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Ne yıldı ama!

“İsraf etmeyeceğim...”

İçimizden biri...
Kader Birbil

Nice
Yıllara!
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BU SAYIDA... MERHABA...

Hayat bu, ertelemeye gelmez!
Biten bir yılın son günleri ve başlayan yeni yılın ilk günleri her zaman 
kafada binbir muhasebe ile geçer. 2020 yılı tüm dünya için ne zor 
geçti değil mi?

Bir hayli kabarık bu yılın defteri... Fakat bu kez yapılanlarla değil ya-
pılmayanlarla da dolup taştı! Pek çoğumuz, yaşamımızdan çalınmış, 
“kayıp” bir yıl olarak görüyoruz 2020’yi. Ancak bir yandan da ne çok 
şey öğrendik... Evimizde,  Zoom üzerinden yaptığımız toplantı arala-
rında kaçımız yemeğin altını kısmadık? Çocuğun odasına kafamızı 
uzatıp “online” derste mi diye bakıp, kontrol etmedik? Hafta içi her sa-
bah, birbirimize ofiste “günaydın” derken, bu günaydınları evlerimize, 
bilgisayar ekranlarımıza taşıdık. Sosyal medya sağ olsun, bu dönem-
de bizi star yaptı adeta... Mutfak ve el becerilerimizi konu komşuya 
naklen göstermemize vesile oldu. Şaka bir yana geride bıraktığımız 
yıl, “kendimize yetmeyi öğrendik.“ Uzakta olan sevdiklerimizi sık 
sık görmenin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha anladık... 
Arkadaşlarımızla bir yerlerde oturup kahve içmenin ne kadar iyi gel-
diğini hatırladık... Sokağa çıkmanın, yürümenin, özgürce gezmenin, 
seyahat edebilmenin, dostlarla bir araya gelebilmenin, sarılmanın, 
dokunmanın özlemini çekeceğimizi biri bize söylese inanır mıydık? 
İşte geride bıraktığımız yıl tam da bunları söyledi.

“Sağlığın” en değerli hazine olduğunu sadece mesaimizin büyük kıs-
mını geçirdiğimiz hastane koridorlarında değil her yerde duyduk.

Yılın başında “2021, ertelemeye gelmez!” diyelim, hep birlikte... 
Hayatın tadını çıkarmak, ertelediklerimizi gerçekleştirmek  için  gü-
zel günlerin gelmesini beklemek yerine bugün, tam da şu an bir adım 
atalım ve hayatımızı ertelemekten vazgeçelim.

Gentek, kocaman bir aile ve hepimiz bu ailenin birer kıymetlisiyiz...
Hepimiz çok değerliyiz.

Bu yıl, geride bıraktığımız kasvetli yıla inat,

Hayatımıza yeni değerler katalım, 
“Az çoktur” diyip, birlikte çoğalalım.

Geride bıraktığımız yılda göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve emek-
leriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyor; 2021 yılının sev-
diklerinizle birlikte ve sağlık, başarı, huzur ve mutlulukla geçmesini 
diliyorum.
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“BÜYÜK İŞLER BAŞARMAK 
İÇİN SÜPER GÜÇLERE 
İHTİYACIMIZ YOK.”
İÇ MİMARIMIZ KADER BİRBİL İLE KEYİFLİ 
BİR SOHBETİMİZ OLDU

“İSRAF ETMEYECEĞİM” 
2021 YILI YAPILACAKLAR LİSTENİZ 
HAZIR MI? 

“YENİ YILA NASIL 
BAŞLARSAN TÜM YIL 
BOYUNCA ÖYLE DEVAM 
EDERSİN..”
DÜNYADAN YENİ YIL RiTÜELLERİ 
PAYDOS SAYFALARINDA

NE YILDI AMA!
COVID-19 PANDEMİSİ NE ÇOK ŞEY 
ÖĞRETTİ... PAYDOS
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Yazıların sorumluluğu yazı 
sahiplerine aittir. Z. Lale Özpekel Beşevli 

Gentek Medikal Genel Müdürü
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2020, neresinden bakarsak 
bakalım şahsına münhasır bir 
yıl oldu. Çin’den tüm dünyaya 
yayılan Covid-19 Pandemisi 

ile kendimizi yeni alışkanlıklar edinmiş 
bulduk. Maskesiz dolaşamaz olduk 
sokaklarda, mesafeler girdi aramıza 
arkadaşlarımızla, eş dostla... Sonra bir 
de baktık, evden çıkamaz olmuşuz. 
İşimizi, çocukların okulunu eve taşıdık. 
Etkisi hala devam eden pandemi 
sürecinde günler mesafeli, maskeli 
geçerken bir yılın da sonuna geldik. 
Yeni bir yıl yeni umutlar demek ve her 
şeye rağmen biz “hoş geldin” yeni yıl 
demek istiyoruz!

Biten bir yılın son saatleri, başlaya-
cak yeni yılın umutları, heyecanı… 
Dünyanın her yerinde farklı gelenek 
ve alışkanlıklarla karşılanan yeni yılın 
belki de insanlık için ortak olan en 
önemli alışkanlığı “Yeni bir yıla nasıl 
başlarsanız, yılın geri kalanının da aynı 
devam edeceği” düşüncesi olsa gerek. 
Kimileri yeni kıyafetler giyerek selamlı-
yor yeni yılı, ille de kırmızı olacak renk 
tercihi. Kimisi, bolluk bereket getir-
diğine inandığı meyvelerle süslüyor 
yılbaşı sofralarını, kimisi ceplerine 
paralar dolduruyor gelen yılı zengin 
olarak geçirebilmek adına… İşte bu 
düşünceden yola çıkarak önce “sağlık” 
dileyip bu yılı huzurla, umutla, bolluk 
ve bereket dileklerimizle karşılayalım, 
öyle de devam etsin.

Günümüzde her millet kendi 
alışkanlıkları, yıllardır süregelen 
gelenekleriyle ve yeni umutlarla 
“merhaba” diyor başlayacak olan 
yeni yıla.

Acaba ilk kez ne zaman başlamış bu 
kutlamalar? İsa’dan önce 2 bin yılında, 
ilkbahara denk düşen, çiçeklerin açtığı 
bir zamanda Babil’de yapılmış ilk yeni 
yıl kutlamaları. Toprağın, doğanın 

yeniden yeşermesi, hayat bulması 
Babil halkınca yeni bir başlangıç ola-
rak kabul edilip, şenliklerle kutlanmış. 
Ardından Mısırlılar, Nil Nehri’nin taşıp, 
coştuğu eylül ayında kutlamışlar yeni 
yılı. Jules Cesar tarafından M.Ö. 46 
yılında kabul edilen ve günümüzde de 
kullandığımız takvim ile beraber yeni 
yıl, ocak ayının ilk günü olarak kabul 
edilmiş ve kutlamalar da bu zamanda 
yapılır olmuş.

“Yeni yıla nasıl başlarsan tüm yıl boyunca öyle devam 
edersin…” Çocukluğumda, yeni yılı karşılamaya 
dakikalar kala ağırlaşan göz kapaklarıma yenik düşer 
ve başlayan yıla, uykunun kucağında, “merhaba” 
derdim. O zamanlar bütün bir yılı ya da çoğunu uykuyla 
mı geçirirdim hatırlamıyorum ama ertesi sabah 
uyandığımda ev halkına epey bir sitem ederdim...

En Büyük 
Hediyemiz 

“Sağlık” 
Olsun!
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Yeşim Özcan

Yeni bir yıl yeni umutlar 
demek ve her şeye 
rağmen biz “hoş geldin” 
yeni yıl demek istiyoruz!

# Hogmanay kutlamaları, İskoçya
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Eve girecek ilk kişi şans getirsin...

İskoçya’da “Hogmanay” adı verilen 
yeni yıl kutlamaları adeta bir festival 
coşkusuyla yaşanmakta… Yeni yıla ait 
iki gelenek var ki yıllardan beri devam 
ettirilmekte: Bunlardan ilki, yeni yıl 
akşamı evin tüm kapı ve pencereleri 
açık bırakılıyor. İskoçlar, yeraltından 
geldiğine inandıkları “Cwn Annwn” adlı 
siyah köpeklerin geçen yıla ait kötü 
olan her şeyi alıp gitmesini istiyor. 
Diğer bir yeni yıl geleneği ise yeni 
yılda evlerine gelen kişinin kendile-
rine iyi ya da kötü şans getireceğini 
düşünüyorlar. Eğer gelen kişi koyu 
renk saçlıysa ve bir de ev halkına 
hediye getirmişse o yıl oldukça şanslı 
geçecek demektir.

Yılbaşı masasında 12 çeşit meyve…

Filipinler’de yeni yıla tüm aile fert-
leri bir arada ve eksiksiz kurulmuş 
bir sofrada “merhaba” diyor. Yılbaşı 
masasının yiyeceklerle dolu olması 
bir sonraki yılda da masalarının öyle 
bolluk içinde olacağının bir göstergesi 
anlamına geliyor. Portakal, erik, üzüm, 
elma, limon, karpuz, kavun, guava, 
mango, rambutan gibi tropik meyve-
ler mutlaka yılbaşı sofrasında bulunu-
yor ve bu meyveler yeni yıla girildikten 
sonra yeniliyor.

Muz ve Mango Yılbaşı ağaçları…

Hindistan’da biten bir yıl uğurlanırken 
ilginç görüntüler oluşuyor. Kuzey 
Hindistan’da herkes çiçekler takıp, 
rengarenk giysilerle yeni yılı karşılıyor. 
Özellikle Hintli kadınlar baharı anım-
satan sarı çiçeklerle bezeniyorlar. 

Mango ya da muz ağaçları süsleniyor. 
Yılbaşı akşamı Hindular kutsal eşyala-
rının bulunduğu kutuları yataklarının 
hemen yanı başına koyuyor ve bütün 
bir geceyi kendilerine şans getireceği-
ne inandıkları eşyalarıyla geçiriyor.

Yıllardır değişmeyen yeni yıl 
yemeği: Nianyefan…

Çin’de 1912 yılında uluslararası 
takvim kabul edildi. Ancak gelenek-
lerine bağlılıklarıyla tanınan Çinliler, 
“Bahar Bayramı” diye adlandırdıkları 
yeni yıl kutlamalarını geleneksel Çin 
takvimine göre kutluyor. Günü her yıl 
değişen Çin yeni yılı, bizim takvimimi-
ze göre 21 Ocak ile 19 Şubat arasında 
bir güne denk geliyor. 

Çinliler, yeni yılı mutlaka tüm aile 
fertlerinin katıldığı “Nianyefan” ya da 
“Tuan Yuan Fan” adını verdikleri bir 
aile yemeği ile karşılıyor. Yeni yıla 
arınarak, vücut ve ruhun yenilenerek 

girmesi için et kullanılmadan hazır-
lanan yeni yıl yemeklerinin sofrada 
oluşunun simgesel bir anlamı var: 
Kırmızı et kullanılmadan hazırlanan 
bu yemeklerde deniz ürünleri sof-
ranın baş konuğu! Diğer yiyecekler 
ise, tavuk, mantı, makarna, soya filizi, 
mandalina, pirinç, etli hamur, siyah 
yosun, fıstık, şeker… Karides mutlu bir 
yılın, çiğ balık şansın, kurutulmuş isti-
ridye dileklerin sembolü. Ayrıca yılbaşı 
sofrasına gelen yemeklerin bazılarının 
bir de değişmeyen yeme kuralları var: 
Örneğin tavuk bütün olarak pişirilip 
masaya geliyor ve yerken asla kesilmi-
yor. Uzun makarnalar “sağlıklı, uzun 
bir hayatı” temsil ettiğinden bunların 
da kesilmemesi gerekiyor. Bu malze-
melerle hazırlanan sofralarda çoluk 
çocuk hep beraber bolluk, bereket 
içinde geçirilecek bir yılın adeta pro-
vası yapılıyor. Kutlamalar süresince 
dillerde hep şu cümleler dolaşıyor: 
Gong Xi fa cahi! 
Kung hay fat chay! (İşleriniz rast gitsin)

108 Çan ve yılın ilk kahkahaları…

Japonya’da “Shougatsu” adı verilen yıl-
başı kutlamaları 1- 3 Ocak tarihlerine 
denk geliyor. Evlerin her yeri temiz-
lenip, kötü ruhlar kovuluyor. Yapılan 
temizliğin ardından evin her yerine 
kutsal objeler konuluyor. Bu üç gün 
boyunca her biri ayrı bir anlam ifade 
eden malzemelerden hazırlanan ve 
“jubako” ismi verilen kat kat kaplarda 
servis edilen rengarenk yemekler 
hazırlanıyor. Sağlık, uzun ömür, bolluk 
ve bereketi temsil eden yemeklerle 
kurulan yılbaşı sofralarında biten yıla 
veda ediliyor. 31 Aralık gecesi insan-
ları günahlarından arındırmak için 
108 kez çalınan çanlar da Japonların 
önemli bir yılbaşı ritüeli. Çanların ar-
dından kötü ruhları kovmak için hep 
beraber kahkahalar atılıyor.

Son olarak benim çok sevdiğim ve 
çok anlamlı bulduğum bir ritüel de 
bizden...

Bundan yıllar önce İzmir’de bir arka-
daşımın evinde karşılamıştık yeni yılı. 
Yeni yılın ilk gününde sabahın erken 
saatinde annesinin kapı önünde 
kırdığı nar hala hafızamda… Yıl bo-
yunca evin bereketi, bolluğu artsın; 
yaşayanlar sağlıkla, huzur dolu bir yıl 
geçirsin diye kırılan narın geçmişi de 
hayli eski…

Kutlamaların şekli ülkeden ülkeye 
hatta kıtadan kıtaya farklılık gösterse 
de esas olan ve her yerde karşımı-
za çıkan bir şey var ki o da ailece, 
sevdiklerimizle beraber olmak ve 
paylaşmak! 

Yeni yılın sevdiklerinizle, sağlık, be-
reket, bolluk ve gönlünüzce geçmesi 
dileğiyle…



“Büyük işler  
başarabilmek için 
süper güçlere 
ihtiyacımız yok…”

“Ülkelerin birinde, yaptığı iş dillere destan bir marangoz yaşardı. Artık emeklilik 
çağının geldiğini düşünmeye başlayan yaşlı marangoz birgün, iş yaptığı 
müteahhite, işinden ayrılmak, eşi ve büyüyen ailesi ile birlikte daha özgür bir 
yaşam sürmek istediğinden söz etti. Müteahhit iyi işçisinin ayrılmasına üzüldü; 
ondan, kendine bir iyilik olarak, son bir ev yapmasını rica etti. 

Marangoz kabul etti ve işe girişti; ne var ki gönlünün yaptığı işte olmadığını 
görmek pek kolaydı. Baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme 
kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine böyle son vermek ne talihsizlikti! 
İşini bitirdiğinde işveren, evi gözden geçirmek için geldi ve evi gezdikten sonra 
dış kapının anahtarını marangoza uzatarak “Bu ev senin, sana benden hediye,” 
dedi. Marangoz şoka girdi ve yaptığından çok utandı. Keşke yaptığı evin kendi 
evi olduğunu bilseydi! O zaman hiç böyle yapar mıydı?”

Gerçek hayatta da bazılarımız için olan tam da bu değil midir? Gün be gün kendi 
hayatımızı kurarız. Bazen yaptığımız işe elimizden gelenden daha azını koyar, 
sonra da şoka girerek, kendi kurduğumuz evde yaşayacağımızı anlarız. Eğer 
tekrar yapabilsek, çok daha farklı yaparız. Ne var ki, geriye dönemeyiz... 

Hepimiz, yaptığımız iş ne olursa olsun, birer marangozuz aslında... Her gün bir 
çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir duvar dikeriz yaptığımız işte. Mühim olan, 
işimizi nasıl yaptığımız ve olması gereken, yaptığımız işe “kendi oturacağımız 
bir ev yapar gibi” itina gösterip, emek vermek.

Ne mutlu, işini severek yapanlara!

İşini severek yapan ailemizin değerli üyesi, iç mimarımız Kader Birbil ile keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik. Yeni merkez binamızın hikayesini ondan dinledik.
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Paydos: Sizi tanıyabilir miyiz?

Kader Birbil: Bilkent Üniversitesi,  
Güzel Sanatlar Fakültesi,  İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı bölümünden 1997 
yılında mezun oldum. Yüksek lisansı-
mı Hacettepe Üniversitesi, İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı bölümünde ta-
mamladım.  Konut, otel, ofis, hastane 
gibi pek çok projeye imza attım. İşimi 
hep severek ve büyük heyecan duya-
rak yaptım. Kendimi bu konuda çok 
şanslı görüyorum. Meslek konusunda 
farklı bir arayışım hiç olmadı. Hayat da 
beni bu konuda hep destekledi.

Gentek Medikal’de beşinci yılımın 
içerisindeyim ancak bu aileden biri 
oluşumun hikayesi yaklaşık 10 yıl 
öncesine dayanıyor. Başlangıçta, 
proje bazlı yürüttüğümüz çalışma 
şekli, yönetimin yeni merkez binamı-
zın yapılmasına karar vermesiyle tam 
zamanlı oldu. 

“Ofislerimiz, evlerimizden sonra en 
çok zaman geçirdiğimiz mekanlar… 
Mekan tasarımı ile, insanların ha-
yatlarına dokunuyor; fonksiyonel-
liği ve estetiği birleştirerek yaşamı 
kolaylaştıracak, keyifli ortamlar 
oluşturmaya çalışıyorsunuz.”

Paydos: Projeden, temele, katların 
planlarına, mobilya seçimlerine... her 
şey ile tek tek ilgilendiğiniz ve Ka-
sım ayında taşındığınız yeni merkez 
binanızın hikayesini sizden dinlemek 
istesek?

K.B.: Her proje farklı bir hikaye içerir. 
Çalıştığınız işin, projenin bir noktasın-
da parçası oluveriyorsunuz. Bu defa, 
zaten parçası olduğum geniş ailem 
için tasarladım.  

Ofislerimiz, evlerimizden sonra en çok 
zaman geçirdiğimiz mekanlar… Me-
kan tasarımı ile, insanların hayatlarına 
dokunuyor; fonksiyonelliği ve estetiği 
birleştirerek yaşamı kolaylaştıracak, 

keyifli ortamlar oluşturmaya çalışı-
yorsunuz. Tabii ki her işin olduğu 
gibi mekan tasarımının da pek çok 
ayağı var.

“Bu ölçekte bir inşaat yaparken, 
beklenmedik o kadar çok şeyle 
karşılaşıyorsunuz ki...”

Ofisimizin planlamasına başlarken 
yönetsel,  teknik, ekonomik pek çok 
konu ile ilgilenmemiz gerekiyordu. 
Bunların tümü belli bir denge içeri-
sinde ilerlerlerse başarılı mekanlar 
ortaya çıkıyor. Başlangıçtan bu 
yana planlama çok defa değişti. Çok 
sayıda farklı kullanıcı için planla-
ma yaparken, her biri için ayrı ayrı 
şeyler düşünüyorsunuz. Tasarımın 
bu kısmında yönetimin yönlendir-
meleri ve yorumları çok yardımcı ve 
belirleyici oldu. Tasarım aşaması bir 
noktaya geldiğinde artık yaklaşık 7 
bin m2’lik inşaatımızın uygulaması-
nı birlikte yürütebilecek bir çözüm 
ortağı arayışına girdik. Bu konuda da 
en doğru seçimi BSD İnşaat’ı seçerek 
yaptık. İstediğimiz her türlü detayı 
titizlikle yerine getirdiler. Buradan 
tüm BSD İnşaat ekibine çok teşekkür 
ediyorum. 

“Gentek olarak temsilciliğini 
yürüttüğümüz markaların ürün-
lerinin yer aldığı ameliyathane 
alanımızda farklı istasyonlarda 
eğitimler verebilecek, yaklaşık 
200 kişilik konferans salonumuz-
da bu eğitimleri izleyebileceğiz.”

Bu ölçekte bir inşaat yaparken, 
beklenmedik o kadar çok şeyle kar-
şılaşıyorsunuz ki… Projede değişiklik, 
planlanandan daha uzun sürebilen 
çalışma süreci ve tüm dünyada 
etkisini gösteren Covid-19 pandemi-
si. Hayatımın en zor dönemlerinden 
birini, sevgili babamı kaybetmenin 
acısını da bu süreç içerisinde yaşa-
dım. 
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Binamızın inşaatı, eksi 12 m’ye kadar 
fore kazıkların çakılıp, mevcut topra-
ğın boşaltılması ve temelin atılmasıyla 
2017’nin 12. ayında başlamış oldu. 

Sosyal alanlarımızı ve tüm satış 
pazarlama ekibimizin hayalini kurdu-
ğu konferans salonumuzu bodrum 
katlara yerleştirdik. Gentek olarak 
temsilciliğini yürüttüğümüz markala-
rın ürünlerinin yer aldığı ameliyathane 
alanımızda farklı istasyonlarda eği-
timler verebilecek, yaklaşık 200 kişilik 
konferans salonumuzda bu eğitimleri 
izleyebileceğiz. Konferans salonumuz 

sahnesi, ses ve görüntü sistemleri ile 
büyük toplantı,  etkinlik ve organizas-
yonlara ev sahipliği yapabilecek teknik 
yapı ve donanıma sahip. Ayrıca kurum 
kültürümüzle örtüşen sergiler yapa-
bileceğimiz bir fuaye ve sergi alanımız 
var. Yine çalışma arkadaşlarımız için 
planlanan yemekhane, spor salonu, 
duşlar ve soyunma odaları, oyun ve 
aktivite odası bodrum katlarda yer 
alıyor. 1. bodrum katını tümüyle depo 
alanı olarak planlandık. Mal indirme 
alanı, temiz-kirli mal girişleri, sayım 
alanları, ofis ve depo alanları işlevle-
rine uygun olarak bu kat içerisinde 

oluşturuldu. Binamızın ana girişi olan 
zemin katımızın turnikelere kadar 
olan bölümünü konuklarımızı ağırla-
yabilmek için toplantı odaları ve des-
tek alanları şeklinde planladık. Teknik 
servis ofisleri ve atölyesi de yine bu 
katta. 1. kat, idari personel katımız. 
Şirket içi eğitimler için kullanacağımız 
seminer salonumuz, toplantı odaları-
mız, ofislerimiz ve diğer destek alan-
larımız bu katta yer alıyor. 2. katımızı 
satış ve pazarlama ekibimizin ihtiyaç-
ları doğrultusunda planlandık. Bu kat, 
yine toplantı odalarımız, ofislerimiz ve 
diğer destek alanlarından oluşuyor. 3. 

kat, yönetici ofisleri, toplantı salonu ve 
destek alanları olarak planlandı.

Üç yıllık uzun ama keyifli uygulama 
sürecimizde pek çok çözüm ortağımız 
oldu. Sevgili marka danışmanımız ve 
ekibi daima yanımızdaydı ve hikaye-
leriyle toplantı salonlarımıza kimlikler 
kazandırdı.

Paydos: 2020 yılı, özellikle mart ayı-
nın ikinci yarısından itibaren son aylar 
tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 salgını ile geçti. Sizin çalışmala-
rınızı bu süreç nasıl etkiledi? 
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K.B.: Covid-19 salgınının başladığı 
dönem aslında bizim uygulamalarımı-
zın çoğunu bitirdiğimiz zamana denk 
geldi. Eksik mobilya ve tamamlanması 
gereken uygulamalarımızı gerekli 
tüm tedbirleri alarak gerçekleştirdik. 
Tabii ki en zor kısmı bu döneme denk 
gelen taşınma süreci oldu. 

Dilediğimiz gibi bir açılış töreni dü-
zenleyemedik. Yönetimin ve çalışma 
arkadaşlarımızın planladığı çok daha 

farklı bir açılışla binamızı kullanıma 
alacaktık ancak bu süreç içerisinde 
hiçbirini gerçekleştiremedik. 

Paydos: Yeni merkez binanın çalışan-
ların hayatını kolaylaştıran özellikleri 
neler?

K.B.: Konfor, işlevsellik, huzur, di-
namizm… Her ayrıntıyı düşünmeye 
çalıştık. Binamızın gerçekten haya-
tımızı kolaylaştıran pek çok özelliği 

var ve bunları yaparken doğaya saygı 
ve enerji tasarrufu sağlamak ana 
amacımız oldu. Tüm kontrollerin tek 
noktadan yapılabildiği bir otomasyon 
sistemine sahip binamızda bu sistem 
sayesinde iklimlendirme, havalandır-
ma,  aydınlatma, güvenlik, yangın gibi 
pek çok konuyu bir noktadan izlemek 
ve yönetmek mümkün.  

Karlı kış günlerinde otoparklarımızın 
kolay kullanabilmesi için giriş ram-
pası boyunca kar-buz eritme siste-
mi, sağlıkla çalışmalarımıza devam 
edebilmek için %100 temiz hava ile iç 
mekandaki havanın periyodik temiz-
liğini sağlayan havalandırma sistemi, 
ısıtma-soğutma için VRF sistemi ilk 
aklıma gelenler…

“Büyük işler başarabilmek için sü-
per güçlere ihtiyacımız yok. İnanç 
ve azimle herşeyi başarabiliriz.”

Paydos: 2021 yılı için dilek ve te-
mennileriniz neler?

K.B.: Merkez binamıza yerleştik, 
bundan sonraki hedeflerimiz ara-
sında sağlık konusundaki başarılı 
çalışmalarımızı yapısal hizmetlerle 
birleştirebilmek, ihtiyaca yönelik 
tasarım ve uygulamalara da imza 
atabilmek var.

Büyük işler başarabilmek için süper 
güçlere ihtiyacımız yok. İnanç ve 
azimle her şeyi başarabiliriz. 2021 yı-
lında dünyada bu bilincin yükselme-
sini, şiddetin her türlüsünün sevgi 
ve saygıya dönüşmesini, birbirimize 
sımsıkı sarılabildığimiz sağlıklı günle-
rin çabucak gelmesini diliyorum. 

Paydos: Çok teşekkür ediyoruz. 
2021 yılında tüm dilekleriniz gerçek 
olsun… 
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2021 Yapılacaklar 
Listemden:

“İsraf Etmeyeceğim!”

2021 yılı için yapılacaklar listeniz hazır mı? Hadi listeye bir madde 
daha ekleyelim: “Bu yıl, gıda israfı yapmayacağıma ve soframa sahip 
çıkacağıma söz veriyorum.”

Hatta gelin, bu yazıyı okuduktan sonra verdiğimiz sözü yazıya dökelim.

Yazı: Yeşim Özcan
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Önce sıkı bir diyete ardından 
spora başlayacağım. Daha 
az televizyon izleyip, daha 
çok kitap okuyacağım. Ken-

dime daha çok zaman ayıracağım...

Yeni bir yıla girerken hepimizin bir 
yapılacaklar listesi olur değil mİ? 
Bir de söz veririz kendimize: “Bu yıl, 
azimle listede yazdıklarımı yapacağım” 
diye… Yılın son günlerine geldiğimizde 
yapılan muhasebe tutar mı bilmem 
ama her yeni yılın vazgeçilmezidir “ya-
pılacaklar listesi”. Listenize bir madde 
daha eklemeye var mısınız? “Bu yıl, 
gıda israfı yapmayacağıma ve soframa 
sahip çıkacağıma söz veriyorum.” Hat-
ta gelin, bu yazıyı okuduktan sonra 
verdiğimiz sözü yazıya dökelim. 

Dünyanın yüzde 10’u açlıkla 
mücadele ederken, ülkemizde her 
gün 51 bin ton gıdanın ve hatta 
satın alınan gıdaların dörtte birinin  
tüketilmeden çöpe atıldığını biliyor 
muydunuz?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı, gıda kaybı ve israfı hakkında 
kamuoyunun farkındalığını artırmak 
ve gıda tedarik zincirindeki tüm ak-
törleri harekete geçirmek için “Gıdanı 
Koru” adında ulusal bir kampanya 
başlattı. 

Kampanyanın öncelikli hedef kitlesi 
biz tüketiciler. Çoğu zaman ihtiyacı 
olandan fazla alışveriş yapan, buz-
dolabına yerleştiren, pişiren, sonra 
tüketemeyip çöpe atan, “israf eden” 
tüketiciler… “Gıdanı Koru” kampanya-
sı, gıda kaybı ve israfının azaltılması 
konusunda tüketicilerin bilgi sahibi 
olması, israfı önleyici davranışların 
benimsenmesi ve gıdayı tüketme 
alışkanlıklarında uzun soluklu değişi-
mi planlıyor.

İki alana bir bedava kampanyaları, 
asla kaçırılmayacağını düşündüğümüz 

indirimler ya da renkli ambalajları ve 
kokuları ile bizi cezbeden meyveler… 
Markete girdiğimiz zamanlarda satın 
alacağımız şeylerden çok daha fazla-
sını almak, hatta bazen markete gidiş 
amacımız olan ürünü satın almamak 
hepimizin başına gelmiştir. Ne yazık 
ki bu ürünlerin azımsanmayacak bir 
kısmı tüketilmeyerek çöp kutusuna 
doğru hüzünlü bir yolculuğa çıkar. 

Her yıl insan tüketimi için üretilen 
gıdanın yaklaşık yüzde 30’u ya kay-
bolmakta ya da israf edilmektedir. 

Tüketici düzeyindeki nedenler, fazla 
satın almaya yol açan zayıf satın alma 
planlamasından, “Tavsiye Edilen 
Tüketim Tarihi” ve “Son Tüketim 
Tarihi”   arasındaki farkı bilmemekten, 
yetersiz depolama, fazla porsiyon 
hazırlama ve yiyeceklerin nasıl daha 
verimli tüketileceği / kullanılacağı 
(örneğin, artanları atmak yerine başka 
tarifler için kullanma) hakkındaki bilgi 
eksikliğinden kaynaklanıyor. İşe önce 
bildiklerimizi tekrar ederek, bilmiyor-
sak öğrenerek başlayalım mı?

Gıda İsrafı Nedir?

Tüketiciler ve gıda işletmecilerinin ha-
talı alışkanlıkları sonucunda tüketime 
elverişli gıdalarımızın kaybedilmesi 
veya israf edilmesi “gıda israfı” olarak 
tanımlanmaktadır.

Örneğin, 
- Gözümüze güzel gelen şekil, renk 
ve boyutların dışındaki taze gıdalar, 
satışa çıkarılmadan önce ayıklanarak 
ziyan edilmektedir.

- Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) 
yaklaşan ya da geçmiş gıdalar genel-
likle satıcılar ve tüketiciler tarafından 
ziyan edilmektedir. Oysa ki Son 
Tüketim Tarihinden (STT) farklı olarak, 
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihli (TETT) 
ürünlerin belirli bir tarihten sonra da 
sağlıklı bir şekilde tüketilebileceğine, 
sadece renk, form, pişme süresi gibi 
özelliklerinin değişeceğine işaret 
etmektedir.

- Artan gıdalar, yenilebilir durumda 
olmalarına rağmen, genellikle değer-

lendirilmemekte ve mutfaklardan ya 
da gıda hizmeti sağlayan yerlerde 
çöpe atılmaktadır. 

Gıda Kaybı

Gıda israfından farklı olarak gıda 
kaybı, tüketicinin eline geçmeden ön-
ceki süreçte, gıdanın üretimden arza 
kadar olan süreç boyunca kat ettiği 
yolda üretici ve tedarikçilerin hatalı 
alışkanlıkları ve seçimleri sonucunda 
tüketilebilir gıdalarımızın kaybedilme-
si ve israf edilmesine verilen addır. 

Gözümüze güzel gelen 
şekil, renk ve boyutların 
dışındaki taze gıdalar, 
satışa çıkarılmadan 
önce ayıklanarak ziyan 
edilmektedir.



Perakendeciler, gıda hizmet sektörü 
ve tüketiciler bu zincire dahil değildir. 
Kısaca hasattan/kesimden/avlanma-
dan sonra gıda arz zincirine giren 
ancak bir şekilde ziyan edilen gıdalar, 
gıda kaybını tanımlar.

Ben İsraf Yapıyor muyum?

Maalesef, bilerek veya bilmeyerek, 
isteyerek veya istemeyerek, hepimiz 
gıda israfı yapıyoruz. Önemli olan 
bunu elimizden geldiğince en aza 
indirebilmemiz. Farkında olmadan 
kaybettiğimiz ve israf ettiğimiz gıdala-
rımızı korumak için öncelikle şunların 
şart olduğunu unutmayalım:

- Planlı, listeli alışveriş yapmamız, 
- İhtiyacımız kadar satın almamız, 
- Tüketeceğimiz kadar hazırlamamız, 
- Doğru koşullarda saklamamız.

İsrafa Satın Alırken 
Başladığımızı Unutmayalım

Daha fazlası daha ucuz diye, 
yanında bedava ürün var diye 
veya aslında ihtiyacımızla doğru-
dan alakası olmayan sebeplerden 
dolayı plansız alışveriş yaparak 
israfa giden yolda ilk adımımızı 
attığımızın çoğu zaman farkında 
bile olmuyoruz. Alışverişe gitme-
den önce ihtiyacımızı listeleyelim, 
planlayalım. İhtiyacımız kadar 
alalım.

Şekli bozuk diye dış güzelliğine 
aldanıp, iç güzelliğine önem ver-
meyerek meyvelerimizin sebzele-
rimizin kalbini kırmayalım. Yenile-
bilir ve sağlıklı durumda olan her 
gıdamızın bizim için birer nimet 
olduğunu unutmayalım. 

Soğukta saklamamız gere-
ken gıdaları alışverişimizin en 
sonunda alabilir ve böylece eve 
giderken buzdolabı dışında ge-
çirecekleri zamanı kısaltabiliriz.

Gıdalarımızı Doğru 
Saklayalım

Satın aldığımız gıdaların eti-
ketlerini dikkatlice okuyalım ve 
ürünlerimizi mutlaka etikette 
belirtilen koşullar altında sak-
layalım.

Mikroorganizmaların çoğalma-
sını yavaşlatmak ve gıdalarımızı 
daha uzun süre taze ve güveni-
lir tutmak için bazı gıdalarımızı 
buzdolabında saklamamız şart. 
Bunlar süt, et gibi etiketlerinde 
“Son Tüketim Tarihi” (STT) olan 

ve etiketinde buzdolabında muhafaza 
edilmesi gerektiği belirtilen gıdalar.

Çiğ et, tavuk ve balıkları kısa süre 
içinde tüketmeyeceksek -18°C’de 
dondurmalıyız.

Yumurtaları yıkayıp yerleştirmek 
bozulma süresini kısaltıyor. Sadece 
görünür kirleri yumuşak bir bezle te-
mizlemeli, yıkamak istiyorsak, kullan-
madan hemen önce yıkamalıyız.

Hububatlar, kolay muhafaza edile-
bilen dayanıklı gıdalardır. Buzdolabı-
mızda yerimiz azsa, örneğin pirinç, 
un ve bulguru serin, kuru ve karanlık 
ortamlarda, diğer gıdalara oranla 
daha uzun süre saklayabiliriz.

Patates, sarımsak, kuru soğan, yer el-
ması ve balkabağı gibi kök sebzelerini 

İhtiyacımızla doğrudan 
alakası olmayan 
sebeplerden dolayı 
plansız alışveriş yaparak 
israfa giden yolda ilk 
adımımızı attığımızın 
çoğu zaman farkında 
bile olmuyoruz.
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de buzdolabında saklamamız gere-
kiyor aslında. Bu sebze ve meyveleri 
delikli kaplarda, direk güneş ışığına 
maruz bırakmadan serin bir ortamda 
saklayabiliriz.

Elma, kayısı, üzüm, şeftali, nektarin, 
kavun, incir gibi bazı meyveler olgun-
laşma hormonu olarak bilinen etilen 
gazı salgılar. Etilen gazına hassas olan 
muz, armut, erik, domates, lahana, 
havuç, salatalık, taze fasulye gibi seb-
ze ve meyveler bu gazdan etkilenerek 
daha hızlı çürürler. Dolayısıyla bu iki 
grubun birlikte durmalarına müsaade 
etmemeliyiz.

Buzdolabını Nasıl Kullanmalıyım?

Buzdolabı ve dondurucumuzu düzen-
li olarak temizleyelim ve sıcaklıklarını 
düzenli olarak kontrol edelim. Buz-
dolabımızın sıcaklığı 4 ⁰C ve altında 

olmalı.

Gıdalarımızı saklarken “ilk giren ilk 
çıkar” kuralını uygulayalım. Mesela iki 
yumurta vardı ve bir kutu yumurta 
daha aldık. Yemek pişirirken önce 
mutlaka daha önceden kalan o iki 
yumurtayı kullanalım.

Çiğ ürünleri; pişmiş yemeklerin ve 
hazır yemeklerin altında ayrı bir rafa 
koymalıyız.

Gıdalarımızı aralarında soğuk hava 
geçişini sağlayacak şekilde aralıklı 
olarak yerleştirmeliyiz.

Hem ürünlerimizin aynı soğuklukta 
kalması, hem de elektrik enerjisiden 
tasarruf etmek için buzdolabı kapısını 
mümkün olduğunca kapalı tutmalıyız. 
Pişirdiğimiz büyük porsiyonlu yemek-
leri ve tatlıları sıcakken buzdolabına 

asla koymamalıyız. Bu hem buzdola-
bımıza hem de buzdolabında sakladı-
ğınız gıdalarımıza zarar verir.

Çapraz bulaşmayı önlemek için gıda-
larımızı kapaklı kaplar içinde buzdola-
bına yerleştirmeliyiz.

Dondurucuyu Nasıl Kullanmalıyım?

Daha düşük sıcaklık koşulları gerek-
miyorsa dondurucumuzun sıcaklığını 
-18 ⁰C’ye ayarlayabiliriz. Dondurucu-
muzun sıcaklığını da düzenli aralıklar-
la kontrol etmeliyiz.

Dondurucumuza asla sıcak ürün 
koymamalıyız.

Dondurucumuzu da soğuk hava geçi-
şini engelleyecek şekilde aşırı doldur-
mamalıyız, gıdalarımızı aralıklı olarak 
yerleştirebiliriz.

Kileri veya Mutfak Dolabını Nasıl 
Kullanabilirim?

Gıdalarımızı oda sıcaklığında depola-
yacağımız yerleri serin, kuru ve temiz 
tutmalıyız.

Kiler veya dolaplarımıza hava giriş 
çıkışı olduğundan ve rutubet olma-
dığından emin olmalıyız. Gıdalarımızı 
direkt güneş ışığından da korumalıyız.

Gıdalarımızı yerden ve eğer müm-
künse duvardan 15 cm uzaklıkta 
depolamalıyız. Su veya haşerelerin 
zarar veremeyeceği şekilde sağlam ve 
dayanıklı kaplarda saklamalıyız. 

Artan Yemekleri Ne Yapabilirim?

Yemeği soğutmak ne kadar uzun 
sürerse, yemekte ki mikroorga-
nizma sayısı da o kadar çok artar. 
Mikroorganizmaların çoğalmasını 
engellemek için, yemeklerin hızlı bir 
şekilde soğutulması gerekmektedir. 
Hızlı soğutma için, büyük miktardaki 
yemekler daha küçük porsiyonlara 
ve küçük kaplara bölünmelidir. İki 
saatten fazla oda sıcaklığında bekle-
miş olan yemekler tüketilmemelidir. 
Pişirilmiş, tüketime hazır yemekler 
pişirildikten sonra iki saat içinde 
hızlı soğutularak kapaklı kaplar 
içinde buzdolabına konulmalıdırlar. 
Buzdolabına konulan kapların ara-
larında soğuk hava geçişini sağlaya-
cak aralıklar olması yemeğin daha 
hızlı soğumasını sağlayacaktır.

Artan gıdaları mutlaka iki gün içinde 
kullanalım. Isıtılmış ancak tüketil-
meyen yemekler tekrar muhafa-
za edilmemelidir. Buzdolabında 
muhafaza etmiş olduğumuz artan 
yemekler tekrar tüketilmeden önce 
hızlı bir şekilde pişirme sıcaklığına 
kadar ısıtılmalıdır (en az 74 °C ye 
kadar). Çorba gibi sıvı yemeklerimizi 
de kaynayana kadar ısıtmalıyız.

Tüketim Tarih Etiketlerine Dikkat: 
STT / TETT Farkı

Hiçbir gıda, ne kadar iyi saklanırsa 
saklansın, sonsuza kadar dayanamaz. 
Önceden paketlenmiş gıdaların ço-
ğunda ya “Son Tüketim Tarihi” ya da 
“Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” vardır.

STT (Son Tüketim Tarihi), mikrobiyo-
lojik açıdan kolay bozulabilen ve bu 
nedenle insan sağlığı açısından kısa 
süre içerisinde tehlike oluşturması 
muhtemel olan gıdaların tüketilebi-
leceği son tarihtir. Bu tarihten sonra 
gıdaları tüketmek tehlikeli olabilir.

TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi), 
uygun şekilde muhafaza edildiğinde, 
gıdanın kendine has özelliklerini ko-
ruduğu süreyi gösteren tarihtir. Yani 
gıdaların en yüksek kalitede ne kadar 
dayanabileceğini gösterir.

Bazı gıdalar, son tüketim tarihinden 
sonra bile bozulmamış görünebilir 
ama bu o gıdayı tüketmenin güvenli 
olduğu anlamına gelmez. Gözle fark 
edilemeyen mikroorganizmalar, 

sizleri hasta edebilir. Bu sebeple son 
tüketim tarihi geçmiş gıdaları asla 
tüketmemeliyiz.

Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş 
bir gıdayı tüketmek ise tehlikeli olma-
yabilir. Bu gıda, tat, koku veya renk 
gibi özelliklerini yitirmiş olabilir.

Her şey zamanında güzel derler. Tıpkı 
satın aldığımız gıdalar gibi. Hayatımız-
daki güzelliklerin ne zaman bozu-
labileceğini kestirmek zor olsa da 
mutfağımızdaki gıdaların ne zaman 
bozulacağını net bir şekilde bilebiliriz.

Yazımın en başında: “bu yazıyı oku-
duktan sonra verdiğimiz sözü yazıya 
dökelim.” demiştim. Eğer siz de söz 
vermek isterseniz https://gidanikoru.
com/dunyarekoru sayfasından bu 
sözünüzü yazılı hale getirebilir, hatta 
sertifikanızı paylaşarak tanıdıklarınızı 
da kampanyaya dahil edebilirsiniz. 

İsraf yok!  Söz mü?

(Kaynak: https://gidanikoru.com/)

Bazı gıdalar, son tüketim 
tarihinden sonra bile 
bozulmamış görünebilir 
ama bu o gıdayı 
tüketmenin güvenli 
olduğu anlamına gelmez.

Gıdalarımızı saklarken 
“ilk giren ilk çıkar” 
kuralını uygulayalım.
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Ne yıldı ama!
Mart ayından beri etkisi devam eden COVID-19 pandemisi, hepimizin günlük 

rutinlerinde önemli değişikliklere sebep oldu. İşimizi, çocukların okulunu eve taşıdık. 
“Yarın ofiste görüşürüz...” diye biten cümlelerimizin yerini, “Zoom’da bulaşalım” aldı. 
Birbirimize en sık tekrar ettiğimiz temenni ise: “Sağlıcakla kal...” oldu. Bu pandemi 

süreci ile alışkanlıklarımız, yaşama bakışımız değişti adeta…

Yeni bir yıla başlarken soralım istedik: “COVID-19 pandemisi size neler öğretti, 
neleri hatırlattı, neleri önceliğiniz yaptı?” 

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

🏠 “- Eski normali, 
- Şarküteriden almak istediğim zeytinin tadına bak-
mayı, 
- Sokakta simit-ayran yapmayı, 
- Seyahat ederken yol arkadaşlarım ile maskesiz 
rahat sohbet etmeyi, 
- Meyhanede dostlarım ile “şerefe” demeyi, 
- Hafta sonu annemin yemeklerini patlayıncaya kadar 
yemeği, 
- Sevdiklerime sarılıp öpmeyi, 
- İnsanlardan öcü gibi kaçmayı, 
- Nefret ettiğim AVM’lere gitmeyi bile özletti. 
- Netflix, Amazon ve Blutv deki tüm dizileri seyrettirdi. 
- Baba koltuğumun eskimesini sağladı. 
- Kocaman bir göbeğimin olmasını sağladı. 
- Beni sessizleştirdi ve kendimi dinlememi sağladı. 
- Sağlığın en önemli şey olduğunu öğretti. 
- Anne, baba, çocuk, eş, arkadaş gibi kavramların ve 
onları korumanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. 
- İnsanlarla temasın ve sosyalleşmenin ne kadar 
önemli olduğunu ama bunun farkında olmadığımı 
gösterdi. 
- Kocaman şeylerin peşinden koşmanın ne kadar 
anlamsız olduğunu aslında o küçük şeytanın tüm 
bunları bacak kadar boyuyla nasıl elimden aldığını 
gösterdi. 
- Yazdığım her mailin altına sağlıklı günler yazmamı 
sağladı. 
- Benden çok şey aldı, ama bilinçlenmemi de sağladı. 
Keşke bu şekilde olmasaydı… 
- 3’lük çekirdek ailemin 5’lik olmasını sağladı. (Benim 
için en büyük katkısıdır.)”

Semih Top

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

🏠 “Günlük rutinimizde yaşadığımız her anın ve dışa-
rıya çıktığımızda rahatça maskesiz nefes alabilmenin 
ne kadar değerli olduğunu  öğretti.”

Özlem Alakoç

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

🏠 “- Sevdiklerimize zarar verme korkusu olmadan, 
onlara sıkıca sarılabilmenin ne kadar değerli olduğunu, 
- Dünyaya ne kadar zarar verdiğimizi ve dünyanın en 
zararlı canlılarının insan olduğunu, 
- Sağlığımızın ne kadar değerli ve onun kadar değerli 
olan kazandığımız ekmeğin önemini öğretti. Tıpkı 
Nazım Hikmet’in şiirinde olduğu gibi...”

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan 
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan 
bu memleket, bizim. 
 
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak 
ve ipek bir halıya benziyen toprak, 
bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, 
yok edin insanın insana kulluğunu, 
bu dâvet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür 
ve bir orman gibi kardeşçesine, 
bu hasret bizim...

Ersen Gökdemir

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

🏠 “- Kucaklaşmanın ne de kıymetli olduğunu, 
- Özgürce çıkıp sokaklarda nefes alabilmeyi, 
- “Ölüm” denilen şeyin hepimiz için ne kadar yakın 
olduğunu, 
- Bir maske takarak bile, başkasının hayatını nasıl 
koruyabildiğimizi, 
- Daha da çok sorgulamayı, 
- Babaannemin artık Facetime arama yapabildiğini, 
- Hiç güzel bir şey olmayacak herhalde bu yıl derken, 
2020’nin yine de beni şaşırttığını... Ve daha uzayıp 
giden bir listeyi öğretti.“

Buket Bayram

🏠 “Yeni dijital dünya düzeninde var olabilmeyi, 
özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. 
Önceliğim, bağışıklık sistemimi güçlü tutmak oldu.”  

Süleyman Mert Metin

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

🏠 “Sağlıktan önemli hiçbir şeyin olmadığını hatırlat-
tı.”

Ozan Özcanlı

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

🏠 “Bu süreç, anılarımızın ne kadar kıymetli olduğu-
nu bir kere daha öğretti. Az konuşmayı, çok sevmeyi, 
çok özlemeyi…Yalnız içilen çayların ve yemeklerin 
hiç keyif vermediğini hatta övsek de sövsek de “o bi-
zim dostumuz” deyip bize nasıl sonsuz güvenildiğini, 
üzülsek de affetmeyi, kızsak da empatiyi, kusursuz 
dost arayanın dostsuz kalacağını öğretti. Temennim, 
sevdikllerimiz hep başucumuzda olsun. Hep bera-
ber öğrenmeye, özlemeye, sağlıklı günlerde anılar 
biriktirmeye, sofralarımızı, çaylarımızı bölüşmeye, 
umutlarımıza umut, hayallerimize hayaller ekleme-
ye ve tabii ki deliliğe devam...”

Ebru Bekmezci

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

🏠 “- Bu dönemde, annem, babam ve kardeşimi 
görmemenin, onlara dokunmamanın, sarılmama-
nı, “sağlığımız ve güvenliğimiz” için daha iyi olacağı 
duygusunu yaşattı.  
- Doya doya doğanın kokusunu içine çekebilmenin 
her şeyden önemli olduğunu gösterdi.  
- Bebeğimizin, her an tehlike içinde yaşadığımız, acı-
ması olmayan bu dünyada ki en saf ve korunmasız 
varlık olduğunu gösterdi. 
- Çalıştığım kurumun zor zamanda, ailemin ve benim 
sağlığımı korumamız için gerekli ortamı sağladığını 
ve sağlığımı önemsediğini hissettirdi. 
- Sağlıkla uyuduğum her gecenin ve sağlıkla uyandı-
ğım her günün değerli olduğunu öğretti.“

Doğukan Ergün 

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

🏠 “Anı yaşamayı, anı değerlendirmeyi, sevdiklerini 
istediğinde görememenin zorluğunu, acaba evden 
hiç çıkmadan ne kadar yaşarız sorusunun cevabını, 
“sağlıklı günler” dilerken bu cümlenin gerçekten 
anlamını, sirkenin bile tam anlamıyla tadını ve daha 
önce hayatımızda olup da farkında olmadığımız şey-
leri farketmeyi öğretti.” 

Fatih Durak
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****************************

🏠 - Sevdiğim insanları kaybetme korkusunun bile 
ağır geldiğini, 
- Özgürlüğümüze ne kadar düşkün olduğumuzu, 
- Doğaya, çevreye, dünyaya verdiğimiz zararın aslın-
da kendimize verdiğimiz zarar olduğunu,  
- Üzülerek söylemek gerekirse Covid19 sadece zara-
rımızın bir koluydu...  
-Haluk Bilginer’in dediği gibi, 1 milyon TL’lik evin de 
ve 100 bin TL’lik evin de aynı yalnızlığı barındırdığını 
öğretti. “

Mert Kılınç

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

🏠 “- Evde kalmanın, işe gitmekten çok daha zor 
olduğunu, 
- En güzel çocuğun okula giden çocuk olduğunu, 
- Öğle yemeklerinde arkadaşlarla dışarı çıkma özgür-
lüğünün muhteşem olduğunu, 
- Arkadaşlarla içilen bir fincan kahvenin ne kadar 
özel olduğunu, 
- Arkadaşlarla gidilecek tatiller için uzun sohbetlerin 
ne kadar keyifli olduğunu öğretti.” 

Emine Doğan

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

🏠 “- Sevdiklerimle kahve içmenin ve tatlı yemenin 
değerini, 
- Polislerin aslında gözüktükleri kadar korkutucu 
olmadıklarını, 
- Sarılmanın ne kadar motive edici olduğunu göster-
di. “

Atilla Cem Demirkan

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

🏠 “- Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırının sona 
erdiğini, 
- Rahat rahat aldığım nefesin kıymetini, 
- Başkalarının sağlığı için kendi sağlığını ve hayatını 
tehlikeye atan insanların cesaretini hatırlattı.  

Covid-19 virüsünün 2020 yılında bize yaşattığı bazı 
hatıralarımızı da sizlerle paylaşıyorum:

- Covid-19 ile ilgili olarak kızımın doğum günü fotoğ-
rafını paylaşmak istedim, 2019 yılında dostlarımızla 
birlikte kutlarken, Covid-19 sebebi ile çekirdek aile 
olarak kutlayabildik. 
- Karantina sürecinde seyrettiğimiz Merlin  dizisini 
herkese tavsiye ediyoruz. Keşke günümüzde gerçek 
bir Merlin karakteri olsa ve büyü ile insanlığı bu 
virüsten kurtarsa. (Bilime güveniyoruz, aşı çalışması 
yapan bilim insanlarından umutlu haberi bekliyoruz 
tabii ki) 
- 2020 yılı ve Covid-19 virüsü başlı başına bir anı olup 
unutulmayacaktır, fakat benim için konuşmaya yeni 
başlayan bir buçuk yaşındaki kızımın “baba maskeni 
unutma” telkinini evden her çıktığımda bana söyle-
mesi bir ömür aklımda kalacak.“

Fatih Mehmet Çakır

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

🏠 “- Yaşadığımız anın, sağlığımızın ve sevdiklerimiz-
le geçirdiğimiz anıların ne kadar önemli olduğunu 
öğretti. 
- Elimizdekilerin kıymetini, 
- Dostluğun sıcaklığını, 
- Paylaşmanın önemini hatırlattı. 
- “Hayat bir gün o da bugün” dedirtti. Bu günlerimi-
zi bence en iyi anlatan üstat Cemal Süreya’nın şu 
dizeleri; 
“Nasıl bir his biliyor musun? Oda çok geniş ama 
sığamıyorsun, bak kapı orada ama çıkamıyorsun, 
pencere açık ama nefes alamıyorsun.’’

Ama yine de yılmamak gerekir.

Hz. Mevlana’nın dediği gibi; 
‘’Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer 
elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa 
güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.’’

Bu günlerin hayatımız içinde yaşadığımız hoş olma-
yan anılar olması dileğiyle.“

Atilla Boz

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

🏠 “- İçinde yaşadığım toplumun büyük bölümünün, 
uyulması gereken ortak kurallar konusunda ne ka-
dar vurdumduymaz ve bencil olduğunu, 
- Rahat nefes almanın en büyük zenginlik olduğunu, 
(Bu nedenle yaklaşık bir aydır sigara içmiyorum. 
Umarım devamı gelir.) 
- Yıllardır D&R’dan bir heves alıp kitaplığıma süs 
yaptığım kitapları bitirmemi ve bu vesile ile kitap 
okuyarak geçen zamanın ne kadar değerli olduğunu, 
- Sokağa çıkma yasağı olan günlerde, Youtube vide-
olarını izleyerek yapmayı asla beceremediğim ütüyü 
sonunda yapmayı, 
- Basit bir hafta sonu yürüyüşünün bile bir anda 
dünyanın en kıymetli şeyi olabileceğini öğretti. 
Kısacası Covid, pandemi öncesi yaşadığım hayatın 
‘’farkındalıktan’’ epeyce uzak olduğunu anlamamı 
sağladı. Artık her yeni günü, bana verilen 24 saat-
lik bir avans olarak görüyor ve hayatımı buna göre 
şekillendirmeye gayret ediyorum.” 

Serhat Keskin

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

🏠 “- Sosyalleşebilmenin ne büyük bir ihtiyaç oldu-
ğunu, 
- Bir gün gelip işe gitmeyi özleyeceğimi, 
- Kendim için asla almayacağım önlemleri, hayatı-
ma bu pandemi yılında giren, minik adam için nasıl 
titizlikle uygulayabileceğimi, 
- Evde nasıl saç kesileceğini öğretti.”

Hazal Sevgili

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

🏠 “Sağlığın ne kadar önemli olduğunu, en yakının-
dakilere sarılamamanın verdiği huzursuzluğu öğret-
ti. Karşımdaki arkadaşım ile rahatça sohbet edeme-
menin verdiği rahatsızlığa kadar bir sürü şey... En 
önemlisi de insanın içindeki hırslardan arınıp, anın 
tadını çıkarması gerektiğini. Allah herkese sağlık 
versin; bu günler de geçecek...”

Gürkan Bakan

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

🏠 “Sarılabilmenin, dışarda özgürce dolaşabilmenin 
ve güvenin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu 
hatırlattı… “

Gülay Mutlu

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

🏠 “Kendimi korumanın; sevdiklerimi korumakla 
mümkün olacağını öğretti.’’

Pınar Yıldız

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

🏠 “Bir anne olarak oğlumla daha fazla vakit geçire-
bilmenin sonsuz mutluluğunu yaşatırken, bir taraf-
tan da geniş ailelerimizden çekirdek aileye dönüşün 
mutsuzluğunu yaşattı. Aslında ne çok seviyormuşuz 
birlikte vakit geçirmeyi. Sevdiklerimiz sağlıklıyken ve 
hala yanı başımızdayken kıymet bilmemiz gerektiği-
nin nedenli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı 
bana. Sevdiklerimize sımsıkı sarılacağımız günlerin 
bir an evvel gelmesi dileğiyle...”

Ebru Peker
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****************************

🏠 “COVID-19 Pandemisi, mart ayından beri he-
pimizin hayatını kökünden değiştirdi. Düzenimiz 
değişirken, tabii ki bazı zorunlu alışkanlıklarımızdan 
da vazgeçmek zorunda kaldık. Bunların bir bölümü 
bizi o kadar fazla etkilemezken, bir bölümü ise bizi 
istemediğimiz durumlara soktu. Uzakta olan sev-
diklerimizle görüşememek, gönül rahatlığıyla dışarı 
çıkmamak, evde haftalarca tıkılıp kalmak... Pande-
minin ben ve aileme olan etkileri de oldukça fazlaydı 
çünkü, her birimiz zorunlu olanlar dışında en az bir 
sosyal aktiviteyle uğraş içerisindeydik. Ne kadar 
düzenimiz de değişse de, verilen kurallara uymak ve 
başka insanları ve kendimizi tehlikeye atmamak için 
elimizden gelenin en iyisini yaptık. 2020’nin sonuna 
kadar gelmeye başarmamız da, bir şeyleri doğru 
yaptığımız, kurallara uymamızın ne kadar önemli 
olduğunu kanıtlar nitelikte.

Korona bize sağlığın ne kadar büyük ve değerli bir 
hazine olduğunu, çocuklarımı hafta sonu aktivitele-
rine götürmenin ne kadar paha biçilemez olduğunu 
ve daha nicesinin değerini fark etmemizi sağladı.

Bununla da kalmayıp, kızlarıma bugün “okulda 
gününüz nasıl geçti?” sorusunun ne kadar önemli 
olduğunu, herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan 
dışarıda aileyle beraber özgürce vakit geçirmenin 
önemini derinden anlamamızı sağladı.” 

Yavuz Saylam

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

🏠 “Kızımla alışveriş merkezinde kavga etmenin 
değerini hatırlattı.”

Erkan Uzunoğlu

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

🏠 “2020 yılına dair ne bir fotoğraf ne de herhangi 
bir şey paylaşmak içimden gelmedi. Taşınıyorum, 
hafta sonu işlerimiz çok ama sokağa çıkma yasa-
ğı var. Çok özlediğim arkadaşlarım, sevdiklerim, 
dostlarım var ama maske var, sosyal mesafe var, 
var da var... O yüzden tek dileğim, bu sürecin son 
bulması. Artık vefat haberleri almamak, çocukları-
mızın ve hepimizin özgürce yaşaması. Elbette bize 
kattıkları da mevcut. Daha çok üretmeyi, aile birey-

lerimize, sevdiklerimize, tüm canlılara daha anlayışlı 
ve şefkatli olmayı öğretti. Artıları ve eksileri ile en 
büyük temennim, bu durum son bulduğunda, tüm 
insanların kıymet bilmesi ve şükretmeyi öğrenme-
si sonucunda kaliteli yaşamaları ve yaşatmaları… 
Sözün kısası Covid geçirmiş bir birey olarak bu süreç 
bana, evlatlarımıza, sevdiklerimize sarılmanın ne 
kadar mükemmel bir şey olduğunu, şükretmeyi, kıy-
met bilmeyi, kalp kırmamayı, anlamayı, üretmenin 
önceliğini ve özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu 
öğretti.” 

Emel Ünlü

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

🏠 “ İlk zamanlar “Çin’den çıkıp gelip,  Ankara’nın 
göbeğinde bizi mi bulacak?”  dediğim virüsün, çıkıp 
gelip bizi bulmasının aslında düşündüğüm kadar zor 
ve uzak olmadığını; korkulan şey gerçek olduğunda, 
insanın kendini unutup ailesi için nasıl çaba ve güç 
sarf edebileceğini bir güzel öğretti.

Metin Okur

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

🏠 “Sahip olduğum her şeyin değerini bilmeyi öğretti.”

Merve Günesen

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

🏠 “Ebeveynlerime sımsıkı sarılabilmenin ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatırken; sevdiklerimle karşı-
lıklı ve maske olmadan sohbet etmenin de aslında 
ne kadar kıymetli olduğunu öğretti.” 

Gönül Algül

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

🏠 “Çalışma arkadaşlarımla bir arada olmanın öne-
mini hissettirdi!”

Özgür Büyükuğurlu

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

🏠 “- Koku almanın hayati önemini hatırlattı. 
- Sabrımın sınırılarını öğretti. 

- Çocuklarımın bana sarılmaya ne kadar çok ihtiyaç-
ları olduğunu hatırlattı. 
- Netflix’in aslında o kadar da çok içeriğe sahip olma-
dığını düşündürdü. 
- Evden çalışmanın hiç cazip bir şey olmadığını 
öğretti.”

Meriç Şengül

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

🏠 “- Hayatın en değerlisinin sağlık olduğunu, 
- Sevdiklerimle  beraber vakit geçirmenin kıymetini, 
- Eve döndüğümde aileme sarılabilmenin özlemini, 
- Fenerbahçe maçlarını arkadaşlarla izlemenin 
keyfini, 
- Ofiste, araya mesafe koymadan maske takmadan 
çalışmanın, 
- Yaşamın ne kadar da paha biçilemez  olduğunu 
hatırlattı...” 

Süleyman Yıldırım

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

🏠 “- Aldığımız her nefesin önemini tekrar hatırlattı. 
- Şikayet ettiğimiz yoğunluklarımızın bile çok değerli 
olabileceğini gösterdi. 
- Öğretmenlerin ne kadar önemli bir iş yaptıklarını 
bir kez daha gösterdi.”

Mehmet Tek

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

🏠 “Yaşam biçimimi değiştiren zorunlulukları ka-
bullenerek, nasıl mücadele edebileceğimi öğretti. 
Özgürce yaşamanın eşsizliğini ve sevdiklerime sarıla-
bilmenin kıymetini hatırlattı.”

Mine Karakaya

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

🏠 Merhaba, 
“Covid bana…” diye başlayacak olursam bu asla bir 
cümle ile sınırlı kalmayacaktır. Sanırım hayatımın 
en uzun yılını bu pandemi ile yaşadım. Öğrettiklerini 
birkaç cümle ile anlatacak olursam; 
 
- Sokaklarda özgürce yürüyebilmenin ve bir yerde 

oturup kahve içebilmenin ne kadar güzel olduğunu, 
- Gönül rahatlığı ile arkadaşlarımı evime davet 
edebilmenin, her sabah severek geldiğim iş yerimin, 
çalışma arkadaşlarımızla sohbetlerimizin ne kadar 
değerli olduğunu, 
- Keyifle alışveriş yapabilmenin, sinemaya ve tiyatro-
ya gidebilmenin, 
- Aile yakınları ile birlikte yenen yemeklerin, 
- Rahat nefes alabilmenin ve sağlıklı olabilmenin 
önemini anladım.

Bu yılın kendi, başlı başına bir “unutulmaz” olduğu 
için arada kaynamış olan anıların lafı bile olmaz! 
Ancak en unutulmaz anım; annem ile markete git-
tiğimiz bir gün, maskesini bir türlü doğru takmayan 
ve burnu dışarıda olan marketteki insanlara: “Ne-
den maskenizi düzgün takmıyorsunuz? Burnunuz 
maskenin içine büyük mü geliyor, sığmıyor mu?” 
demesiydi. 

İzlemeye doyamadığım dizi, kruvasanlardan ve güzel 
sokaklarından gözümü alamadığımdan olsa gerek 
“Emily in Paris” ve en çok son bölümünden etkiledi-
ğim “The Queen’s Gambit”. İzlemeye doyamadığım 
film ise “Edebiyat ve Patates Turtası Derneği”, “Deli 
ve Dahi” ve “The Imitation Game Enigma”.

Sokağa çıkamamanın, ihtiyacını almak dışında 
dışarıya adım atamamanın ve o telaşla hemen eve 
dönme içgüdüsünden miydi; yoksa mavi gökyüzünü, 
sarı güneşi ve kuş seslerini kucaklayamamaktan 
mıydı, bilmiyorum ama en çok okumayı sevdiğim şiir 
Orhan Veli Kanık’tandı;

Gün olur, alır başımı giderim, 
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.  
Şu ada senin, bu ada benim, 
Yelkovan kuşlarının peşi sıra.

Dünyalar vardır, düşünemezsiniz;  
Çiçekler gürültüyle açar; 
Gürültüyle çıkar duman topraktan.

Hele martılar, hele martılar, 
Her bir tüylerinde ayrı telaş!...

Gün olur, başıma kadar mavi; 
Gün olur başıma kadar güneş; 
Gün olur, deli gibi...

Melis Üstünel



🏠 “- Artık çok da sıkı fıkı olmadan, candan selamlaş-
manın gözler ile de yapılabileceğini, 
- İhmallerimizi daha net bir şekilde gösterdi ve artık 
en sevdiklerimizi daha çok hatırlamamızı, 
- Ne kadar zor gelse de uzaktaki yakınlarımız ile 
görüntülü olarak konuşarak  bir arada olabileceğimi-
zi gösterdi. 
- Tek başına da kalabalık olmayı öğretti.”

Bora Garip

🏠 “Arkadaş grubumla yaptığımız eşsiz tatillerin 
değerini hatırlattı...”

Efe Tınaz 

🏠 “Çaresizliği kabullenmeyi öğretti.”

Derya Özdemir

🏠 “- İnsanlar olmadan doğanın kendini yenilediğini, 
- Çekirdek ailenin nasil vakit geçirmesi gerektiğini, 
- Manevi duygularımızın ne denli önemli olduğunu 
gösterdi. 
- Sevdiklerimizi kaybetme korkusunu daha çok 
hissettirdi. 
- Evden de çalışılabilecegini öğretti. 
- Teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini öğretti.”

Ayşe Seda Polat
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Mesafesiz, sağlıklı, huzurlu, başarılı 
ve mutlu nice yıllara...




