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#EvdeyizAmaAklımızSizde!
Koridorlarda yürümeyi bırakmış olsak da sağlık 
profesyonelleri için çalışmaya devam ediyoruz. 
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BU SAYIDA... MERHABA...

“Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gök-
yüzü altında, bir direniştir yaşamak.”

Nazım Hikmet

Paydos’un ikinci sayısı, tüm dünyayı etkisi alan COVID-19 salgını-
na denk geldi. Hastalık, dünyanın dört bir yanında hızla yayılmaya 
devam ediyor. Küresel salgının yaratacağı zararların farkındayız; 
bu süreçte sağlık kurumlarının aldığı önlemleri ve salgının teda-
visi boyunca uyguladıkları kısıtlama çabalarını sonuna kadar des-
tekliyoruz. Siz değerli çalışanlarımızı korumak ve sağlık profes-
yonellerinin ihtiyacı olan hizmeti güvenli bir şekilde sağlamaya 
devam edebilmek için gerekli önlemlerimizi aldık. Gerekmedikçe 
dışarıya çıkmıyor, işlerimizi evlerimizden yürütüyoruz. 

Hepimiz evlerimizde çevrimiçi olduk...

Telefonda yapılan toplantılar, uzaktan eğitimler, hazırlanması 
gereken raporlar, çocuklarla beraber geçirilecek zamanlar için 
yaratıcı oyunlar, yemek pişirme, ortalık toplama derken Paydos’un 
ikinci sayısı ile ev mesaimize küçük bir mola veriyoruz. 

Koridorlarda yürümeye ara vermiş olsak da sağlık profesyonelleri 
için çalışmayı bırakmadık. Bu zorlu dönemi en kısa sürede birlikte 
aşarak, yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz!

Sağlıklı kalın...
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“BABA OLUNCA 
ANLADIM...”
ÖZEL MÜŞTERİ DİREKTÖRÜMÜZ 
HAKAN SÖZER İLE “BABA” OLMAYI 
KONUŞTUK.

UNUTULMAZ ANILARIN 
KAHRAMANLARI 
ANNELER
YAKLAŞMAKTA OLAN ANNELER 
GÜNÜ’NÜ FIRSAT BİLİP, MALİ VE 
İDARİ İŞLER MÜDÜRÜMÜZ NURDAN 
TUNCER’E KONUK OLDUK. 

MUTFAKTA KİM VAR?
ÜRÜN PAZARLAMA SORUMLUMUZ 
EFE TINAZ, BİZİM İÇİN MUTFAĞA 
GİRDİ.

KORONA GÜNLERİNDE 
EV HALLERİMİZ
EV HALLERİMİZLE PAYDOS’TAYIZ.

PAYDOS
Yıl: 1 / Sayı: 2 / MAYIS 2020

GENTEK MEDİKAL 
İNSAN KAYNAKLARI BÜLTENİ

Yazıların sorumluluğu yazı 
sahiplerine aittir.

Z. Lale Özpekel Beşevli 
Gentek Medikal Genel Müdürü
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Paydos: Baba olmak... Deniz ve 
Yaman’ın dünyaya gelişi hayatınızın 
bir dönüm noktası oldu mu? Baba 
olmadan önceki ile olduktan sonraki 
Hakan Sözer’in hayata bakışını karşı-
laştırmanızı istesek?

“Onlar hayatıma girdiğinden beri 
hayattaki en büyük korkum da, 
en büyük direncim de çocuklarım 
oldu.”

Hakan Sözer: Olmaz mı? Elbet-
te oldu. Önceliklerim çok değişti, 
çocuğum olduktan sonra bambaşka 
bir boyuta geçtim. Sanki Deniz ve 
Yaman’dan öncesi yok gibi… Hiç hatır-
layamıyorum o zamanları. Resimlere 
bakınca ancak “Böyle zamanlarımız 
da mı olmuş?” diye şaşırıp, gülüm-
süyorum. “Baba olmak” çok büyük 
bir sorumluluk istiyor. Hayata karşı 
kaygım onlarla birlikte arttı. Ama şunu 

da söylemeliyim ki, onlar hayatıma 
girdiğinden beri hayattaki en büyük 
korkum da, en büyük direncim de 
çocuklarım oldu. Bu, size karamsar 
bir cümle gibi gelmesin; yaşama 
sevincimin de onlarla birlikte arttığını 
hissediyorum.

“Düne kadar kucağımdan inme-
yen çocuklar, bugün bir masada 
benimle çok keyifli sohbet eden, 
beni çok güldüren ve düşündüren 
gençler oldular.”

Paydos: Baba olmanın en güzel yanı 
nedir?

H.S.: İkisinin de en güvendiği adam 
olmak. Hatta onlar büyüdükçe ben de 
en çok onlara güvendiğimi hissediyo-
rum, bu benim çok hoşuma gidiyor. 
Yani birbirine ait olma duygusu. Düne 
kadar kucağımdan inmeyen çocuklar, 
bugün bir masada benimle çok keyifli 
sohbet eden, beni çok güldüren ve 
düşündüren gençler oldular. 

Paydos: Bugüne kadar babanıza ver-
diğiniz en anlamlı hediye ne oldu?

H.S.: Denize, teknelere ve balığa en 
az benim kadar düşkün olan babamla 
tekneyle mavi tura çıkmamız…

Özledik… Masmavi bir sabaha uyanıp, tekneden 
“günaydın” demeyi… Yosun kokan gün batımlarında 
dostlarla uzun sohbetleri… 

“Deniz, tekne, balık” denildi mi aklımıza ilk gelen kişi, 
Özel Müşteri Direktörümüz Hakan Sözer… Neşesi 
ve bitmeyen enerjisi ile 26 yıldır bizimle. “Bir boşluk 
bulunca hemen deniz olan yerlere seyahat etmeye 
çalışırım…” diyen Hakan Sözer’in bu tutkusu özel 
hayatına da yansımış ve evlatlarından birinin ismini de 
Deniz koymuş. Kendisi ile yaklaşmakta olan Babalar 
Günü vesilesiyle keyifli bir röportaj yaptık. 

Baba Olunca 
Anladım…
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Röportaj: Yeşim Özcan

Fotoğraflar: Hakan Sözer arşivi

Denizin üstünde ala bulut
yüzünde gümüş gemi
içinde sarı balık
dibinde mavi yosun
kıyıda bir çıplak adam
durmuş düşünür. 
Bulut mu olsam,
gemi mi yoksa?
Balık mı olsam, yosun mu yoksa?..
Ne o, ne o, ne o.
Deniz olunmalı oğlum,
Bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.

Nazım Hikmet, Bulut mu Olsam
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Paydos: Deniz ve Yaman’ın size ver-
diği en anlamlı hediye nedir?

H.S.: Deniz ve Yaman’ın küçükken, 
özellikle seyahate gideceğim günler 
başucuma bıraktıkları resimler ve 
notlar çok hoşuma giderdi (Hala hep-
sini başucumda bulunan çekmecede 
saklarım). Ama ne yalan söyleyeyim, 
bu yıl bana çok güzel bir şef bıçağı 
aldılar. Onsuz yapamıyorum.

“Çocukluğun para etmediği 
yıllarda çocuk, ana babalığın 
para etmediği günlerde ana baba 
olduk…”

Paydos: Hakan Sözer’in babalığı ile 
babanızın size davranışlarını kıyasla-
manızı istesek?

H.S.: Tabii ki arada çok büyük fark 
var. Bizim neslin şöyle bir şanssız-
lığı var: Çocukluğun para etmediği 
yıllarda çocuk, ana babalığın para 

etmediği günlerde ana baba olduk. 
Yani, eskiden ataerkil aileler varken, 

şimdi çocukerkil 
aileler var. Ama 
çocuklarıma da 
haksızlık etmiş 
olmayayım; 
onlara yaptığım 
her fedakarlığın 
karşılığında her 
zaman beni gu-
rurlandırdılar.

Paydos: “Baba 
olunca anla-
dım...” Cümle-
deki boşluğu 
doldurmanızı 
istesek?

H.S.: Çocuk 
büyütmek 
ve eğitmenin 
dünyanın en zor 
ve en önemli işi 
olduğunu, baba 
olunca anladım.

Paydos: Annelerin hayatını kolaylaş-
tırmak için babalara bir mesajınız olur 
mu?

H.S: Bu mesajı verirken Gentek 
Ailesi’ndeki bütün annelerden özür 
diliyorum. Çünkü verilecek mesajda-
ki doğruyu hepimiz biliyoruz; o da 
çocukları büyütürken daima annelerle 
birlikte olmak (yardımcı olmak de-
miyorum) ve aile hayatını beraberce 
sırtlanmaktır. Biz Gentek babaları iş 
yoğunluğu nedeniyle bunu pek yerine 
getiremiyoruz ama tüm Gentek 
çocuklarına bakınca görüyorum ki, 
annelerin hepsine minnet borçluyuz. 
Ben tüm arkdaşlarım adına hepsine 
teşekkür ederim.

Paydos: Hakan Sözer gibi bir babanız 
olsun ister miydiniz?

H.S.: Kim istemez ki… 

Paydos: Çok teşekkür ediyor, sizin 
ve tüm Gentek babalarının “Babalar 
Günü” nü kutluyoruz.

Bahanemiz 
kalmadı!
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Gün aşırı yenilen iş yemek-
leri, hafta sonu gidilen eği-
timler, hastanede hocalarla 
yapılan kurslar, kilometre-

lerce yol yapılarak varılan kongreler... 
Sabah işe giderken yol üzerindeki 
fırından alınan bol susamlı simit-
ler, öğleden sonra içilen kahvelerin 
yanında yenilen kurabiyeler, “ağzımız 
tatlansın diye gelirken aldım” denilip 
paylaşılan dondurmalar… Hepsine bir 
süreliğine ara verdik. 

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de 
etkisi altına alan Koronavirüs hastalığı 
(COVID-19) sebebiyle mümkün olma-
dıkça dışarı çıkmıyor, hem kendimizin 
hem yakınlarımızın hem de çalışma 
arkadaşlarımızın sağlığını tehlikeye 
atmamak için işlerimizi evden yürütü-
yoruz. 

“Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak…” 
Evde olduğumuz şu günlerde yapı-
lacaklar listemizde belki de en üst 
sırada yer alıyor. Peki, bunun için ne 
yapmak gerekiyor? 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sanem 
Apa Doğan, Korona günlerinde 
beslenme ile ilgili ipuçları verdi. 
Bilgileri paylaşırken de minik bir not 
ekledi: “Hazır evde kalıp kendimize, 
sevdiklerimize vakit ayırıyorken gelin 
bu süreçte, daha sağlıklı beslenme 
alışkanlıkları edinmek için mutfağa 
girelim. Bahanemiz yok, sağlıklı besle-
neceğiz…” diyelim.

Bahanemiz kalmadı!

• Güne 1- 2 bardak, oda sıcaklığında 
su ile başlamaya var mısınız? Mide 

hassasiyetiniz yoksa suyun içine çey-
rek limon da sıkabilirsiniz. 

• Çocukları okula hazırlamak ve işe 
gitmek için artık erkenden uyanmı-
yor musunuz? O zaman bahaneniz 
kalmadı! Mutlaka her sabah kahvaltı 
edin. Kahvaltıda poğaça, börek gibi 
hamur işleri yerine peynir, zeytin ve 
mevsimine göre sebzelerle hazırlan-
mış bir kahvaltı masasına oturun… Yu-
murta mı? Herhangi bir sağlık prob-
leminiz yoksa her gün bir yumurtayı 
da kahvaltı sofranıza buyur edin. Niye 
mi? Yumurta anne sütünden sonra 
en kaliteli protein kaynağı ve bağışıklık 
sisteminizi güçlendirmede en büyük 
destekçi…

• “Sürekli evdeyiz, acaba ekmek yeme-
yi bıraksak mı?” Ekmeksiz bir beslen-
me planı eksiktir. Bu nedenle tam 
tahılları tüketmeyi ihmal etmemek 
lazım. Hazır evde bu kadar vakit ge-
çirirken takıp önlükleri, tam buğday, 
çavdar, ruşeym, siyez unları ile kendi 
ekmeğinizi yapmaya ne dersiniz? 
Ekmek tariflerinizi bekliyorum.

• İşten, güçten, bütün gün koşturmak-
tan aklıma bile gelmiyor…” diyordunuz 
ya hani… Su içmemek için artık baha-
neniz kalmadı! Gün içinde 2-2,5 litre 
su içtiğinizden emin olun ve su içmek 
için illa ki susamayı beklemeyin.

• Yeşil mercimek, kuru fasulye, nohut, 
maş fasulyesi, barbunya… Haftada en 
az üç kez sofranızda kuru baklagillere 
yer verin. “Zaman mı var, zaten akşam 
eve geç geliyorum, kim pişirecek?” 
diyemezsiniz çünkü bir süre hepimiz 
evdeyiz. Bahaneniz kalmadı. 

• Yağlı tohumları beslenmenize ek-
leyin. Antep fıstığı, badem, ceviz, yer 
fıstığı, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, 
fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık 
sistemini destekleyen vitamin E içerir.

• Ne zamandır, seyahatlerden, ço-
cukların ödevlerinden bir türlü fırsat 
bulup izleyemediğiniz o dizi vardı ya… 
O diziyi izlerken ya da evi toparladık-
tan sonra meyve iyi gider. Portakal, 
mandalina, elma, kivi, ananas çok iyi C 
vitamini kaynaklarındandır. Bağışıklık 
sisteminizi güçlendirmek için her gün 
en az 2 porsiyon meyve tüketmeye 
özen gösterin.  

• Yemeklerinizin yanına mutlaka az da 
olsa sebze ve/veya salata ilave edin.

• Tek bir meyve veya sebze tüketmek 
yerine mümkün olduğunca renkli ve 
çeşitli beslenin. Her sebze ve mey-
venin içinde bulunan farklı vitamin 
ve mineralleri almanız bu şekilde 
mümkün olur. 

• Bağışıklığın güçlü olabilmesi güçlü 
bağırsakların olması ile ilişkilidir. Bu 
nedenle yoğurt, kefir, lahana turşusu 
gibi probiyotik/prebiyotik besinler 
özellikle bu dönemde sofranızın 
olmazsa olmazı olsun. 

• Haftada 1-2 kez Omega-3 bakımın-
dan zengin balık tüketmeye çalışın. Şu 

“Sürekli evdeyiz, acaba 
ekmek yemeyi bıraksak 
mı?” Ekmeksiz bir 
beslenme planı eksiktir. 
Bu nedenle tam tahılları 
tüketmeyi ihmal 
etmemek lazım. Haftada en az üç 

kez sofranızda kuru 
baklagillere yer 
verin. “Zaman mı 
var, zaten akşam eve 
geç geliyorum, kim 
pişirecek?” diyemezsiniz 
çünkü bir süre hepimiz 
evdeyiz. Bahaneniz 
kalmadı.

“Hazır evde kalıp 
kendimize, sevdiklerimize 
vakit ayırıyorken gelin 
bu süreçte, daha sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları 
edinmek için mutfağa 
girelim. Bahanemiz yok, 
sağlıklı besleneceğiz…”
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aşamada taze balık bulmakta zorla-
nırsanız dondurulmuş veya konserve 
olanları tüketebilirsiniz.

• Toplantı yok, arkadaşlarla buluşma-
yacaksınız, misafir de gelmeyecek... O 
halde bahaneniz de yok! İçeriklerin-
deki antioksidan maddeler nedeniyle 
soğan ve sarımsağa beslenmenizde 
mutlaka yer verin.

• Makarna, pirinç pilavı ve bulgur 
pilavını kararında tüketin, aşırıya 
gitmeyin. 

• Bal, pekmez gibi doğal şekerleri ısıy-
la temasından kaçınarak gün içerisin-
de bir tatlı kaşığı kadar kullanırsak ta-
dında bırakmış oluruz. Tahin pekmez 
karışımı yaparak hem tatlı isteğinizi 
bastırabilir hem de bağışıklık sistemi-
nize destek olabilirsiniz. Unutmayın 
evdeyiz ama kilo almayıp, sağlıklı bes-
lenme alışkanlıkları kazanıyoruz.

• Evde olmanın, sosyal mesafeyi 
korumanın en zor yanlarından biri de 
şüphesiz arkadaşlarla iki lafın belinin 
kırıldığı, kafa dağıtılan buluşmalar… 
Evden online yapılan arkadaş soh-

betleri sırasında eşlikçiniz bitki çayları 
olsun. Her gün mutlaka en az bir 
fincan yeşil çay için. Ihlamur, papat-
ya, rezene, vb. bitki çaylarını da yine 
gün içerisinde içmeye özen gösterin. 
Böylece hem sağlığınıza yatırım yapar 
hem de sıvı alımınızı arttırırsınız. 

• Baharatların metabolizmayı hız-
landırıcı gücünü bilmeyen yoktur. 
Peki, iyileştirici ve bağışıklık sistemini 
güçlendirici gücünü duymuş muydu-
nuz? Pul biber, karabiber, nane, kekik, 
zerdeçal, zencefil, sarımsak tozu ve 
kimyonu eşit miktarlarda karıştırıp 

tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

• Her gün mutlaka en az bir çay kaşığı 
kadar çörek otu tüketin. Nasıl mı? 
Salatalara, çorba veya yoğurda ilave 
ederek…

• “Can sıkıntısından kendimi tatlıya 
verdim.” diyenler, sözüm size: Şeker, 
bağışıklık sisteminin güçlü olmasını 
olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle 
şeker ve tatlı tüketiminizi azaltın. Gün 
içinde tatlı atağınız olduğunda kuru 
kayısı, dut, hurma gibi kuru meyveleri 
tercih edin.

• Dışarıda yenen yemeklerin, arkadaş 
buluşmalarının vazgeçilmezi miydi 
alkol? Evdeyiz, bağışıklık sistemimize 
yatırım yapıyoruz. O zaman ne kadar 
tüketelim? Alkol alımınızı haftada 2-3 
kez olarak belirler ve buna uyarsanız 

şahane olur. Ölçü mü? Kadınlar için 
her seferinde 1 kadeh, erkekler için 
ise 2 kadeh ılımlı tüketim düzeyidir. 

Yeterli ve dengeli beslenerek, uyku 
düzeninizi koruyarak ve egzersiz 
yaparak bağışıklık sisteminizi koruma-
nız mümkün. Bunlara ek bir takviyeye 
ihtiyacınız yok. Sadece isteğe bağlı, 
günlük 10-12 damla D vitamini kulla-
nılabilir. 

Sağlıkla kalın!

Şeker, bağışıklık 
sisteminin güçlü 
olmasını olumsuz yönde 
etkiler. Bu nedenle şeker 
ve tatlı tüketiminizi 
azaltın.



1110

Hamurun Hazırlanışı:

Şeker, maya ve suyu bir kaba alarak güzelce karıştırıyo-
ruz. Karışımın üzerini streç film ile örterek 5 dakika ma-
yalanması için bekliyoruz. Daha sonra un, süt, yoğurt 
ve tuzu kabın içine döküyoruz. Yalnız unun hepsini bir 
anda dökmüyoruz, azar azar dökerek yoğurmaya başlı-
yoruz. Hamur çok cıvık olacak biraz sabır gerekiyor. 

Hamur katılaşana kadar yavaş yavaş unu dökerek yo-
ğuruyoruz. Hamurun çok aşırı katılaşmamasına dikkat 
edin biraz cıvık kalacak. Hazır olan hamurun üzerini 
streç film ile kapatıp örtü örterek en az bir saat maya-
lanmaya bırakıyoruz. 

Malzemeler:
Hamuru için:
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı kuru maya
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
500 gr. un (aslında ”alabildiği 
kadar” demek daha doğru)

İç Malzemesi:
Pidelerin içine gönlünüzden 
ne geçerse, evde ne malze-
meniz varsa onları kullanabi-
lirsiniz. Ben, üç tuzlu bir tatlı 
olmak üzere dört çeşit yaptım, 
hepsini ayrı ayrı paylaşaca-
ğım.

Sucuklu Kaşarlı:
150 gr. Kaşar peyniri (rendelen-
miş veya dilimlenmiş)
Sucuk (dilediğiniz kadar)

Pastırmalı Kaşarlı:
150 gr. Kaşar peyniri
Pastırma (dilediğiniz kadar)

Peynirli:
100 gr. klasik peynir
1 adet yumurta
Maydonoz
Karabiber
Pul Biber

Tatlı:
Nutella 
Pudra şekeri

Pide sever misiniz? Peki, 
evde hiç pide yaptınız mı? 
O halde online toplantıları 
bitirip, mutfağa doğru 
tatlı bir geçiş yapma 
zamanı... Ürün Pazarlama 
Sorumlusu Efe Tınaz 
bizim için mutfağa girdi 
ve bakın neler pişirdi?

Mutfakta
Kim Var?

Ev Yapımı 
Pide
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Hamur mayalandıktan sonra küçük parçalar 
halinde bölerek hamuru açabiliriz. Hamurun 
elinize yapışmaması için biraz zeytin yağı 
kullanabilirsiniz. Pide olacağı için hamuru tek 
yönde açın ki ince uzun bir form edebilesiniz. 
Hamuru açarken yapışmaması için un kullana-
bilirsiniz. Açtığınız hamurları, malzeme içlerini 
üzerine koymak için pişirme tepsinize yerleş-
tirin. 

Malzemeleri yerleştirdikten sonra kenarlarını 
kapatarak üstlerine yumurta sarısı sürün.

Tuzluların Hazırlanışı:

Kaşar peynirini ister dilimleyip ister-
seniz de rendeleyip pidenizin üstüne 
yerleştirin. Sucukları ve pastırmayı 
ekleyin.

Peynirli iç için; klasik peyniri ezin, içine 
yumurta, maydonoz, karabiber ve pul 
biber ekleyerek karıştırın. Karışımı 
pidenizin üzerine yerleştirin.

Fırına vermeden önce kenarlarına 
yumurta sarısı sürün.

Tatlının Hazırlanışı:

Tatlı kısmı için calzone pizzaya ben-
zemesi açısından hamuru yuvarlak 
açın. Yuvarlağın yarısına kadar Nutella 
sürün. İçerisine isterseniz ceviz, muz, 
çilek vs. ekleyebilirsiniz. Tıpkı çiğ 
börek gibi hamuru ikiye katlayarak ka-
patın. Fırına vermeden önce üzerine 
yumurta sarısı sürmenize gerek yok. 

Fırından çıktıktan sonra üzerine pud-
ra şekeri dökebilirsiniz.

Bütün malzemeler hazır olduğuna 

göre pidenizi 230 derece önceden ısı-
tılmış alt-üst turbo fırında 7-8 dakika 
pişirin. 

Daha önceden de dediğim gibi 
mutfakta patron sizsiniz, malzeme 
içeriğini tamamen kendinize özgü ha-
zırlayabilirsiniz. Kendi yorumunuzu ne 
kadar fazla katarsanız o kadar lezzetli 
oluyor. Önemli olan kafanızı dağıtaca-
ğınız ve başka hiçbir şeyi düşünmeye-
ceğiniz mutfaktaki bu vakti kendiniz 
ve sevdikleriniz için harcamanız.

Afiyet olsun...
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Dünyanın en eski uygarlıklarından birine mensup 
olan Avustralya’nın yerli halkı Aborjin kabilelerinde, 
çocuklara isimleri doğduklarında verilmez ve 
hayatlarını kim olarak geçireceklerine karar vermeleri 
beklenir. Çocuklar doğar, büyür ve yeteneklerine 
göre bir görev üstlenir. Kimi iyi bir sır saklayıcı olur, 
kimi zamanı korur, kimi şifa dağıtır kimi de anı 
koruyucusu olur. Kabilenin anılarını biriktirmek ve bu 
anıların nesilden nesile aktarılmasını sağlamak anı 
koruyucusunun görevidir. Ancak anı koruyucusu olmak 
o kadar da kolay bir iş değildir. İyi bir anı koruyucusu 
olmanın ilk şartı, “an”ın içinde olmak, “an”ı yaşamak ve 
o “an”ları fotoğraflar gibi hafızaya kaydetmektir. 

Şehir hayatının koşturmacasında acaba aramızdan 
kaç kişi “anı koruyucusu” olabilir? Yapılacak onca iş, 
ev hayatı, çocukların sorumlulukları... derken kaçımız 
gerçekten “an”da kalıp, özellikle çocuklarımızla 
yaşadığımız “an”ların tadını çıkarmaya özen gösteriyor?

“Daha dün gibi hatırlıyorum, bana ilk anne diyişini, 
ilk adımını, zaman ne kadar hızlı geçiyor...” dediğinizi 
duyar gibiyim. Evet, zaman çok hızlı geçiyor. Üstelik 
çalışan bir anneyseniz, yaşadığınız her anın farkında 
olmak ve tadını çıkarmak için ekstra çaba harcamak 
gerekiyor.

Hem iyi bir anne, hem başarılı bir yönetici hem de anı 
koruyucusu olup yaşadığı her anın kıymetini bilmek 
mümkün mü? Yaklaşmakta olan Anneler Günü’nü 
fırsat bilip, Mali ve İdari İşler Müdürü Nurdan Tuncer 
ile annelik, yöneticilik ve anı koruyucusu olmak üzerine 
konuştuk.

Unutulmaz Anıların 
Kahramanları... 
Anneler

14

Röportaj: Yeşim Özcan

Fotoğraflar: Nurdan Tuncer arşivi
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Paydos: Nurdan Tuncer, hem bir 
anne hem de yönetici... Peki, en ka-
rakteristik özellikleriniz nelerdir?

Nurdan Tuncer: Doğru olduğun-
dan emin olduğum konularda ısrarcı 
tutumum, çalışkanlığım, sabırlı tavrım, 
aşırıya kaçan hiçbir şeyden hoşlanma-
mam ve güvenilir oluşum en karak-
teristik özelliklerim. Bu özelliklerim 
ile çalışma hayatımda da hep olumlu 
yorumlar aldım. 

Paydos: Yönetici olan Nurdan 
Hanım’ın bir çalışma gününe konuk 
olsak?

“Hayattan renkleri alın geriye ne 
kalır?”

N.T.: İş günüm olsun ya da olmasın 
her sabah erken uyanırım. Kişisel ba-
kım ve kıyafetlerime özen gösteririm. 
Hayatımın birçok alanında belirleyici 
olan sevdiğim bir cümle vardır:  “Ha-
yattan renkleri alın geriye ne kalır?” 
Özellikle kıyafet seçim-
lerimde renkler hep 
başroldedir. Ofise gel-
diğimde ilk işim; güncel 
haberleri, döviz kurlarını, 
mevzuat ile ilgili konuları 
okumaktır. Zihnimi canlı 
tutmak için sabahları 
mutlaka bir fincan Türk 
kahvesi içerim. Sonra-
sında benim için yoğun 
bir çalışma temposu 
başlar. Evrak kontrol-
leri, finansal tabloların 
kontrolü ve analizi, satın 
alma onayları, yönetsel 
raporlar, iç denetim, 
nakit var mı, nakit geldi 
mi?  derken bir bakmışım ki akşam 
olmuş... Günün yorgunluğunu eve 
dönüş yolunda “Joy FM “ dinleyerek 
atmaya çalışırım. Renkler gibi müzik 
de benim vazgeçilmezimdir. 

“Sanki çarşıdan bir bebek al-

mıştım, uyandığımda yanımda 
bir bebek yatıyordu ve o benim 
kızımdı.”

Paydos: Gelelim anne Nurdan Tun-
cer’e... Kızınız Tuana’nın dünyaya gelişi 
sizin için bir dönüm noktası oldu mu? 

N.T.: Evliliğimin beşinci yılında çocu-
ğum olmuyor derken, beklemediğim 
bir anda hamile kalmıştım. Rahat 
bir hamilelik sonrası, doktorum ile 
belirlediğimiz tarihte sezaryan ile do-
ğum yaparak anne olmuştum. Sanki 
çarşıdan bir bebek almıştım, uyandı-
ğımda yanımda bir bebek yatıyordu 
ve o benim kızımdı. Bu nedenle anne 
olmanın farkına kızımın ilk “anne” de-
yişi ile vardım. Artık ben bir anneydim, 
onun için elimden gelen her şeyin en 
iyisini yapmalı, onu korumalı ve  haya-
ta hazırlamalıydım. Sorumluluklarım 
ve fedakarlıklarım başlamıştı, artık tek 
değil birlikte hareket etmeliydik ve bu 
vakte kadar da bu hep böyle devam 
etti.

Paydos: Anne olmanın en güzel yanı 
nedir?

N.T.: Anne olmanın en güzel yanı 
“Hayata daha sıkı bağlanmaktır” 
diyebilirim. Onun için güçlü ve sağlıklı 
olmak zorundasın. Bebeklikten başla-

yıp, ömrünün sonuna kadar varlığını 
hissedeceği bir annenin olması bir 
çocuk için en büyük mutluluktur diye 
düşünüyorum.

Paydos: Nurdan Tuncer’in anneliği ile 
annesini kıyaslamanızı istesek?

N.T.: Her kadın annesinin bir kopyası 
değil midir? Benim de annemden 
edindiğim davranışlarım olmakla 
birlikte, kızımla olan ilişkilerimde 
anneme benzemeyen özelliklerim 
var. Örneğin, annemin “zor beğenme” 
özelliği ben de yok... Ya da o benden 
hep mükemmel olmamı istemiştir 
ama ben Tuana’yı böyle yetiştirme-
dim. Benim annemle aramda anne 
kız ilişkisi var, kızımın annesi ile ilişkisi 
daha arkadaşça...

“Her çocuğun üç yaşına kadar an-
nesi ile büyümesini, ondan sonra 
çalışma hayatına devam edilme-
sini savunurum.”

Paydos: Hem bir anne 
hem de bir yönetici 
olmak... Zor mu?

N.T.: Çalışan bir anne 
olmak benim için çok 
zor olmadı. Annem ve 
kayınvalidem hep yanı-
mızda destek oldular, 
bu konuda şanslıydım. 
Sadece Tuana akşam-
ları ya da hafta sonları 
birlikte olduğumuz 
zamanlarda ne yapaca-
ğını şaşırıp, huzursuzluk 
yapardı sanki intikam alır 
gibiydi. Bu nedenle her 
çocuğun üç yaşına kadar 

annesi ile büyümesini, ondan sonra 
çalışma hayatına devam edilmesini 
savunurum.

Paydos: “Anne olunca anladım...” 
Cümlenin boş bıraktığımız kısmını 
doldurmanızı istesek?

N.T.: Anne olunca anladım, canım 
annemin ne demek istediğini. Evladın 
tarafından eleştirilmek ne kadar ağır 
geliyormuş insana...

“Oldum olası anı biriktirmeyi çok 
seviyorum.”

Paydos: Tuana’nın size verdiği en 
anlamlı hediyeyi sorsak?

N.T.: Maddi ya da manevi olsun bana 
göre hediyeler en büyük anılarımız-
dır. Oldum olası anı biriktirmeyi çok 
seviyorum. “An” ı yaşayıp, bütün bu 
yaşadıklarımı ileride hatırlanacak şe-
kilde muhafaza ediyorum. Bu sebeple 
Tuana’nın bana verdiği en anlamlı 
hediye, o minik elleriyle kreşte yapmış 
olduğu tepsidir. Bu tepsiyi bana 
hediye ettiği günü hiç unutamam 
ve bu anının kızıma kalmasını arzu 
ediyorum. Bunun için de minik Tuana 
olarak yaptığı tepsiyi evlenirken kendi-

sine hediye etmeyi düşünüyorum.

Paydos: Bugüne kadar annenize ver-
diğiniz en anlamlı hediye ne oldu?

N.T.: Annem için hediyenin manevi 
değer taşıyanı makbuldür... Doğum 
günlerinde ya da anneler gününde 
hediye aldığımda “neden aldın diye” 
kızar bana. Onun için verilebilecek en 
anlamlı hediye, kızının kendi ilke ve 
doğruları yönünde hareket etmesidir. 

Paydos: Nurdan Tuncer gibi bir an-
neniz olsun ister miydiniz?

N.T.: Aslında bu soruyu kızım Tua-
na’ya sormak gerekirdi ama Nurdan 
Tuncer  gibi bir annem olmasını 
isterdim. Niye mi isterdim? “Anne 
hafta sonu konser var gider miyiz, 
kırmızı rujun var mı anne, ooo sen de 
bu marka mı var, bu kazağını beğen-
dim ben bunu yarın giyeceğim, bu 

kolye de çok güzel... Anne yeni bir 
site buldum, şu elbise nasıl, senin iş 
yeri adresini verdim kargo ile gönde-
recekler. Biliyor musun mavi çantanı 
arkadaşlarım çok beğendi bu da mı 
annenin dediler.” Tuana büyüyüp 
genç kız olduğundan beri biz onunla 
arkadaş gibi olduk. 

Paydos: Annelerin hayatını kolay-
laştırmak için babalara bir mesaj 
verebilir misiniz?

N. T.: Sevgili babalar; çocuklarınızın 
mutlu olmasını istiyorsanız, önce an-
nelerini mutlu edin, gerisi zaten gelir.

“Çocuğumuzla yaşadığımız her 
anı bir yolculuk, hem de keşiflerle 
dolu bir yolculuk gibi düşünüp, 
unutulmayacak anılara imza 
atalım.”

Paydos: Anneler Günü’ne sayılı gün 
kala, anneler için de sizden bir mesaj 
istesek?

N.T.: Hepimizin hayatında üstlendiği 
birçok rol, bu roller gereği yerine ge-
tirmek zorunda olduğu görevler var. 
Annelik bana göre alınabilecek ve bir 
daha bırakılamayacak tek sorumluluk. 
Uzun yıllar bir işte çalışırsınız, sonra 
vakti geldiğinde emekli olur, o iş ile 
ilgili sorumluluklarınızı sona erdirmiş 
olursunuz. Ama anne olmak öyle 
değil... Hayat boyu evladınızlasınız.

Anne olmanın sorumluluklarını yerine 
getirirken bunca koşturmanın, yaşam 
telaşının arasında bir şeyi atlamaya-
lım: Çocuğumuzla yaşadığımız her anı 
bir yolculuk, hem de keşiflerle dolu 
bir yolculuk gibi düşünüp, unutulma-
yacak anılara imza atalım. Geriye dö-
nüp baktığımızda bizden ona, ondan 
bize kalacak ve hiç akıldan çımayacak 
en güzel hediyeler biriktirdiğimiz 
anılar olacaktır.

Paydos: Teşekkürler.
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Bosna-Hersek 
Yolcusu Kalmasın Yemyeşil dağları, bu dağların arasından kıvrıla kıvrıla geçip giden nehirleri, vadilere 

serpiştirilmiş irili ufaklı şehirleri, konuk ağırlamaya can atan kasabaları, kıpır kıpır 
nağmeleri ve birbirinden lezzetli yemekleri ile Balkanların incisi Bosna-Hersek... Yaza 
“merhaba” demeye hazırlandığımız şu günlerde yaşadığımız Koronavirüs hastalığı 
(COVID-19) nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz. Bedenimiz evde ama ruhumuz 
neden oralarda olmasın? Salgın günlerinin sona erip yeniden gezmeye, görmeye, 
keşfetmeye başlayacağımız günler için geri sayarken Bosna-Hersek’e gidelim mi?

Yazı: Yeşim Özcan

Fotoğraflar: Murat Solakoğlu

18
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Hani bazı ülkeler, şehirler 
vardır. Kitaplarda okumak, 
filmlerde izlemek, anlatılan-
ları dinlemek yetmez. Tarih 

kokan sokaklarında yürümek, köp-
rülerinden geçmek, bir tepeye çıkıp 
gün batımını seyretmek, köşe başında 
kurulmuş semt pazarından alışveriş 
etmek gerekir. İşte Bosna-Hersek tam 
da böyle bir Balkan ülkesi...

“Balkanlardan gelen soğuk hava dal-
gası tüm yurtta etkisini gösterecek.”

Çocukluk yıllarımın kış günlerinde, 
bir sonraki günün daha da soğuk 
olacağının habercisiydi Balkanlar... 
Tek kanallı televizyonumuzun kar kış 
demeden her akşam konuğu olan 
sunucu, “Balkanlardan gelen soğuk 
hava dalgası tüm yurtta etkisini 

gösterecek.” derdi. Öğrencilik hayatım 
boyunca ne çok okuyup sınav oldum 
Balkanlar’dan... Acılarıyla, yaşanmakta 
olan savaşla o zamanlar Bosna-Her-
sek, hep başrolde oldu. 

Yaza “merhaba” demeye hazırlandığı-
mız şu günlerde yaşadığımız Korona-
virüs hastalığı (COVID-19) nedeniyle 
hepimiz evlerimizdeyiz. Bedenimiz 
evde ama ruhumuz neden oralarda 
olmasın? Salgın günlerinin sona erip 
yeniden gezmeye, görmeye, keşfet-
meye başlayacağımız günler için geri 
sayarken Bosna-Hersek’e gidelim mi? 

Yaşanan savaş günlerinin sokaklarda, 
mezarlıklarda, yıkık binalarda hala 
izleri var Bosna-Hersek’te. Silinme-
miş silinemez de... Ama burada da 
her yerde olduğu gibi çocuklar var, 

parkları dolduran, koşup oynayan 
çocuklar; sonra gençler hepsi de pırıl 
pırıllar...

Bosna-Hersek’te ilk durağımız ülkenin 
başkenti Saraybosna nam-ı diğer 
Sarajevo. Saraybosna, tarihi boyunca 
birçok önemli olaya tanıklık etmiş. 
Bunlardan ilk aklıma gelenler 1914 
yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başla-
masına neden olarak gösterilen Arşü-
dük Franz Ferdinand’ın öldürülmesi, 
1984 Kış Olimpiyat Oyunları ve Bosna 
Savaşı sırasında nerdeyse üçbuçuk yıl 
süren amansız kuşatma.

Miljacka Nehri Saraybosna’nın tam 
ortasından geçiyor. Nehir üzerinde 
irili ufaklı köprüler var. Nehrin bir 
tarafında yürüyerek gezebiliyor, diğer 
tarafında ise şehri bir baştan diğerine 

dolaşan soluk mavi, bordoya çalan 
kırmızı, eski hem de çok eski tram-
vaylarla istediğiniz yere ulaşabiliyor-
sunuz. Nehir üzerindeki köprülerden 
en meşhuru Latin Köprüsü. Köprüde 
karşıdan karşıya geçenlerden çok fo-
toğraf çektirenler dikkatinizi çekecek-
tir. İşte Birinci Dünya Savaşı’nı tetikle-
yen olayın gerçekleştiği adres burası. 
O günlere ait merak ettiğiniz herşeyi 
köprünün hemen yakınında bulunan 
müzeyi gezerek öğrenebilirsiniz. 

İnat Kuca’da kahve molası!

Şehrin sıcağından bunalıp birşeyler 
içmek için köprünün biraz ilerisindeki 
küçücük beyaz badanalı yapıya “İnat 
Kuca”ya ulaşırsanız hikayesi eminim 
sizin de ilginizi çekecektir. Bugün 
kafe olarak faaliyet gösteren İnat 

Kuca’nın sahibi inatçı mı inatçıy-
mış. Kütüphane binasının yapımı 
sırasında civardaki bazı evlerin 
yıkılması gerekiyormuş. Evler yı-
kılacak, o evlerden çıkanlara yeni 
ev verilecekmiş. İşte bu evlerden 
birisinin sahibi, “ben çıkmam 
da çıkmam evimden” diye inat 
etmiş. Devletin ileri gelenleri 
onca dil dökmüşler ama bir türlü 
ikna edememişler. Gel zaman git 
zaman yumuşamış evin sahi-
bi, ama bir şartı varmış: Evinin 
duvarlarındaki tüm tuğlalar teker 
teker sökülecek aynı malzemeyle 
nehrin tam karşısında kendisi-
ne bir ev yapılacak. Ev yıkılmış 
karşıya aynısı yapılmış, yeni evin 
adı da “İnat Kuca” kalmış. İşte 
yanında bir lokma bol hindistan 
cevizli lokumuyla, şekersiz ikram 

# Yaza “merhaba” demeye hazırlandığımız şu günlerde yaşadığımız Koronavirüs hastalığı (COVID-19) nedeniyle hepimiz evlerimizdeyiz. 
Bedenimiz evde ama ruhumuz neden oralarda olmasın?

# Miljacka Nehri üzerindeki köprülerden en meşhuru Latin Köprüsü.

# Şehrin sıcağından bunalıp birşeyler 
içmek için köprünün biraz ilerisindeki 
“İnat Kuca”ya ulaşırsanız hikayesi emi-
nim sizin de ilginizi çekecektir.
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edilen Boşnak kahvenizi yudumladı-
ğınız mekanın “İnat Kuca” nın, dinledi-
ğim öyküsü...

Saraybosna, yürüyerek, ara sokak-
larında kaybolarak keşfedilecek bir 
şehir. Şehrin mutlaka görülmesi gere-
ken önemli tarihi mekanlarını da bu 
yürüyüşleriniz sırasında elinizle koy-
muş gibi bulursunuz. Tüm sokakların 
birleştiği nokta Güvercin Meydanı.  
Meydan kalabalık mı kalabalık, turist-
ler, yerliler, çekim için gelen ekipler 
ve tabi ki güvercinler... Ortasında 
yeniden yapılmış ahşap bir çeşme. 
Meydana açılan sokakların herbirinde 
el emeği göz nuru ürünlerin satıldığı 
minik dükkanlar var, akşam olunca 
bunların çoğunun ahşap kepenkleri 
kapanıyor. 

Hem göze hem de mideye...

Her sokak başında meşhur 
Boşnak börekçileri. Boşnak bö-
reği... Hani “ucundan bir lokma 
tadına bakıyım” diye başlayıp 
“hadi biraz daha azıcık daha 
yiyim” deyip ölçüyü kaçırtacak 
kadar muhteşem bir lezzet. 
Kıymalı içle hazırlanan böreğin 
üzerine yoğurt konularak servis 
ediliyor. Ama ne yoğurt, kaymak 
tadında, krema kıvamında. Ayrı-
ca ıspanaklı, patatesli ve peynir-
li böreklerin de tadına bakma-
lısınız. Fırından yeni çıkmış, nar 
gibi kızarmış güzelim böreklerin 
tek eksiği şöyle taze demlenmiş 
bir bardak çay. Evet, demleme 
çay yok buralarda. Börekle 
bitmiyor elbette... “Kebap” 

denilen köfte, kıyması bol pirinci 
az malzemeli dolmalar, çorbalar, 
etin her çeşidi, benim pek be-
ğendiğim ve iki tane yediğim içi 
bol cevizle doldurulmuş tufahiye 
tatlısı, peynir çeşitleri, şaraplar 
ve siyah bira... Hem göze hem 
de mideye hitap ediyor buranın 
mutfağı.

Sokaklarda dolaşırken Morica 
Han, Gazi Hüsrev Bey Camii ve 
Medresesi, saat kulesi hemen 
yolunuzun üstünde. Daha ileriye 
devam edince ise Ortodoks Kili-
sesi, Katedral ve Boşnak Enstitü-
sü var. Saraybosna, aynı cadde 
üzerinde veya ara sokaklarında 
Katolik, Ortodoks ve Müslüman 
ibadet yerlerinin bir arada oldu-
ğu ender şehirlerden birisi. 

# Tüm sokakların birleştiği nokta Güvercin Meydanı. # Saraybosna, yürüyerek, ara sokaklarında kaybolarak keşfedilecek bir şehir.

# Yanında bir lokma bol hindistan cevizli lokumuyla, şekersiz ikram edilen Boşnak 
kahvesi. # İçi bol cevizle doldurulmuş tufahiye tatlısı.
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Şehrin daha yeni olan bölümünde ise 
kafeler, restoranlar, dünyanın tanın-
mış markalarının satıldığı mağaza ve 
butikler ile şimdilerde büyükşehirlerin 
vazgeçilmezi olan alışveriş merkezleri 
bulunmakta. Yeni olan tarafta yürür-
ken iki caddenin birbirini kestiği yerde 
sönmeyen bir meşale çıkar karşınıza. 
İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamları-
nı kaybedenler anısına konulmuş 
olan bu meşale gece gündüz sürekli 
yanıyor. 

Evliya Çelebi’nin izinde...

Tarih kokan şehir Saraybosna’dan 
sonra ülkenin diğer şehir ve kasaba-
larını bir araç kiralayarak gönlünüzce 
dolaşabilirsiniz. Dağların, tepelerin 

arasından, yemyeşil vadilerden ve 
bütün güzellikleri üzerinde yansıtan 
hani “su yeşili” dediğimiz türden nehir 
kıyılarından yapacağınız geziniz de 
Mostar’a mutlaka uğrayın. Neretva 
Nehri’nin üzerinde Mimar Sinan’ın 
öğrencilerinden Mimar Hayreddin 

tarafından yapılan Mostar Köprü-
sü’nde soluklanıp, Mostar’ın, vaktiniz 
bolsa tüm bölgenin öyküsünü bir de 
yorulmak bilmez seyyah Evliya Çe-
lebi’den dinleyin. Gökkuşağının tüm 
renklerini Balkanlar’da seyretmek için, 
Bosna-Hersek yolcusu kalmasın!

# Bütün güzellikleri üzerinde yansıtan hani “su yeşili” dediğimiz türden nehir 
kıyılarından yapacağınız gezinizde Mostar’a mutlaka uğrayın.

# İkinci Dünya Savaşı’nda yaşamlarını 
kaybedenler anısına konulmuş olan bu 
meşale gece gündüz sürekli yanıyor.

# Saraybosna’da ölüm ve yaşam hep bir arada
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Korona Günlerinde 
Ev Halleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan “Koronavirüs salgını” sebebiyle evlerimizde mesai 
yapıyoruz. Acaba ofiste en çok neyi/kimi özlediniz? Evden çalışmak zor mu? İş 

dışında evde vakit nasıl geçiyor?

 “Ofiste en çok sizleri özledim. 
Ev mesaisi oldukça iyi gidiyor, 
ama uzak olmak zor... Evde za-
man çamaşır suyuyla geçiyor.”

Lale Özpekel Beşevli

****************************

 “Anladım ki, ofiste bu kadar 
çok yorulmuyormuşum ve öğ-
rendim ki, çamaşır suyu kokusu 
psikolojime çok iyi geliyor.”

Metin Okur

****************************

 “Ofiste en çok ikinci katın 
kalabalığını özledim. Evde vakit 
nasıl mı geçiyor? Sabah 07.00’ 
de uyanıyorum. Önce Azra ve 
Duygu’ya kahvaltı hazırlayıp, ka-
rınlarını doyuruyorum. Mutfağı 
derle topla derken hemen öğlen 
oluyor... Öğle yemeğini hazırla, 

Azra ve Duygu’nun karnını do-
yur, mutfağı derle topla, yerleri 
süpür, paspas yap, çamaşırları 
as ve akşam oldu. Yemeği ha-
zırla Azra ve Duygu’nun karnını 
doyur, mutfağı derle topla, salo-
nu topla, ertesi günün yemeğini 
düşünerek kanepede uyuyakal. 
Günlük işlerim oldukça azaldı-
ğından, ev mesaim zor ve sıkıcı 
geçiyor. Bir de şunu anladım ki 
ev erkeği olmak zormuş.” 

Semih Top

****************************

 “Ev mesaimin büyük bir kıs-
mı eğitimlerle geçiyor. Günde 
1-2 saat düzenli yürüyüş yapı-
yorum. Kalan zamanda Netflix 
izliyorum. Ofiste en çok ekip 
içindeki tartışma ve muhabbeti 
özledim.”

Burak Yasan

 “Evde olmak, kişisel gelişim 
ve oğlum Mert ile vakit geçirme 
açısından çok güzel... Fakat, 
sahada çalışan biri olarak ev 
mesaisi yapmak çok zor. Çalış-
ma arkadaşlarımı ve kesinlikle 
masamı özledim.”

Buğra Çidanlı

****************************

 “Ofiste en çok çalışma arka-
daşlarımı ve masamı özledim. 
Evde vakit bol bol kolonya kul-
lanarak geçiyor.” 

Mustafa Giray Baz

 “Ofiste en çok iş arkadaşla-
rımla yüz yüze konuşmayı özle-
dim. Evde vaktin nasıl geçtiğini 
pek anlayamıyorum. Toplan-
tılar, ev işleri, oyunlar derken 
geçiveriyor.”

Barış Tünay

****************************

 “Ofisteki bir şeyi ya da bir 
kişiyi en çok özlemekten ziyade 
ofisi ve içindeki her şeyi özle-
dim. 

Ev mesaim nasıl geçiyor? 
Alışma evresini hala geçeme-
yen biri olarak; işe gitmek için 
hazırlanacağım saatte uyanıp 
bilgisayar başına geçme, top-
lantılara katılma ve toplantı 
sonrası yapılması gerekenleri 
yapma, diğer işleri tamamlama 
ve kapanış diyebilirim. Mesai 
sonrası film ve dizi izleme, 
kitap okuma, aile ile uzun soh-
betler ve tabii ki bol bol yemek 
yemek dizini ile geçiyor.”

Merve Günesen

****************************

 “Ev işleri, şirket işleri, oyun 
işleri derken evde zaman nasıl 
geçiyor anlamıyorum. Ev mesa-
isi labirentten çıkamamak gibi 
geliyor. Eşim çalıştığı için, kı-
zımla ilgileniyorum. Derslerin-
den geri kalmasın diye uzaktan 
okula bağlanarak derslerini, 

etkinliklerini yapıyoruz. Şirket 
içi eğitimlerimizi yapıyoruz ve 
tabi ev işleri olmadan olmu-
yor... Ofiste en çok iş arkadaş-
larımı ve o karmaşık tempoyu 
özledim. Oyun zamanımızdan 
bir fotoğraf bu...  Bir an önce 
eski düzenimize dönmeyi umut 
ediyorum.”

Özcan Balcı

****************************

 “Evde zaman geçmek bilmi-
yor. Evde mesai yapmaktansa 
sahada olmayı tercih ederdim.

Ofise rahatça gidebilme özgür-
lüğünü özledim.”

Cem Özgelen

****************************

 “Sabah sokakta park yeri 
aramayı özledim... Ev mesaisi 
çok yoğun.Temizlik, kızlara 

ders çalıştırma, toplantı, evcilik 
oynama, skype, zoom yetişemi-
yorum...”

Gürkan Bakan

****************************

 “Ofiste en çok birlikte çalış-
mayı, yüz yüze sohbet etmeyi, 
seyahat planları yapıp birlikte 
seyahat etmeyi özlüyorum. Ev 
hayatı ile iş hayatını aynı anda 
bir arada sürdürmek, farklı bir 
deneyim oldu. Teknolojiyi daha 
verimli kullanıyoruz. “Online” 
kelimesinin tam olarak ne an-
lama geldiğini kavradım diye-
bilirim. Süreç boyunca hizmet 
verdiğimiz kurumlara uzaktan 
hizmet vermeye, yanlarında 
olmaya çalışıyoruz. Evde çocuk-
lar ile boş vakit olmadığını fark 
ettik. Çocuklar evde olmamız-
dan gayet memnun, dışarı çıka-
madıkları için üzgünler ancak 
sokağa neden çıkamadıklarının 
farkındalar. Süreç zor olsa da 
evde hayat var.”

Fatih Durak
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 “Evde vakit geçmiyor. Ofiste 
en çok arkadaşlarımı ve koltu-
ğumu özledim.”

Gönül Algül

****************************

 “Toplantılarımızı özledim. Ev 
mesaisi daha zor ve evde vakit 
kaygılı geçiyor.”

Ebru Bekmezci

****************************

 “Ev mesaisi korunma amaç-
lı gayet güzel, lakin sahada 
çalışmanın tadını çok arıyorum. 
Ofiste çalıştığım zamanlar da 
benim için ev mesaisi gibi... 
Değişen çok fazla bir durum 
yok gibi. Evde, öncelikle günlük 
görüşmelerimi ve SAP işleri-
mi bitirdikten sonra kendimi 
geliştirmek adına kitap veya 
belgesel izleyerek kendime 
yeni şeyler katmaya çalışıyo-
rum. İçinde bulunduğumuz bu 
durum herkes için çok gerginlik 
yaratsa da, çalışırken bu du-
rumdan kendimi izole edebili-

yorum... Fiziksel özelliklerimi ve 
motivasyonumu kaybetmemek 
adına iki günde bir evde spor 
yapıyorum. Ofiste en çok insan-
ların yaydığı enerjiyi ve bunun 
bana verdiği mutluluk, huzur 
ve iş azmini özledim.”

Atilla Cem Demirkan

****************************

 “Benim için ev mesaisi çok 
zor geçiyor. Çocuk, yemek, iş, 
öğle uykusu saati... Akşam, 
oğlum uyuduktan sonra bile 
çalışmak zorunda kalıyorum. 
Umarım  bu günleri atlatıp bir 
an önce ofise döneriz. Ofiste en 
çok arkadaşlarımı özledim.”

Özlem Alakoç

****************************

 “İş hayatı, ev işleri ile bir-
leşince hayat biraz daha zor. 
Evde hayat, uyanış, iş, toplantı, 
eğitim, iş, rapor, kapanış (Bol 
kahve) şeklinde geçiyor. Keşke 
ofiste olsam... Ofiste en çok  iş 
arkadaşlarımı özledim.”

Fatih Mehmet Çakır

 “Saha temposuna alıştık-
tan sonra ev mesaisi çok zor 
geçiyor. Ofiste en çok çalışma 
arkadaşlarımı özledim.”

Mert Kılınç

****************************

 “Ofiste arkadaşlarımla ça-
lışmayı özledim... Evde mesai 
bitmiyor; iş kaçırmamak için 
sürekli takip ediyorsunuz. Hem 
mesai yapıyoruz hem de psiko-
lojimizi yüksek tutmaya çalışı-
yoruz. 

“Evde Kal, kitapla kal“sloganı 
ile ailecek kitap okuyoruz.”

Uğur Çoşar

****************************

 “Ev mesaisi eğitimler, toplan-
tılar, gelen mailler ile dolu dolu 
geçiyor. Evde olmak, zaman 
zaman depresyona sürüklüyor. 
Ofiste en çok arkadaşlarımı 
özledim. Güvenle sarılabile-
ceğimiz zamanların gelmesini 
umuyorum...”

Hazal Sevgili

 “Ev mesaisi, farkındalık artışı 
ve değişime hızlı adaptasyon ile 
birlikte keyif almak için çaba-
lamakla geçiyor. Altın kızların 
kahvesini çok özledim...”

Mert Metin

****************************

 “Evde vakit, anne, eş, ev 
kadını ve bir çalışan olarak or-
ganizasyon yaparak, çok yoğun 
geçiyor. Ofiste mesai yaptığım 
zamanlar saat 13.00’de, kahve 
saatini ve sosyalleşmeyi özle-
dim.”

Emel Ünlü

****************************

 “Ev mesaisinin bu kadar 
kötü olacağını beklemiyordum. 
İnsanın muhakkak ofise gitme-
si gerektiğini anladım. Evden iş 
takibi olacak iş değil. Yakın bir 
zamanda gazetelerin üçüncü 
sayfa haberi olmaktan korku-
yorum. Ya eşim beni ya da ben 
eşimi boğazlamayız inşallah… 
Bu işin şakası ama evde hiç va-
kit geçmiyor. Ofiste en çok öğle 
yemeği öncesi, dışarıda arka-
daşlarla birlikte filtre kahve ve 

sigara eşliğinde sohbetlerimizi 
özledim.”

Ozan Özcanlı

****************************

 “Ev mesaisi oldukça yorucu... 
Anestezi teklifleriyle boğuşuyo-
rum. Ofiste en çok arka bahçeyi 
özledim.”

Emre Kıvanç Bulut

****************************

 “Ofiste en çok mesai arkadaş-
larımla öğle yemeğine gitmeyi 
ve molalarda sohbet etmeyi 
özledim. Ev mesaisi çok daha 
eğlenceli, daha verimli, daha in-
teraktif ve daha yaratıcı... Evde 
zaman, nasıl geçtiğini anlaya-
madan ve sevdiklerinize zaman 
ayırabilmenin değerini bir kez 
daha anlayarak geçiyor. Evde 
hayat var!”

Batuhan Gündüz

****************************

 “Evde zaman TV, bilgisayar 
ve telefon ile iç içe geçiyor. 
Anestezi ürünlerinin pandemi 
sürecindeki öneminden dolayı 

ev mesaisi oldukça yoğun... 
Ofiste en çok Kadriye Hanım’ın 
Türk kahvesini ve arkadaşları-
mı özledim.”

B. Gizem Can

****************************

 “Biz kadınlar evde her işi 
yapmak zorunda kalınca evde 
zaman geçirmek tabii ki çok zor 
oluyor... Ofiste en çok kahve 
ve atıştırma saatlerimizi, en 
önemlisi de birlikte olmayı çok 
özledim.”

Zeynep Batan

****************************

 “Evde mesai yaparken istedi-
ğim zaman kızımı görmek çok 
keyifli... Ofis arkadaşlarımla  mo-
lalarda sohbet etmeyi özledim.”

Hüseyin Çağla Yücel
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 “Ofiste en çok düzgün bir 
internet bağlantısı ile çalışmayı 
çok özledim. Mesaisi sahada 
olan insanların eve kapanıp ça-
lışması gerçekten çok zor. Evde 
vakit geçirmek çok sıkıcı...”

Mehmet Tek

****************************

 “Ev mesaisi mis gibi rahat 
ama zor ve daha yoğun… Üç 
mesai birden yapıyorum:  İş, ev 
ve çocuk... Ofiste en çok masa-
mı, arkadaşlarımı ve sosyalleş-
meyi özledim.”

Ebru Peker

****************************

 “Ofiste en çok özgürlüğümü 
özledim. Evde mesai eğitimler 
ve sağlık çalışanlarına telefonla 
destek ile geçiyor. İş dışında ka-
lan zaman ise, 5 yaşında  olan 
erkek ikizlerin babası olarak, 
oyun kurmak için element üret-
mekle geçiyor.”

Fatih Koçak   

 “Ailemle birlikte olmak çok 
güzel ama evde mesai yapmak 
zor oluyor. Çalışmak sahada gü-
zel! Ofiste en çok, herkes Türk 
Kahvesi içerken, çay içmeyi öz-
ledim. Ve tabii ki arkadaşlarla 
günün kritiğini yapmayı...”

Yusuf Sinan Ketenci

****************************

 “Fotoğrafta görüldüğü üzere 
ev mesaisi tam bu şekilde! Ofis-
te en çok masamı özledim.”

Nazlı Süel

****************************

 “Evde mesai, “Home Office” 
kavramı nereden ortaya çık-
mış dedirtti. Ofiste olmak çok 
daha güzelmiş. Evde neler mi 
yapıyorum? Sabah 08.30 mesa-
iye başlıyorum, telefon trafiği, 
gelen aramaları ve mailleri ilgili 
kişilere/ birimlere yönlendirme, 
derpartman ile  günlük görün-
tülü toplantı, departmana ait 
yapılması gereken işler derken 
saat 18.00’de mesai bitiyor. Ru-
tin alışkanlıktan olsa gerek hala 
saat 12.00 yemek için mutfağa 
gidiyorum. Galiba evde olmayı 

benimseyemedim… Bir de Leo 
ile mouse paylaşmak çok zor, 
oyuncağı sanıyor... Ofiste her 
şeyi ve herkesi çok özledim. İn-
san ailesini nasıl özlemesin ki?”

Melis Üstünel

****************************

 “Evde vakit, iki aylık kızımla 
harika geçiyor! Eşime ve kızıma 
çalışırken zaman ayırıyor ola-
bilmek, harika bir duyguymuş. 
Hayatı eve sığdırdık. Evde me-
sai yapmak, bence eğlenceli ve 
daha verimli, daha rahat odak-
lanabiliyorum. Rahat giyinebil-
mek ve kendim olmak takım 
elbise içinde olmamak kesinlik-
le aratıcı yönümü artırıyor.

Ofisimizde şuan için çalışan 
dostu bir çalışma ortamı olma-
dığından ofiste  yalnızca arka-
daşlarımla öğle arasında vakit 
geçirmeyi özledim. Çalışan 
dostu bir ofisimiz olduğunda 
ofiste olmayı daha çok özleye-
ceğim sanırım. Örnek çalışan 
dostu ofis:

https://www.ntv.com.tr/galeri/
teknoloji/karsinizda-googlei-kis-
kandiracak-ofis-istanbulda-acil-
di,Cty13COEBUahRfJQTH5OFg/
VtFPRVdjv0G6n1fDOz4Y2w”

Doğukan ERGÜN

****************************

 “Ev mesaisinde çayınızı ken-
diniz hazırlamanız gerekiyor 
bu biraz problem, şaka şaka... 
Gerçekten evden çalışmak çok 
sıkıcı oluyor. Günlük bölüm top-
lantılarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Müşteri görüşmelerinde ekseri 
telefon kullanıyorum. Zaman 
zaman da sahaya inmem gere-
kiyor. Evde rutin bir temizlik 
mesaimiz oluyor. Kokusunu hiç 
sevmediğim çamaşır suyu ile 
bütünleşmiş durumdayım. Der-
ya akşamları geldiğinde, hep 
beraber sessiz sinema, tabu, 
okey, tavla oynuyoruz. Güven-
lik odamızın yanında bulunan 
sabah ve akşam bize “teşekkür-
ler” diyen dijital kaydı özledim.”

Yavuz Saylam 

 “Ofiste iş arkadaşlarımla 
geçirdiğimiz kahve molaları 
ve sohbetlerimiz hepimiz için 
vazgeçilmezdi. Ev mesaisi yo-
ğun ve akıcı geçiyor. Teknoloji 
ile uzun zamandır bu kadar 
iç içe olmamıştım. Skype ve 
Zoom programları hepimizin 
hayatının merkezine yerleşti... 
En kısa sürede sahalara dön-
mek ümidindeyiz. Evde olmak 
zorunda olduğumuz bu süreçte 
içinde bulunduğumuz dezavan-
tajlı durumu, kendimizi geliştir-
me konusunda fırsata çevirip 
zaman bulup okuyamadığım 
kitapları, izleyemediğim filmleri 
izleyip kişisel gelişimime vakit 
ayırmaya çalışıyorum.”

Ecem Engin

****************************

 “Arkadaşlarımla bir arada 
olup kahve içmeyi ve sohbet 
etmeyi çok özledim. Evde vakit 
geçmek bilmiyor ve çocuklar 
varken çalışmak çok zor. Ama 
tekli koltuk üzerinde meeting 
bir harika...”

Muhammet Uçar

 “Ev mesaisi fazlasıyla yo-
ğun... Sürekli iş, annelik, ev 
hanımlığı, öğretmenlik, uzak-
tan eğitim, IT uzmanlığı... Evde 
hayat, bol bol sterilizasyon 
yapmakla ve bir de kitap oku-
yup, film izleyip, evde sıkılan-
lara özenmekle geçiyor. Ofiste 
en çok  Altın ablanın kahvesini 
özledim.”

Seda Can (Yan yana gelip yeni 
fotoğraf çekemedik. Eskilerden temsili 
gönderiyorum.)

****************************

 “Evde mesai nasıl gidiyor? 
Sanırım bu soruda tüm çalışan-
lar hemfikir olacağız. Kesinlikle 
iyi gitmiyor, ev ortamı iş yapa-
bilmek için çok uygun bir ortam 
değil. Tabii ki elimizden gelenin 
en iyisini yaparak hiçbir ak-
saklığa yer vermiyoruz ama ev 
mesaisi, ofiste geçirilen mesa-
inin yerini asla tutamaz. Dışa-
rı çıkamamak benim için de 
fazlasıyla sıkıcı oluyor, dışarda 
yaptığımız en basit aktiviteler 
bile hepimiz için çok büyük bir 
lüksmüş bunu her gün daha da 
iyi anlıyorum. Umarım en kısa 
sürede o günlere döneriz… Oda-
mı, balıklarımı ve arkadaşlarımı 
özledim.”

Pınar Yıldız
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 “Evde mesai daha zor geçi-
yor maalesef... Ofiste en çok  
arkadaşlarımla kahve/yemek 
molalarını özledim.”

Gülay Şahan

****************************

 “Evde vakit geçirmek, içinde 
bulunduğumuz durum sebebiy-
le bir hayli zor ve can sıkıcı. Ev 
mesaisi bol eğitimli ve oldukça 
hareketli geçiyor. Ofiste en çok 
ettiğimiz sohbetleri özledim.”

Buket Bayram (Karantina arkadaşım 
annemle birlikte)

 “Evde hayat, yaşadığımız 
sıkıntılı dönemi kızımın sorun-
suz geçirebilmesi için çabalaya-
rak geçiyor. Bizim işimiz evden 
sıkıntısız yapılabiliyor; yazıcım 
olsa daha kolay olacak... Tüm 
çalışma arkadaşlarımı en çok 
da Ayten Hanım’ı özledim.”

Yelda Özcan

****************************

 “Ev işleri yapılırken mesai 
yapmak çok zor. Kaçacak yerim 
yok, o ev işlerinin gürültüsü 
mutlaka beni buluyor. Fotoğ-
rafa dikkat ederseniz ancak 
güneşli günlerde balkondayım. 

Evde vakit, uzaktan bağlantılar, 
toplantılar, telefon görüşmeleri 
ile geçiyor... Öğle arası bile yok. 
Çok acımasız! Ofis günlemiz-
den en çok seyahat ettiklerimi 
özledim.”

Birol Kocagöz (1 Fotoğraf)

 “Evde mesai çok keyifli, yo-
rucu, ilginç… Çok hızlı geçiyor; 
canlı ders, toplantı, yemek, te-
mizlik. Ofiste olmayı özledim…”

Aysun Işık

Egemenliğimizin 100. yılını evlerimizde 
kutladık. Nice 23 Nisan’lara sağlıkla...




