“BEN ÜLKEM İÇİN NE 
YAPABİLİRİM BİLİNCİ İLE 
YAŞIYORUM.”

Yıldız Tosun kimdir? Sizi daha yakından 
tanıyabilir miyiz?  

20.07.1967 yılında Konya’da doğdum. 
İlk, orta ve lise eğitimimi Konya’da 
tamamladıktan sonra Üniversitede 
makine ve işletme bölümlerinde okudum. 
Yüksek Lisansımı İletişim Fakültesinde 
tamamladım. Orta derecede İngilizce 
bilmekteyim. Evliyim ve bir çocuk 
annesiyim. Çocukları yaşlıları ve doğayı 
çok severim. Yunus Emre’nin dediği 
gibi “Yaratılanı severim yaradandan 
ötürü”. İnsanlara yardım etmek yüreklere 
dokunmak en büyük mutluluk kaynağı. 
AFAD’a giriş yolculuğunuz nasıl başladı? 
26.11.1990 tarihinde Sivil Savunma 
Meslek Memuru olarak göreve başladım. 
Sırasıyla ilçe Sivil Savunma Müdürü, Sivil 
Savunma Uzmanı ve İl Sivil Savunma 
Müdürü olarak görev yaptım. 2009 yılında 
aynı işleri yapan 3 genel müdürlüğün 
birleşmesiyle kurulan afet ve acil durum 
yönetim başkanlığı tarafından Konya AFAD 
İl Müdürü olarak atandım. AFAD’ın kurucu 
il müdürlerindenim. 2009 yılı 17 Aralıktan 
itibaren Konya AFAD İl Müdürü olarak 
görev yapıyorum. 
Sizin mesleğinizi seçmek isteyen veya 
bu yolda ilerlemek isteyen kadınlar nasıl 
yol izlemeli, onlara vermek istediğiniz 
tavsiyeler var mı? 
Öncelikle bu işi sevmeleri lazım. AFAD 
8-5 memurluğu değil AFAD gönül işi. 
Gönülden sevmek ve işini gönülden 
yapmak lazım. Eğer gönülden gönüllülerse 
AFAD’da o zaman başarılı olurlar. Tabi 
bu işin ayrı bir sevabı da var. Sadaka-ı 
Cariye. Bu meslekleri yapmak Allah’ın 
lütfu. Herkese bu meslekleri yapmak nasip 
olmaz, kıymetini bilmek lazım. ”Dünyayı 
sallayan el beşiği sallayan eldir” AFAD’ da 
kadınlarımızın yeri çok büyüktür.

AFAD gönüllüsü kimdir, nasıl faaliyetlerde 
bulunur, gönüllü olmak isteyen bir kişi nasıl 
bir yol izlemeli?
Tüm gençlerimizi AFAD Gönüllüsü olmaya 
davet ediyorum. Öncelikle kendiniz için 
daha sonra aileniz çevreniz vatanınız ve 
tüm insanlık için. E-devlet sistemi üzerinden 
isteyen herkes müracaat edebilir. Sistemdeki 
eğitimleri tamamladıktan sonra yeteneklerine 
göre bizimle çalışabilirler. Mecburiyet asla 
yok, tamamıyla gönüllülük. 

BEN OLMASAM NE OLUR 
DEMEYİN. SİZ VARSANIZ ÇOK 
ŞEY OLUR.
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Yangın bölgelerine giden ekibinizle neler yaptınız, nasıl bir 
yol izlediniz?
Manavgat yolu boyunca sirenlerimizi çalarak ve tepe lambamız 
yanarak çok hızlı bir şekilde ve yol boyundaki ormanları da 
gözümüzle takip ederek gittik. Hatta yol üzerinde başlangıç 
yangınını da haber vererek yangının büyümemesine ve 
sönmesine vesile olduk. Ekiplerimiz itfaiye ekiplerine yangın 
söndürmede ve soğutma çalışmaların da destek oldu. Manavgat 
AFAD koordinasyon merkezinde görev yaptık. Türkiye Afet 
Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bilgi yönetimi izleme ve 
değerlendirme çalışma grubu olarak görev yaptık. Alanya AFAD 
Koordinasyon Merkezini kurduk. Daha sonra barınma çalışma 
grubu olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza çadır 
kurulumunda ekiplerimizle birlikte görev aldık. Onlara konteyner 
dağıtımı yaptık.

Konya AFAD İl Müdürlüğün diğer 
illerden artıları eksileri var mı?
AFAD ailesi olarak hepimiz bir 
ekibiz. Konya’da da bir ekip 
ruhu ile çalışıyoruz. Tüm kurum 
kuruluşlarımızla belediyelerimizle sivil 
toplum kuruluşlarımızla...

Kaç şube 
müdürlüğünüz var ve görev 
dağılımınız nelerdir?
Altı şube müdürlüğümüz vardır. 
• Afet Ve Acil Durum Yönetim 

Merkezi Şube Müdürlüğü 
• Planlama Ve Zarar Azaltma Şube 

Müdürlüğü 
• İyileştirme Şube Müdürlüğü 

• Eğitim Şube Müdürlüğü 
• Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 

Çocukken hayalini kurduğunuz mesleği mi 
yapıyorsunuz?

İnsanlara yardım etmek ruhumda vardı. Sporculuğumdan 
dolayı ekip liderliği konusunda da başarılıydım. Çözümcü 
olmak, bunlar çocukluktan gelen genler ve fıtratım 
diyebiliriz. Ama hayalimdeki işi yapıyorum.

Yardıma gittiğiniz afet bölgelerinde sizi çok 
fazla etkileyen bir olayla karşılaştınız mı?
Birden çok olayla karşılaştım elbette 
ki sayfalarca yazılabilir ama en son 
Manavgat’tan geldiğim için oradan bir olay 
yazabilirim. Çok tatlı bir kız çocuğunun yanan 
evlerinin yanına konteyner yerleştirmeye 
çalışıyoruz. Orman köyleri olduğu için vincin 
sırtındaki konteynerı baya zor götürüyoruz. 
Uzun uğraş sonucu konteynerı indirdik. 
Elinde de oyuncaklar vardı. Önceden 
vermiştim onları. Biz konteyner inince şükür 
dedik hep baraber. Usulca yanıma geldi ve 
dedi ki “Benim için getirdin buraya değil mi? 
Biliyorum çok zor olsa da dedi.” tabiki o an 
çok üzüldüm ama gözyaşlarımı içime akıttım 
ve kucağıma aldım. İşte böyle bir şey AFAD 
ailesinden olmak anlatılmaz yaşanır.
İşinizde ki başarıyı neye borçlusunuz?
Çok çalışmaya, halis niyete, gayret ve 
çabaya aynı zamanda çözüm odaklı 
olmaya borçluyum. 

AFAD TÜRKİYE’NİN ORTAK 
GÜCÜDÜR 
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KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN YANGIN 
BÖLGESİNE YARDIM TIRI
Konya Büyük Şehir Belediyesi, Kızılay Selçuklu desteğiyle 
yangından etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesine 
battaniye ve yemek pişirmeye hazır piknik tüplerinden 
oluşan yardım tırı gönderdi. Konya ihtiyaçlara göre 
ellerini yangın bölgesinden çekmeyip yeni malzemeler 
göndermeye son ana kadar devam etti.

BAŞKAN ALTAY: “NEREDE BİR ACI, 
BİR SIKINTI VARSA KONYA ORADA”
Manavgat ve Muğla yangınlarında Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle birlikte çok önemli 
çalışmalar yürütüldü. İlk günden itibaren, haberi duyar 
duymaz hemen 5 itfaiye aracımız ve 13 itfaiyecimiz yola 
çıktı. Yine Dışişleri Bakanımızın koordinasyonunda yapılan 
Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya katılan Uğur 
İbrahim Altay Konya halkının geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Gönül ister ki hiç bu acıları yaşamayalım ama acıların 
hem etkilerinin ortadan kaldırılmasında, hem ilk anda 
müdahalesinde, hem de sonrasında Konyalılardan alınan 
destekle süreç yürütüldü.

BAKAN KURUM VE BAŞKAN 
ALTAY MANAVGAT’TA YANGIN 
BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Manavgat 
ilçesindeki Afet Koordinasyon Toplantısı’nda, ilk andan 
itibaren yangına desteklerini gönderen Konya’ya teşekkür 
etti. Toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, tüm Antalya hakkına geçmiş olsun 
dileklerini iletti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
Başkan Altay, bölgede incelemelerde bulunarak yangından 
etkilenen Manavgat halkıyla da bir araya geldi.

HABER/



“CANBULAN” ŞİMDİ YANGIN 
BÖLGELERİNDE 
  

KONYA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve 
Karatay Belediyeleri yangın bölgelerinde adeta seferberlik 
ilan edip mücadeleye destek olmak için 23 araç gönderdi. 
Konya olarak elinde ki bütün imkanları kullanarak gücünü 
gösterdi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR MANAVGAT’A 
SOLAR MOBİL TELEFON ŞARJ 
İSTASYONU KURDU
Konya Büyük Şehir Belediyesi, yangından ekilenen Antalya’nın 
Manavgat ilçesine 24 saat kesintisiz hizmet veren solar 
mobil telefon şarj istasyonu kurdu. Deprem, yangın, sel 
gibi doğal afetlerde enerji temininin mümkün olmadığı 
durumlarda kurtarma ekiplerinin ve sahadaki diğer görevlilerin 
iletişimlerinin kopmaması için güneş enerjisi ile çalışan mobil 
telefon şarj istasyonu Antalya için hizmet verdi



AV. BAYRAM KOYUNCU 
Dergimizin değerli okurları, bu ayki 
sayıda sizlere boşanma sebepleri ve dava 
usulü hakkında kısaca bilgi vereceğim. 
Boşanma Hukuku 4721 Sayılı Türk Medeni 
Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 161 
ila 165 maddeleri özel boşanma sebepleri, 
166 maddesi ise genel boşanma sebepleri 
olarak düzenlenmiştir. Özel boşanma 
sebepleri; 1-Zina, 2-Hayata kast, pek 
kötü veya onur kırıcı davranış, 3- Suç 
işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,4- Terk, 
5-Akıl hastalığı olarak kanunda sınırlı 
sayıda hüküm altına alınmıştır. Genel 
Boşanma sebepleri ise, Şiddetli geçimsizlik 
dediğimiz Evlilik birliğinin temelinden 
sarsılmasıdır. Zina, evlilik birliği devam 
ederken eşlerden birisinin karşı cinsinden 
olan birisi ile isteyerek cinsel ilişkiye 
girmesi sonucunda gerçekleşen bir 
boşanma sebebidir. Bu düzenlemeye göre 
zina fiilinin öğrenilmesinden itibaren 
6 ay içinde ve zina fiilinin üzerinden 
5 yıl geçmeden bu sebebe dayanarak 
dava açılması gerekmektedir. Ayrıca 
Kanun’da zinayı affeden tarafın bu 
sebebe dayanarak boşanma davası açması 
engellenmiştir. Hayata kast; eşlerden 
birinin, ayırt etme gücüne sahip olması 
şartıyla, diğer eşin hayatını sona erdirmek 
için gerçekleştirdiği fiiller bütünüdür 
(örneğin; öldürmeye teşebbüs etmek, 
intihara teşvik etmek, intihara zorlamak 
gibi). Hayata kast etmek isteyen eşin başka 
birisini azmetti  rerek diğer eşin hayatı na kast 
eden fi ilin gerçekleşmesini sağlaması da bu 
boşanma sebebinin kapsamına girmektedir.



avukat
Pek Kötü Muamele; Eşe eziyet veren, acı çekti ren, 
bedeni ve ruhsal sağlığını bozan davranışlardır. 
Hangi eylemin pek kötü muamele olduğunu somut 
olayın özelliklerine göre hâkim takdir edecekti r. 
Yargıtay kararlarında; dövme, mahzene kapatma, 
aç ve susuz bırakma, bilinçli olarak bulaşıcı hastalık 
bulaştı rma, işkence etme gibi hareketler pek kötü 
muamele olarak kabul edilmektedir. Onur kırıcı 
davranışlar ise, daha çok eşin manevi varlığına 
zarar veren davranışlardır. Onur Kırıcı Davranış; 
Yargıtay içti hatlarında ağır derecede onur kırıcı 
hareket olarak kabul edilen bu eylemin, eşi, toplum 
nezdinde aşağılama, küçük düşürme, hakarett e 
bulunma ve sövme olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kızgınlık ve şaka amaçlı söylenen söz, eleşti ri 
gibi davranışlar ağır derecede onur kırıcı davranış 
olarak kabul edilmemektedir. Koşulların sağlanması 
durumunda, bu sebebe boşanma davasında 
dayanmak için düzenlenen hak düşürücü süre, 6 ay 
ve her halde 5 yıldır. Suç işleme veya haysiyetsiz 
hayat sürmenin kabul edilmesi için eşin kusurlu 
olması gerekmektedir. Bu sebebin gerçekleşip 
gerçekleşmediği kararı hâkimin takdirindedir. Hâkim 
takdir ederken; kusurlu eş ile yaşamanın diğer 
eşten beklenip beklenemeyeceği ve eşin bu suçu 
işleme amacı göz ardı edilmemelidir. Eş tarafı ndan 
her zaman bu sebebe dayanarak boşanma davası 
açılabilecekti r. Aff etme olsa dahi bu sebebe 
dayanarak dava açılabilecekti r. Küçük düşürücü 
suçların neler olduğu açıkça TCK’da düzenlenmiş 
olmasa da her yüz kızartı cı suç aynı zamanda küçük 
düşürücü niteliktedir. Küçük Düşürücü Suç; Toplum 
nazarında kişiyi utandıran, aşağılayan ve yüz kızartan 
suç demekti r. Hırsızlık, Dolandırıcılık, Rüşvet, 
İrti kap, Hileli İfl as, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve 
Ticareti ni Yapmak, Fuhuş yapmak vb. suçlar küçük 
düşürücü suçlara örnek olarak verilebilir. Haysiyetsiz 
hayat sürme evrensel olarak değerlendirilmesi 
gereken ve her çeşit değere aykırılık oluşturan 
fi iller için geçerli olan bir sebepti r. Bu sebebin 
gerçekleşti ğinin takdiri de hâkimin kanaati ndedir. 
Bazı içti hatlarda; muhabbet tellallığı yapmak, fuhuş 
yapmak, uyuşturucu madde bağımlısı olmak, cinsel 
sapıklık ve teşhircilik gibi fi iller haysiyetsiz hayat 
sürme kapsamına alınmıştı r. Haysiyetsiz Hayat 
Sürme; basit bir ifade ile namus, şeref ve iti bar 
değerlerine aykırı bir yaşam tarzı benimseme ve ona 
göre yaşamını idame etti  rme olarak açıklanabilir. 
Bu yaşam tarzının süreklilik arz eden bir yaşam 
tarzı olması gerekir. Ayyaşlık, genelev işletmeciliği, 
jigololuk, kumarbazlık haysiyetsiz hayat sürme 
olgusuna örnek olarak verilebilir. Terk nedenine 
dayalı boşanma davası ise, eşlerden birisinin evliliğin 
geti rdiği yükümlülüklerden kaçmak için sürekli ve 
bilerek ortak hayatı  terk etmesi ya da haklı sebeple 
terk etti  ği ortak hayata haklı sebep (örneğin; tedavi, 
asker olma, eğiti m, kurs, tutuklu ya da hükümlü 
olarak cezaevinde bulunma…) sona erdiğinde geri 
dönmemesi sonucunda oluşmaktadır. 

HUKUK/
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Eşlerden birisinin, haklı sebep olmaksızın, diğer eşi 
müşterek konutt an kovması, konutu terke zorlaması gibi 
sebeplerle de gerçekleşmektedir. Ancak bu durumlarda, 
müşterek konutt a bulunan ve diğer eşi engelleyen eş, 
terk fi ilini gerçekleşti rmiş sayılmaktadır. Terk nedeniyle 
açılacak boşanma davasının kabul edilmesi için gereken 
bir diğer koşul da terk fi ilinin üzerinden en az 6 ay 
geçmiş ve halen devam etmekte olması gerekliliğidir. 
Aynı zamanda müşterek konutt an 4 aydır ayrı yaşayan 
eşe müşterek konuta dönmesi için mahkeme veya noter 
aracılığı ile eve dön ihtarı çekilmesi ve ihtara rağmen 
eşin 2 ay içinde müşterek konuta geri dönmemesi 
gerekmektedir. Akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma 
davası ise, herhangi bir hastalığa dayanılarak boşanma 
davasının açılamayacak olmasının isti snasıdır. Bu davanın 
şartı ; Eşlerden birinin akıl hastası olması, Hastalığın 
iyileşmesinin imkânsız olması ve Ortak hayatı n diğer 
eş için çekilmez hale gelmiş olması şarttı  r. Yargıtay 
HGK, akıl hastalığı sebebine dayanarak boşanma davası 
açılabilmesi için, akıl hastalığının evlendikten sonra 
ortaya çıkması gerekti ği ya da evlenmeden önce var 
olmakla beraber evliliğe engel olacak derecede olmaması 
gerekti ğini belirtmişti r. Akıl hastalığı durumunun mevcut 
olduğu süre boyunca, her zaman bu sebebe dayanılarak 
dava açılabilmektedir. Geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı 
nedeniyle tartı şma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı 
davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine geti rmeme 
gibi sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri 
olarak kabul edilir. Örneğin eşlerin birbirine karşı “len, 
lan” diye hitap etmeleri kusur sayılmaktadır. TMK.166 
md. de düzenlenen Genel boşanma sebepleri üç 
başlık altı nda düzenlenmişti r. Bunlar 1-Evlilik birliğinin 
temelinden sarsılması 2- Eşlerin anlaşması 3-Ortak 
hayatı n yeniden kurulamamasıdır. Evlilik birliğinin 
temelinden sarsılmasının geçerli kabul edilebilmesi için 
eşler arasında şiddetli geçimsizlik ya da anlaşmazlık 
bulunmalıdır.
Ancak bu anlaşmazlık yahut şiddetli geçimsizlik, her ailede 
görülen ani tepki ya da krizler sonucu ortaya çıkmamalıdır. 
Bu boşanma sebebine dayanarak açılacak olan boşanma 
davasında herhangi bir hak düşürücü süre bulanmamaktadır. 

Her somut olayda boşanma sebeplerinden bu sebebe 
dayanılmasının yerindeliği hâkim tarafı ndan 

değerlendirilecek ve karara varılacaktı r. Bu 
davada önemli olan husus, evlilik birliğini 
devam etti  rme istek ve arzusunun artı k 
eşlerde bulunmamasıdır. Güven sarsıcı 
davranışlar, Cinsel ilişkiden kaçınma, eşi 
doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye 
zorlama, eşlerin aile bireylerine kötü 
davranması ve hakaret etmesi, aşırı 
borçlanma sebebi ile icra takibine 
maruz kalma, eşini sevmediğini 
beyan etme, eşin ev işlerini 
yapmaktan kaçınması, eşlerin 
çocuklarının bakımı, eğiti mi vs. 
ilgilenmemesi, evlilik sırlarının 
başkalarına anlatı lması gibi 
sebepler Yargıtayca kabul 
edilen genel boşanma 
nedenleridir. 

Eşlerin anlaşmalı olarak boşanması hali ise en yaygın 
boşanma sebebidir. Bu şekilde sona eren Evlilik en az 
bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir 
eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği 
temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı 
verilebilmesi için, hâkimin tarafl arı bizzat dinleyerek 
iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat geti rmesi 
ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu 
hususunda tarafl arca kabul edilecek düzenlemeyi uygun 
bulması şarttı  r. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle 
açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu 
kararın kesinleşti ği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi 
halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden 
kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve 
eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 
Uygulamada ispatı  daha kolay olması nedeniyle daha çok 
evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel sebebine 
dayanılarak dava açılmaktadır. Boşanma veya ayrılık 
davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim 
yeri veya davadan önce son defa altı  aydan beri birlikte 
oturdukları yer Aile Mahkemesidir.  Boşanma veya 
ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince 
gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, 
eşlerin mallarının yöneti mine ve çocukların bakım ve 
korunmasına ilişkin geçici önlemleri kendiliğinden alır. 
Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden 
zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu 
taraft an uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya 
sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan 
taraf, kusurlu olan diğer taraft an manevi tazminat olarak 
uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma 
yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır 
olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraft an mali gücü 
oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Mahkeme 
boşanma veya ayrılık kararı verirken, anne ve babanın 
haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. 
Mahkeme, tarafl arın sosyal ve ekonomik durumlarına göre 
velayeti  kendisine verilen eşe ne miktarda işti rak nafakası 
ödeneceğini karara bağlar. Anne veya babanın başkasıyla 
evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni 
olguların zorunlu kılması halinde mahkeme, kendiliğinden 
veya anne ve babadan birinin istemi üzerine gerekli 
önlemleri alır.
Uz.Arb.Av. Bayram Koyuncu

                                                                                        
Baykoyuncu@hotmail.com
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ALLAH’I
SEVİYOR MUYUZ?

Esra Bayram Öğüt

Selam gönül dostları. 
Bugünlerde beni fazlasıyla düşündüren, 
muhasebesini yaptıran ve ne yazık 
ki günümüz durumunu apaçık ortaya 
koyan bir söz dizisini sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Zamanından rivayet olunur ki, Beyazıd-ı 
Bestami Hazretleri bir gün öğüdünde 
oğluna şunları der;
-Ey Oğul! Olurda biri sana “Allah’ı 
seviyor musun?” diye sorarsa sus, cevap 
verme.
-Neden cevap vermeyeyim babacığım.
-Allah’ı seviyorum desen O’nu sevenlerin 
hali sende yok. Sevmiyorum desen kafi r 
olursun o yüzden sus. Der.
Evet dostlar ne manidar değil mi? Tıpkı 
günümüzde bizler. Zira Allah’ı seven 
O’nun razı olmadığı işleri yapmaz ve 
kalbinde farklı sevgilere yer vermez değil 
mi?
Kainatın çekirdeği, özeti, en kıymetlisi 
ve en şerefl isi biz insanlar. Bizim 
hizmetimize yaratılmış, her şeyin 
hizmetine girmiş durumda değil miyiz? 
Doğrudan yaradılış ile ilgili ve ilahi denge 
olan, kimse görmese de Allah’ın gördüğü 
ile bizi bağlayan ÂHLAK, bir kenara 
bırakmış değil miyiz?
Çok üzülüyorum. İmâm Gazali’nin sözleri 
düşüyor aklıma, gönlüme. Diyor ki; 

“Kalbimizdeki bütün duygu ve 
düşüncelerimiz bir şekil alıp tabağa konsa 
ve halkın içinde gezdirilse utanacağımız 
bir tane bile düşüncemiz yoksa o zaman 
biz takva ÂHLAK sahibiyiz.”
Vay be. Nerede o insanlar nerede biz? 
Kendisi ile meşgul içsel yolculuğu olan 
insanlık ve şimdiki insanlık.
Dostlar âhlakımız kalmadı. Âhlakımız 
yoksa din hiçbir şey. Allah’ı sevmek mi...
Rabbimin sözlerine bakıyorum 
kitabından;
-Kibirlenme, azma, işi ehline ver, inanç 
özgürlüğünü yok etme (ALAK)
-Yaptığın işi başa kalkma (MÜDDESSİR)
-Emanete riayet et (MEARİC)
-Söz verdiğinde yerine getir, boş 
şeylerden yüz çevir (MÜ’MİNUN)
-Kadınlara iyi, adaletli davran (NİSA)
-Zandan sakının, gıybet etmeyin 
(HUCCURAT)
Hepsi de 3 ÂHLAK ayetleri ve Risalet’in 
ilk yıllarında indi. Haç, oruç ve birçok 
yasaklı ayet ise 15. Ve 16. Yıllarında indi. 
Yani o zaman önce ÂHLAK, ADAMLIK 
ve İNSANLIK’MIŞ.
Sözün özüne gelecek olursam;
“Kendin için istediğini başkaları için de 
iste, kendin için istemediğini başkaları 
için de isteme” diye âhlakın ana kaidesini 
hayat düsturumuz yapmaya çalışalım 
diyorum.
Ez cümle;
Ben aciz Esra kulun, bir kadının, 
bir annenin 

Rabbimin hatırını gözetmek adına , 
Mü’min kardeşlerimin hatırını gözetmek 
adına dertleşmem ve paylaşmamdır.

Rabbim’in bizi adaletiyle değil 
merhametiyle muamele etmesi dua ve 
gayretiyle...
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KİTAP KÖŞESİ

Devlet kitabı diyaloglardan ve 
tartışmalarından ibaret bir 

eserdir.  
Konuşmalar, haksızlık kurbanı olan  büyük 
servetini ele geçirmek için oligarklar 
tarafından öldürülen  Polemarkhos’un 
evinde olmaktadır.   Haksız yere öldürülen 
Polemarkhos ile demokrasinin kurbanı 
Sokrates’in ölümü arasında bir benzerlik  
olduğu ortaya konulmuş olmaktadır. 
Platon bu eserine adalet, doğruluk ve 
erdemin ne olduğunu cevaplayarak 
başlamış, insanın temel ihtiyaçlarından 
hareket ederek, toplumun nasıl ortaya 
çıktığını  açıklamaya çalışmıştır. 
Mesleklerden yola çıkarak toplumsal 
ihtiyaçları  ve bu ihtiyaçların giderilme 
yolları üzerinde düşünmüş ve konuyu 
insan, erdeme, insanlığın ve hayatın 
amacına getirerek  tüm bunların 
yaşamsal sığınağı  olan devletin nasıl 
olması gerektiği  sorusuna cevaplar 
aramıştır.

O thello’nun konusu, Venedik 
devleti  hizmetinde kahramanlıklar 

göstermiş Mağripli komutan Othello 
ile Venedikli soylu bir ailenin kızı olan 
Desdemona’nın aşkları ve kıskançlıklarıdır. 
Karısını delicesine seven Othello, Sancak 
Çavuşu Iago’nun entrikaları ile gereksiz 
yere karısını kıskanmaya başlar. 
Kötü bir insanın neler yapabileceği, 
gerçekte olmayanları bile gerçekte oluş gibi 
inandırabileceği noktasından hareketle 
Othello aslı olmayan hileler sonucunda 
büyük bir kıskançlık krizine kapılır. 
Emrindeki bir subayın hile ve ift iraları 
yüzünden karısına hediye ettiği ve namus 
simgesi olarak gördüğü mendili başka 
bir erkeğin elinde görünce aldatıldığı 
kuşkusuna kapılıp çok sevdiği karısını 
boğarak vahşice öldürecektir. Oyun 
kıskançlık, kin, hile, kötülük ve ift ira 
üzerine kuruludur. Irkçılık, aşk, kıskançlık 
ve ihanet oyunun eksenindeki ana 
temalardır. 

Yeraltından notlar adlı romanında  
yazar, karakteri Y.A olarak nitelendirir 

ve yaptığı her şeyden utanan bir adamın iç 
dünyasını irdeler. 
Yaşadığı yerde, sosyal çevresi tarafından 
hakir görülen, içinde bulunduğu 
toplumda onay görmeyen bir görüş 
benimsediği için yok sayılan bir 
karakterdir. Kendisinin nasıl bir insan 
olduğu konusunda kararsız olan ve dâhil 
olmak istemediği toplumun içerisine 
istemeyerek müdahil olur. Y.A. ‘nın 
belirli bir karakteri yoktur, bu bağlamda 
kendisinin nasıl biri olduğu konusunda 
kafasında soru işaretler vardır. Bir adı 
olmayan kırklı yaşlarındaki kahraman 
ilk önce bizlere, isyanlar, hezeyanlar, 
tiksinmelerle dopdolu yeraltı dünyasını 
tanıtır.  İkinci bölümde yer üstüne çıkan 
kahraman gençlik dönemlerini gözden 
geçirip önceden arkadaş olduğu birkaç kişi 
ile yarım kalmış hesapları görmeye çalışıp,  
neden bu hale geldiğini anlamaya çalışır. 
Yeraltından Notlar, yayımlandığı 1864 
yılından beri öfk e ve sessizliğin en güçlü 
manifestolarından biri olmuştur.

1
Tartıştıklarını sanıyorlar. 
Oysa ki yaptıkları 

tartışma değil, çekişmedir. 
Neden dersen, bir meseleyi 
ayrı ayrı yönleriyle ele alıp 
İnceleyemezler. 

2 
Beğendiğiniz 
bedenlere,hayalinizdeki 

ruhları koyup, bunu aşk 
sanıyorsunuz.

3
Duvarı yıkacak gücüm 
yoksa, onu yıkmak için 

kendimi paralayacak halim 
yok tabi ki, fakat önümde 
duvar var diye ona boyun 
eğecek de değilim.

KİTAP KÖŞESİ

KÜLTÜR/SANAT/
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EN ÇOK OKUNANLAR

B ir adamı öldürmekten hüküm giyen 
bir suçlu 5 haft a sonra idam cezasına 

çarptırılacağını öğreniyor. Bu 5 haft a 
boyunca ölümü düşünüyor ve ölüm 
onu henüz ölmeden öldürüyor. Ruhunu 
öldürüyor. Mahkûm da bu 5 haft alık 
bekleme süresinde sürekli insanlıktan 
çıktığını anlatıyor. Fakat yine de bir 
mucize ya da son anda bir af bekliyor ama 
artık muhafızlar onu almaya geldiğinde 
anlıyor bu idamın gerçekleşeceğini. 
Sadece arkasında bıraktığı 3 kişi için 
üzülüyor; eşi, kızı ve annesi. En çok da 
kızına üzülüyor. Kızı onu “insanlıktan 
çıktığı” için tanıyamıyor ve babasının 
çoktan öldüğünü söylüyor soranlara. 
En sonunda idam günü gelip idam 
mahkumlarının bekletildiği hücreye 
yerleştirildiğinde, oraya daha önce 
gelmiş kişilerin duvarlara yazdığı yazıları 
okuyor. Orada bu cezanın ne kadar çok 
ve insanlık dışı uygulandığı anlaşılıyor. 
Adsız mahkum oradan geçenlerin 
arasında suçsuzların da olduğunu 
düşünür ve burada idam cezasının nasıl 
insanlık dışı olduğu okuyucuyu sarsıyor.

Werther, münzevi bir hayat süren 
ve zamanının çoğunu kitaplarla 

geçiren genç bir adamdır. Şehrin 
kalabalığından bunalan Werther, bir 
taşra kasabasına taşınır. Burada yargıç 
ve kızı Lotte ile tanışır. Görür görmez 
Lotte’ye aşık olan genç adam, duygularını 
bastırmaya ve gizlemeye çalışsa da bunda 
başarılı olamaz. Lotte, nişanlı olmasına 
rağmen Werther’in duygularına karşı 
tamamen kayıtsız değildir. Birlikte vadide 
uzun yürüyüşlere çıkarlar. 
Werther yazdığı şiirleri Lotte’ye okur. 
Romanın baş kahramanı ülkenin diğer 
ucunda bulunan arkadaşı Wilhelm’e 
sürekli mektup yazar. Buradaki 
izlenimlerini ve yaşadıklarını anlatır. 
Wilhelm ise arkadaşına nişanlı bir 
kadından uzak durmasını öğütler ama 
Werther dinlemez. Her geçen gün Lotte’ye 
biraz daha aşık olur. Kısa bir süre sonra 
Lotte ile Albert evlenir. Çektiği acılarla 
daha fazla baş edemeyen Werther, aşık 
olduğu kadına bir veda mektubu yazar. 
Daha sonra Albert’den aldığı silahla 
intihar eder. Cesedi evin hizmetçisi bulur. 
İntihar haberini alan Lotte, fenalaşarak 
baygınlık geçirir.

Lev Tolstoy’un manevi dünyasını 
anlatan ve hikayelerden oluşan en 

önemli eserlerden birisidir. Kitaba ismini 
vermiş olan hikaye içerisinde Simon 
adlı bir ayakkabı ustası vardır. Simon 
tarafından kurtarılmış olan Michael şu 
soruyu sormaktadır. İnsana yön veren 
şey nedir? İnsana ne verilmemiştir? 
İnsan ne ile yaşar? 
Ölüm gerçeğini, kıtlık, yoksulluk ve 
hastalıklardan dolayı ölen insanların 
hallerinde müşahade eden Lev Tolstoy bu 
hikayede dünyanın anlamını kavramaya 
çalışmış ve sürekli sorgulama çabası 
sergilemiştir. Tolstoy zengin bir Rus 
soylusudur. 
Daha sonra Tolstoyanizm diye tanınmış olan 
bir soy anarşist Hristiyanlığın temellerini atmıştır. 
Kendisini mülksüzleştirerek mülkiyet tutsağı 
olmaktan kurtulmuş bir Rus yazardır. İnsan ne 
ile yaşar kitabının konusu ise bir meleğin tanrı 
tarafından cezalandırılmasıdır.

4
Hatta bedene hiç 
acı çektirmeden 

öldürebildikleri İçİn 
mutludurlar. Amaçladıkları 
budur zaten. Oysa ruhsal 
acının yanında bedensel acı 
bir hiç kalır!

5
Yaşamın tadını 
çıkartmak için üstünde 

durabilecek küçük bir 
toprak parçası yeterlidir, 
altında yatmak içinse 
daha da az.

6
İnsanlar sadece 
kendi hayatları için 

kaygılandıkları, kendilerini 
kolladıkları için yaşar 
sanırdım, oysa onları 
yaşatan tek şey sevgiymiş.

EN ÇOK OKUNANLAR
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Perla Medya bünyesinde bulunan ve 
Konya’nın ilk ve tek Kadın Dergisi Prenses 
organizasyonlarıyla konserlerimize devam 
edeceğiz.
organizasyonlarıyla konserlerimize devam 

PRENSES KADINLA RINI

Her yıl düzenlediğimiz Alışveriş ve 
Yaşam Festivali olan PerlaFest ile yerel 
ve ulusal markalarımızı buluşturacağız.

Tarihi ve doğal güzelliklerle zengin olan 
ülkemizde turlar düzenleyerek keşfedeceğiz.
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05

NELE R BEKLI YOR

Konya’da ilkini düzenlediğimiz sağlıklı 
yaşam günleri kapsamındaki work-shop 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Alanın da uzman kişilerle eğitimlerimize tüm 
hızla devam ediyoruz.

Perla Medya ailemizin tüm 
müşterilerine motivaston 
gecelerimizle neşe katmaya devam 
ediyoruz.

I
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Tartolet
Tartolet hamuru için:
• 2 su bardağı un
• 4 yemek kaşığı pudra şekeri
• 125 gram tereyağı
� 1 adet yumurta
• 1/2 paket kabartma tozu
Kreması için:
• 3 su bardağı süt
• 3 tepeleme tatlı kaşığı un
• 1 adet yumurta sarısı
• 4 yemek kaşığı toz şeker
• 1 tepeleme tatlı kaşığı buğday nişastası
• 1 tatlı kaşığı tereyağı
• 100 gram labne peyniri
Üzeri için;
� Mevsim meyveleri

Fırından aldığınız tartolet hamurlarını kalıplarından çıkartıp kısa bir süre 
dinlendirin. Hazırladığınız krema karışımını, uç kısmına istediğiniz şekli verecek 
duyu taktığınız krema sıkma poşetine doldurun.

Tartoletleri hazırladığınız kremayla sakınmadan doldurun. 

Tartoletlerimevsim meyveleri taneleriyle süsledikten sonra arzuya göre soğutup 
sevdiklerinizle paylaşın.

Tartolet hamuru için; Unu oval bir  kaba alın. Orta kısmına oda sıcaklığında 
beklettiğiniz tereyağı, yumurta, pudra şekeri ve kabartma tozunu aktarın.

Orta kısmından kenarlara doğru tüm malzemeyi karıştırmaya başladığınız tart 
hamurunu özleşene kadar elinizle yoğurun. Streç filmle sarıp buzdolabında en az 

Toparlanan hamuru, hafif bir şekilde unladığınız mutfak tezgahı üzerinde bir 
merdane yardımıyla açın.

Küçük tartolet kalıplarının iç kısımlarını kaplayacak hamurları yuvarlak bir kalıp ya 
da su bardağı ağzıyla kesin.

Hamurları hafifçe bastırarak tart kalıplarına yayın, kalıbın kenar kısımlarının şeklini 
hamurun da almasını sağlayın. Hamurun üzerine küçük delikler açın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 25 dakika hafif bir renk alana kadar 
tartolet hamurlarını pişirin.

Tartoletlerin iç kısımlarını doldurmak için; süt, un, yumurta sarısı, buğday 
nişastası ve toz şekeri derin bir tencereye alın.

Bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın 
ve krema karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvam alan ve göz göz olan kremayı ocaktan alın. Tereyağı ve labne peyniri 
ekleyip pürüzsüz bir kıvam alması için mikser yardımıyla karıştırarak soğutun.

YEMEK/TARTOLET/
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NOSTALJİ/HÜLYA KOÇYİĞİT/
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1866-1953

1914-2000

1921-2004

M U C I T

BİLİM/
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1873-1950

1847-1904

K A D I N L A R

“Eğer hiç kimse bir 
bulaşık makinesi icat 
etmiyorsa, o halde 
ben de bunu kendi 
başıma yapacağım!”

1839-1913
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Evde kolay
‘Teraryum’
yapımı
Son dönemde evlerde, pinterestte, her yerde gördüğümüz küçük 

bahçe dünyası, akvaryumu da hatırlatan teraryum nedir? Teraryum 

Yapımı ve Teraryum Yapımında Kullanılan Malzemeler!

Teraryum yani bilinen adıyla Terrarium, toprak anlamına gelen Latince 

kelime terra ve aquarium yani akvaryumun birleşiminden geliyor. 

Şimdi tam da bahar geliyorken, ekosistemden esinlenilmiş, sanki 

dünya üzerindeki bitkilerin toprakla bütünleştiği minyatür bir dünya 

gibi terrarium. Son zamanlarda oldukça popüler olan teraryum, belki 

de bu kadar sevilmesinin nedeni şehir yaşamında yeşile ve doğaya 

olan özlem olabilir. Cam bir fanusta küçük bir ekosistem yaratmak ve 

bunu evin aydınlık bir noktasına koymak insana huzur veren ve doğayı 

hissettiren bir detay haline geliyor.

HOBİ/TERARYUM/

60



Teraryum Nasıl Yapılır? 

Teraryum Bakımı : 

Sırasıyla öncelikle camın tabanına çakıl taşı ile 
dolduruyoruz. Daha sonra kömür ve onun 
üzerine de toprağı zemin olacak şekilde 
dolduruyoruz.

Daha sonra, bitkiyi koyacağınız alanı daha çok 
toprakla doldurarak bitkimizi dikkatlice 
yerleştiriyoruz.

En son bitkimizi yerleştirdikten sonra dilediğiniz 
gibi dekore edebilirsiniz.

Teraryum İçin Gereken 
Malzemeler: 
Cam Fanus: Tavsiyemiz dar ağızlı geniş camlar, geri dönüşüm için gıda 
kavanozları olabilir.

Canlı & cansız bitkiler: Bitkileri 1 tane sukulent ve biraz dışarıdan çim, cansız 
bitkiler de renk vermek için güzel, sadece çiçekleri de yapıştırılabilir fanusa. 
Canlı bitki 1 adet olsa iyi olur, rahat büyümesi ve kökünün de gelişebilmesi için.

Dekoratif Objeler: Dilediğiniz gibi yaratıcılığınıza kalmış. Nasıl bir ekosistem 
hayal ediyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Örneğin ev objesi ya da hayvan objeleri.

Saksı toprağı: Bu ekeceğiniz bitki için uygun olan toprak olmalı.

Çakıl taşı:  Bitki kökleri çürümemesi için ve sağlam bir taban oluşturmak için.

Kömür: Aktif karbon salınımı için ve bakteri oluşumunu önler.

Teraryum için fazla sulamaya gerek yoktur. Kendi içerisinde zaten nemli 
bir ortamda. Gün ışığı alan ama doğrudan güneşe maruz kalmayacağı 
bir ortamda olmalı. İşte bu kadar!

Teraryuma zarar verecek durumlar:
Aşırı sulama
Yoğun güneşe maruz kalma
Uzun süre havasız kalma
Bakteri oluşumu
Yosunlanma
Sinek gibi ufak böcekler

01
02
03
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Tasarım açısından özgün olmak 
çok önemli. Taklitlerden uzak 
durup yeni renklerin, desenlerin, 
kalıpların peşinden koşmak başarıyı 
getirecektir. Her alanda olduğu gibi 
sabırlı olmak, eleştirilere açık 
olmak vazgeçilmez kuraldır.

MODA/AYAKKABI/ V
İZO

N
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Vakko Esmod 
Uluslararası 
Moda 
Akademisi 
ayakkabı 
tasarımı 
ve üretimi 
programını 
2020 yılında 
tamamladım. 

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1995 yılında Bursa’da doğdum. 2014 yılında TED Bursa Koleji’nden 
okul birinciliğiyle mezun oldum. İstanbul Bilgi Üniversitesi psikoloji 
bölümünü 2018 yılında onur öğrencisi olarak tamamladım. Yıllardır 
devam eden moda tutkumdan yola çıkarak Vakko Esmod Uluslararası 
Moda Akademisi ayakkabı tasarımı ve üretimi programını 2020 yılında 
tamamladım. Kariyerime Bursa’da faaliyet gösteren markamız Vizon 
Ayakkabı bünyesinde devam etmekteyim. Başta Türkiye olmak üzere 
birçok ülkede online satış yapan markamızın e-ticaret genel direktörüyüm 
ve koleksiyonumuzun baş tasarımcısıyım. 

Tasarımlarınızı nasıl yapıyorsunuz, biraz anlatır mısınız? 
Tasarımlarımı yaparken öncelikle sezonun trend renklerine, desenlerine, 
kalıplarına bakıyorum. Daha sonra tamamen kendi tarzım doğrultusunda 
tasarım yapıyorum. Senem Şanlı nasıl bir topuklu ayakkabı giymek istiyor 
diye düşünüp kendi zevkimi, tarzımı yansıtıyorum. Hem gündüz hem gece 
ihtişamlı olmak koleksiyonlarımın ortak noktası.

Köklü bir geçmişe sahip olan Vizon 
ayakkabının başarı hikayesi nedir? 
1966 yılından beri faaliyet gösteren Vizon 
Ayakkabı Bursa Kapalı Çarşı’da perakende satışa başladı, kısa sürede 
Bursa’nın tanınan fi rmalarından biri haline geldi. Değişen dünyaya uyum 
sağlamak adına bir süredir online satış yaparak başta Türkiye olmak 
üzere birçok ülkede ulaşılabilir oldu. Dizi sponsorluklarından dergi 
çekimlerine birçok alanda tercih edilen markamızın en önemli ilkesi 
kalite. Kaliteyi müşterilerimize sunmak önceliğimiz. Modayı takip 
edip trendleri müşterilerimiz için ulaşılabilir hale getiriyoruz. 
Müşteri ilişkileri ise başarılı olmamızdaki diğer önemli etken. 
Satış öncesinde ve sonrasında her daim müşterimize yardımcı 
olmak ve müşterimizi mutlu etmek için çabalıyoruz.

Tasarımlarınızda size ilham veren 
nedir?
Tasarımlarımda gezip gördüğüm her 
şeyden ilham alıyorum. Atina’da gezdiğim 
arena ve antik şehir kalıntıları gladyatör 
sandalet tasarlamak için içimde bir 
dürtü oluşturuyor, kendimi o dönemlerde 
yaşarken hayal edip tasarım yapıyorum.

Kendinizdeki bu yeteneği nasıl 
keşfettiniz?
Küçüklüğümden beri çizim, boyama, kesim 
gibi el yeteneği gerektiren konularda 
iyi olduğum ailem ve öğretmenlerim 
tarafından hep fark edildi. Resim 
derslerinde gördüğüm nesneleri direkt 
çizebilmem, geometri dersinde çizdiğim 
üçgenlerin öğretmenimin deyimiyle cetvelle 
çizilmiş kadar düzgün olması yeteneğimi 
gösterdi. Modaya olan yoğun ilgimi de göz 
önüne alınca tasarımcı olmak benim için 
kaçınılmaz oldu.   

SENEM ŞANLI
@vizonayakkabi
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DEKORASYON/
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