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ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tarihi eserler 
bir arada olacak!

İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü Coşkun Yılmaz, İs-

tanbul Tapu ve Kadastro 2. Bölge
Müdürlüğü binasının müzeye
dönüştürülmesi konusunda, "Aya-
sofya'ya ait bütün eserler bir araya
getirilecek. Ayasofya müzeye çev-
rildikten sonra cami olarak hizmet
görürken var olan eserlerin bir
kısmı Ayasofya'nın depolarında
muhafaza edil-
miş. Bunların
bakımı, ona-
rımı, restoras-
yonu Kültür ve
Turizm Bakan-
lığı'mız tarafın-
dan büyük bir
titizlikle sürdü-
rülüyor" dedi. 
I SAYFA 9

ç

Coşkun Yılmaz

ŞİDDET TOPLUM ÖĞRETİSİ

Şiddet kadının
kaderi değildir

Kadına şiddetin kişisel değil
toplumsal bir sorun oldu-

ğunu ifade eden Psikiyatrist Dr.
Onur Okan Demirci, sorunun
kaynağına inilmediği sürece orta-
dan kaldırılamayacağını söyledi.
Şiddetin erkeğe mahsus değil top-
luma mahsus olduğunu belirten
Demirci, “Erkek şiddeti kadının
kaderi değil toplumun öğretisidir”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5

ç

TOPLU İMHA ÇALIŞMASI

Atıkları böyle
imha ediliyor

Koronavirüs salgınıyla mü-
cadelede alınan tedbirler, sos-

yal mesafe ve temizlik kurallarına
uyulmasıyla sınırlı değil. Uzmanlar
tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan
maske, eldiven, koruyucu giysi ve
tıbbi malzemelerin de bulaş riski ta-
şıdığı konusunda uyarılar yapıyor.
Pandemi hastanelerinde hastalar,
hasta yakınları ve sağlık çalışanları-
nın kullandığı maske, eldiven 
koruyucu giysi gibi tüm tıbbi mal-
zemeler, bulaş riskine yol açmaması
için titiz bir çalışmayla toplanıp
imha ediliyor.  I SAYFA 5

ç

GÖRMEYİ BİLİRSEN TARİH VAR

Şık bir yer olabilir
ama istanbul değil!

Ünlü Yazar Mario Levi,
“Gitmediğim gitmeyi düşün-

mediğim yerler var İstanbul’da.
Ekonomik açıdan daha düşük böl-
geler değil, şık bölgelerden de söz

etmek istiyo-
rum. Oralar şık
bir yer olabilir
ama İstanbul
değil. Benim
yaşamak istedi-
ğim bir İstan-
bul var. Orası
da Kadıköy!
Görmeyi bilir-
sen eğer bir
tarih var” diyor. 
I SAYFA 13

ç

Mario Levi

DÜZENLİ BAKIM ŞART

Cilt bakımı için 
önemli ipuçları

Sağlıklı bir cilde sahip olmak
için tatilde ve sonrasında cilt

bakımının önemine değinen Gü-
zellik Koçu Aylin Çetinkaya, yaz
aylarında cilt bakımı için tavsiye-
lerde bulundu. Tatilde ve sonra-
sında iyi bir cilt bakımı için dikkat

edilmesi ge-
rekenleri 
anlatan 
Çetinkaya,
tatile çıkma-
dan birkaç
hafta önce
düzenli cilt
bakımı 
yapmaya
başlamak
gerektiğini
söyledi. 
I SAYFA 2

ç

Aylin Çetinkaya

Her gün ortala bin civa-
rında yeni vakanın görül-

düğü ülkemizde, uzmanlar
bayram ziyaretleri için önnemli
uyarılarda bulundu. Sağlık Ba-
kanlığı Covid-19 Bilim Kurulu
Üyesi, Prof. Dr. Selma Metintaş,
"Bayram ziyaretlerinde maske
mutlaka takılı olmalıdır, eldiven
kullanımına gerek yoktur" dedi.
Bayramın çok yaygın uygulanan
âdetlerinden birisini de mezarlık

ziyaretleri olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Metintaş, "Mezarlık-
larda bayramda kalabalığın art-
ması muhtemel olacağından
ziyaret arife ve bayram günleri ha-
ricinde de yapılabilir. Ziyaretler
mümkün olduğu kadar az kişi ile
yapılmalı ve kısa tutulmalıdır. Ki-
şiler mutlaka maske takmalı, eldi-
ven kullanmamalı, yanlarında
alkol bazlı el antiseptikleri
taşımalıdır" uyarısını yaptı. 

ç Kurban Bayramı kutlama-
sını alternatif bayramlaşma

merasimleri ile kutlanması gerekti-
ğini belirten Metintaş, bayramlaş-
maları yüz yüze yapmak yerine
telefonla yapılması gerektiğine
vurgu yaptı. Metintaş, "Kurban
Bayramı'nı alternatif bayram-
laşma merasimleriyle geçirmeliyiz.
Herkes kendisine uygun olan alter-
natif bayramlaşma merasimleri
bulabilir, örneğin telefon ya da in-

ternet iletişim araçlarıyla bayram-
laşma yapılabilir. Bayram ziyareti
yüz yüze olmalı diyenler için gö-
rüşmeler, iklimin de müsait ol-
duğu düşünüldüğünde açık
ortamlarda, kısa süreli, maskeli,
ikram olmayan, sosyal mesafe ku-
rallarına uyularak yapılabilir.
Mümkünse birinci derece yakınlar
hariç ev ziyaretinden kaçınılabilir,
pencereler açık tutulmalıdır" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 3

ç

Desenli maske
kullanmayın!

Koronavirüs salgınıyla mü-
cadele kapsamında özellikle

küçük çocuklar için üretilen desenli
veya baskılı maskeler tehlike saçı-
yor. Uzmanların çoğu bu maskele-
rin koronavirüse karşı koruyucu bir
etkisi olmadığını, aksine zararlı
olacağını söylüyor. Doç. Dr. Mu-
hammed Fatih Evcimik, "Boyalı
kumaş maskeler maalesef belli
standartlarda üretilmiyor. Aileler
bu tarz maskeleri mümkün olduğu
kadar kullanmamalı" dedi. I SAYFA 4

ç

SAYFA 4

Aşk olsun

Osman KÖSE SAYFA 5

Bir ‘şükür’ de 
Justinianus’a gider mi!

Ata AKDOĞAN

EN COK KAZA
AGUSTOSTA!

Risk yüzde 3’e
kadar geriledi

Türkiye İstatistik Ku-
rumu tarafından 2019

yılı kara yolu trafik kaza ista-
tistiklerine göre geçen yıl
meydana gelen trafik kazası
sayısı, bir önceki yıla göre
yüzde 4,9 azalarak 1 milyon
229 bin 364'ten 1 milyon 168
bin 144'e geriledi. Türkiye'de
geçen yıl en fazla ölümlü-ya-
ralanmalı kazanın meydana
geldiği ay yüzde 10,5 ile
ağustos oldu. En az kaza ise
yüzde 5,8 ile şubatta gerçek-
leşti. Haftanın günlerine göre
bakıldığında ölümlü-yara-

lanmalı kazaların yüzde 14,8
ile en fazla cuma, yüzde 13,9
ile en az çarşamba gerçekleş-
tiği görüldü.  I SAYFA 3

YANINIZDA ALKOL BAZLI EL ANTİSEPTİK TAŞIYIN BİRİNCİ DERECE YAKINLAR HARİÇ ZİYARETE GİTMEYİN

GEÇEN YILA GÖRE CİDDİ AZALMA VAR

ç

Geçen sezon 8
puan farktan kay-

bedilen şampiyonluk ve
5 yılın ardından gelen
yeni bir teknik adam...
"Yeni vizyon, aynı hedef"
sloganıyla başlayan yeni
yolculuk, 5. hafta so-
nunda karamsar bir hal
almıştı. Ancak sonra-
sında Okan Buruk, ek-

sikleri teşhis edip doğru
tedaviyi uyguladı. Ortaya
hem Süper Lig'i hem de
Avrupa'yı kasıp kavuran
bir takım çıktı. Medipol
Başakşehir, Süper Lig'de
Trabzonspor'un İttifak
Holding Konyaspor'a 4-
3 yenilmesiyle bitime bir
hafta kala şampiyon
oldu. I SAYFA 14

ç

Sayfa 2

Koronavirüs tehlikesi ülkemizi dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Vaka sayısının artmaması için
uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle içinde bulunduğumuz bayram günlerinde ziyaret saatlerinin
kısa tutulmasını, sosyal mesafeye riayet edilmesini ve mutlaka maske takılması uyarısında bulundu

Türkiye'de geçen 
yıl meydana gelen
trafik kazası sayısı,

2018 yılına göre
yüzde 4,9 azalarak

1 milyon 168 bin
144 olarak
gerçekleşti.

Türkiye'de geçen yıl
en fazla ölümlü-

yaralanmalı
kazanın meydana

geldiği ay yüzde
10,5 ile ağustos oldu

ZAFERIN
OYKUSU! 

İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!İNME RİSKİ VAR!
Nöroloji Uzmanı Prof.
Dr. Derya Uludüz,

Kovid-19’u belirtisiz geçirenlerin
inme açısından daha büyük risk
altında olduğunu söyledi. Prof.
Dr. Uludüz, "Teşhis ve tedavi al-
madan iyileşen bu kişilerde,
kanda pıhtılaşma riski daha
yüksek. İngiltere’de yapılan bir
başka araştırmaya göre yaklaşık
2 bin vaka incelendi ve Korona-
virüs’ün grip virüsünden çok
daha yüksek oranda inmeye yol
açtığı ortaya kondu. 100 Ko-
rona hastasından 2 ila 3’ünde
inme görülüyor" dedi. I SAYFA 9

ç

SPOR YAPARKEN BU
6 HATAYA DİKKAT!

Yaz mevsimiyle bera-
ber dış mekanlarda ya-

pılan sporlar hayatımızda
daha fazla yer almaya baş-
ladı. Açık havada gerçekleşen
koşular, tenis maçları, bisiklet
turları ve havuz sporları yaz
aylarının vazgeçilmezlerinden
oluyor. Ancak dikkat! Yaz sı-
cağında, dış ortamlarda spor
yaparken bazı kurallara çok
dikkat etmek gerekiyor, çünkü
önemsemediğimiz hatalar
tendon yaralanmalarından
kırık oluşumuna, bel fıtığın-
dan menisküs yırtığına, omuz
çıkığından diz ve ayak bileği
burkulmalarına kadar son de-
rece önemli sağlık problemle-
rine yol açabiliyor. I SAYFA 2

ç

ZIYARETIN KISASI  
MAKBULDUR!

TEDBİRLERİ SAKIN
İHMAL ETMEYİN
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Yeşim Taşova da  Ramazan
Bayramı'nda olduğu gibi bu bay-
ramda da aile büyüklerine gidilme-
mesi tavsiyesinde bulundu. Taşova,
"Özellikle iş ortamı içinde aktif olarak
bulunan kişiler büyüklerini bu şekilde
tehlikeye atmamaları gerekiyor" dedi.
Bayram ziyaretlerine gidildiğinde
pandemi tedbirlerine tam anlamıyla
uyulması gerektiğinin öneminden
bahseden Taşova, "Olur da gidilirse
özellikle yaşlı ve risk grubundakiler
için 1,5-2 metre mesafede buluna-
rak, el hijyenine dikkat etmek ve
maske kuralına uymak gerekiyor.
Toplu halde yenilen yemekler, ziyaret-
ler olmasın. Ziyaret etmeyelim" dedi. 

GENÇLER ŞEFFAF 
İLETİŞİM İSTİYOR

Son günlerde tartış-
malara sıkça konu

olan Z kuşağı da artık iş
yaşamının bir parçası ha-
line geldi. Yapılan araştır-
malar, 18-25 yaş arası
çalışanların kurumlarında
şeffaf iç iletişime daha çok
önem verdiğini ve yöneti-
cilerinden liderlik etmele-
rini beklediklerini ortaya
koydu. Dr. Öğr. Üyesi
Gonca Yıldırım’ın özel ve
kamu kurumlarında yap-

mış olduğu araştırma,
özellikle 18-25 yaş arası
çalışanların kurumlarında
şeffaf iç iletişime daha çok
önem verdiklerini ortaya
çıkardı.  I SAYFA 8

ç
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Pandemi sonrası normalleşme ile bir-
çok kişinin tatil beldelerine akın ettiğini
dile getiren Çetinkaya, “Her kadın sağ-

lıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak ister. Tatil bit-
tikten sonra deniz tuzu ve güneş ışınlarından
dolayı ciltte kuruluk olabilir. Cildimiz, uzmana
danışarak yapılacak doğru cilt bakımları saye-
sinde eski canlılığına ve yumuşak haline dönebi-
lir” diye konuştu.

Nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Bol bol su içilmesini tavsiye eden Aylin Çetin-
kaya, “En iyi cilt bakımı nemlendirici krem kul-
lanmak olacaktır. Aşırı sıcak su yerine ılık veya
soğuk suyla duş almalısınız. Sıcak su cildi daha
da kurutur. Duştan sonra cildinizi nemlendirmeyi
ihmal etmeyin. Ayrıca bol bol su içmeye özen
gösterin. Cildi ölü deriden arındırırken tahriş et-
memeye dikkat edin, peeling kullanabilirsiniz” ifa-
delerini kullandı. Kış aylarında her gün yüze
uygulanan kozmetik ürünlerinin yazın azaltılma-
sını öneren Çetinkaya, “Yaz sıcağında cildimiz
çok fazla terleyecektir o yüzden kozmetik ürünle-
rinin terletmemesine dikkat edin. Tatile çıkmadan
kurutucu özelliği olan ve yağ içermeyen ürünleri
kullanın. Cildin alışması için bu ürünleri kullan-
maya 10 gün önceden başlamak lazım" dedi.

Yaz meyveleri cilt dostudur

Cilt bakımında beslenmenin de önemli bir etken
olduğunu aktaran Çetinkaya, "Sağlıklı bir cilt için
vitamin ve minerale de ihtiyacımız var. Vitamin ve
mineraller kırışıklıkların oluşmasını geciktirir,
canlı bir görünüme yardımcı olur. Mevsiminde
taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterelim.
Ciltte vitaminin depolanması için özellikle yeşil
yapraklı sebzeleri tüketmek gerekiyor. Uzman tav-
siyesiyle A, C ve E vitaminlerini kullanabilirsiniz"
diye konuştu. DHA

Cilt bakımı
için ipuçları

SPOR YAPARKEN BU
6 HATAYA DIKKAT!
Yaz mevsimiyle beraber dış mekanlarda yapılan sporlar hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Açık ha-
vada gerçekleşen koşular, tenis maçları, bisiklet turları ve havuz sporları yaz aylarının vazgeçilmezlerinden
oluyor. Ancak dikkat! Yaz sıcağında, dış ortamlarda spor yaparken bazı kurallara çok dikkat etmek gerekiyor,
çünkü önemsemediğimiz hatalar tendon yaralanmalarından kırık oluşumuna, bel fıtığından menisküs yırtığına,
omuz çıkığından diz ve ayak bileği burkulmalarına kadar son derece önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor

Türkiye’de yaklaşık 10 yıldır ilik
nakli tedavisinde uygulanan ‘yarı

uyumlu ilik nakli’ koronavirüs 
süreciyle birlikte yeniden gün-

deme geldi. Hematoloji ve Tıbbi
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yener

Koç, “İliğin reddedilme riski
yüzde 3’e kadar geriledi" dedi

Lösemi, lenfoma, multipl mi-
yelom ve miyelodisplastik sen-
drom gibi kötü huylu kan

hastalıklarının tedavisinde kullanılan
kemik iliği nakli, yarı uyumlu kişilerden
veya kişinin kendisinden alınarak uygula-
nıyor. Kök hücre naklinde kişiye uyumlu
donörden alınan kök hücreler, hastaya
damardan veriliyor. Hücreler burada sağ-
lıklı kan hücreleri üreterek yenileniyor.
Nakil amacı ile kişinin kendi kök hücreleri
kullanılıyorsa ‘otolog kök hücre nakli’,
sağlıklı bir bağışçıdan alınan kök hücreler
ile nakil yapılıyorsa ‘allojenik kök hücre
nakli’ adı veriliyor. Tam uyumlu kardeş ve
kemik iliği bankalarından verici buluna-
maması halinde başvurulan günümüzde
en önemli seçenek olarak akrabalardan
yarı uyumlu (haploidentik) ilik nakli veya
kordon kanından kök hücre nakli yapılı-
yor.

Aynı başarı sağlanıyor

Modern anlamda yarı uyumlu ilik nakil-
lerinin 2010 yılında ilk kez Amerika’da
dünya ilik nakli kongresinde rapor edildi-
ğini ifade eden Medicana International
İstanbul Hastanesi Hematoloji ve Tıbbi
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç,
“20 yıl öncesinde yapılıyordu ancak uy-
gulama metodu zor ve yaygın değildi.
Bunu yaygın hale getiren tedavi çözü-
münü Amerika’dan John Hopkins Üni-

versitesi açıkladı. 2010 yılında Dünya İlik
Nakli Kongresinde sunulur sunulmaz
yarı uyumlu ilik nakillerine biz de Tür-
kiye’de başladık. Şu anda bu nakilleri
Amerika ile aynı başarıda yapıyoruz.
Geçtiğimiz 3-5 yıl içerisinde yarı uyumlu
ilik nakillerinin başarısı yayınlanmaya
başlandı. Şu anda kardeşten tam uyumlu
ilik nakilleriyle aynı başarıda akrabadan
yarı uyumlu ilik nakilleri yapabiliyoruz ve
bu başarımız Avrupa ve Amerika’nın tıp
dergilerinde yayınlandı” diye konuştu.

Nakilleri yapmaya başladık

2010 yılından önce ‘ilik vücut savaşı’ ve
metod zorluğu nedeniyle yarı uyumlu na-
killerin yaygın yapılamadığını belirten
Prof. Dr. Yener Koç, geliştirilen yeni te-
davi hakkında şunları söyledi: "Yarı
uyumlu nakillerde vericinin lenfositleri
hücreler hastaya saldırıyordu. Bunu dur-
durmak ise son derece zordu. Kök hücre-
leri verdikten 2-3 gün sonra yüksek doz
siklofosfamid adlı bir tedavi uygulaması
başladı. Bunu keşfeden John Hopkins
Üniversitesi ise tüm dünyaya ışık tuttu.
Uygulama sonrası vücuda saldıran hüc-
reler ölüyor. Daha doğrusu bağışıklık
hücreleri vücuda saldırırsa bunlar siklo-
fosfamid ile yok ediliyor. Ancak tümöre
karşı savaşan hücreler uygulamadan etki-
lenmiyor. Bu şekilde yapıldığında yarı
uyumlu ilik nakli aynen tam uyumlu ilik

nakli gibi ciddi ilik vücut savaşı olmadan
yapılabiliyor. Daha önceki ilik nakillerinde
yüzde 75 oranında ilik vücut savaşı görü-
lürken kök hücre nakli sonrası yüksek doz
siklofosfamid uygulaması sonrası bu
oran yüzde 25’e indi. Bu da ilik nakilleri-
nin daha az problemli olmasını sağladı.
Son 5 yıl içinde yarı uyumlu ilik nakilleri
daha da geliştirilerek iliğin reddedilme
riski yüzde 3’e kadar geriledi. Ağır kemo-
terapi vermeden yarı uyumlu nakilleri
yapmaya başladık. Daha önce yapama-
dığımız 60 yaş üzeri nakilleri günümüzde
hastanın sağlık tarama testleri uygun ise
üst yaş sınırı olmadan da yapmaya başla-
dık” 

o rtopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Mehmet E. Erdil yaz mevsiminde dikkat et-
memiz gereken en önemli 2 kuralın ise spor

öncesi hazırlık ve sıvı dengesi olduğuna dikkat çe-
kerek, “Yaz aylarında sıcak hava ve nem nedeniyle
vücudumuz daha fazla sıvı kaybediyor. Kaslarımız
da daha çabuk yoruluyor ve daha kolay sakatlanı-
yor. Spor yaparken sıvı tüketimimizi arttırmalı ve
kaslarımızı spor öncesinde mutlaka ısınma egzer-
sizleriyle hazırlamalıyız” uyarısında bulunuyor.
Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Trav-
mataloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet E. Erdil yaz
mevsiminde spor sırasında en sık yaptığımız 6 ha-
tayı anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Az su içmek

Doğrusu: Yaz mevsiminde sıcak ve nemli hava ne-
deniyle vücudumuzun sıvı kaybı artıyor. Spor ya-
parken ek bir sıvı kaybıyla vücudumuzun
sıvı-mineral dengesi çok daha kolay bozulabiliyor.
Kaslarımız sıvı-mineral dengesinden kolayca etki-
leniyor. Dolayısıyla vücutta sıvı eksikliği nedeniyle
bazı minerallerin kaybı sonucunda; kramplar, kas
yaralanmaları, tendon kopmaları gibi sakatlanma-
ların yanı sıra kalp rahatsızlıkları gibi hayati tehli-
keler oluşabiliyor. Yaz sıcağında sporu öğle
saatleri yerine güneşin daha az etkili olduğu za-
manlarda yapmanız, sık molalar vermeniz ve bol
bol sıvı tüketmeniz çok önemli. Sıvı tüketiminin
normal koşullarda en az 2 litre olması gerekiyor.
Ancak dış ortamlarda yapılan sporlarda bu mik-
tarı, terlemeyle oluşan kaybın miktarına göre art-
tırmanız gerekiyor. Prof. Dr. Mehmet E. Erdil
sıvıyı azar azar ve sık aralıklarla tüketmenizin
daha doğru olacağını belirterek, “Susuzluk hisset-
tiğimizde spora mutlaka su molası vermeliyiz”
diyor.

Yanlış ayakkabı seçimi

Doğrusu: “Hangi sporu yaparsak yapalım, ayak-
kabı seçimimiz daima spora özel dizayn edilmiş
spor ayakkabıları olmalı” bilgisini veren Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet E.
Erdil sözlerine şöyle devam ediyor: “Aslında bu
durum yaz ve kış mevsiminde farklılık gösterme-
mekle beraber, yazın dış ortamlarda yapılan spor-
lar nedeniyle zemin problemleri daha çok
yaşanabiliyor. Uygun olmayan zeminde, uygun
olmayan bir ayakkabıyla spor yapmak adeta sa-
katlanma için davetiye çıkartmak gibi oluyor. Ha-
talı ayakkabı nedeniyle yaz mevsiminde en sık
ayak bileği burkulmaları ve dizde bağ yaralanma-
ları şeklinde sakatlıklar yaşanıyor. Bu nedenle
ayakkabılarımızı mutlaka ayak tipimizi öğrendik-

ten sonra, yapacağımız spora özgü olarak almalı-
yız. Ayrıca standart dışı zeminlerde çok daha dik-
katli olunmalı, çünkü giyilen ayakkabılar standart
zemine uygun olarak üretildikleri için ıslak ve
tozlu zeminlerde ayakkabıların stabilitesi bozula-
biliyor. Bunun sonucunda da kayma ve burkulma-
lar yaşanabiliyor. Benzer olarak, dış ortamlarda
yapılan sporlarda kullanılan tenis raketi, golf so-
pası, eldiven, kürek gibi ekipmanlar da profesyo-
nellik düzeyine ve planlanan aktiviteye uygun
olmalı. Aksi halde omuz tendon ve kıkırdak yara-
lanmaları ile el bileği bağ yaralanmaları gibi sa-
katlıklar oluşabiliyor.

Kaslara ani yüklenme yapmak

Doğrusu: Kışın özellikle de Covid-19 pandemisi
nedeniyle aldığımız fazla kilolardan bir an önce
kurtulmak hepimizin isteği. “Ancak uzun süre
spor yapmadığımızda, kaslarımıza çok hızlı yük-
lendiğimizde kas ile tendon yırtıkları ve kopmaları
gibi önemli sorunlar gelişebiliyor” diyen Prof. Dr.
Mehmet E. Erdil şu bilgileri veriyor: “Özellikle
orta yaş grubundaki bireylerde mevcut kas tendon
yaralanması riski ani yüklenmelerde çok ciddi
oranda artıyor. Yapacağımız sporu bir program
dahilinde ve dozajı yavaş yavaş arttıracak şekilde
planlamamız, spor öncesi en az 15 dakika kasları-
mıza germe ve açma egzersizleri yapmamız bizi
olası sakatlıklardan koruyacaktır.”

Kaygan zeminlere dikkat 

Doğrusu: Özellikle havuz sporları yaparken bir an
önce suyla buluşmak amacıyla kaygan zeminde
hızlı hareket etmek veya havuza atlarken dikkatsiz
davranmak; ayak bileğinde burkulmalara, dizde
dönmelere, hatta düşme sonucu kırık oluşumuna
neden olabiliyor. Kaygan zeminlerde hareketleri-
mize dikkat etmek bizi bu tür birçok aksilikten ko-
ruyabiliyor.

Suya kafa üstü atlamak

Doğrusu: Yaz mevsimi denilince aklımıza önce
havuz ve deniz geliyor. Yüzme genel itibariyle or-
topedik rahatsızlıklara en az yol açan ve rehabili-
tasyon açısından çok faydalı bir spor olmasına
karşın, özellikle sığ suya kafa üstü atlamak veya
yüksek yerlerden suya atlamak, pek çok önemli
sorunlara neden olabiliyor. Örneğin basit bel
boyun spazmlarından hayati tehlikelere yol açabi-
len boyun bölgesi omurilik yaralanmaları ve
boyun kırıkları gibi. Dolayısıyla çok yüksek olma-
yan yerlerden, tekniğe uygun atlamanız, suya gire-
ceğiniz yerin derinliğini önceden kontrol etmeniz,
bu tür yaralanmaların önlenmesi için çok önemli.

Risk yüzde 3’e
kadar geriledi

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için tatilde 
ve sonrasında cilt bakımının önemine
değinen Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, 
yaz aylarında cilt bakımı için tavsiyelerde
bulundu. Tatilde ve sonrasında iyi bir cilt
bakımı için dikkat edilmesi gerekenleri 
anlatan Çetinkaya, tatile çıkmadan birkaç
hafta önce düzenli cilt bakımı yapmaya
başlamak gerektiğini söyledi

YAŞAM

Güzellik Koçu
Aylin Çetinkaya
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKıNıN 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

S ağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Ku-
rulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selma Metintaş, pandemi süre-
cinde bayram namazı kılınırken ve bayram-
laşırken alınacak tedbirler hakkında
açıklamalarda bulundu.
Metintaş, "Bayram ziyaretlerinde maske
mutlaka takılı olmalıdır, eldiven kullanı-
mına gerek yoktur" dedi. Bayramın çok
yaygın uygulanan âdetlerinden birisini de
mezarlık ziyaretleri olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Metintaş, “Mezarlıklarda bay-
ramda kalabalığın artması muhtemel ola-
cağından ziyaret arife ve bayram günleri
haricinde de yapılabilir. Ziyaretler mümkün
olduğu kadar az kişi ile yapılmalı ve kısa tu-
tulmalıdır. Kişiler mutlaka maske takmalı,
eldiven kullanmamalı, yanlarında alkol
bazlı el antiseptikleri taşımalıdır. Mezarlık
ziyareti sırasında eller aralıklı ama sık el an-
tiseptiği ile temizlenmeli, hemen ziyaret
sonrasında da eller yine el antiseptiği ile
ovalanarak temizlenmelidir" uyarısını yaptı. 

Pencereleri açık tutun

Kurban Bayramı kutlamasını alternatif
bayramlaşma merasimleri ile kutlanması
gerektiğini belirten Metintaş, bayramlaşma-
ları yüz yüze yapmak yerine telefonla yapıl-
ması gerektiğine vurgu yaptı. Metintaş
sözlerine şöyle devam etti; "Kurban Bayra-
mı'nı alternatif bayramlaşma merasimle-
riyle geçirmeliyiz. Herkes kendisine uygun
olan alternatif bayramlaşma merasimleri
bulabilir, örneğin telefon ya da internet ileti-
şim araçlarıyla bayramlaşma yapılabilir.
Bayram ziyareti yüz yüze olmalı diyenler
için görüşmeler, iklimin de müsait olduğu
düşünüldüğünde açık ortamlarda, kısa sü-
reli, maskeli, ikram olmayan, sosyal mesafe
kurallarına uyularak yapılabilir. Mümkünse
birinci derece yakınlar hariç ev ziyaretinden
kaçınılabilir, kapalı ortamda görüşme ger-
çekleşecekse, odada pencereler açık tutul-

malıdır. Ziyaretçiler de ev sahipleri de
maskeli olmalıdır, ziyaretler 5-10 dakika
gibi kısa tutulmalıdır."

Kolonya ikram edin

"Ziyaret yapılan kapalı alanın büyüklü-
ğüne uygun sayıda kişi odaya alınmalıdır,
ziyaretçilere  su dışında ikramda bulunul-
mamalıdır" diyen Metintaş, "Ancak mas-
kesiz gelenlere maske ikramında
bulunulabilir. Bu bayramın favori ikramı
yüzde 70'lik alkol içeren kolonyalardır. El-
bette yaşlılarımızı çok özledik ama biraz
daha sabır; el öpme, tokalaşma, sarılma
gibi ritüelleri bu bayramda bırakmamız
gerekecek. Herkesin kurallara uyduğu,
sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmemizi
diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı’nda bayram ziyaretleri esnasında uyulması
gereken Covid-19 tedbirlerini hatırlattı. Metintaş, ziyaretlerin olabildiği kadar kısa tutulması gerektiğini dile getirdi

Fındık bahçesi sahipleri ve farklı
kurumlardan temsilcilerin katılı-
mıyla, koronavirüs salgınının mev-

simlik gezici tarım işçileri ve onların
çocuklarının fındık hasadına katılımına olası
etkileri ve önlemlere yönelik araştırma ya-
pıldı. Türkiye’de üretilen fındığın en büyük
alıcılarından Ferrero'nun desteği ile Kal-
kınma Atölyesi, ‘koronavirüs salgınının mev-
simlik gezici tarım işçileri ve onların
çocuklarının fındık hasadına katılımına olası
etkileri ve önlemler’ başlıklı bir araştırma
yaptı. Araştırmayla, mevsimlik gezici işçileri
ve çocuklarının maruz kaldığı veya kalabile-
ceği olası riskleri ortaya koymak ve mevsim-
lik göçün süreçlerini nasıl etkilediğini
belirlemek hedeflendi. Ayrıca, ağustos
ayında fındık hasadına katılacak mevsimlik
gezici tarım işçileri üzerinden bu risklerin en
aza indirilebilmesi için yerel, bölgesel ve ulu-
sal öneriler geliştirilmesine katkı sağlamak
amaçlanırken salgın sürecinin fındık hasa-
dına olabilecek etkilerinin anlaşılmasına da
çalışıldı.

50 kişi katıldı

Araştırma aracı olarak anket çalışması ve
yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih
edildi. Anket, fındık hasadına işçi götüren 50
tarım aracısı ve Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre fındık üretiminin
yüzde 80’ini gerçekleştiren Düzce, Giresun,
Ordu, Sakarya ve Samsun illerine bağlı, fın-
dık üretiminin en fazla olduğu ikişer ilçeden
seçilen toplam 50 fındık bahçe sahibine uy-
gulandı. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise
fındık üretiminin farklı aşamalarında farklı
sorumlulukları bulunan kamu kurumları,
çiftçi/üretici birlikleri, sivil toplum kuruluş-
ları, özel sektör firmaları, Ziraat Odaları ve
meslek örgütleri gibi 31 kurumdan temsilci-
lerle gerçekleştirildi. 

Bahçede bırakmayacak

Araştırmanın öne çıkan sonuçları ve talep
edilen öneriler şöyle: “Mevsimlik gezici
tarım işçilerinin fındık hasadı sürecine kıs-
men ya da tamamen katılamaması duru-
munda, Düzce ve Sakarya illerinde fındık
üretimin yarı yarıya azalacağı söylenirken,
diğer iller için geleneksel imece usulüne dö-
nülebileceği, ‘gurbetçi üreticilerin’ aileleriyle
birlikte bahçeye gireceği, artan işsizlik nede-
niyle mahalli işgücü arzının artacağı ve fın-
dık satış fiyatlarının yükseleceğine dair
beklentiden dolayı kimsenin fındığını bah-
çede bırakmayacağı belirtildi. Görüşmeye
katılanlar, fındığın dalda kalmayacağına dair
yaygın bir inanca sahip.

İletişim olmalı

Üretim süreçlerinin gerektireceği özgün ihti-
yaçları tespit ederek çözüm üretecek yerel
kurumların; fındık üretiminin gerçekleştiril-
mesinde önemli role sahip tarım aracıları,
bahçe sahipleri, büyük firmalar, muhtarlar
ve bu alanda çalışan meslek örgütleri ile sivil
toplum kuruluşları gibi farklı aktörlerin ve-
rimli bir iletişim içinde olmasının gerekliği
ortaya konuldu. Pandemi nedeniyle uygula-
nan tedbirlerin maliyetleri yükselteceği ve
buna karşı ailelerin de değişen koşullarla
başa çıkma stratejisi olarak çocuk emeği
kullanımına yönelebileceği, farklı kurum ve
kişiler tarafından kaygı oluşturdu.  DHA

ZıYARETıN KıSASı 
MAKBULDUR!

Geçici işçiler için
önemli uyarılar

TEDBİRİ 
ELDEN 

BIRAKMAYIN

Bu bayram ziyarete gitmeyin
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Yeşim Taşova da  Ramazan Bayra-
mı'nda olduğu gibi bu bayramda da aile
büyüklerine gidilmemesi tavsiyesinde bu-
lundu. Taşova, Türk toplumunda her
bayram büyüklerin elini öpme ve ziyaret
etme ve bununla birlikte kalabalık ortam-
lar oluşturma gibi ritüellerden bu yıl mut-
laka kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
Taşova, "Özellikle iş ortamı içinde aktif
olarak bulunan kişiler büyüklerini bu şe-
kilde tehlikeye atmamaları gerekiyor"
dedi. Bayram ziyaretlerine gidildiğinde

pandemi tedbirlerine tam anlamıyla uyul-
ması gerektiğinin öneminden bahseden
Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Olur da gidilirse
özellikle yaşlı ve risk grubundakiler için
1,5-2 metre mesafede bulunarak, el hijye-
nine dikkat etmek ve maske kuralına
uymak gerekiyor. Toplu halde yenilen ye-
mekler, ziyaretler olmasın. Ziyaret etme-
yelim. Telefon var, görüntülü konuşma
var, bu seneyi böyle geçirelim. Bunun
başka yolu yok. Hele ki toplumda vakalar
artarken böyle bir riske kimseyi atmamak
gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

EN COK KAZA AGUSTOSTA!
Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2018 yılına göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyon 168 bin 144 olarak
gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10,5 ile ağustos oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ta-
rafından 2019 yılı kara yolu tra-
fik kaza istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik
kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,9
azalarak 1 milyon 229 bin 364'ten 1 mil-
yon 168 bin 144'e geriledi. Söz konusu ka-
zaların 993 bin 248'ini maddi hasarlı, 174
bin 896'sını ölümlü-yaralanmalı kazalar
oluşturdu. Yıl içinde meydana gelen
ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının
yüzde 75,9'u yerleşim yeri içinde, yüzde
24,1'i dışında meydana geldi. Türkiye'de
geçen yıl trafik kazalarında 5 bin 473 kişi
öldü. Bu kişilerden 2 bin 524'ü kaza ye-
rinde, 2 bin 949'u yaralanıp sağlık kuruluş-
larına sevk edildikten sonra kazanın sebep
ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi.
Kazalarda geçen yıl 283 bin 34 kişi de ya-
ralandı. Ölümlerin yüzde 47,5'i yerleşim
yeri içinde, yüzde 52,5'i dışında gerçekleşti.
Yaralanmaların ise yüzde 68,1'i yerleşim
yeri içinde, yüzde 31,9'u dışında oldu.

Ölenlerin yüzde 42,7'si sürücü

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen
trafik kazalarında ölenlerin yüzde 42,7'si
sürücü, yüzde 34,1'i yolcu, yüzde 23,2'si
yayalardan oluştu. Trafik kazalarında

ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre
incelendiğinde, ölenlerin yüzde 76,2'sinin
erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananla-
rın ise yüzde 67,2'sinin erkek, yüzde
32,8'inin kadın olduğu görüldü. Türkiye'de
ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden
olan toplam 204 bin 538 kusura bakıldı-
ğında, bunların yüzde 88'inin sürücü,
yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2'sinin taşıt,
yüzde 1,3'ünün yolcu, ve yüzde 0,5'inin de
yol kaynaklı olduğu belirlendi. Ölümlü-ya-
ralanmalı trafik kazasına karışan toplam
280 bin 700 taşıtın yüzde 53,1'i otomobil,
yüzde 16,3'ü motosiklet, yüzde 14,9'u
kamyonet, yüzde 3'ü minibüs, yüzde 2,3'ü
kamyon, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 2,1'i
çekici, yüzde 1'i traktör ve yüzde 5,2'si
diğer taşıtlardan oluştu. Türkiye'de geçen
yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın
meydana geldiği ay yüzde 10,5 ile ağustos
oldu. En az kaza ise yüzde 5,8 ile şubatta
gerçekleşti. Haftanın günlerine göre bakıl-
dığında ölümlü-yaralanmalı kazaların
yüzde 14,8 ile en fazla cuma, yüzde 13,9
ile en az çarşamba gerçekleştiği görüldü.
Kara yolu ağındaki ölümlü-yaralanmalı
kazaların yüzde 67,8'si gündüz, yüzde
29,4'ü gece ve yüzde 2,8'i alaca karanlıkta
gerçekleşti.

Magandalar yakalandı
O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii
Edirnekapı istikametinde dün
öğlen saatlerinde düğün konvo-

yundaki biri kamyonet iki araç, zikzaklar çi-
zerek dakikalarca ilerledi.  Bütün şeritleri
kapatan iki araç diğer sürücüler için büyük
tehlike oluşturdu. Düğün konvoyundaki
diğer araçtakilerde pencere ve sunroof'tan çı-
karak o anları görüntülemeye çalıştı.  Oto-
yolda ilerleyen diğer sürücülerin araçlarında
ise korku dolu anlar yaşandı. Zikzak çizen
araçların yanından geçemeyen diğer sürücü-
ler duruma tepki gösterdi.

Para cezası kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil
Trafik Ekipler Amirliği ekipleri trafiği tehli-
keye düşüren 34 UV 7955 plakalı araç sürü-
cüsü A.D, 34 CGC 641 plakalı araç
sürücüsü G.A, 34 CMA 273 plakalı araç sü-
rücüsü C.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
Sürücüler A.D ve G.A'ya 2918 sayılı Kara-
yolları Trafik Kanununun 46/2g  maddesin-
den ayrı ayrı olmak üzere 1228 TL para
cezası, Sürücü C A'ya ise  2588 TL para 
cezası kesildi.
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İ nsanlığın başlangıcından günümüze
kadar, nesilden nesile tarifsiz duygunun
adıdır AŞK.

Kültürümüzde; Karacaoğlan’dan Yunus
Emre’ye, Pir Sultan Abdal’dan Aşık 
Veysel’e İlham kaynağıdır AŞK.

Ferhat’ın Şirin’i için dağları delmesi,
Mecnunun Leyla’sı için çöllere düşmesidir
AŞK.

Genelde, çok geniş bir yelpazeye ve cisim-
lere yayılsada, bizim; özde anladığımız, bir
kadın ve bir erkekten oluşan kavramdır AŞK.

Okyanusun bitiminden, denizin doğanın

yeşili ile buluştuğu nefes aldığın her 
yerdir AŞK.

Ahmed Arif’in “hasretinden prangalar
eskittim”dediği mısralarındaki leylasıdır
AŞK.

Nazım Hikmet’in pirayesidir.
Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye 

ablasıdır AŞK.
Yahya Kemal’in; Nazım Hikmetin annesi

Celil’e hanımla yaşadığı aşk sonrası, Nazım
Hikmet; “Hocam olarak girdiğiniz bu evden
babam olarak çıkmazsınız” diye karşı çıkar.
Bu süreç sonunda, Celil’e hanım İstan-
bul’dan gemiyle ayrılmak zorunda kalır. 
Bu ayrılışı; Yahya Kemal’in “Artık demir
almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu 
limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de 

bir kol”
mısralarındaki “sessiz gemi” şiiridir AŞK.
Cemal Süreyya’nın tutku ile bağlandığı,

Tomris Uyarla ayrılığının ardından; “Sen-
den ayrıldığım anda, senin hakkında, hika-

yen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey
söylemeyeceğim; benim ağzımdan kimse
duymayacak” dediği ve o günden sonra
Tomris hakkında hiçbir şey yazmamasıydı
AŞK.

Ümit Yaşar Oğuzcan’ın gerçek ismini hiç
kimsenin bilmediği Ayteniydi.

Abdurrahim Karakoç’un sarı saçlarını
deli gönlüne bağladığı Mihribanıydı AŞK.

“Selvi boylum al yazmalım” filminde
İlyas ile Asya’nın tutkusuydu AŞK.

“Eşkiya” filminde otuz beş yıl hiç konuş-
madan Baranını bekleyen KEJE’nin ölüm-
süz adıydı AŞK.

Zamandır AŞK. çünkü; sadece zamanla
aşkın ne kadar büyük olduğunu anlayabilir-

siniz.
“Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk” Aşkı;

ölmek, öldürmek için değil, yaşatmak için
yaşamalı. Her ne sebeple olursa olsun ölü-
müne değil, ölünceye kadar sevmeli insan.
Her gün kadın cinayetleri, kadına taciz ve
kadına şiddet haberleriyle  irkiliyoruz, üzü-
lüyoruz. ”Dünyayı güzellik kurtaracak, bir
insanı sevmekle başlayacak her şey” Artık
sevelim, sevilelim bitsin artık bu acılar, ke-
derler son bulsun. Kadın;adam olana, ana-
dır, bacıdır, eş’dir, yarendir.

Neşet babanın Dediği gibi; “Kadınlar 
insandır biz insanoğlu”

Kadına her kim insanoğlu ise önünde 
saygıyla eğiliyorum. 

Aşk olsun

mediPol Mega Üniversite Hastanesi
Kardiyoloji Bölümü’den Prof. Dr. Bilal
Boztosun kalp hastalarını sıcak havada

soğuk duş almamaları yönünde uyardı. Prof. Dr.
Bilal Boztosun yaptığı yazılı açıklamada şu ifade-
lere yer verdi: Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa
olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır.
Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok
uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücu-
dun kan akımını değiştirmesiyle  yapılır. Su, ısı
enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu
sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dola-
şım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla
olur.

Tıkanıklığı olanlar dikkat

Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak
için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha
fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan
Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Serinlemek amacıyla
aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüş-
meye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanık-
lık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak
yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp
krizi tetiklenebilir” uyarısında bulundu. Çok sıcak
bir ortamdan ani soğuk duşa girmenin bayılma-
lara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlarına dik-
kat çeken Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı:
Özellikle kalp damar hastalığı bulunan doğumsal
kalp hastalığı, ritim bozukluğu, kontrolsüz hiper-
tansiyonu olan veya ciddi kan sulandırıcı ilaçlar
kullanan bireyler denize, havuza ani dalış yapmak-
tan da kaçınmalıdır. Fakat sağlıklı bireylerin soğuk
duş almasında bir sorun yoktur. DHA

Sıcak havada 
soğuk duş olmaz
Kalp hastaları için sıcak havada serin-
lemek adına soğuk duşun riskli
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bilal
Boztosun, “Su ısıyı havaya göre 30 kat
daha fazla iletir. Aşırı soğuk su ile duş
almak damarlarda büzüşmeye yol
açabilir, kalp krizi tetiklenebilir” dedi.

Pandemi nedeniyle çoğu öğrenci-
nin, yeni öğretim yılında yurt dı-
şında okumak istemediğini ifade

eden Gümüş, “Çünkü hem ne zaman gide-
bilecekleri belli değil hem de ‘hastalanırsam
başıma ne gelir’ korkusu var. O yüzden bir
şekilde yurt dışında üniversite okumaya baş-
lamış binlerce genç, Türkiye’ye dönüş yap-
mak, buraya yerleşmek istiyor” dedi.

Yatay geçiş kolaylığı

Çocuklarının durumuyla ilgili çok kaygılı
olan velilerin yoğun başvuruları üzerine
YÖK’ün yatay geçişle ilgili sınırlamaları, bu
yıla özel olmak üzere yumuşattığını kayde-
den Şenay Gümüş, “Daha önce yurt dışın-
daki üniversitelerde hazırlık sınıfını
tamamlayanlar ve üçüncü sınıftan son sınıfa
geçenler, Türkiye’deki üniversitelere geçiş ya-

pamıyorlardı. Bu yıl hazırlık sınıfları da
dahil, hangi sınıfta olursa olsun Türkiye’deki
üniversitelere geçiş yapabilecekler” diye ko-
nuştu.

Sıralama kriteri de yumuşatıldı

Sınıf ve dönem şartlarını yerine getirseler de
yurt dışındaki tıp ve hukuk fakültelerinde
okuyan öğrencilerin, Türkiye’deki ÖSYM sı-
navında sırasıyla ilk 30 bin ve ilk 150 bin kişi
arasına girme şartı aranıyordu. Bu kriteri ye-
rine getiremeyen öğrencilerin, Times Higher
Education tarafından açıklanan dünyanın
ilk 500 üniversitesi listesine giren kurumlara
kayıtlı ise yatay geçiş yapabildiğini hatırlatan
Şenay Gümüş, YÖK’ün bu yıla özel olmak
üzere bu kriteri de yumuşattığını belirterek
“Bu yıl için Times Higher Education’da ilk
1000’e giren üniversitelerden birinde öğren-

ciyseniz yine Türkiye’deki üniversitelere geçiş
yapabiliyorsunuz” dedi. Şu anda yurt dışın-
daki üniversitelerde okuyan gençler arasında
yoğun bir Türkiye’ye dönme çabası olduğunu
anlatan Şenay Gümüş şunları söyledi: “Eski-
den başvuruların birçoğunu geri çeviriyorduk
çünkü kontenjanımız kısıtlıydı. Şimdi daha
çok başvuruyu karşılıyoruz. Çünkü özellikle
hazırlık sınıfından geçecek öğrencilerin kon-
tenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapma-
sına imkan tanındı.” Altınbaş Üniversitesi'nin
geçmişten bugüne yabancı öğrenciler tarafın-
dan yoğun ilgi gördüğünü, yurt dışında oku-
yup Türkiye’ye dönmek isteyen Türk
gençlerinin de ilgi odağı olduğunu dile getiren
Şenay Gümüş “Üniversite olarak şu ana
kadar, geçen senenin üç katına yakın başvuru
aldık. Hala da başvuru geliyor. Ağustos ayı
sonuna kadar da devam edecek” dedi. DHA

Osman KÖSE

DESENLI MASKE
KULLANMAYIN!
Y ıkanabilir olması nedeniyle çok sa-

yıda kişinin kullanmayı tercih ettiği
baskılı maskelere karşı uzmanlar-

dan uyarı geldi. Özellikle küçük çocukla-
rın kullanması için üretilen çizgi film
karakterli baskılı maskeler, virüsten koru-
mak yerine birçok hastalığa davetiye çıka-
rıyor. Uzmanların çoğu bu maskelerin
koronavirüse karşı koruyucu bir etkisi ol-
madığı konusunda hemfikir. Kulak Burun
Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed
Fatih Evcimik, ailelerin çocuklarını virüs-
ten korumak isterken daha büyük hasta-
lıklara yol açabileceğinin altını çizdi.

Problem oluşturuyor

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, de-
senli maskelerin solunum yoluyla direkt
temas ettiğini belirterek aileleri uyardı. Ev-
cimik, "Son zamanlarda özellikle çocuk-
larda renkli, boyalı maskeleri görmekteyiz.
Kumaş maskeleri görmekteyiz. Özellikle
çizgi film karakterleri çocukların çok daha
fazla ilgisini çektiği için genelde onu tercih
etmekteler. Fakat bu boyalı maskeler maa-
lesef solunum yoluyla direkt temas ettiği
için özellikle alerjik çocuklarda problem
oluşturmaktadır. Fakat bir başka problem
de kullanılan boyanın standardizasyonu
yapılmamışsa yani kullanılan boyanın
sağlık açısından kontrolü yapılmamışsa o
kullandığımız maskenin üzerindeki boya
partikülleri solunum yoluna geçip başka
problemler meydana getirmektedir. Bun-
dan dolayı biz Sağlık Bakanlığı'nın öner-
diği klasik cerrahi maskeyi öneriyoruz.
Beyaz ve renksiz. Ailelerden isteğimiz
mümkünse özellikle dışarı çıkarken ve ka-
palı ortamlarda bu maskeyi tercih etme-
leri. Ve bu maskeleri de mümkün
olduğunca kısa süreli takmaları. Maksi-
mum 3 saati aşmayacak şekilde kullan-
malarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Desenliden uzak durun

Çocuklara mümkün olduğunca cerrahi
maske takılmasının önemine vurgu yapan
Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik,
"Kullanılan malzeme ve boyanın içeriği

kimyasal değilse sıkıntı yok. Fakat genelde
aileler bunları defalarca kullanıyor. Bu da
üzerindeki boyanın solunum yoluna kaç-
masına neden oluyor. Eğer bu boya parti-
küllerin kanserojen etkisi varsa bu daha
ciddi problemlere yol açabilir. Sağlık Ba-
kanlığı'nın önerisi mümkünse bu tarz
kumaş maskelerden uzak durarak cerrahi
maske kullanılmasıdır. Eğer çocuğa taktı-
rabiliyorsak cerrahi maske taktıralım. Bo-
yalı kumaş maskeler maalesef belli
standartlarda üretilmiyor. Özellikle merdi-
ven altı üretimin olduğunu duyuyoruz. Ai-
leler bu tarz maskeleri mümkün olduğu
kadar kullanmamalı. Eğer kullanılacaksa
da mutlaka belli standartlara uygun ola-
rak üretilen maskeleri kullanmalarını tav-
siye ediyoruz. Merdiven altı üretimlerden
mümkün olduğu kadar uzak dursunlar"

şeklinde konuştu.

Alerji olabilirsiniz

Baskılı maskelerin direkt solunum yo-
luyla temas ettiği için çocuklarda nefes
darlığına yol açabileceğini söyleyen Doç.
Dr. Evcimik, "Başlangıçta bu çocuklarda
genelde bir nefes darlığı başlar. Özellikle
alerjisi olan çocuklarda. Yine burundan
soluduğumuz için burun kaşıntısı, peş
peşe hapşırma atakları eğer bu tarz sıkın-
tılar maske kullanımı ile geliyorsa o
zaman maske üzerindeki kimyasalların
alerjiyi tetiklediğini düşünebiliriz. Bu tür
durumlarda mutlaka maskeyi çocuktan
uzaklaştıralım. Mümkünse cerrahi mas-
keye dönelim. Farkında olmadan çocu-
ğun alerjik reaksiyonlarını başlatmış
olabiliriz" diye konuştu. DHA

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında özellikle küçük çocuklar için üretilen desenli veya baskılı maskeler tehlike saçıyor. Uzmanların
çoğu bu maskelerin koronavirüse karşı koruyucu bir etkisi olmadığını, aksine zararlı olacağını söylüyor. Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik,
"Boyalı kumaş maskeler maalesef belli standartlarda üretilmiyor. Aileler bu tarz maskeleri mümkün olduğu kadar kullanmamalı" dedi.

BİLGİSİZ OLDUĞUMUZ
İÇİN BUNLARI ALDIK
Torunlarına çizgi film karakterli
maske aldıklarını söyleyen Cumali
Çetin, "Çocuklarda artık alıştı. Ta-
kıyorlar mecbur. Böyle çizgi filmli
olunca daha kolay oluyor ikna
etmek. Hem diğerleri geniş olduğu
için kullanamıyorlar onları. Bunlar
daha kullanışlı. Boya maddesinin
maskede zararlı olacağını ilk defa
duydum. Bilgisiz olduğumuz için
bunları aldık. Çocuk maskesi dedi-
ler biz de aldık. Bilseydik çocuğu-
muzun sağlığı için bunları
kullanmayız yani. Bundan sonra
kullanmayız" ifadelerini kullandı.

İki yaşındaki kızına maske takmakta zorlan-
dığını dile getiren Özlem Aslan, "Zorlanıyo-
ruz valla. Biraz önce onun kavgasını
yapıyorduk. Takmak istemiyor. Bak herkes
takıyor deyip taktırmaya çalıştım. Tabii ki

çok sıcak ve boğucu oluyor. Bizimki desenli
ama altında bir katman daha var. Müslin
bezinden bu zaten. Dikkat ederek aldım. Ta-
nıdığımıza özel dikim yaptırdık bunu. Çünkü
yüzüne göre bulmak çok zor çocukların.

Ama dikkat ediyorum baskılı almamaya
çalışıyorum" dedi. Yine çocuklarına renkli
maske takan Aynur Kurtulmuş ise, "Eşim

tekstilde çalışıyor. Onların firmaları yapıyor
bu maskeleri. Oradan kullanıyoruz biz. Za-
rarlı olduğundan haberim yok. Bir bilgim
yok açıkçası. Hiç duymadım ben ama zarar-
lıysa bundan sonra beyaz takarız" dedi.

ZORLA MASKE TAKTIRIYORUZ

Koronavirüs salgını,
hayatlarının en kritik
dönemlerini yaşayan
üniversite öğrencile-

rinin durumunu da
etkiledi. En çok 

etkilenenler arasında 
bin bir emekle yurt 

dışında üniversite
okumaya gitmiş genç-

ler de başı çekiyor

Türk öğrenci akını basladı
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Bir ‘şükür’ de 
Justinianus’a gider mi!

Ş ükürler olsun ki mimarlar şahı Mimar Sinan
gibi bir deha çıkmış da Ayasofya’yı bugünlere
kadar ayakta tutan güçlendirme çalışmalarını

yapmış. Yoksa, daha öncekiler gibi bugün Türki-
ye’nin baş camisi olarak görülen Ayasofya da büyük
ihtimalle çökerdi. Düne kadar parayı basan girip tur-
luyordu yapıda… Şimdi beleş olunca fetheder gibi
hücum başlayacak ya;

Yağma yok; pandemi var…
Giriş mi;
Seçmece!..
Şükürler olsun ki, Müslüman Türk alemini bugün

İslamın şartlarının gizli kalmış bir maddesini daha
bulmuş gibi coşturan Miletli İsidoros çıkmış da Aya-
sofya’yı inşa etmiş. Yoksa, bugün ‘şükür namazı’nı
nerde kılacaktı zevat…

Aslında Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi gibi
doğal bir sonuç olamazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
2019 seçim propaganda toplantılarında, "Seçimler-
den sonra Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu
ne demektir? Yani Ayasofya'yı müze olmaktan çıka-
rıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz"
demedi mi;

Demek ki İsidoros, Ayasofya’nın aslını kimseye
çaktırmadan cami olarak inşa etmiş. Yaptığı bina
aslına döndüğüne göre, İsidoros da artık mezarında
hoplayıp zıplamaz. Ayrıca İsidoros, İslamiyet yeryü-
zünde yayılmaya başlamadan önce Müslümanlar
adına Hristiyanlar arasına casus olarak gönderilmiş
de olabilir. Neden dersen;

Bizans İmparatoru I. Justinianus, zırt pırt yıkılan
Ayasofya’nın yerine devasa bir kilise yapmaları için
İsidoros ve Anthemius’a görev verir. Tee 532 yı-
lında… Rivayet odur ki; İsidoros binanın taslaklarını
hazırladığı bir gece uykuya dalar. Sabah uyandı-
ğında, Ayasofya’nın bitmiş halde bir planını masa-
sında görür. Gördün mü kerameti… Hangi inancı
sağlam topluluklara nasip olmuştur keramet sahibi
ermişlerin yardıma muhtaç olanlara el uzattığı…
Derler ya; ‘Kul dara düşmeyince Hızır imdada gel-
mez imiş…’ İşte, hizmet yazgısına 2020’de cami
olacağı yazılan Ayasofya’nın planlarını çizmeye 
çalışan İsidoros’a (bak bunu kitaplar yazmaz); belli
ki bizim ermişlerden biri el vermiş…

Sonra Fatih çıkmış, İstanbul’u fethetmiş ve Aya-
sofya’yı İslam alemine kazandırmış. Elbet ona da bir
şükür gidecek.

Ancak, bugün cami olarak kullanılan Ayasofya’yı
kilise hizmeti vermekten kurtaran Mustafa Kemal
Atatürk’e şükretmeyecekleri kesin!

‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen hainle aynı kul-
varda koşturan vatan hainleri bilmezler mi; Yunan
kazansaydı bugün Ayasofya’nın yanından geçemeye-
cek durumda olacaklarını… Çanlar çangırdarken
kulaklarını bile kapatma cesareti bulamayacakla-
rını… Ayasofya’nın cami olması tırı vırı; daha önce
yazanlar da oldu, burda mesele, Atatürk imzasının
‘yok’ sayılması.

İyi de;
Yok saymak iktidarı ele geçirmekle oluyorsa…
Bu arada, ‘Kutsal Bilgelik’ anlamına gelen Aya-

sofya adı, Antik Yunancadan geliyor… Bu durumda
Yunan, Ayasofya adını bir camiye verdirerek bu
vatan hainleri penceresinden bakıldığında kazanmış
zaten…

Şimdi;
‘Şükür’ parayla değil…
Hazır şükürler dizisine girilecekken, gider mi 

dersin Ayasofya gibi dev bir yapıyı Müslüman Türk
alemine kazandıran;

Bizans İmparatoru Justinianus’a da bir ‘şükür!’

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler,
sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasıyla sı-

nırlı değil. Uzmanlar tedbir ve tedavi amaçlı kullanılan
maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi malzemelerin

de bulaş riski taşıdığı konusunda uyarılar yapıyor

Pandemi hastanelerinde hastalar, hasta ya-
kınları ve sağlık çalışanlarının kullandığı
maske, eldiven koruyucu giysi gibi tüm tıbbi
malzemeler, bulaş riskine yol açmaması için
titiz bir çalışmayla toplanıp imha ediliyor

ATIKLAR BOYLE
IMHA EDILIYOR
D emirören Haber Ajansı (DHA)

ekibi, İstanbul Üniversitesi İstan-
bul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden

alınan bu tıbbi atıkların İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından
toplanılması ve imha edilmesi süreçlerini
yerinde izledi. Hastanede kullanılan
maske, eldiven, koruyucu giysi ve tıbbi
atıkların bu konuda eğitim almış personel
tarafından özel bir çalışma yöntemiyle
toplandığını anlatan İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü
İhsan Papakçı, "Tıbbi atık depomuz 2
günlük atığın depolanabileceği kapasitede.
Bunun yanı sıra iki gün içinde imha edil-
mek için alınamıyorsa bile, artı 4 derecede
saklayabileceğimiz kapasitede alanımız
mevcut. Tıbbi atıkları bekletmiyoruz
hemen hemen her gün imha edilmek için
alınıyor. Olası bir problem yaşanması du-
rumunda ise yedek depomuz ile 1 haftalık
atığı depolama imkânımız var" dedi.

Özel olarak korunuyor

Görevli personellerin enfeksiyon kontrol
komitesi ve çevre birimi tarafından yılda 2
defa özel bir eğitimden geçirildiğini söyle-
yen İhsan Papakçı "Bu işte görev alan per-
sonelimizi korumak için azami derecede
dikkat gösteriyoruz. Hatta bu süreçten
önce atıkları tartarak teslim ediyorduk.
Ancak, bu dönemde mümkün olduğunda
personelimizin bu atıklara temasını azalt-
mak için tartı işleminden vazgeçtik" diye
konuştu. Hastane içerisindeki atıkların
ayrı ayrı kovalarda ayrıştırıldığını belirten
Papakçı "Mesela hasta dikkatsiz davrandı
maskesini çıkardı ve evsel atığa attı. Bu
durumda biz bütün çöpü tıbbi atık olarak
değerlendiriyoruz. Kurum içerisindeki
tıbbi atıklar ayrıştırıldıktan sonra görevli
personeller tarafından depolanıyor ve her

gün imha edilmek üzere İSTAÇ tarafından
alınıyor" şeklinde konuştu.

Buhardan elektrik üretiyoruz

Hastanelerden toplanan tıbbi atıklar
İBB'ye ait sterilizasyon tesisine getiriliyor.
Tıbbi atıklar burada belirli aşamalardan
geçerek otoklav adı verilen ünite içinde
yüksek ısı ve basınca maruz bırakılarak ste-
rilize ediliyor ve evsel atık bölümüne gön-

derilerek imha ediliyor. Koronavirüs tedbir
ve tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme
atıklarının bir kısmı da doğrudan yakılarak
imha ediliyor.  İSTAÇ Genel Müdürü
Mustafa Canlı, yakma ünitesinin günlük
kapasitesinin yaklaşık 24 ton civarlarında
olduğunu söyledi. Canlı, "Bu üniteden elde
ettiğimiz buhardan elektrik üretiyoruz.
Yaklaşık 540 kilovat bir elektrik üretimi söz
konusu" ifadelerini kullandı. DHA

108 TON KAPASİTELİ 
TESİSTE İMHA EDİLİYOR
Mustafa Canlı, imha tesisine her
gün 6 bin 230 farklı noktadan tıbbi
atık geldiğini belirterek imha süre-
cini şöyle anlattı: "Atıklar bu tesise
geliyor ve burada önce sterilize
ediliyor ve evsel atık bölümüne
gönderilerek burada imha ediliyor.
Bir kısım atıklar ise başka bir te-
siste yakılıyor. Tesisimizin kapasi-
tesi günlük 108 ton. Bizim günlük
topladığımız tıbbi atık ise 70 ile 80
ton arasında değişiyor. Tıbbi atık-
lar tesisimize geldikten sonra bant
sistemimize boşaltılıyor. Bir raylı
sistemle konteynırlar tıbbi atıklarla
dolduruluyor. Otoklav adı verilen 3
adet ünitemiz var. Tıbbi atıklar bu-
rada yaklaşık 145 santigrat dere-
cede, 3.2 bar basınç altında, 45
dakika da sterilize ediliyor. Bu şe-
kilde mikroptan arındırılıyor. Daha
sonra evsel atık bölümüne gönde-
rilerek burada imha ediliyor. Yılda
yaklaşık 28 bin ton tıbbi atık toplu-
yoruz. Bu atıklar ya sterilize edili-
yor ya da yakılıyor" dedi.

Tesis içerisinde çalışan personellerinin bu
süreçte sağlık çalışanları kadar risk al-
tında olduklarını belirten Canlı, alınan
tedbirlerle bugüne kadar hiçbir çalışanla-

rının enfekte olmadığını söyledi. Canlı,
"Özellikle sağlık kuruluşlarından tıbbi
atıkların düzenli ve yönetmeliklere uygun
bir şekilde depolanmaları konusunda dik-

katli olmalarını istiyoruz. Bu son dere-
cede önemli. Atıkların sağlıklı toplanma-
dığı, gelişi güzel sağa sola atıldığı
yönünde şikayetler oluyor. Sıkıntı yaşan-
maması için bu tıbbi atıkların düzenli ve
yönetmeliklere uygun bir şekilde depo-
lanmaları gerekiyor" diye konuştu. 

ErkEk rolüne yüklenen
sorumluluk ne kadar fazla
ise erkeğin yaşayacağı ye-

tersizlik o derecede derin olacaktır
diyen Demirci “Yetersizlik hisleri öf-
keye, öfke şiddete dönüşecektir. Bu
tür toplumlarda, erkek doğduğu anda
ona aileye bakacak, soyu devam etti-
recek en önemli varlık gözü ile bakılır.
Erkeğin yaptığı yanlışlar “erkektir
yapar” olarak değerlendirilir. Kadını
tatmin etme görevi ona verilir. Öyle
bir algı yaratılır ki dünyada ki tüm
varlıklara sahip olabilme gücüne
sahip olduğu inancı ile yetiştirilir. Bu
inanç öyle tehlikelidir ki, sahip ola-
madığı varlığa başkasının sahip ola-
bilmesi ihtimaline tahammül edemez
ve onu ortadan kaldırma yolunu
seçer” ifadelerini kullandı.

Kendini kanıtlama çabası

Erkeğin bu duruma gelmesinin bir
anlık cinnetle, öfkeyle değil, doğduğu
andan itibaren yaşadıkları ile belirle-
neceğini söyleyen İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nden Dr. Onur Okan De-
mirci, “Şiddete eğilimli olan erkek
kendini soyuna kanıtlama çabasında
olan, yetersizlik hisleri ve özgüven so-
runları yaşayan, ilkelliğinin evrimini
sürdüremeyen bir varlıktan öteye gi-
dememektedir. Sahip olma arzusu ile
yanıp tutuşan erkek önüne çıkan her
engeli ona öğretilen ve bildiği tek yol

olan şiddet yolu ile çözmeye çalışa-
caktır” dedi.

Eşitlik öğretilmeli

Bu kısır döngünün çocuklara eşit ol-
manın öğretilerek değiştirilebileceğini
belirten Demirci, “Ailelerimizin bizde
bıraktıkları, onların ailelerinin de ken-
dilerinde bıraktıkları ve bizlere aktar-
dıkları izleri kendi çocuklarımıza
aktarmaktan vazgeçerek, cinsiyet rol-
lerine anlamsız ve gereksiz sorumlu-
luklar yüklemekten kaçınarak, kendi
eksikliklerimizi çocuklarımızın üze-

rinde gidermeye çalışmayı bırakarak,
çocuklarımızı olduğundan fazlası gibi
değil olduğu gibi kabullenmeyi öğre-
nerek, soyun devamını getirecek ola-
nın erkek değil vicdan, şefkat, barış
olduğunu anlayarak, önemli olanın
kendimizi başkalarına kanıtlama ça-
basının değil kendimizi kusurları-
mızla kabullenmemizin olduğunu
görerek, eğitimi asıl alması gerekenin
çocuklardan önce aileler olduğunu
anlayarak bu vahşi ve acımasız dön-
günün kırılmasını sağlayabiliriz”
ifadelerini kullandı. DHA

donguyayin@gmail.com
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Tercih tarihleri açıklandı
27-28 Haziran 2020
tarihlerinde gerçekleş-
tirilen Yükseköğretim

Kurumları Sınavı sonuçları açık-
landı. Üniversite tercihlerinin ise
6-14 Ağustos tarihleri arasında
yapılacağı duyuruldu. Koronavi-
rüs salgını nedeniyle üniversitele-
rin online olarak düzenlediği
tanıtım günleri ise yeni normalle
birlikte yerleşkelere taşınıyor. İs-
tanbul Gelişim Üniversitesi'nin
2020-2021 öğretim yılı için dü-
zenlediği tercih ve tanıtım günleri
4-14 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşecek.

Detaylı bilgi verilecek

Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(YKS) sonuçlarının açıklanması-
nın ardından aday öğrenciler ve
aileleri için üniversite arayışı baş-
lıyor.Tercih ve tanıtım günleri ile
birlikte öğrenciler hedeflerinde
bulunan üniversiteleri ziyaret
etme imkânı buluyor. İstanbul
Gelişim Üniversitesi akademis-
yenleri, rehberlik uzmanları ve

alanında uzman tanıtım ekibiyle
tercih süreci kapsamındaki aday
öğrencilere, en doğru tercihi yap-
maları konusunda destek vererek
bölümler hakkında detaylı bilgi
verecek.

Mesafe kuralına uyulacak

İstanbul Gelişim Üniversite-
si’nden yapılan açıklamada, pan-
demi nedeniyle güvenli mesafe
kurallarına uygun şekilde yürü-

tülecek olan Tercih ve Tanıtım
Günleri’nde aday öğrencilerin,
uzmanlar tarafından üniversite-
nin tarihi, akreditasyon prog-
ramları, yerleşkeleri, taban
puanları, laboratuvarları, burs-
ları, iş imkânları, sosyal aktivite-
leri, araştırma merkezleri,
kütüphaneleri, öğrenci kulüp-
leri, değişim programları gibi bir-
çok konuda bilgilendirileceği
bildirildi. DHA

Şiddet kadının
kaderi değildir

Kadına şiddetin kişisel değil toplum-
sal bir sorun olduğunu ifade eden
Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci,
sorunun kaynağına inilmediği sürece
ortadan kaldırılamayacağını söyledi.
Şiddetin erkeğe mahsus değil
topluma mahsus olduğunu belirten
Demirci, “Erkek şiddeti kadının kaderi
değil toplumun öğretisidir” dedi

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürü İhsan Papakçı,
"Tıbbi atık depomuz 2 günlük atığın depolanabileceği

kapasitede. Bunun yanı sıra iki gün içinde imha edilmek
için alınamıyorsa bile, artı 4 derecede saklayabileceğimiz

kapasitede alanımız mevcut” açıklamasını yaptı. 
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Giderek artan kargo ihtiyacını karşıla-
maya yönelik olarak bir proje hayata geçi-
ren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları

Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan 'YK
Plus’ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şan-
sına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirile-
cek olan ‘YK Plus Taşıyıcı’ uygulamasına giren kişiler,
çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebile-
cek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine
göre gelir elde edecekler. Buna göre ‘Taşıyıcı’ uygula-
masına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar
kazanç sağlayabilecek.

Ek gelir kapısı

YK Plus projesinin bir diğer uygulaması olan ‘Teslim
Noktası’ ise mahalle esnafının ek gelir kazanmasına
imkân verecek. Bu uygulama ile Yurtiçi Kargo müşte-
rileri, farklı bir teslimat seçeneğinden daha yararlana-
bilecek. Tüketici, ‘adrese teslim’ seçeneğinin dışında
‘teslimat noktası’ seçeneğini de kullanabilecek. Tesli-
mat noktası seçeneğini kullanan tüketici, uygulamaya
dâhil olan mahalle esnaflarını sistemde görecek ve
kendisine en yakın olan esnafı seçebilecek. Böylece
kargosunu istediği zaman giderek mahalle esnafın-
dan teslim alabilecek.  Uygulamaya dâhil olan ma-
halle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak. DHA

RESMİ BAŞVURULAR 
BAYRAMDAN SONRA
Kargo şirketi Yurtiçi Kargo’nun hayata
geçirmeye hazırlandığı araç sahipleri-
nin kargo taşıyıp ek gelir sahibi olacağı
proje için resmi başvurular bayramdan
sonra başlıyor. Tüm başvurular resmi
web sitesi üzerinden toplanacak

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk
tema parkı olduğunu hatırlatan İsfanbul,
Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kar-

şılamaya hazırlandığını duyurdu. İsfanbul Tema Park,
sevdikleri ile eğlence ve macera dolu, unutulmayacak
anılara imza atmak isteyenler için bayrama özel bir
kampanya başlattığını açıkladı. Eğlence merkezi, 31
Ağustos tarihine kadar sürecek kampanya ile herkesin
doyasıya eğlenmesi adına online biletlerde yüzde 60 in-
dirim fırsatı sunduğunu bildirdi.  

Sınırsız eğlence

İsfanbul Tema Park bayram kampanyası ile ilgili, "Kur-
ban Bayramı’nda İsfanbul Tema Park, eğlence dolu o
özlenen bayram günlerini yaşamak isteyenler için en
ideal adres olacak. 7’den 70’e herkesin, ailece sınırsız
eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park, heyecan
dolu üniteleri ile bayram coşkusunu, neşesini bir başka
yaşatacak. Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacak-
ları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, sınırsız
eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misa-
firlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsızca
faydalanma imkanı sunuyor" bilgisini verdi. DHA

Bayrama özel
kampanya
İsfanbul Tema Park, Kurban 
Bayramı’na özel bir kampanya
başlattı. 31 Ağustos tarihine kadar
sürecek kampanya ile eğlence 
severler online biletlerde yüzde 
60 indirim fırsatı yakalayacak

Dünyanın en önemli yat üretim merkezlerinden 
biri olan Türkiye tersaneleri, pandemi sürecinde

sosyal mesafe ve izole hayat tarzı gerekliliği nede-
niyle aile tipi 16-25 metre arası teknelerin üreti-

mine yöneldi. Yat sektöründe yerli üretim 2020’nin
ilk 6 ayında yüzde 12 oranında artış gösterdi

Türkiye’nin deniz üzerinde, açık havada düzenle-
nen Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı 3-11
Ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanı-
yor. Fiyatları 65 bin TL ile 80 Milyon TL arasında
değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği 
fuarda bu yıl 500 Milyon TL satış hedefleniyor

500 MILYON SATIS
HEDEFLENIYOR!

U luslararası Boat Show Tuzla
Deniz Fuarı, 03-11 Ekim ta-
rihleri arasında Viaport Mari-

na’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.
2021’in en özel tekne tasarımları,
2020’nin son avantajları ve ödüllü ta-
sarımların yanı sıra sektörün en önemli
markalarının lansman tekneleri Ulus-
lararası Boat Show Tuzla Deniz Fua-
rında meraklıları ile buluşacak. Bu yıl,
Boat Show Tuzla Deniz Fuarına, Orta
Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna
ve Rusya’nın yanı sıra, Avrupa’dan da
büyük ilgi olduğu belirtildi. Ekim’e
kadar Rusya uçuşlarının açılmasını ve
Avrupa’nın riskli seyahat ülkeleri liste-
sinden Türkiye’nin çıkarılmasını bekle-
yen Yat firmaları, Ekim ayında
düzenlenecek Uluslararası Boat
Show Tuzla fuarında geçen
yıla göre yüzde 25 civarında
satış artışı bekliyor. Ulus-
lararası Boat Show
Tuzla Deniz Fuarı, 3-
11 Ekim tarihleri
arasında, 200’ün
üzerinde yerli üre-
tim ve ithal tek-
nenin
sergileneceği,
Viaport Marina
ortamında, Alış-
veriş Merkezi,
Tema Park,
Aslan Park gibi
eğlence merkezle-
rinin sunduğu çe-
şitlilik ve
etkinliklerle, en üst
düzeyde hijyen ve
güven ortamında gerçek-
leşeceği duyuruldu.

Toplam değer 1 milyar

Fuar, her bütçeye uygun fiyatlarda ve
boyları 5 metre ile 40 metre arasında
değişen 200’ün üzerinde tekneyi yeni
sahipleri buluşturmak için kapılarını
açacak. Toplam değeri 1 Milyar TL’yi
geçen ultra lüks mega yatlar, motor
yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Gu-
letlerin, denize tutkun olanlar ve pan-
demi ile birlikte hayata giren sosyal
mesafe – izolasyon gerektiren yeni
yaşam tarzını sürdürmek isteyenler ile
teknede sağlıklı yaşam kuralından vaz-
geçemeyenlerin buluşacağı Boat Show
Tuzla Deniz Fuarı’nda, düşük bütçeyle
deniz keyfini yaşamak isteyenler için fi-
yatı 65 bin TL’den başlayan ekonomik
tekneler de yer alacak. 

İlk kez sergilenecek

Pandemi sonrası tüm dünyada eko-
nomi daralma yaşarken, güvenle tatil
yapmanın alternatiflerini arayanlar yat
sektörünün bu yıl yüzünü güldürdü.
Gerek yat üreticileri, gerekse yeni izole
yaşam tarzına uygun tatil için tekne sa-
hibi olmayı düşünenleri buluşturacak
olan Uluslararası Boat Show Tuzla

Deniz
Fuarına ilgi-

nin de büyük olduğu bildirildi. Tür-
kiye’de ilk kez sergileneceği belirtilen
“Lansman Tekneler”, Türkiye tersane-
lerinde üretilen ultra lüks mega yatlar,
ailelerin gözdesi katamaranlar, dünya-
nın en ünlü markalarının 2021 tasarım-
ları ve ödüllü tekneler ilk kez
meraklıları ile buluşacak. 

200’ün üzerinde tekne

Dünyanın en önemli yat üretim mer-
kezlerinden biri olan Türkiye tersane-
leri, pandemi sürecinde sosyal mesafe
ve izole hayat tarzı gerekliliği nedeniyle 
aile tipi 16-25 metre arası teknelerin
üretimine yöneldi. Denizlerde güvenle
tatil yapmanın yanı sıra, doğayla iç içe
olmak ve izole tatil imkanı sunan tek-
nelere yönelik ilgi sadece Türkiye için-
den değil, yurt dışından da geldi. Türk
yat üreticileri, yurt dışından da birçok
sipariş için ön anlaşma yapmaya baş-
ladı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçı-
ları Birliği'nin (GYHİB) açıklamasına
göre, yılın ilk altı ayında ihracatını en 

fazla artıran sektörlerin ba-
şında gelen gemi, yat ve

hizmetleri sektörü, yük-
selişi haziranda da
sürdürdü. Gemi, yat
ve hizmetleri ihra-
catı Haziran’da
geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde
58,8 artışla 88 mil-

yon 349 bin dolara
ulaştı. Sektör, hazi-

randa ihracatını en çok
artıranlar arasında yerini

aldı. Birliğin yılın ilk yarısındaki
ihracatı ise yüzde 1,9 artarak 501

milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşti. 

Her yıl büyüyor

Fiyatları 65 bin TL ile 80 Milyon TL
arasında değişen 200’ün üzerinde tekne-
nin sergileneceği Uluslararası Boat
Show Tuzla Deniz Fuarı’nda bu yıl 500
Milyon TL satış hedefleniyor. Fuar her
yıl yüzde 20 oranında büyüyen sektörün
en büyük buluşması olarak nitelendirili-
yor. Uluslararası Boat Show Tuzla
Deniz Fuarı ile ilgili şu bilgilere yer ve-
rildi; “Pahalı tasarımlara ilginin her yıl
büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik
teknelerin de oranı hızla artması sektö-
rün büyümesine fayda sağladığı bildi
rildi. Herkesin rahat sahip olması için
bazı ekonomik dengelerin göz önünde
bulundurulduğu yerli tekne üreticileri,
Avrupa’da 2-2,5 Milyon Euro civarında
satılan aynı boyda ve özellikte tekneyi
Türkiye’de 1 Milyon Euro’ya alma fır-
satı sunuyor. Mega Yat üretiminde dün-
yada 3’üncü sırada olan Türk
tersanelerinin üstün kaliteli üretilmiş tek-
neleri, Avrupa’nın yarı fiyatına üretebil-
mesi, dünyada tekne alıcılarının ilgisini
Türkiye’ye yönlendiriyor.” DHA

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Mü-
dürü Emel Yılmaz, yaptığı açıklamada

uygun fiyata güvenle tatil yapmak iste-
yenlerle tekne üreticilerini ve ithalatçı-
ları yine güvenle Viaport Marina’da

açık havada, deniz üzerinde buluştur-
duklarının altını çizerek şunları söy-

ledi; “Maalesef dünya genelinde
yaşanan pandemiden dolayı sosyal

yaşantılarda çok büyük değişiklik
söz konusu. İzole yaşam tarzı,
uzunca bir süre hayatımızın bir
parçası olacak gibi görünüyor. Bu

süreç, tekne sektörünü çok olumlu
yönde etkiledi. Yat siparişlerinde

aile tipi dediğimiz 12-25 metre boyla-
rındaki sipariş görüşmelerinde çok

hızlı bir artış var."

İZOLE YAŞAM 
ÇOK ETKİLEDİ

KATAMARANLARA
İLGİ ÇOK YOĞUN

Bu yıl kompozit katamaranlar ka-
labalık aileler için kullanışlı ol-
ması nedeniyle pandemi
döneminde en çok ilgi gören yat
tiplerinden biri olduğunu söyleyen
Emel Yılmaz, “Katamaranlar bir
süredir Türkiye’de zaten yükseliş-
teydi ama Pandemi ile birlikte her
ailenin kullanabileceği bir daire
konseptinde olan Katamaranlar
en fazla talep gören tekneler ara-
sında birinci sıraya yükseldi. Tek-
neye uzak ama eve alışkın
insanların deniz üzerindeki konfo-
runu sağlayan Katamaranlar, büt-
çesi kısıtlı olanlar içinde çok iyi
bir seçenek oluyor. Motor yatlarda
ise, 24 metre üstü mega yatlara
ilgi çok fazla. Türkiye’de de in-
sanlar, yılın 12 ayı, en azından
hafta sonlarını yaz-kış teknede
deniz üzerinde güvenle ve izole
yaşam tarzına uygun şekilde sos-
yalleşerek geçirmek için lüks yat-
ları tercih ediyor " diye konuştu.

2020 yılının ilk 6
ayında yüzde 100 elek-

trikli otomobillerden
173 tane satılırken, 

hibrid modellerin 4 bin
689 adet satıldığı

kaydedildi. Açıklanan
verilere göre, 2020’nin

ilk 6 aylık verileri 
2018 yılının tüm yıl
satışlarını geçerken,

2019 yılının aynı döne-
mine göre de artış
yaşandığı saptandı

Medya takip kurumu
Ajans Press, elektrikli
ve hibrid araçlarla ala-

kalı basına yansıyan haber adet-
lerini inceledi. Ajans Press’in
dijital basın arşivinden derlediği
bilgilere göre bu yıl elektrikli ve
hibrid araçlar ile alakalı basına
bin 422 haber yansıdığı tespit
edildi. Geçmiş yıllara bakıldı-
ğında ise geçen yıl bin 961, 2018
yılında ise 2 bin 653 olduğu kay-
dedildi. Böylelikle satış oranları-
nın daha az olmasına rağmen
en çok konuşulma oranının
2018 yılında olduğu saptandı.

Yüzde 2.9

Ajans Press’in, Türkiye Elek-

trikli ve Hibrid Araçları Der-
neği (TEHAD) verilerinden
elde ettiği bilgilere göre, elek-
trikli ve hibrid otomobil satışla-
rının arttığı saptandı. 2020
yılının ilk 6 ayında yüzde 100
elektrikli otomobillerden 173
tane satılırken, hibrid modelle-
rin 4 bin 689 adet satıldığı kay-
dedildi. Açıklanan verilere göre,
2020’nin ilk 6 aylık verileri 2018
yılının tüm yıl satışlarını geçer-
ken, 2019 yılının aynı döne-
mine göre de artış yaşandığı
saptandı. Türkiye otomobil pa-
zarına yüzdesel olarak bakıldı-
ğında da elektrikli ve hibrid
otomobil satışlarının yüzde 2,9
olduğu kaydedildi. DHA

Satışlar tavan yaptı
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Dergicilikte editör - yazar ilişkisini 
yorumlar mısınız? Bir dergiye ilk kez 
yazı gönderen bir yazarın editörle 
ilişkisi çok merak edilen bir konudur. 
Bu kısmı okurlara biraz anlatır mısınız?  
Dergimizde sekiz editörümüz çalışıyor, 
bir arkadaşımız gelen maillere cevap 
veriyor ve gelen çalışmaları topluyor. 
Beş arkadaşımız yayın kurulunu oluş-
turuyor. Maillere bakan kişi yazıları 
toplayıp yazar isimlerini siliyor ve yazı-
ları kodluyor. Kodlanan yazıları beş ki-
şiden oluşan yayın kuruluna 
gönderiyor. Yayın kurulundan seçilen 
çalışmalar da öteki iki editöre gönderi-
lip düzeltileri yaptırılıyor. İlk dosyalara 
bakan editörümüz de çalışma gönde-
renlere yazılarının yayınlanıp yayınlan-
mayacağı konusunda bilgilendirme 
yapıyor. Bu noktada yazarla editör ara-
sında en fazla ilişki maillere bakan edi-
tör arkadaşımızın oluyor. Yaşanılan 
sıkıntıları ve yapılması gerekenleri kı-
saca anlatayım. 
1) Birden fazla eser gönderiliyor ve hiç-
bir açıklama yapılmıyor. Birden fazla
eser gönderilebilir fakat, kendini tanıtan
küçük bir açıklama çok faydalı olur.
2) Mail gönderim alanına direk çalış-
mayı paylaşıyorlar. Çalışmalarını Word
belgesine yazıp mail ekinde sunmak,
aksi halde gelen çalışmalar değerlendir-
meye alınmayıp siliniyor.
3) Aynı çalışmayı birden fazla dergiye
gönderiyorlar. Etik olarak en hassas ol-
duğumuz konu, her yazısını yayımlaya-
cağımız yazara soruyoruz daha önce 
bir dergiye bu çalışmayı gönderdiniz mi 
diye. 
4) Yayınevimizin farklı mail adreslerine
dergi için çalışma gönderiyorlar. En çok
yaşadığımız sıkıntı bu. İnternetten ya
da sosyal medyadan mail bilgilerimizi
alıp eser paylaşımı yapıyorlar. Fakat
dergiye eser göndermek için kullandığı-
mız mail adresi dergimizin içinde yer
alıyor. İstiyoruz ki dergiye yazı gönde-
ren yazarlar dergimizi görsün incelesin
sonra eser göndersin. 
Fakat hiç dergimizi görmeden sosyal
medyadan bakıp eser gönderiyorlar ve
maile severek takip ediyoruz diyorlar
ama maalesef farklı mail adreslerine
gönderdikleri
için aslında
bizi takip et-
mediklerini
anlıyoruz.
Farklı mail 
adreslerine
gelen 
çalışmaları da
değerlendir-
meye
almıyoruz.

EDEBİYATİST’TE 
8 EDİTÖR ÇALIŞIYOR

F atih Ayan, Edebiyatist 
dergisinin aynı za-
manda Edebiyatist Ya-

zarlık Atölyesi'nin ve yayın 
evinin sahibi. Kendisi Yazarlık 
Atölyesi'nde de eğitim veriyor. 
Edebiyat dünyasında popüler 

olan Edebiyatist dergisini, "2014 yılının sonla-
rına doğru Edebiyatist adıyla kalemlerimizi eli-
mize aldık. Bir yandan insanlardan, yaşamdan 
ve hayallerden beslenerek hayatı daha anlaşıla-
bilir ve daha güzel yaşanmasına olanak sağla-
maya çalışırken öte yandan bu yolla 
hayallerimizi okurlarımızla paylaşmanın key-
fini yaşamaya karar verdik" şeklinde tanımlıyor. 
Bütün zorluklara rağmen yayın hayatına 
devam eden derginin şu anda 29 sayısı  
hazırlanıyor. 

Fatih Bey bize biraz kendinizden  
bahseder misiniz?  
Merhaba, 1983 Ordu doğumluyum. Siyasal 
Bilimler mezunuyum. Lisans sonrasında Sa-
karya Üniversitesi’nde İktisat, Marmara Üni-
versitesi’nde İşletme Bölümünde Yüksek 
Lisans yaptım. Yüksek Lisans yaptığım sene-
lerde Sakarya’da Nehaber, İstanbul’da Haber-
mix adında yerel gazete çıkardım. Yayıncılığa 
başlamadan evvel de Yönetim Organizasyon 
alanında şirketlere danışmanlık yaptım. 

Edebiyatist'in doğuşuna nasıl karar  
verdiniz? Edebiyatist nasıl var oldu? 
Bahsettiğim gibi siyasal mezunuyum. Her si-
yasal okuyan Türk genci gibi okul yıllarında ve 
sonrasında siyasetle uğraştım. Ta ki 2014 yerel 
seçimlerine kadar. 2014’teki yerel seçimlerde 
çıkan sonuçlardan sonra, kafamdaki ideolojiyi 
siyaset yoluyla gerçekleştirmemin mümkün ol-

madığını görerek bu sevdadan vazgeçtim. O 
dönem çevremdeki siyasetle uğraşan arkadaş-
larım da tıpkı benim gibi yazan çizen kişilerdi. 
Bir gün sohbet ederken siyaset üstü bir şey 
yapmamız gerektiğini söyledim. Öyle ki yaptı-
ğımız şey, kafamızdaki ideoloji siyasetler üs-
tüydü. Biz de bunu, yapmak istediklerimizi, en 
güzel yazarak insanlara ulaştırabileceğimize 
karar verdik. Ve bir dergi çıkarma fikrini ortaya 
attık. Bu öyle bir dergi olmalıydı ki ismiyle bu 
işin tüm ideolojiler üstünde olduğunu göster-
meliydik. Bu sebeple, ist vurgusunu yaparak 
Edebiyatist ismini bulduk. Planlarımız doğrul-
tusunda ilk bir buçuk sene internet üzerinden 
yayın yaptık. Online 6. sayımızda Zülfü Liva-
neli ile söyleşi yapmıştık o ay iki yüz bin kişi 
dergiyi okuyunca matbu dergi çıkarma kararı 
verdik ve 2016 Ocak ayında ilk sayımız ile 
matbu olarak çıktık. 

İnsanların Edebiyatist'in içeriğine uygun  
yazılar göndermesi mümkün mü? Öyle ise 
bunun için neler yapmalılar, nelere dikkat  
etmeliler? Yazarlara kapınız açık mı? 
Derginin içeriğini iki kısımdan oluşturuyoruz. 
1. Dosya Konuları, her sayı üç önemli yazarı
kapağa taşıyoruz. Ve onlarla ilgili ya da onları
temsil eden akımlarla ilgili inceleme ve dosya
yazıları hazırlıyoruz. Bu yazıları bizim belirledi-
ğimiz yazarlarımıza yazdırıyoruz. 2. ise dergi-
deki şiirler öyküler, denemeler… bunlar için
derginin mail kutusuna gelen çalışmalardan
seçiyoruz. Buraya herkes çalışma gönderebili-
yor.  Beş kişiden oluşan bir yayın kurulumuz
var. En çok puan alandan en az puan alana
doğru bir sıralama yapıyoruz ve dergide yer ol-
dukça oradaki eserleri yayımlıyoruz. Tabii bu-
rada şu husus var, çok fazla çalışma geliyor
mail kutumuza. Onlar içerisinden eser seç-
mekte yayın kurulu büyük bir titizlik gösteriyor.
Sorunuzun devamına cevap vermek gerekirse
dergimizi okuyan herkes yazı gönderebilir
zaten tüm yazı gönderim bilgileri detaylı bir şe-
kilde dergimizde yazıyor. 

Edebiyatist aynı zamanda bir yayın evi...   
Edebiyatist'ten eserini yayınlamak isteyen 
yazar eserlerine yayınlama kriteriniz nedir?  
Evet, burada da tıpkı dergide olduğu gibi çok 
titiz çalışmaktayız. Yayınevimizde de beş kişi-
den oluşan bir yayın kurulu var. Ortalama haf-
tada 7 ile 15 arası kitap dosyası gelmekte. 
Dolayısıyla ayda 30 ile 60 arası başvuru geli-

yor. Ve ayda ortalama 4 kitap basıyoruz. Kuru-
lumuz birçok kritere göre değerlendirme yapı-
yor ama temel kriter dosyaların edebi değerin 
yüksek olması. Biz yeni yazarlara daha çok 
önem veriyoruz. Bundaki amacımız Edebiya-
tist adını ilk koyduğumuzdaki mottomuzdan 
kaynaklanıyor; Kafkaları ölmeden keşfetmek... 

Peki bir yazar adayının Edebiyatist 'te yazı-
larının yayınlanması için Yazarlık Atölyesi'nden 
eğitim alması zorunlu mu? Edebiyatist Yazar-
lık Atölyesi hakkında da bilgi verebilir misiniz? 
Hayır, atölyeden eğitim alması zorunlu değil. 
Zaten dergide yazıların yayılma aşamalarını 3. 
sorunuzda yanıtlamıştım. Ama bu başlıkta size 
Edebiyatist Yazarlık Atölyesi’nden bahsede-
yim. Yazarlık eğitimimiz iki aşamadan oluşu-
yor. İlk başlayanlar için Temel Yazarlık 
Atölyesi, burada katılımcılara didaktik bir şe-
kilde ders anlatmak yerine onları yazmaya ve 
okumaya teşvik edecek küçük oyunlarla etkin-
likler yaparak yazma sürecine dâhil ediyoruz. 
Bu sekiz haftalık programı bitirenler dilerse 
Edebiyatist Akademi’ye devam edebiliyorlar. 
Akademinin işleyişi ise biraz daha farklı, bu-
raya devam eden katılımcıların birikmiş çalış-
maları dosyalaştırılıp editöryal çalışmaları 
yapılıyor.  

Bir dönem kağıt fiyatlarının artışı birçok 
derginin kan ağlamasına sebep oldu. Edebiya-
tist'te bunlardan biriydi, bir dönem ciddi mü-
cadele ile direndiniz ve son sayı derken bugüne 
kadar devam ettiniz. Bu süreçte yaşadıklarınızı 
bize anlatır mısınız? 
Evet, korkunç bir dönemdi. 2018 temmuz 
sonu ve ağustos ayında patlak veren kriz. O 
dönem 20 bin basıyorduk tam yeni sayıyı ha-
zırlıyoruz piyasada kâğıt yok. Olsa bile yurt dı-
şından geldiği için dolara endeksli ve maliyetler 
bir anda dört katına çıktı. Kriz anlarında hızlı 
karar vermeli ve hemen harekete geçmelisiniz. 
O dönemde biz bunu yaptık. Paniğe kapılma-
dan ivedi şekilde kararlar aldık ve uygulamaya 
başladık. Dediğiniz gibi birçok dergi yayınla-
rına son vermek zorunda kaldı. Biz 20. bin 
olan baskı adedimizi 5 bine indirdik ama ina-
nın o 5 bin adedin maliyeti daha önce bastığı-
mız 20 binden adetten daha pahalıydı. Biz 
okuyucularımız ve yazarlarımızla büyük bir ai-
leyiz. Bu sıkıntıdan da hep beraber üstesinden 
geliriz diye düşündük ve sosyal medyada çekti-
ğimiz sıkıntıyı okurlarımızla paylaştık. 

Kriz döneminde çıkan ilk sayımızı tüm okuyu-
cularımız beşer onar adet alarak destek oldu-
lar. O sayımız tamamen tükendi ama 5 bin 
adetin tüm satışları maliyetleri karşılamıyordu. 
Büyük bir dağıtım şirketiyle çalışıyorduk iki sa-
yılık alacağımız içerideydi. Krizden dağıtım fir-
ması da çok etkilendi ve ödemelerimizi 
yapmadı. Matbaaya ve piyasaya ciddi bir mik-
tarda borçlanmamıza rağmen en az hasarla 
atlattık o dönemi. Şu an 29. sayımızı hazırlıyo-
ruz. Dergimizi takip eden, abone olan, satın 
alan ciddi sayıda okur kitlemiz var.  Ve çok 
güzel geri dönüşler de oluyor. Bu sayede her 
geçen gün en güzelini yapmak için elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. 

Sosyal medyanın okur ile iletişimde dergi-
ciliğe ne tür katkıları oldu? Edebiyatist internet 
üretim ve tüketim kısmında hangi etkiyi aldı? 
Günümüzde sosyal medya her şey. Özellikle 
instagram, tanıtım için çok etkili bir alan. Ede-
biyatist olarak ilk kez sosyal medyadan bizi ta-
nıyıp sonrasında dergiyle tanışan çokça 
okurumuz oldu. Bu sebeple fazlasıyla önem 
verdiğimiz bir mecra sosyal medya. 

Türkiye'de şu an Covid-19 nedeniyle bütün 
sektörler ciddi ekonomik sıkıntı içine girdi. 
Üretim durdu. Bildiğim kadarıyla çoğu dergiler 
basımı durdurdu. Edebiyatist'tin vaziyeti 
nedir? Bu süreç uzarsa Edebiyatist'tin akıbeti 
ne olur? Dayanma sınırınız ne kadar?  
Maalesef tüm dünya ciddi bir sınavdan geçi-
yor. Umarız her şey biran önce normale döner. 
Evet, maalesef birçok dergi çıkmadı. Bazıları 
dijital çıktı. Biz matbaalar kapanmadığı sürece 
çıkacağız. Kitapçılar kapalı olduğundan inter-
net sitemizden satışta olacağız. Ve okurları-
mıza evden çıkmamaları konusunda destek 
olabilme adına kampanyalar düzenleyip kitap-
larımızdan hediye edeceğiz. Kampanyaların 
ilki bu süreçte abone olan okurlarımıza her 
sayı yeni çıkan bir kitabımızı hediye etmek 
olacak.   

Hâlâ dergiye ulaşmamış ve ilk sayınızdan 
itibaren almaya niyetli okuyucular nereden 
temin edebilirler?  
Tüm sayılarımızı ve yayınlarımızı 
edebiyatist.com adresinden indirimli olarak 
satın alabilirler. 
Fatih Bey'e teşekkürler... 
Ben teşekkür ederim.        *Arşiv

SIYASETTEN VAZGECIP 
EDEBIYATA SARILDI!

Edebiyatist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ayan, siyasetten edebiyat dünyasına geçiş sürecini Damga'ya anlattı. 2014 yerel  
seçimlerine kadar siyasetin içinde olduğunu belirten Ayan, "Kafamdaki ideolojiyi siyaset yoluyla gerçekleştirmemin mümkün  

olmadığını görerek bu sevdadan vazgeçtim. Sonunda siyaset üstü bir şey yapmaya karar verdik ve ortaya Edebiyatist çıktı" dedi

Peki Edebiyatist haricinde, bugünkü 
dergicilik anlayışını ve dergilerle ilgili 
fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? 
Bu soruyu birkaç yıl önce başka bir 
söyleşide sormuşlardı. O zaman verdi-
ğim cevabı sizinle paylaşayım. Aradan 
birkaç yıl geçse de maalesef durum 
aynı. Piyasadaki popüler kültür dergi-
lerine özenip dergi çıkarmaya çalışan 
girişimciler oluyor. Dergiyi çıkarıyorlar 
bir iki sayı ciddi bir şekilde reklam ve 
tanıtım da yapıyor çoğu ama birkaç 
sayı sonra ya kapatmak zorunda kalı-
yor ya da internet dergisine dönüşü-
yorlar. Bunlara son zamanda şu 
anlayış da eklendi. Dergi çıkıyor ya da 
çıkmak üzereyken tüm tanıtımlarda 
var olan dergileri kötüleyerek reklam 
politikası oluşturmak. Mevcut dergiler 

şöyle kötü böyle kötü ama biz en iyisi 
olacağız gibi. Bu büyük bir yanlış 
çünkü edebiyat dergiciliği, popülist 
dergicilik değil, çoğalarak büyür. Yani 
ben çıkarken A dergisine de katkı sun-
malıyım, o büyürse ben de büyürüm 
felsefesi olmalı. Biz bu anlayıştan hiç 
vazgeçmedik. Takip ettiğimiz reklam 
verip maddi destek olduğumuz dergi-
ler var. Ve yeni çıkan her bir dergiyi 
coşkuyla karşılıyoruz.  Yapılan hata-
lardan bir diğeri de maddi çıkar güt-
mek. Biraz önce bahsettiğim gibi eğer 
popüler kültür dergisi yapmıyorsanız 
maddi çıkar gütmemelisiniz.  
Maddi çıkar güttüğünüzde dergiyi çı-
kartamaz duruma düşüyor ya internet 
dergisine düşüyorsunuz ya da  
tamamıyla kapatıyorsunuz.

SÖYLEŞİ:  
DİLEK BOZKURT  

MADDİ ÇIKAR GÜTMEMELİSİNİZ 

Fatih Ayan
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Ç alışma hayatında aktif rol
oynayan X ve Y kuşağına
artık Z kuşağı da eklendi. İs-

tanbul Aydın Üniversitesi İletişim
Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğre-
tim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Gonca
Yıldırım’ın özel ve kamu kurumla-
rında yapmış olduğu araştırma,
özellikle 18-25 yaş arası çalışanların
kurumlarında şeffaf iç iletişime daha
çok önem verdiklerini ortaya koydu.
18 ve 64 yaş aralığında yapılan araş-
tırmaya 278 kişi katıldı. Araştırma
sonuçlarına göre günümüz çalışan-
ları; geçmişe nazaran daha genç, çok
kültürlü ortamlarda, sürekli etkileşim
halinde, daha hırslı, kariyer odaklı,
sadakat oranı az, sık iş değiştirmeye
müsait çalışanlar olarak işyerlerin-
den daha samimi bir iletişim bekli-
yor.

İş birliği ve diyalog önemli

Kurum içi iletişimin, kurumsal bağlı-
lığa etkisini ölçebilmek amacıyla ya-
pılan araştırmanın en ilginç
sonuçlarının Z kuşağı kabul edilen
18-25 yaş aralığındaki gençlerde ol-
duğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi
Gonca Yıldırım, “Gençler, şeffaf ile-
tişime çok önem verdiklerini söyledi.
İş birliği ve diyalog gençler için çok
önemli ve yöneticilerinden kurum
içindeki iletişim anlayışından beklen-
tileri çok yüksek. Diğer yaş grupları-
nın beklentileri çok da yüksek
değildi. Örneğin 50 yaş grubu
kurum içi iletişimde ya da yönetim-
sel iletişimde çok ciddi bir beklenti

içinde değilken, 18-25 yaş grubu
gençler ‘kararlara katılmak istedikle-
rini, yönetimin şeffaf olmasını, almış
olunan kararların hesap verilebilir
özellikte olmalarını istiyor” dedi.

Gençler için hız önemli

Gençlerin dijital medyanın bilgi ve
iletişim teknolojilerinin özelliklerini
fazlasıyla gösterdiklerini belirten Yıl-
dırım, “Dijital medya esnek, katı-
lımcı bir özelliğe sahip ve
demokratik bir yapısı var. Gençleri-
miz de çok hızlı yaşamayı seviyorlar.
Kararlar ve cevapların hızlı olmasını
istiyorlar. Sosyal medyada olduğu
gibi kararlara katılmak ve fikirlerinin
sorulmasını istiyorlar. Liderlerinin
onlarla ilgilenmesini bekliyorlar” ifa-
delerini kullandı.

Liderlik vasfı bekliyorlar

Yıldırım, gençlerin yöneticilerinden
liderlik vasfı beklediklerine dikkat çe-
kerek, “Onların bir yönetici gibi değil
de lider ve kılavuz gibi davranmasını
istiyorlar. 20. yüzyıldaki emreden,
sorgulayan, hükmeden, yönetim ve
liderlik anlayışından uzaklaşmak isti-
yorlar. Etkileşime çok fazla önem ve-
riyorlar. Gelişmiş bilgi ve iletişim
teknolojisinde büyüyen çocuklar
benzer özellikler gösterip iş yerle-
rinde de benzer taleplerde bulunu-
yorlar” dedi. Yöneticilerin
düşünmeleri gerektiğini hatırlatan
Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Şu an 18-25 yaş grubunda olan
gençler iş hayatında giderek fazlala-

şacak. Gelecek yıllarda X ve Y kuşa-
ğının değil, bu gençlerin görüşleriyle
ve beklentileriyle hareket edeceğiz.
Bu sebeple yöneticilerin kendilerini
geliştirmeleri lazım. Özellikle dijital
medyayı, dijital ortamları, bilgi ve ile-
tişim teknolojilerini çok iyi takip edi-
yor ve özelliklerini biliyor olmaları
lazım. Bilgi ve iletişim teknoloji orta-
mında büyüyen gençleri dinlemeleri,
onları çözümlemeleri gerekir. Aidiyet
duygusu az olan bu kuşaktan verim
alabilmek için yöneticilerin ve ku-
rumların insan kaynağı ve yönetim
politikalarını kesinlikle değiştirmele-
rini tavsiye ediyorum.”

Adapte olmak zorundalar

İş hayatında bir nevi kuşak çatışması
yaşandığını söyleyen Yıldırım, “Her
iki kuşak da birbirine adapte olmak
zorunda. Z kuşağı iş ortamına gir-
diği zaman iş kurallarına uyum gös-
termek zorunda, yöneticiler de onları
tanıyıp iş süreçlerini öyle yönlendir-
mek durumundadır. İş ortamının sı-
kıcı, disipliner yapısı ve katı
kurallarının olması onların da daha
fazla başkaldırmalarına neden olu-
yor. Bu gençler katı sınırları ve katı
kuralları istemiyorlar. Katı kuralların
olmadığı, şeffaf duvarların olduğu
bir yapı istiyorlar çünkü bu gençler
çokkültürlü ortamlarda, sınırın ol-
madığı, zaman ve mekanın önemli
olmadığı bir ortamda büyüdüler.
Dolayısıyla dijital ortam gençlerin iş
dünyasına bakış açısını da 
değiştirdi.” DHA

BİRİNCİ OLMAYI
BEKLEMİYORDUM

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) YKS sonuçlarını açıkladı. Açık-
lanan sonuçlarla sınavda dereceye giren

adaylar da belli oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde
bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam
Hatip Lisesi'nde yatılı okuyan Oğuzhan Başak da
TYT Ek puanlı yerleştirme türünde Türkiye birin-
cisi, eşit ağırlık türünde ise 48'inci oldu. Sonucu du-
yunca büyük sevinç yaşayan Başak'ın hedefi ise
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde oku-
yup avukat olmak.

Beni çok mutlu etti

Koronavirüs salgınıyla birlikte olağanüstü bir sınav
senesi yaşadıklarını anlatan Başak, “Böyle bir dere-
ceye girebilmek çok güzel bir duygu, çok mutluyum.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde oku-
yup avukat olmak istiyorum. Sınava hazırlanma sü-
recim zorlu geçti. Pandemiyle birlikte ekstrem bir
sınav senesi oldu bizim için. Hep şunu düşündüm,
bana olan koşullar herkes için geçerliydi. Öğretmen-
lerimin de desteğiyle çalışarak başarıya ulaştım"
dedi. Sınav odaklı çalışmaya 11'inci sınıfta başladı-
ğını söyleyen Başak, “Yurtta kalıyordum, yurdun
kendi çalışma programı vardı. Etüt saatlerimiz,
kitap okuma saatlerimiz belliydi. Herkes nasıl çalış-
tıysa öyle çalıştım. Birinci olduğumu aslında anla-
madım. Sonra öğretmenlerimle konuşunca birinci
olduğumu anladım”diye konuştu.

İ stanbul Sözleşmesi akut şiddet olay-
ları karşısında alınacak önlemlerle il-
gili. Madem sözleşme yanlısı ve karşıtı

herkes şiddete hiçbir gerekçe üretmeden
sonuna kadar karşı, neden sakince 
konuşamıyoruz? Tartışma ortamında
bile şiddet yeniden üretiliyor...

Bazı kişiler ama diyerek şerh düşse de
genelde herkes kadına şiddete karşı oldu-
ğunu söylüyor. Uzun vadeli çözüm elbette
zihinlerin temiz havayla buluşup arınma-
sıyla gerçekleşebilir.

İstanbul Sözleşmesi akut şiddet olayları
karşısında alınacak önlemlerle ilgili.
Madem sözleşme yanlısı ve karşıtı herkes
şiddete hiçbir gerekçe üretmeden sonuna
kadar karşı, neden sakince konuşamıyo-
ruz? Tartışma ortamında bile şiddet yeni-
den üretiliyor. En fazla tepki gösterilen
maddelerden biri kadının beyanıyla, şiddet
uyguladığı iddia edilen erkeğin itiraz hakkı
saklı olarak evden uzaklaştırılması. Bu ka-
lıcı bir durum olmayıp sadece canı kurtar-
makla alakalı bir önlem fakat biz tersini
düşünelim. Kucağında bebeği ayağında ter-
likleriyle evi terk etmek zorunda kalan ka-
dınları aileleri de dahil kimse kabul

etmediğinde sığındıkları evlerden birini zi-
yaret etmiştim. Gizlilik esas ve ziyaretçi
yasak olan kurumu bir insan hakları derne-
ğinin izleme raporunu yazmak üzere göre-
bilmiştik. Şiddet görmüş, incinmiş kadınlar
ranzalarda oldukça dar bir mekanı paylaşı-
yor ve birbirlerinin yarasını sarmaya çalışı-
yordu. Gül gibi! yuvası olan bir kadının
asla adım atmak istemeyeceği bir yer. Ku-
rumun gencecik müdiresi son derece iyi
eğitimli yüksek lisanslı mütedeyyin biriydi.
Bu görevin memur zihniyetiyle değil, bütün
benliğini adayarak sürekli kalben ve zihnen
işin üzerinde olarak yerine getirilebilece-
ğini söylüyordu ve en büyük destekçisi her
yönden yardımcı olan, sorunlara farklı açı-
lardan da bakmasını sağlayan kocasıydı.
Her sığınma başvurusuna cevap verilemi-
yor ne yazık ki. On sekiz yaşın altındaki
kadınlar, özel bakıma alınması gerekenler,
bulaşıcı hastalığı bulunanlar, 12 yaşından
büyük erkek çocuk sahipleri kuruma alına-
mıyordu. Kuruma gelen kadınlar öncelikle
psikolog eşliğinde sorunlarını samimi ve
içten bir ortamda masaya yatırıyorlar. Bu-
rada en fazla üç ay kalabileceklerinden, bu
zaman zarfında beden ve ruh sağlığına ka-
vuşmaları için herkes çırpınmak zorunda.
Bu yönüyle bende yuvadan, evden çok bir
hastane izlenimi yaratmıştı ortam. Yarala-

rın sarılacağı bir şefkat ve şifa evi. Şiddete
uğrayan bir kadının bu dünyada yalnız ol-
madığı duygusunu tadacağı, başına gelen-
lerin sadece ona özgü olmadığını
öğreneceği bir yer. Ziyaret ettiğimiz ku-
rumda konuk kadınların neredeyse yarısı-
nın eşiyle barışması sevindiriciydi doğrusu.
Fakat öte yandan bu barışmaların çaresiz-
lik duygusuyla olmaması bir hal ve tavır
değişikliğinden kaynaklanması yöneticile-
rin en büyük temennisiydi. Bazı eşlerin al-
kolü bırakması ve pişmanlık duyması gibi.
kendisinin eş ve çocuklarına yaşattığı kötü-
lükleri görmezden gelip sebep sonuç ilişki-
sini kuramayan, “sığınma evine düştün!”,
“evinden çıktın!” gerekçesiyle eşini ve ço-
cuklarını istemediğini bildiren adamlar da
az değildi. Bu arada kadınların üretkenlik-
lerini harekete geçirmek, bir zanaat öğret-
mek, para kazanmasını sağlamak, iş
imkânları yaratmak, çocuklarıyla bir ev
tutmasına, eşya edinmesine destek vermek
de kurumun çabaları arasında. Bu aşa-

mada hayır kurumları önemli bir destek
veriyor. Çocukların eğitimini sürdürmesi,
her şeyin gizlilik içinde sürdürülmesi, bu
yüzden ikametgâh bile alınamadan, aile
hekiminden yararlanamadan yeni bir hayat
kurulma çabası hiç de kolay değil.

1995’te Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
İstanbul’da ilk sığınma evini açtığında
özellikle muhafazakar kesimde büyük tepki
olmuş ve bunu feminist kadınların aileyi
parçalamak için icat ettikleri söylenmişti.
Oysa bu fikir Osmanlıya dayanıyor. 18.
yüzyılda Eyüp’te şiddet gören zor durumda
ve kimsesiz olan kadınlara tahsis edilen
Hatuniye Dergahı’nda sığınmacı kadınlara
para kazanabilecekleri zanaat öğretilmiş,
bedensel ve psikolojik tedavileri yapılmış.

Geleneğimizde kadınlara akrabaları
komşuları ve hatta anne babası tarafından,
içen, şiddet uygulayan, kaba davranan bir
eşi varsa bu kişinin kahrını çekmesi, sorun-
larını dile getirmemesi öğütlenir. Kaldı ki
kadınlar da ailede haksızlık yapabilir, eşini
sürekli aşağılayan, kazandıklarını har
vurup harman savuran insanlar var. Me-
sele problemlerin şiddetle çözülmesini
özendiren, destekleyen  hukuki, toplumsal
boşluklar ve kültürel kalıtımla aktarılan
tahakkümcü zihinsel işleyiş. Cinsel kimlik-
leri güç ve üstünlük üzerinden tanımlayan

yetişme biçimi. Problemleri karşılıklı anla-
yışla çözme yetisi kazandırılmamış bireyle-
rin güç kullanımını satır aralarında
onaylayan nice kanaat önderi var. Şiddeti
alışkanlık haline getirmiş adamı ve kadını
cinayet gerçekleşene kadar aynı ortamda
tutmanın mantığı nedir? Sığınma evinde
gördüğüm kadınların mutsuzluğu tarif edi-
lemez. Fakat yıllardır ilk kez güven içinde
şiddetten uzak uyuduklarını söyleyenler
karşısındaki utancımız da unutulmaz. Bu-
rada erkeklere yönelik bir önyargı da yok,
kurum kimseyi suçlu ilan etmiyor. Darp
edilip sokağa atılmış kadınların ne yapma-
sını istiyoruz. Bu insanlık durumuna akut
cevap vermeye çalışan, cep telefonu kullan-
manın yasaklandığı, adresinin sır gibi sak-
lanmak zorunda olduğu yerde kim süresiz
kalmak ister. Erkekler de evinden uzakta
kalmak istemez. O halde bir tartışmayı yü-
rütürken bile şiddeti körükleme vebalini
yüklenmemek için hep birlikte adap edep
ve merhametin yanında olmak zorundayız.
Aileler yıkılmıyor, genç kuşaklarda ilişkiler
can yoldaşlığıyla aşkla yürüyor benim bil-
diğim gördüğüm sayısız yuvada. Şiddetin
her türlüsü ise cehalettir ve yerle yeksan
ediyor yuvaları.

Bu yazı serbestiyet.com adresinden 
alınmıştır.

Nereye sığınmalı?
Yıldız RAMAZANOĞLU

X kuşağının teknoloji içerisine
doğmadığı için teknolojiyi öğ-
renmek zorunda olduğunu dile
getiren Yıldırım, sözlerini
şöyle tamamladı: “X kuşağı
olarak uyum sağlamaz, araş-
tırmaz, öğrenmezsek, sosyal
medya ve dijital medyayı veya
da bunların gerektirdiğini
özümsemezsek kayboluruz.
Gelecek, Z kuşağı gençlerinin.
Teknolojiyi takip ettiğimiz sü-
rece biz de hayata ayak uydu-
rabileceğiz. Örneğin Pandemi
sürecinde eline ilk kez akıllı te-
lefon alanlar, ilk kez online si-
pariş verenler oldu. Sadece
gençler değil, hayat bizi iste-
sek de istemesek de dijital or-
tamları kullanmaya mecbur
bırakıyor. Z kuşağı mutlu
olmak istiyor ancak şu anki iş
ortamı bu kuşağın mutlu olma-
sına izin vermiyor.”

Z KUŞAĞI MUTLU
OLMAK İSTİYOR

GENCLER SEFFAF 
ILETISIM ISTIYOR

Son günlerde tartışmalara sıkça konu olan Z kuşağı da artık iş yaşamının bir parçası haline
geldi. Yapılan araştırmalar, 18-25 yaş arası çalışanların kurumlarında şeffaf iç iletişime daha

çok önem verdiğini ve yöneticilerinden liderlik etmelerini beklediklerini ortaya koydu

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/07/2020
1.İhale Tarihi : 02/09/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 18/09/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Merkez Mahallesi Doğu San. Sitesi 12. Blok No:6 Simay Plastik ve Ambalaj Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi Yenibosna Bahçelievler İstanbul
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 300.000,00 1 %18 1 Adet POŞET TORBA BASKI MAKİNESİ 1 Adet 

Tifmak marka, Tamburlu flexo baskı makinesi. 8 
renkli, Zeus 128 model, 2008 imal yılı, Zeus 006 nolu 
ve piyasa rayiç fiyatı 300.000 TL.

2 30.000,00 1 %18 1 Adet POŞET BOBİN DİLİMLEME MAKİNASI 1 
Adet, Promatek marka , Asi 1300 model Poşet Bobin 
Dilimleme Makinası ve piyasa rayiç fiyatı 30.000 TL

3 15.000,00 1 %18 1 Adet POŞET KLİŞE MONTAJ MAKİNASI 1 ADET 
Poşet klişe montaj makinasının piyasa rayiç fiyatı 
15.000 TL olduğu

4 60.000,00 1 %18 1 Adet POŞET TORBA KESİM MAKİNASI 1 Adet 
2702503019 nolu Smart Engineering Smartmac DKT 
850model Poşet (Torba) kesim makinası ve piyasa 
rayiç fiyatı 60000

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1202579)

Örnek No: 25*T.C.BAKIRKÖY 14. İCRA DAİRESİ
2018/458 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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S ultanahmet Meydanı'nda bulunan
tarihi İstanbul Tapu ve Kadastro 2.
Bölge Müdürlüğü binası Ayasofya

Müzesi'ne dönüştürülmek üzere boşaltılı-
yor. Müze çalışmaları konusunda değer-
lendirmelerde bulunan İstanbul İl Kültür
ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz,
"Cumhurbaşkanlığı'mız tarafından tarihi
tapu kadastro binası Kültür ve Turizm
Bakanlığı'na tahsis edilmiş durumda. Bu-
lunduğu alan, mevki, tarih değeri itiba-
riyle son derece önemli bir yapı. Zaten
bitişiğinde bakanlığımızın dünyaca ünlü
Türk İslam Eserleri Müzesi bulunuyor.
Bu bina bu alanda müze olarak hizmet
verecek. Bu binada öncelikli olarak Aya-
sofya'da yer alan eserler sergilenecek.
Hem Ayasofya 1934'te müzeye çevrildik-
ten sonra burada farklı yerlerden çok sa-

yıda eser toplanmış. Eserler bundan
sonra bu müzede sergilenecek. İnce bir
çalışma yapılacak, çok özgün bir müze
olarak tapu kadastro binası hizmetine
devam edecek. Buranın büyüklüğünü
dikkate aldığımızda Ayasofya'daki eserle-
rin dışında farklı eserlerde sergilenecek.
İstanbul'un kalbinde tarihi yarımadanın
merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafında çok özel ve güzel bir müze hiz-
mete sunulacak" şeklinde konuştu.

Kayıtları elimizde var

Müzede sergilenecek eserler konusunda
ise Coşkun Yılmaz, "Ayasofya'ya ait
bütün eserler bir araya getirilecek. Aya-
sofya müzeye çevrildikten sonra cami
olarak hizmet görürken var olan eserlerin
bir kısmı Ayasofya'nın depolarında mu-

hafaza edilmiş. Bunların bakımı, onarımı,
restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'mız tarafından büyük bir titizlikle sür-
dürülüyor. Bazı eserler de Türk İslam
Eserleri Müzesi gibi, Sultanahmet Camii
gibi farklı kurumlara emanet olarak gön-
derilmiş. Bunların envanter kayıtları eli-
mizde var. Şimdi büyük bir titizlikle
Bakanlığımız bu eserleri bir araya getiri-
yor. Bunlar uzmanlar tarafından değer-
lendirilecek, incelenecek. Ayasofya
Camii'nde değerlendirilmesi uygun görü-
lenler Ayasofya Camii'nde bırakılacak.
Diğer eserler de Cumhurbaşkanımız ta-
rafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
tahsis edilen tarihi tapu kadastro bina-
sında sergilenecek. Bu bina Bakanlığımız
tarafından özel bir proje olarak ele alına-
cak. İstanbul'a yaraşır şekilde projelendi-

rilerek, gerekli düzenlemeler yapılarak
önemli bir müze olarak hizmete açılacak"
diye konuştu. Yılmaz, müze projesinin
takvimi konusunda ise, “Bina tahsis edil-
dikten sonra hızlı bir şekilde Bakanlığımı-
zın da takibiyle tahliye ediyorlar. Bu
hazırlıklar yürütülürken Bakanlığımız ta-
rafından da mevcut bilgiler ışığında bu-
rada nasıl bir sergileme yapılacak,
binanın bakımı onarımı, müzeye dönüş-
mesinin nasıl olacağına dair çalışmalar
başlamış durumda. Yakın zamanda tak-
vim de ortaya çıkacak ve kamuoyuyla
paylaşılacak. Ama şunu söyleyebilirim;
hakikaten Bakanlığımızın çok önem ver-
diği bir proje ve burada İstanbul'a Türki-
ye'ye yaraşır çok özel bir müze hizmetinin
verileceğini şimdiden ifade etmek isterim"
ifadelerini kullandı. DHA

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Kovid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme
açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, "Teşhis ve
tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek" dedi

Beyin Damar Hastalıkları
Hasta Derneği (BEYİN-
DER) Başkanı ve Avrupa

İnme Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi, Nöroloji Algoloji ve Vasküler
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya
Uludüz,  Koronavirüs açısından teh-
likenin halen geçmediğini, tam ter-
sine hastalığı hafif atlatanların inme
açısından daha büyük risk altında ol-
duğunu söyledi. Uludüz, “Havalar
ısındı, virüsün gücü kayboldu, artık
eski hayatımıza dönebiliriz, diye dü-
şünmek, yasaklar kalktı diye eski nor-
mallerimize dönmek, Kovid-19 ile
mücadele açısından büyük bir tehlike
yaratıyor. Ölüm oranları azalınca re-
havete kapılıp gevşemeye başladık.
Hafta sonları pikniklerde iç içe, dü-
ğünlerde, partilerde bir arada sarmaş
dolaş ve maskesiz bir arada olmaya
başladık. Maske, mesafe ve hijyen
kuralı artık hayatımızın bir rutini
olmak zorunda” diye konuştu. Ölüm
oranlarının azalmasının normale
dönmek için bir kriter olmadığını
vurgulayan Prof. Dr. Uludüz, “Bak-
mamız gereken daha önemli bir
nokta var. günlük rakamlarda yoğun
bakıma giren hasta sayısına dikkat
etmek gerekli. Çünkü 10 Haziran'da
yoğun bakıma giren hasta sayısı
800’lerde iken bugün neredeyse iki
katına çıktı. Entübe edilen hasta sa-
yısı da her geçen gün arttı. 200’lü sa-
yılardan 400’e kadar ulaştı. Demek ki
bir aslında yükselme trendi var ve
hala biz bu hastalık açısından risk al-
tındayız” dedi.

Gençliğinize güvenmeyin

Nörolojik açıdan Kovid 19’un gerek
epilepsi nöbeti, gerekse beyinde en-
feksiyon yapabileceğinin daha önce
bilimsel platformlarda da konuşuldu-
ğunu anlatan Prof. Dr. Uludüz, has-
talığın inme (felç) riski de yarattığına
dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:
“Biz Kovid’de şunu öğrendik. Hasta
bize bazen hiçbir enfeksiyon bulgusu
göstermeden inme tablosu ile gelebi-
liyor. Oysa bir kişinin inme geçirmesi
için birtakım risk faktörleri taşıması

gerekiyor. Tansiyon, şeker, kolesterol,
ileri yaş, kalp hastalıkları gibi faktörler
inmeyi tetikliyor. Ancak bu hastalarda
hiçbir risk faktörü olmadan direkt
inme ile geliyor. Genellikle de genç
hastalar bunlar. Kovid teşhisi alanlara
tedavi sırasında pıhtılaşma faktörüne
de bakılır ve kan sulandırıcı ilaç da ve-
rilir tedavide.  Ama ‘asemptomatik’
dediğimiz, hastalığı hiç belirtisiz ya da
hafif geçirenler bu anlamda kontrol-
süz bir süreç geçiriyor. Bu kişilerin
serum antikor düzeyleri de daha
düşük oluyor. Yani hastalığa karşı
güçlü bir bağışıklık gelişmiyor. Bu da
tekrar Kovid’e yakalanma riskini yük-
seltiyor. İlk enfeksiyonda akciğerde bir
hasar kalmışsa, uzun vadede zararı
daha yüksek olabiliyor. Tekrar Kovid
geçirme riski daha yüksek bu kişilerin.
İşte bu kişiler, üstelik genç hastalar,
Kovid’den değil, inme yüzünden has-
tanelik oluyor. O nedenle ‘Nasıl olsa
ben bunu geçirdim’ ya da ‘Ben gen-
cim, bana bir şey olmaz’ dememek ge-
rekiyor. Şu anda yoğun bakıma
gençler daha çok girmeye başladı.”

Çok yüksek bir rakam

Prof. Dr. Derya Uludüz, Eylül ve
Ekim aylarında beklenen influeanza
(grip) sezonu ile birlikte inme vakala-
rının daha da artabileceğine işaret
ederek şu uyarılarda bulundu: “Kışa
gireceğiz ve grip dönemi gelecek.
İkinci dalgadan bahsediyoruz ama
hala birinci dalganın etkisinden kur-
tulmuş değiliz. İngiltere’de yapılan bir
başka araştırmaya göre yaklaşık 2 bin
vaka incelendi ve Koronavirüs’ün grip
virüsünden çok daha yüksek oranda
inmeye yol açtığı ortaya kondu. 100
Korona hastasından 2 ila 3’ünde
inme görülüyor. Bu, oldukça yüksek 
bir rakam aslında. İnfluenza dediği-
miz grip mikrobunda ise inme riski
binde 5 civarında. Yani Kovid, 6 kat
daha yüksek riskli inme açısından.
Ama grip ve Kovid bir arada görü-
lürse, inme riski çok çok daha fazla
artacaktır. O nedenle grip mevsimi de
başlamadan önlemlerimizi sıkılaştırıl-
malı kişisel olarak korunmayı ciddiye
almalıyız." DHA

INME RISKI VAR!

ESERLER
BIR ARADA
OLACAK!

ESERLER
BIR ARADA
OLACAK!

ESERLER
BIR ARADA
OLACAK!

ESERLER
BIR ARADA
OLACAK!

ESERLER
BIR ARADA
OLACAK!

ESERLER
BIR ARADA
OLACAK!

27-28 Haziran 2020 tarihle-
rinde gerçekleştirilen Yüksek-
öğretim Kurumları Sınavı

(2020-YKS) sonuçları açıklandı. Tercih-
ler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapı-
lacak. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön
verecek, mesleklerini belirleyecek ilk
adımı, yaptıkları bu tercihle atacak. Mal-
tepe Üniversitesi Aday İlişkileri Uzmanı
Gökhan Menekşe, meslek ve bölüm se-
çimi konusunda kararsız kalan gençleri
tercih dönemini doğru değerlendirmeleri
konusunda uyardı ve tercih yapmanın
ipuçlarını verdi. Adayların öncelikle ken-
dilerini iyi tanımaları gerektiğini, ilgi duy-
dukları alanları ve kişisel yeteneklerini
belirlemelerinin son derece önemli oldu-
ğunu belirten Menekşe, aday öğrencilerin
üniversite tercihlerini yapmadan önce
ÖSYM’nin hazırlamış olduğu “2020 Ter-
cih Kılavuzu”ndaki tüm program ve bö-
lümlerin özel koşullarını mutlaka
incelemelerini önerdi. 

Yeni bir kriter var

Üniversitelerin adayın hedeflerini karşılı-
yor olmasının önemine dikkat çeken Me-
nekşe, Covid-19 salgınında üniversitelerin
gerçekleştirdiği online eğitimin başarısı-
nın çok önemli bir kriter olduğuna da işa-
ret etti. Menekşe, “Üniversitenin eğitim ve
öğretim konusundaki performansına,
özellikle, artık gündemden hiçbir şekilde
çıkmayacak olan uzaktan eğitim konu-
sundaki performansına mutlaka bakılma-
lıdır” diyerek, şöyle devam etti: "Bu artık
üniversite seçerken yeni bir kriterimiz
oldu. Covid-19 salgını döneminde üni-
versitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri
incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve
geçen zaman diliminde hangi koşullarda
ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini
incelemek artık son derece önemli oldu."
Tercihlerde en önemli kriterin akademik
kadro olduğunu, adayların üniversitelerin
web sayfalarından üniversitelerin kadro-
larına bakabileceklerini belirten Menekşe,
öğretim elemanlarının özgeçmişlerini,
araştırmalarını, uzmanlıklarını, kamuo-
yundaki tanınmışlıklarını inceleyebilecek-
lerini söyledi. Menekşe kadronun tam
zamanlı olup olmadığının da önemine
dikkat çekti.

Bir sen eksiktin Korona!

İ nsanlarımız o kadar bezgin, o kadar umutsuzdu
ki bir de üstüne virüs korkusu geldi. Ama nasıl
korkuysa bu, eğlenceye döktük işi. Fıkralar

gırla. Korona diye şarkılar bestelendi, şiirler yazıldı,
9/8’lik roman havası bile yapıldı. Korona eşliğinde
oynuyoruz. Aslında hayra alamet bir durum da değil
hani...

Bu arada, ben böyle durumlara hiç alışamadığı-
mızı, öğrenemediğimizi düşünüyorum. Örneğin;
Depremlerde, ölenlerin çoğu depremden değil, ya
balkondan atlayarak, ya da panik durumunda 
yapılan hatalar sebebiyle ölmüyor mu? Bir yerde
tehlikeli bir durum olduğunda, sıraya giremeyip
birbirimizi iterek, sıkıştırıp bayıltarak çıkmaya 
çalışmıyor muyuz? 

***
Bu virüsle ilgili önlem almaya çalışırken, traji-

komik olaylar yaşanacak gibi duruyor. Daha yeni,
Yozgat’ta bir vatandaşın bağışıklık sistemini güçlen-
dirmek için yoğurdun içine arap sabunu karıştırıp
zehirlendiği haberini okuduk.  

Kadın petlerinden maske yapanlar, sütyeni maske
olarak kullanmayı öğreten videolar, kahvehane de
eldiven ve maske takıp okey oynayanlar, marketleri
yağmalayanlar...

Sağlık Bakanlığının virüs ile ilgili açıklamaları
bulunan bir videonun altında da üzülerek şu yorumu
okudum, aynen yazıyorum;”din adamlarımızın hepsi
değil ama çoğu kıyameti ortaya koymaya başladılar.
İnsanları her türlü yorumlarla korkutarak paniğe
korkuya neden oluyorlar. Kıyameti ancak Allahü
teâlâ bilir, çocukluğumda duyumuma göre yeryü-
zünde “lâilâhe illallah”kelimesi bitmediği sürece 
kıyametin kopmayacağı. Lütfen halkımızı korkut-
mayalım korku ve endişenin dahada çok tehlikeli 
olduğunu biliyoruz.” 

Ne diyeyim? Geçmiş olsun!
Tez zamanda akıl sağlığına kavuşsun.   
İran’da da türbelerin demirlerini ve korkulukları

yalayanların görüntülerini izledik. Korona virüs 
bulaşmamışsa bile artık bulaşmıştır.

Ne diyoruz;”Bilimle gidilmeyen yolun sonu 
karanlıktır.”

***
Virüs nedeniyle ekonomiler alt-üst, dünya

alarmda. Hemen hemen tüm ülkelerde hayatı dur-
duran Korona virüsünün ülkemize giriş yaptığı res-
men açıklandı. Sağlık Bakanı tarafından bir kişide
görüldüğü ve gerekli önlemlerin alındığı duyuruldu.

Biraz sakinleştirdi ortalığı. Alınacak önlemleri
açıklayıp, hazırlıklı olduğumuzu beyan etti. Sağlık
Bakanı gösterdiği şeffaflık sebebiyle takdir kazandı. 

Burada, insanları esasında neyin rahatlattığını
biliyor musunuz? Koronavirüs Bilim Kurulu’nun
toplanıp, ardından basın açıklaması yapılacağının
duyurulmasıydı. 

“Bilim”işte hasret kaldığımız kelime bu! Orta-
lıkta boy gösteren muskacı, şifacı, sarıklı-çarıklı din
maskesi adı altında boy gösterenlere rağmen, bilim
kazandı.  

***
Bütün ülkede bahar temizliği başladı. İlçe Beledi-

yeleri, çocuk parkları, topluma taşıma araçlarının
temizliğine üst düzeyde özen gösteriyor. Korkuya,
paniğe kapılmayın. 

Kendimizi eve kapatacak halimiz yok. Bizi takip
edip, önlem almamızı sağlayacak termal kamerala-
rımız yok ama sağlıklı yaşamak için önlemlerimizi
alacağız. Bir süre el temizliğimize daha fazla dikkat
edeceğiz, bağışıklık sistemimizi güçlendireceğiz, 
sarılıp-öpüşmeyeceğiz o kadar. Virüsten korunalım
derken, panik atak hastası olmaya gerek yok.

Ha, bir de şu yolda yürürken tüküren, sümküren
insan müsveddelerine bir sözüm var. Evinizde otu-
run, virüs etkisini yitirene kadar da çıkmayın!

Sevgiyle kalın 
(Arşiv)

Doğru tercihin ipuçları

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul
Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğü binasının müzeye
dönüştürülmesi konusunda, "Ayasofya'ya ait bütün eserler 
bir araya getirilecek. Ayasofya müzeye çevrildikten sonra
cami olarak hizmet görürken var olan eserlerin bir kısmı
Ayasofya'nın depolarında muhafaza edilmiş. Bunların bakımı,
onarımı, restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız
tarafından büyük bir titizlikle sürdürülüyor" dedi

Sihirli tişört 
koleksiyonu
Hazır giyim sektörünün önemli markala-
rından DeFacto’nun, çocuklar için tasarla-
dığı Sihirli Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu
satışa çıktı. Hologram baskılı ve LED de-
taylı yazı baskılı ürünlerde beyaz, mavi
ve pembe tonlarına ağırlık verildi

DeFacto, yaz mevsiminin enerjisini tişört-
lerde yaşamak isteyen çocuklar için Sihirli
Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu’nu beğe-

niye sunduğunu açıkladı. Yazılı yapılan açıklamada,
“Işıl ışıl yanan Sihirli Tişörtler 2020 Yaz Koleksiyonu
tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ho-
logram baskılı ve LED detaylı yazı
baskılı ürünler tarzıyla fark yarat-
mak isteyen çocukların favorisi.
Erkek çocuklar için kısa kollu ti-
şörtlerin kız çocuklar içinse bodyle-
rin yer aldığı koleksiyon enerji veren
desenleri ile eğlenceyi zirveye taşı-
yor. Minik beyefendilerin tercihleri
arasında arabalar ve robotlar,
minik hanımefendilerin ise slogan
baskılı tişörtler yer alıyor. Beyaz,
mavi ve pembe tonlarının ağırlıklı
olduğu koleksiyon yüzleri gülümse-
tiyor” denildi. Işığın pozitif enerjisi ile tasarlanan si-
hirli tişörtlere, markanın web adresinden, mobil
uygulamadan ve tüm mağazalardan ulaşılabilir. DHA

İstanbul İl 
Kültür ve 

Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz
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İ ddialar doğruysa, ABD yeni başkanı
Rusya'nın şantajlarına açık olacak anla-
mına geliyor.

Edinilen bilgilere göre Amerikan Merkezi
Haberalma Teşkilatı CIA, Kremlin'in elinde
ABD güçlerinin gelecekteki başkomutanı
hakkında bu tür bir 'şantaj malzemesi bulun-
ması ihtimalini inandırıcı' buluyor.

Aynı zamanda CIA ve FBI'ın da içinde ol-
duğu bir birleşik görev gücü, Rusların
Trump'ın seçim kampanyasına ya da teşkila-
tına para yollamış olabileceği iddialarını
araştırıyor.

İddiaların sahibi MI6 ajanı kim?

Rusya'nın elinde Trump'a şantaj yapmala-
rına olanak verin bir video kaydı bulunduğu
iddiaları, adının Christopher Steele olduğu
anlaşılan eski bir İngiliz ajanı tarafından ka-
leme alınan raporlardan birinde dile getirili-
yor.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6 men-
subu olan Steele, Moskova büyükelçiliğinde
çalışmıştı.

Şu anda kendi özel danışma şirketini kur-
muş, Rusya'da yatırım konusunda danış-
manlık hizmeti veriyor. Steele'in, Rus
istihbarat servisi FSB'yle ilişkisi olan bazı ki-
şilerle görüştüğü ve bazılarına bilgi karşılığı
ödeme yaptığı varsayılıyor.

Bu kişiler Steele'e, Trump'ın Moskova'daki
Ritz-Carlton otelinin "Kral dairesinde" kal-
dığı sırada, bir grup fahişe ile görüntülendiği
bir videonun bulunduğunu söyledi.

İddialardan seçim öncesinde haberdar ol-
muştum. Steel'e bu raporu hazırlaması için
ödeme yapan Washington'daki siyasi araş-
tırma şirketi bilgileri bana da vermişti.

BBC o sırada bu bilgileri yayınlamamaya
karar verdi çünkü gerçekten bu video kaydı
var ise, bu kaydı görmeden gerçek olup ol-
madığına karar vermek mümkün olmaya-
caktı.

Fakat dudak uçuklatacak bu iddialara
temel oluşturan istihbarat raporları artık
BuzzFeed tarafından yayınlanmış bulunu-
yor.

İstihbarat örgütlerini bu "sahte" haberle-
rin sızmasına izin vermekle eleştiren Trump
"Nazi Almanyası'nda mı yaşıyoruz?" diye
sordu

Trump'ı destekleyenler bunun siyasi bir
saldırı olduğunu söylüyor.

Başkanlık seçimini kazanan Trump ise is-
tihbarat örgütlerini eleştirdi ve dün sabahki
bir Twitter mesajında "Nazi Almanyası'nda
mı yaşıyoruz?" diye sordu.

Daha sonra düzenlediği basın toplantı-
sında da öfkesini gemlemedi.

"Bu tür bir şeyin hiç bir zaman yazılma-
ması ve kesinlikle yayınlanmaması gerekirdi"
diye konuştu.

Soru sormasına izin vermedi

Trump, söz konusu istihbarat raporunun
"böyle bir pisliği biraraya getiren hastalıklı
insanlar" tarafından yazıldığı ifadesini de
kullandı.

Araştırmayı yaptıran danışmanlık firması
önce, Cumhuriyetçilerin başkan adaylarının
yarıştığı ön seçimler sırasında Trump karşıtı
bir eylem komitesi için çalışmıştı.

Seçim döneminde ise, Demokrat Par-
ti'den isminin açıklanmasını istemeyen bir
kişi adına faaliyet gösterdi.

Fakat burada siyasi aktivistlerden söz et-
miyoruz. Bu, ülkeler hakkında yatırımcılar
için güvenlik ve istihbarat raporları hazırla-
yan bir şirket. Tıpkı onlara rapor hazırlayan
eski MI6 görevlisi Steele'in kurduğu danış-
manlık şirketi gibi.

Üstelik Steele'in, şirketin karşı çıkmasına
rağmen, bulgularını Amerikan Federal So-
ruşturma Bürosu FBI'a da verdiği anlaşılı-
yor.

Trump 2013 yılında Kainat Güzeli yarış-
ması için Moskova'ya gitmişti

İddiaların birden çok kaynağı var

Ayrıca Rusya'nın elinde Trump'a karşı
şantaj malzemesi bulunduğunu söyleyen tek
kaynak da eski MI6 ajanı değil.

Geçtiğimiz Ağustos ayında görüştüğüm
emekli bir casus bana böyle bir malzemenin
varolduğunu kendisine "Bir Doğu Avrupa
ülkesinin istihbarat şefinin" bildirdiğini söy-
ledi.

Bunları öğrendikten sonra, aktif görevde
olan ve bu dosyayla ilgilenen CIA mensup-
larına, benimle doğrudan görüşmeyi kabul
etmeyecekleri için, bir aracı vasıtasıyla soru-
lar ilettim.

Aldığım cevaba göre, Moskova Ritz-Carl-
ton oteli ile St Petersburg'dan "birden fazla
tarihte çekilmiş", "sesli ve görüntülü", "birden
fazla kayıt" söz konusuydu ve malzeme "cin-

sel içerikli" idi.

'Dikkatli olun'

CIA, Rusya'nın elinde Trump'a şantaj
malzemesi bulunduğu iddialarını "inandırıcı"
buluyordu.

New York Times ve Washington Post'a
göre işte bu yüzden bu raporlar geçen hafta
Başkan Barack Obama'nın masasına kadar
gitmiş, aynı zamanda Kongre liderlerine ve
Trump'a da bir bilgilendirme notu sunul-
muştu.

Trump 2013 yılında, iddialara temel teşkil
eden esas teybin çekildiği söylenen tarihte
gerçekten Moskova'yı ziyaret ediyordu. Bu
tarihte Kainat Güzellik yarışmasına katıldı-
ğını gösteren televizyon kayıtları da mevcut.

Moskova'daki büyük bir otelde kalan her-
kesin otel odasında nasıl mutlaka bir mini
bar varsa, bir gizli kamera düzeneği de ola-
cağını tahmin etmesi gerekir.

Trump da düzenlediği basın toplantı-
sında, seyahat ederken ekibindekileri "Dik-
katli olun çünkü nereye giderseniz gidin otel
odalarınızda muhtemelen kamera olacaktır"
diye uyardığını söyledi.

Rusya istihbarat örgütünün kişiler hak-
kında şantaj malzemesi elde etmeyi bir sanat
haline getirdiği söylenir.

Rusya Devlet Başkanı Putin -muhtemelen
espri olarak- Rus istihbaratının elinde kendi-
sine karşı bile belge bulunduğu söylemişti.

Bir Rusya uzmanı bana Vladimir Putin'in
bazen, muhtemelen şaka yollu olarak, istih-
baratın elinde kendisi hakkında da şantaj
malzemesi bulunduğunu söylediğini aktardı.

Aynı uzman, Rusya istihbarat örgütü FSB
ajanlarının kamuya malolmuş kişiler hak-
kında ellerinde malzeme bulunuşuyla
övünme eğiliminde olduklarını ve onları ne
söyledikleri konusunda dikkatli olmaya çağı-
rabildiklerini de söyledi.

Eski bir CIA görevlisi bana halen görevde
bir FSB ajanıyla böylesi teypler hakkında te-
lefonda konuştuğunu anlattı.

Trump ve onu destekleyenler ise haklı ola-
rak bu iddiaların kanıtlanmamış olduğuna
dikkat çekiyorlar.

Ama iddialar sadece "cinsel içerikli" kayıt-
larla ilgili değil, parasal konularda da iddia-
lar var. Eski MI6 ajanının raporunda,
Kremlin'in Trump'a sadakati karşılığında de-
faatle karlı bazı "anlaşmalar" teklif etmeyi

denediği de yazılı.
Trump bunları geri çevirmiş ve gerçekten

de Rusya ile yürüttüğü somut pek bir işi yok.
Fakat bir ortak istihbarat ve kolluk gücü bi-
rimi Kremlin'in Trump'ın seçim kampanya-
sına destekçileri kanalıyla para yardımı
yaptığı iddialarını bir süredir araştırıyor.

Yasal uygulamalar

15 Ekim tarihinde ABD gizli istihbarat
mahkemesi iki Rusya bankasının soruşturul-
masına izin verdi.

Bu bilgi bana bir kaç kaynak tarafından
verildi ve burada yalnızca "ABD istihbaratı-
nın üst düzeyde bir üyesi" diye tanımlayaca-
ğım biri tarafından da doğrulandı.

Bu kişi, gizli bilgileri vermek yasa dışı ol-
duğu için, bana kendisi hiç bir bilgi vermedi,
ama benim diğer kaynaklardan duyduğum
şeyleri doğrulayabiliyor ya da yalanlayabili-
yordu.

Trump Moskova'nın kendisine karşı hiç
bir zaman koz edinmeye uğraşmadığını söy-
lüyor

Aramızdaki konuşma şöyle geçiyordu:
"Yazacağım haberde şöyle şöyle bir bilgi

de bulunacak" diyordum, o da bahsettiğim
bilgi doğru ise "Buna bir itirazım yok" di-
yordu.

Bu yöntemle, aşağıda yazdıklarımı 
doğruladı:

Geçen Nisan ayında CIA başkanının
önüne, kendisini kaygılandıran bir istihbarat
geldi. Bu Kremlin'den ABD başkanlık kam-
panyasına para gittiğini gösterdiği iddia edi-
len bir konuşma kaydıydı.

Bu istihbarat ABD'ye Baltık ülkelerinden
birinin istihbarat örgütünden gelmişti. Fakat
CIA esasen bir karşı casusluk örgütü oldu-
ğundan bir Amerikan vatandaşına karşı ha-
rekete geçemezdi, o yüzden birleşik bir
istihbarat birimi oluşturuldu.

Bu birleşik görev birimine hükümete
bağlı altı kuruluş katıldı. Soruşturmanın
ülke içindeki kısmıyla Federal Soruşturma
Bürosu FBI, Hazine ve Adalet Bakanlığı il-
gilenecekti. Ülke dışındaki kısmıyla ise CIA,
Ulusal İstihbarat Başkanlığı, ve elektronik
casusluk faaliyetlerinden sorumlu Ulusal
Güvenlik Kurumu NSA uğraşacaktı.

Bu oluşum tamamlanınca Adalet Bakan-
lığı içindeki Ulusal Güvenlik Dairesi'nden
hukukçular bir başvuru hazırladılar ve istih-

baratla ilgili konulara bakan gizli ABD
mahkemesi FİSA'ya (Foreign Intelligence
Surveillance Act, Dış İstihbarat İzleme Ya-
sası'na göre kurulan mahkeme) gittiler. Söz
konusu iki Rusya bankasının elektronik ka-
yıtlarına sızma izni istiyorlardı.

Haziran ayında yapılan birinci başvuru
hakim tarafından hemen reddedildi. Tem-
muz ayında hukukçular daha daraltılmış bir
dosya ile yeniden başvurdular, gene redde-
dildiler. Fakat sonunda 15 Ekim'de başka
bir hakimin önüne giden son başvuru ile,
seçimden üç hafta önce bu izni almayı
başardılar.

Demokratların Senato'daki lideri Harry
Reid , FBI'ı elindeki bilgileri gizlemekle
suçladı

FİSA'dan alınan izinde ne Trump'ın ne de
yakınlarının adı geçiyor. Sadece yabancılar
ve yabancı kurumlara, yani bu olayda adı
geçen iki Rus bankasına ilişkin bir gizli iz-
leme izni bu. Fakat tabi bakılan şey Rus-
ya'dan ABD'ye para nakilleri ve bunlarda bir
yolsuzluk suçu işlenip işlenmediği.

Adalet Bakanlığı'nda görevli olmayan
ama davayı iyi bilen bir hukukçu bana
Trump'a yakın üç kişinin de soruşturmaya
dahil olduğunu söyledi, "Ama açık ki, olay
Trump'la ilgili" diye konuştu.

Hukukçunun adını verdiği Trump'a yakın
bu üç kişinin üçüyle de konuştum. Tümü de
kesinlikle yanlış bir iş yapmadığında ısrarlı.
İddiaları saçma sapan diye niteliyorlar. Rus
bankalarından birisi de hiç bir suça karışma-
dığı yolunda açıklama yaptı, diğer banka ise
yorum yapma davetine yanıt vermedi.

Soruşturma seçime gidilirken hala devam
ediyordu. Bu dönemde Senato'daki Demo-
kratların lideri Harry Reid, FBI başkanına
bir mektup yazarak onu Trump hakkında
"bomba gibi bilgileri" saklamakla suçladı.

Reid bu mektubu Kongre'nin önde gelen-
lerine verilen bir istihbarat brifinginden
sonra yollamıştı. Bu toplantıda sadece 8 kişi
vardı: Temsilciler Meclisi ve Senato'nun İs-
tihbarat Komisyonu'nun liderleri ve azınlık
partisi liderleri ile Senato ve Temsilciler
Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat
gruplarının liderleri. Normal koşullarda "8ler
çetesi" diye anılan bu grubun toplantılarına
üst düzey memurlar da katılır ama buna ka-
tılmalarına izin verilmedi. Hatta Kongre li-
derlerinin not tutmalarına bile izin verilmedi.

Donald Trump, hem kampanya ekibinin Moskova'yla temasta olduğu yönündeki haberler için hem de 
Kremlin'in elinde özel hayatına dair 'şantajlık belge ve görüntüler' olduğu iddiaları için 'sahte haberler' diyor

‘TRUMP-RUSYA ILISKISI’ 
IDDIALARININ ARKA PLANI

Senato'daki Demokratların lideri
Harry Reid, FBI başkanı James Co-
mey'e yazdığı mektupta şöyle dedi:
"Sizinle ve üst düzeydeki diğer ulusal
güvenlik yetkilileriyle temaslarımda,
Donald Trump, üst düzeyde danış-
manları ve -Amerika Birleşik Devlet-
leriyle çıkarları açıkça çatışan ve
Sayın Trump'ın her vesileyle övdüğü-
Rusya hükümeti arasında yakın iliş-
kiler ve işbirliği konusunda bomba
gibi bilgilere sahip olduğunuz
açıkça anlaşılıyor.

"Bu bilgiye ulaşmak kamuoyunun
hakkıdır. Size aylar önce bu bilginin
açıklanması için çağrıda bulundum.
Bunun açıklanmasının Amerikan çı-
karlarına bir zarar verme tehlikesi
yoktur. Ama siz kamuoyunu bu ha-
yati konuda bilgilendirmeyi reddet-
mekte ısrar ediyorsunuz."

İstihbarat mahkemesinin Rus ban-
kalarını izleme izni kararı ardından
bilgi almak istediğim CIA, FBI ve
Adalet Bakanlığı ve Hazine'den yet-
kililer bu konuda yorum yapmayı
reddettiler.

Trump başkanlık görevini devral-
dıktan sonra bu birleşik görev gücü-
nün soruşturmasının akıbetinin ne
olacağı belli değil. Hatta bu görev
gücünün faaliyetini hala sürdürüp
sürdürmediği de belli değil.

Hillary Clinton televizyon tartışma-
larında Trump'a "Putin'in kuklası" de-
mişti

Ruslar Trump'ı para ya da şantajla
etkilemeye hiç teşebbüs etmedikle-
rini söylüyorlar.

Sözü edilen türden bir video kaydı
var ise, Rusların bunu kaptırmamak
için herşeyi yapacağı belli. Ama Bir
FSB ajanının çok ciddi paralar karşı-
lığında teybi vermeye teşvik edilebi-

leceğini umanlar da var. Seçimden
önce Hustler adlı porno dergisinin
yayıncısı olan Larry Flynt, Trump'la 
ilgili suçlayıcı bir video kaydı geti-

rene milyonlarca dolar teklif etmişti.
Şimdi Penthouse da Ritz Carlton tey-
bini -eğer gerçekten varsa- getirene 
1 milyon dolar vereceğini söylüyor.

Çok olağanüstü bir durumla karşı
karşıyayız. Donald Trump'ın yemin
etmesine günler kaldı ama bu tartış-
malar herşeyi gölgeliyor.

Seçimden önce televizyonda yapı-
lan son başkanlık tartışmasında Hil-
lary Clinton Donald Trump'ı Rusya
lideri Vladimir Putin'in kuklası ol-
makla suçlamış, Trump da "Ben
kukla değilim. Kukla sensin" diye
yanıt vermişti.

CIA başkanı Michael Morell Ağus-
tos ayında New York Times'a yazdığı
bir makalede "İstihbarat dünyasında
biz bunu 'Putin Trump'ı kendisi far-
ketmeden Rusya Federasyonunun
ajanı yapmış' diye tarif ederiz" yaz-
mıştı.

Moskova'da bir maskecide satılan
Putin ve Trump maskeleri

Ajan; kukla - kullanılan iki terim
de Moskova tarafından bir kulla-
nılma, ya da onun etkisinde olmayı
ifade ediyor.

Daha önce hem CIA hem NSA
başkanlığı yapan Michael Hayden
Trump'ı Rusça'da "kullanışlı aptal"
anlamına gelen "polezni durak" teri-
miyle nitelemişti.

Bütün bu açıklamaların arka pla-
nında o sıralarda Amerikan istihba-
rat aleminin bilgisi dahilinde olan
bilgiler vardı.

Şimdi bu iddiaları bütün Amerika-
lılar duymuş oldu. Yeni başkanın
yemin etmesine neredeyse bir hafta
kala seçtikleri kişinin Moskova'nın et-
kisinde ya da kontrolünde olup ol-
madığına karar vermeleri
gerekecek.

‘KUKLA’
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Para Z B M K A A Ç A Ü E D
P A Y N G E H S S E M Ü N Ü H T Ü

N A A B "... Kazan" E L A E M T T A
F A Z L Havada N E M N L L E V E N T Ü Z Ü M C Ü

A L D Ü E N K A L K A B E A N M
A T K K A B E B K M

K M F A M U A Z
F A Y E Z harfi Z E T A S A K
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A M T E A S N Y A D E P Y A Z
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BULMACA

isteyen

Para
getiren

Beraberlik

oturulan yer

Miligram

Sodyum
(Simge) tezek

Uyum

Ç harfi'nin

birbirine
Kamu Birim

memnunluk
sözü

Ütüleme
Dizemli

Silindir
biçiminde

Dörtten bir Pay,
Tüketici

safha
Teknik

Alimlere

olgunluk

Brom
(Simge)

resim

"... Kazan"
(Yönetmen,

yazar)

merhem

Yüksek

birimi
birimi

G.Afrika

oyunu

bulunan su Hollanda
oyuncu

oyuncu Berilyum
(Simge)

Makedonya

Ülke,
yurt

Çok
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erkekler

Rumeli
seslenme

sözü

Azerbaycan

Kültür
Merkezi

Rutenyum
(Simge)

Tütün

Mi ile sol
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Kas bildiren bir

söz

En çok
kanaat
getiren

Çok

Kerim'in
96.suresi

Yemen

Rubidyum
(Simge)

Dâhi

Yunan
alfabesinde

Z harfi

Yeni Zeland Yok
etme

olay

Mizaç,
huy

Daha yüksek

gösteren
son ek

Sürekli
olarak

Vaktinden
önce

Bir yere
süsleme

düzen Hanelik

Bir tür bitki
Gemi kursak

Kral konutu
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Basinger"
(Oyuncu)

m (Simge)
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latif
Gelincik
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her biri
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renk
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Parasal
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duraklama
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elektrik
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Metal
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fikirli
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Ruh
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H D Ü M T E K F E R D
A M O Z M R H O Y
V A K L P R M A L A K U
A S Y A D M R L Z U M

U A N Y Ö E E M U
C M M R C T M T M A
E A G D A A D L M A
E N D E R C M Z N N T
S F R R C A A B E S A M
A K A L H Z A R K A
S C M U A A Ç Z D K

A K A B L T G E

 ASUMAN

 BAZEN

 CAMBAZ

 DİLİM

 DOKUMA

 DOLAYI

 DÜMTEK

 ENDER

 ESASİ

 FERDİ

 HAVAİCE

 HAZIM

 İHZAR

 İLLETLİ

 İMGECİ

 İSKİT

 İZMİR

 KABİL

 KREATÖR

 MAARİF

 MALAK

 METİN

 MİLYARDERLİK

 NAKDİ

 PANCARCI

 RAHAT

 REMİZ

 SİCİM

 SIRACA

 YUMUŞATMAK

 ZERDE

E
V H
C L

A
L L

3 HARFLİ
 ADİ
 ARİ
 HAV
 HİŞ

4 HARFLİ
 AFAK
 AKLI
 AMUT
 BİZE
 FAUL
 FİİL
 FORA
 ILIN
 İMAL

 KALE
 KREM
 MAİL
 NEON
 OLMA
 SEFA
 STAD

5 HARFLİ
 DEBİL

 EHRAM
 EVCİL
 İHLAL
 İŞLİK

 MOLLA
 RİCAL

 ZENCİ

6 HARFLİ
 AĞLATI
 ALBATR
 ALETLİ
 ALTMIŞ
 ATEŞÇİ

 CETVEL
 ORAKÇI

10 HARFLİ
 DOLMAKALEM

 ELEŞTİRİCİ
 FİİLİZAMAN

 MELANKOLİK

Soldan Sağa:
1. X harfinin fransızca okunuşu. - Eldiven. 2. Deizm 
yanlısı. - Mavera. 3. Eşlemesi bozulmuş olan. 4. Hastalık. 
5. Güldürü niteliğinde kısa oyun. - Asal, esasi. 6. Kırmı-
zı. - Uyku sersemi olarak. 7. Suudi Arabistan’nın tarihi 
Hicaz’ında Mekke Bölgesi’nin yönetim merkezi olan şe-
hir. - Yaban eşeği. 8. Umut. - Hayat, yaşam. 9. Devletin 
olan, devlete ait. - Üzme, sıkıntı verme, üzgü.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Düşünce. - Kuzey Avrupa’da yaşayan, çok yumuşak ve 
ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan. 2. 
Almaş, münavebe. 3. Elin iç yüzüyle vurulan tokat. - Es-
kiden muharebelerde deve veya araba üstünde taşınarak 
çalınan büyük davul, kös. 4. XI. yy. başlarında İran’da 
Selçuklu devletini kuran kişi. 5. Etmek işi. - Altıdan bir 
artık. 6. Yağmur sularının, çatının bazı yerlerinden içeri 
sızmasını önlemek için yapılan saç örtü. 7. En çok va-
dilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı 
renkli verimli balçık. - Gece gösterimi. 8. Soğukkanlılı-
ğını koruyamayan, ölçüsüz, kararsız. 9. “Son Bir ...” (Yedi 
ayrı yazar ve yedi ayrı yönetmenin biraraya gelmesiyle 
oluşturulan oyun). - Türk nakışlarında bir iğne türü.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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SIK BIR YER OLABILIR
AMA ISTANBUL DEGIL!
SIK BIR YER OLABILIR
AMA ISTANBUL DEGIL!
SIK BIR YER OLABILIR
AMA ISTANBUL DEGIL!
SIK BIR YER OLABILIR
AMA ISTANBUL DEGIL!
SIK BIR YER OLABILIR
AMA ISTANBUL DEGIL!
SIK BIR YER OLABILIR
AMA ISTANBUL DEGIL!

Ünlü Yazar Mario Levi, “Gitmediğim gitmeyi düşünmediğim yerler var İstan-
bul’da. Ekonomik açıdan daha düşük bölgeler değil, şık bölgelerden de söz etmek
istiyorum. Oralar şık bir yer olabilir ama İstanbul değil. Benim yaşamak istedi-
ğim bir İstanbul var. Orası da Kadıköy! Görmeyi bilirsen eğer bir tarih var” diyor

M ario Levi 1957 yılında İstan-
bul'da dünyaya geldi. Saint Mic-
hel Fransız Lisesinde okudu.

İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Fi-
lolojisi alanından mezun oldu. İlk öykü-
sünü 1975 yılında yazdı. 1984 yılından
sonra ise Hokka, Şalom, Milliyet Sanat,
Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yazı-
lar yazdı. Mario Levi ilk kitabı Bir Yalnız
Adam 1986 yılında yayınlandı. Bu aynı
zamanda üniversiteyi bitirme tezinin
roman şekline getirilmiş halidir. 1990 yı-
lında yayınlanmış olan öykü kitabı Bir
Şehre Gidememek otobiyografik bir
roman olma özelliği taşır adeta yazarın
kendi ile hesaplaşmasıdır. 1990 yılında
Haldun Taner öykü ödülünü kazanır. İstan-
bul Bir Masaldı isimli kitabı ile Yunus Nadi
Roman ödülünü kazanmıştır. Mario Levi
yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği
de yapmaktadır. Gazetecilik, radyoculuk,
reklam yazarlığı gibi işler de yapmıştır.
Yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de
vermektedir. İşte Mari Levi ile İstanbul üze-
rine güzel bir söyleşi...

tTürk Edebiyatının önemlı bi ismi Mario
Levi. Mario Levi denince İstanbul’la özdeş-
leşmiş biri akla geliyor. Aynı zamanda Kadı-
köylüsünüz. İstanbul oldukça değişti. Sizce
İstanbul yaşlandı mı? İstanbul’u biraz sizin
gözünüzden anlatır mısınız?

Tabii değişti. Şehirler kaçınılmaz bir şekilde
bir değişime uğruyor. Bazıları az değişiyor.
Paris’te bir bakıyorsunuz kenar mahalle sa-
yılabilecek daha çok göçmenlerin oturduğu
bir bölge birdenbire farklılaşabiliyor. İstan-
bul’da ise şöyle bir durum var. Bazı yeni
yerler oluşuyor. Değişimlerden biri o. İstan-
bul çok büyük. Doğu sınırları Tuzla’ya da-
yandı, batı sınırları Silivri’ye dayandı.
Batıdaki bir semtten doğudaki bir semte gi-
debilmek için herhalde bir 100 - 150 km gi-
diyoruz. Gitmediğim gitmeyi
düşünmediğim yerler var İstanbul’da. Eko-
nomik açıdan daha düşük bölgeler değil, şık
bölgelerden de söz etmek istiyorum. Oralar
şık bir yer olabilir ama İstanbul değil.
Benim yaşamak istediğim bir İstanbul var.
Orası da Kadıköy! Görmeyi bilirsen eğer bir
tarih var. İstanbul hep değişir, Ahmet
Hamdi Tanpınar’da da bu vardı. İstanbul’u
anlatıyoruz.

tİstanbul’u hayatında hiç görmemiş birine
İstanbul’a dair ilk neyi anlatırdınız?
Galata Kulesi ve çevresi… Şu andaki Ga-
lata Kulesi tamamen orijinal olmasa da
çok eski. Mutlaka o sokaklarda bir süre
gezmelerini söylerdim. Terasa çıkarırdım,
İstanbul’u oradan görmesini sağlardım.
Haliç manzarası harikadır. İstanbul’a ait
bir rengi vardır o manzaranın. Yavaş yavaş
yanar ışıklar…

tEtimolojiyle ilgilisiniz. Etimoloji kelime-
nin kökenini incelemek demek. Örneğin ko-
nuşmak, konmaktan geliyor. İstanbul’un da
birçok ismi var. Sizce hangisi güzel?
140 tane ismi var ama tabii ki İstanbul.
Grekçeden, İstinpoli – şehre doğru demek.
Şehre gitmek demek. Bu açıdan çok güzel.

tİstanbul’u görmeyen birini gezdirmeye
devam etseniz, başka nerelere götürürsü-
nüz?
Boğaz’ın bazı yerlerini ve duygusal bağım
olan Kadıköy’ü gezdirirdim. Sokaklarında,
çarşısında. Balıkçılar, tatlıcılar, turşucular…
Oranın başka bir tadı var. Beşiktaş çarşı da
Kadıköy çarşı ile çok benzer.

tHayata geçirilen hizmet ve projeler var.
Üsküdar’da Marmaray’da iniyorsun Ümra-
niye’ye metroyla gidebiliyorsun. Bütün şe-
hirlerin metrolarını seviyorum. İstanbullular
biraz bu konuda geride mi?
Alışıyorlar, bazı saatlerde çok kalabalık olu-
yor. Düşünemezdik bile bazı gelişmeleri.
Ben Moda’dan çıkıp 4. Levent’e gitmek is-
tersem 50 dk’da gidebilirim. Bir tek okula
gidip gelmek için arabamı kullanıyorum,
diğer zamanlar sürekli toplu taşıma araçla-
rını kullanıyorum.

tTürkiye’de celebrity kesim, farklı bakıyor
toplu taşıma kullanımına. Dünyaya bakıyo-

ruz Keanu Reeves metro kullanıyor. Ne dü-
şünüyorsunuz bu konuda?
Tam aksine özellikle bir yazar için toplu ta-
şımaya binmenin bir elzem olduğunu düşü-
nüyorum. İnsan var! Bazen olur olmadık
zamanlarda bir ayrıntı keşfediyorsun. Bu
çok güzel. Vaktim olduğu günlerde vapuru
tercih ediyorum. Çünkü İstanbul’u hissedi-
yorsunuz, keyfi bambaşka. Yaz akşamla-
rında dışarı çıkıyorum, denizin kokusunu
almak bambaşka bir keyif. Olmazsa olmaz-
lardan.

tGözümüzü kapasak şimdi başka bir
yerde olmak istesek, nerede olmak isterdi-
niz?
Çok samimi bir şekilde diyorum ki, şu anda
olduğum yerden çok memnunum. Moda’da
olmaktan fevkalade memnunum. Nerede
olursam olayım Moda’ya dönmek istiyo-
rum.

tÇok katmanlı yazan bir yazarsınız. Dene-
meler, roman, öyküler. Kentle bağlantılı ko-
nular. Mimar gibisiniz. İç çatışmalarınızı
yazmayı düşünüyor musunuz?
Tabii ki, zamanla olabilecek bir şey. Yazarlık
süreci nasıl bir şey biliyor musunuz? Bazı
yükleri bırakıyorsunuz, çırılçıplak kalana
kadar. Kendinize dönüyorsunuz. Döndüğü-
nüz yerde saflık ve yalınlık var. Yalınlık çok
önemli. İç çatışmaları zamanla daha çok

yaşayan insan yürekli oluyor. Kolay mı in-
sanın iç dünyasını birilerine açması. Za-
manla oluyor bunlar.

tİstanbul bir gezgin için büyük bir istas-
yon. İstanbul hangi şehirlerle benzerlik taşı-
yor sizce?
Öncelikle Lizbon! 2.si Venedik ve Barse-
lona.

tİstanbul’da denize girdiğiniz zamanlar
vardı değil mi? İstanbul’un deniziyle ilgili ne
düşünüyorsunuz?
Girilebiliyormuş, 40 yıldır girmiyorum. Bü-
yükada’dan giren var, Boğazdan giren var.
Ama ben nedense İstanbul’un denizine
uzak kaldım. Ama çocukluğumda ergenli-
ğimde, gençliğimde vazgeçemediğim bir
şeydi İstanbul’dan denize girmek. Biz yazlı-
ğımız var oraya gidelim demezdik.

tBir yazarın yazarak hayatını kazanması
çok önemli. Siz ders vererek, teliflerle haya-
tınızı yazı ve yalnızlık üzerine kuruyorsu-
nuz. Bu çok güzel değil mi?
Ben sadece ve sadece kitaplarımın satışın-
dan yaşayabilecek biri olamadım. Benim
hayat standardımı karşılayabilecek bir du-
rumda değil. Ama yan olarak yaptığım işler
de yazıyla ilgili. Ortak payda yazı! Bu yüz-
den hayatımı yazıdan kazanabiliyorum di-
yebilirim.

KENDİ DİLİMİ ARIYORUM!
Hayatta kalmanın dilini, “Yüreğin dilidir şüphesiz” diye
tanımlayan Levi, “Ben bu yüzden yüreğimde kendi dilimi
arıyorum, bana en çok ait olduğuna inandığım sesi. Aksi halde
değer miydi bu kadar bedel ödemeye? Ama bunun yanında
gerçek anlamıyla bildiğimiz dillerin de var olmak açısından çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir toplumu silmek
istiyorsanız önce dilini yok etmelisiniz. Hiçbkimsenin bir
başkasının dilini sürgüne göndermeye hakkı yoktur” diyor.

İSTANBUL YALNIZ
KALMIŞ BİR ŞEHİR
İstanbul’un mimarisi kafasını kaldırıp bak-

abilenler için. Bazı insanlar baksalar da
görmüyorlar. Berlin’e, Amsterdam’a

nasıl bakıyorsak öyle bakmamız
gerekiyor aslında.

İstanbul çok yalnız kalmış
bir şehir. Herkes senin
yaptığını yapıyor mu
bilmiyorum. Hissetmeye
çalışanlar maalesef çok
az. Roma, Amsterdam,

Paris gibi metropolleri
düşündüğümüzde,
İstanbul’da bu yok.
Meydanı yok. Eski-
den Bizans
zamanında

varmış. Sul-
tanahmet’te.
Şimdi orası
showroom gibi
turistler için. İs

tanbul’un yapısında şöyle bir özel-
lik var. Merdivenli sokaklar, hepsi
de denize iner, Galata mesela,
etrafındaki surlarda Tophane’ye
kadar inen sokaklar. Etimolojik
olarak birkaç görüş var. Ceneviz
İtalyancasında, Gallatu- denize inen
yol demek! Dolayısıyla Galata’nın
adının oradan geldiği söylenir. Ne
zamanki Fatih, İstanbul’u fethediyor,
diyor ki Cenevizliler, burada kalın,
ticaretinizi yapın diyor. Aradaki tek
far, Surları yıktırıyor, Müslümanları
yerleştiriyor. O kimliğini hala
sürdürüyor Galata. Beyoğlu’nda
100 kişi çevir, şunu sor, Galata
Kulesi’nin 10 metre kadar
ilerisinde duran Bizans surlarını
gördünüz mü? Gördük diyeme-
zler. Diyeceğim o ki; Fatih’i
bilmeden, Sur içini bilmeden
İstanbul’u biliyorum 
diyemezsiniz.

OTEL OLUNCA İŞGAL EDİLDİ
İstanbul bize esin kaynağı olacak kadar güzel mi? 
Yoksa biz mi metinlerimizle İstanbul’u güzelleştiriyoruz?

Eğer bir ilham kaynağı oluyorsa
İstanbul’da bir ayrıntı üzerine

gitmek gerekir. Bazı mekânların
kaybedilmesi beni mutsuz

eder, içimi acıtır ama öte
yanda böyle de yaşayacağız.

Bugün İstanbul’u iyi kötü
bilen herkes Swiss Otel’i

bilir. İstanbul’u çok güzel
görür orası. Ben nasıl
Swiss Otelin odalarının
İstanbul’u daha iyi
gördüğünü söyleyebiliyo-
rum, hiç gidip
kalmadığım halde?
Çünkü çocukluğumda
Swiss Otel’in olduğu
yerde, Çakıl çay
bahçesi vardı
çocukluğumda,
oradan biliyorum.
Gazoz, çay içmeye
giderdik, daha
çok öğrencilerin
gittiği bir yerdi.
Hiç unutmadım.
Orası İstanbullu-
lara aitti. Otel ol-
unca işgal
edilmiş gibi his-
settim. Elimizden
alındı. 20
yaşlarında birine
söylesem bir anlam

ifade etmeyecek.
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T arih 11 Haziran 2019... 2 yıldır şampiyonluğu
son haftalarda kaybeden Medipol Başakşehir'de
yeni bir dönem başladı. Abdullah Avcı'nın Beşik-

taş'a gitmesinin ardından Başakşehir'in başına geçen
Okan Buruk 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 45 yaşındaki
teknik adamın ilk sözleri şöyle oldu: "Başakşehir ile he-
deflerimiz aynı ve aynı hedefler doğrultusunda yürüyo-
ruz. Hedeflerimiz büyük. Yoluna emin adımlarla yürüyen
bir Başakşehir olacaktır..." Okan Buruk'un imzasıyla bir-
likte Başakşehir'de 3 de ayrılık yaşandı. Başkan Göksel
Gümüşdağ; Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yolların
ayrıldığını aynı gün açıkladı. Turuncu-lacivertlilere veda
eden diğer isiler ise şöyle oldu: Mossoro, Napoleoni, At-
tamah, Emre Belözoğlu, Kudryashov ve Mevlüt Erdinç...

SEZON 'BURUK' BAŞLADI

Kadrosunu; Enzo Crivelli, Miguel Viera, Aziz Behich,
Mehmet Topal, Martin Skrtel, Fredrik Guldbransen, Da-
nijel Aleksic, Azubuike ve Ponck ile güçlerdiren Başakşe-
hir sezona istediği başlangıcı yapamadı. "Yeni vizyon,
aynı hedef" sloganıyla sezona giren turuncu-lacivertliler,
oynadığı 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet aldı. Uzun yıl-
lar görev yapan Abdullah Avcı'nın ayrılışının ardından
takımı Okan Buruk'a teslim eden Başakşehir, son 4 yılın
en kötü sezon başlangıcına imza attı. Sezona Şampiyon-
lar Ligi elemeleriyle başlayan Başakşehir, Olympiakos'a
her iki maçta da kaybederek yoluna Avrupa Ligi'nde
devam etmek zorunda kalırken, lige de iyi başlayamadı.
Ligde ilk iki maçında puanla tanışamayan Başakşehir,
deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, seyircisi önünde
de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk puanlarını deplas-
manda Gençlerbirliği karşısında elde eden turuncu-laci-
vertliler, rakibini Edin Visca'nın 90. dakikada attığı golle
2-1 yendi. Başakşehir, son olarak sahasında Sivasspor ile
1-1 berabere kalarak 4. hafta sonunda 14. sırada yer aldı.

KALE DÜŞTÜ

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Roma'ya 4-0 yenilen Ba-
şakşehir, ligin 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere ka-
larak kötü gidişe 'dur' diyemedi. Avrupa'da 3, ligde de 5
olmak üzere oynadığı 8 müsabakanın tamamında da ka-
lesini gole kapatamayan turuncu-lacivertliler, kötü bir
performansa imza attı. Abdullah Avcı'nın ayrılışının ar-
dından takımı Okan Buruk'a teslim eden Başakşehir, son
4 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı. Avrupa Li-
gi'ndeki Roma - Başakşehir maçından bir kare.

SAVUNMA BİR TÜRLÜ OTURMADI

Sezona, Ponck, Vieira ve Chedjou defans hattıyla başla-
yan İstanbul temsilcisinde daha sonra bu bölgeye Martin
Skrtel ve Mehmet Topal transfer edildi. Bu süreçte Ched-
jou ile yollarını ayıran Başakşehir'de Epureanu ise sakatı-
lıktan döndü. Sezona başladığı andan itibaren her maçta
farklı stoper ikilisiyle sahaya çıkan turuncu-lacivertliler,
söz konusu 8 maçın hiçbirinde üst üste aynı stoper tan-
demiyle mücadele edemedi.

HAKEM İSYANI

Ligde Beşiktaş ile 1-1
berabere kalan tu-

runcu-lacivertlilerde mücadelenin ardından isyan bay-
rakları çekildi. Başkan Gümüşdağ hakemler için şu ifade-
leri kullandı: "Düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan
hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Bu söylediğimi
tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi
kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız."

BAŞAKŞEHİR'İN AYAK SESLERİ

Başakşehir, ligin ilk 5 haftasında attığı 5 golü, 90 daki-
kada Rizespor filelerine bırakmayı başardı: 5-0. 7. haf-
tada Gaziantep FK'yı Crivelli'nin attığı gollerle 2-1 yenen
İstanbul ekibi, 8. haftada ise Göztepe'yi 90+2. dakikada
Skrtel'in golüyle 2-1 mağlup etti. Soyunda odasında ise
zafer pozu verildi. Başakşehir geri dönüyordu...

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Bu galibiyet Okan Buruk'un doğum gününde gelirken, 45
yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Şu anda 3.
sıraya yükseldik. Bundan sonraki haftalar için liderlik he-
defimiz devam edecek. Bugün özellikle maç boyunca el-
lerinden gelenin en iyisini yapan, doğum günümde bana
bu hediyeyi veren Skrtel ve diğer oyuncularıma teşekkür
ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalar çok daha
güçlü bir takım olarak geri döneceğiz."

ASKER SELAMI

Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Borussia Mönchenglad-
bach karşısında Visca ile öne geçen temsilcimiz, 90'da
Patrick Herrmann'ın golüne engel olamadı: 1-1. 3. haf-
tada ise temsilcimiz, İrfan Can Kahveci'nin 78. dakika-
daki golü ile Avusturya ekibi VVolfsberger'i devirdi.
Başakşehir, 2. tur için yeniden umutlandı. İrfan Can
Kahveci, golü sonrasında Edin Visca, Robinho ve Azu-
buike ile birlikte asker selamı vererek galibiyeti kutladı.

2 KRİTİK MAÇTA 2 PUAN

Ligin 9. haftasında Başakşehir, Trazonspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı 2-1 öne götüren turuncu-lacivertliler,
90+6'da Sörloth'un attığı gole engel olamadı ve maç 2-2
sona erdi. 10 haftada ise lider Alanyaspor deplasma-
nında giden Başakşehir, rakibiyle golsüz berabere kaldı.
Lider Alanyaspor 19, takipçisi Başakşehir ise 16 puana
yükseldi. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan
Buruk, "Alanya deplasmanında böyle bir oyunla aldığı-
mız 1 puan bizim için kötü gözükmüyor" ifadelerini kul-
lanıyordu. Büyüklerin tel tel döküldüğü Avrupa'da
Basakşehir gururumuz oldu. Okan Buruk'un öğrencileri

4. haftada Wolfsberger'ı Visca ve Crivelli'nin (2)
golleriyle devirip liderliği ele geçirdi. Ba-

şakşehir liderlik keyfini sos-
yal medya

hesabından paylaştığı bu fotoğrafla kutlayıp "Avrupa'ya
selam" olsun dedi. Avrupa Ligi grubunda liderliğe yükse-
len turuncu-lacivertler, ligde de MKE Ankaragücü'nü
Crivelli'nin 2 golüyle devirerek zirve iddiasını sürdürdü.

SERİ SONU

12. haftada rakip Galatasaray'dı... Sarı-kırmızılıların
evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine Başakşehir nok-
tayı koydu. Eksik kadrosu ile sahaya çıkan Galatasaray,
rakip kaleye gitmekte zorlandı. 78'de İrfan Can'ın asis-
tinde Gulbrandsen ağları buldu: 0-1. Başakşehir Kulübü,
maçın ardından Galatasaray Stadı'ndaki film afişine
göndermede bulunup bu paylaşımı yaptı.

BAŞAKŞEHİR DOLUDİZGİN

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Roma maçında (3-0)
mağlup olan Başakşehir, ligin 13. haftasında ise Antal-
yaspor'u 2-0 yenerek yeniden moral buldu. Avrupa yor-
gunu çıktığı maçta Akdeniz ekibini 3 dakika arayla
Clichy ve Aleksic'in attığı gollerle devıren Okan Buruk'un
öğrencilerı, şampiyonluk yarışında çok önemli üç puanı
kaptı. Turuncu-lacivertlilerin 3 maçlık galibiyet serisi 14.
haftadaki Denizli maçında son buldu. Denizlispor ile Ba-
şakşehir arasında oldukça çekişmeli geçen mücadelede
1-1 eşitlikle sona erdi.

GURURUMUZ BAŞAKŞEHİR

Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ı deplas-
manda deviren Medipol Başakşehir, adını 2. tura yazdı-
ran tek Türk takımı oldu. Tüm takımlarımızın bir bır
elendiği Avrupa arenasında Başakşehir tarih yazdı... 33'te
Thuram'ın golü ile geriye düşen temsilcimiz, 44'te İrfan
Can ve 90'da Crivelli tur kapısını açtı, grubunu lider ta-
mamladı. Maçın ardından teknik direktör Okan Bu-
ruk'un ağzından şu sözler dökülüyordu: "Biz camia
olarak bu tura inanmıştık. Rakibimizin gücünü biliyor-
duk ve ona göre oyuna başladık. Geriye düşsek de de
geri dönmemiz muhteşem. Oyuncularımla gurur duyu-
yorum. Biz bu maçı da bu turu da hak ettik..."

4 GOLLE GELEN COŞKU

Turuncu-lacivertliler, bir sonraki hafta ligin dibindeki
Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek 2 hafta sonra kazandı.
Deplasmanda karşılaştığı Kayserispor maçında 22 şutta
9 isabet sağlayan Başakşehir, her iki değerde de sezon re-
korunu egale ediyordu. Süper Lig'de ilk yarının son haf-
tasında sahasında Kasımpaşa'ya Demba Ba (2),Crivelli,
Fernandes (kk) ve Elia'nın golleriyle fark atan turuncu-
lacıvertliler, zirve takibinı sürdürdü: 5-1.

TURAN İLE YOLLAR AYRILDI

6 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başlayan Ba-
şakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak fehse-
dildi. Arda'nın veda mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Futbolcu kardeşlerime, arkadaşlarıma bundan sonraki ka-
riyerlerinde başarılar diliyorum. Yaşadığımız tüm güzellik-
ler, mutluluklar anılarımın en özel yerinde olacak. Hayatım
boyunca hep çok çalıştım, hep çok mücadele ettim. Yine
öyle olacak. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya, futbol
oynamaya devam ede-
ceğim."

ŞAMPİYONLUK İNANCI

Antalya'daki kampta açıklamalarda bulunan Skrtel, şampi-
yonluğa inanıyordu: "İlk yarıda oynadığımız futbolu aynı
şekilde sahaya yansıtırsak şampiyon olmamamız için hiçbir
neden yok!"Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve
Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, tu-
runcu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek
Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı. Ku-
lübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?"
sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncu-
ları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları
cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı. Başakşehir'in ikinci yarı
hazırlıkları oldukça neşeli geçti.

TÜRKİYE KUPASI'NA VEDA

Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk et-
tiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig
ekibi GMG Kırklarelispor, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Turuncu-lacivertliler kupaya veda ediyordu... Ligin 19. haf-
tasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağ-
lup olarak zirve yolunda ağır bir yara aldı. Okan Buruk'un
öğrencilerinin 16 maçlık yenilmezlik serisi de Kadıköy'de
son buluyordu. Mücadelenin ardından Başkan Gümüş-
dağ, "Yarışta devam ediyoruz. 16 haftada köprünün altın-
dan çok sular akar. Başakşehir zirveye asılmaya devam
edecek" ifadelerini kullanıyordu... Turuncu-lacivertliler, ligin
20. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Savunma
ortasındaki ikilide istikrarı bir türlü yakalayamayan Başak-
şehir, son 7 maçta da kalesini gole kapatamadı. 21. haftada
Sivas'a konuk olan Başakşehir, -9 derecede oynanan müca-
delede Demba Ba ile öne geçse de Yatabere'nin golüne
engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Başakşehir,
21. haftada Beşiktaş'ı Demba Ba ile yıktı: 1-0. Okan Bu-
ruk'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki
yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu. Şampiyonluk
yürüyüşü sürüyordu. Okan Buruk ise "Bu haftalarda maç
kazanan şampiyonluk yarışında olacak" diyordu.

MAĞLUP AMA UMUTLU

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında
Sporting'e 3-1 kaybetti. Temsilcimiz, kaleci Mert'in kurtarış-
larına rağmen kalesinde 3 gol gördü. Demba Ba'ın düşü-
rülmesiyle kazılan penaltıyı Visca gole çevirdi. İstanbul'daki
rövanş için umut ışığı yandı... İstanbul ekibi, ligin 22. hafta-
sında deplasmanda Rize'yi yenerek maç fazlasıyla liderliğe
kuruldu. Visca'nın penaltı golüyle öne geçen turuncu-lacı-
vertlilere cevap 60. dakikada Umar'dan geldi. Forvet olarak
87'de oyuna giren Skrtel, 90+1'de sahneye çıkıp son sözü
söyledi: 2-1. Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi son 16 turu
ilk maçında evinde Kopenhag'ı tek golle devirip tur için
avantaj yakaladı. 88. dakikada Demba Ba'nın düşürülmesi
ile kazanılan penaltıyı, kaptan Visca ağlara gönderip zaferi
getirdi. Ertesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları erte-
lendi. Ligin tepesindeki iki ekip olan Trabzonspor ile Ba-
şakşehir'in 26. haftadaki karşılaşması 1-1 sona erdi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş tribünlere oynanan
karşılaşmada turuncu-lacivertliler, Demba Ba ile öne
geçti. 

30. haftada lider Başakşehir, Antalyas-
por'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Visca, Mahmut ve Aleksic gibi isimler-
den yoksun kalan İstanbul ekibi,
Demba Ba'nın kilidi açtığı maçta çok
kritik bir galibiyet alarak puanını 63

yaptı. Ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu
Lukas Podolski, mücadelenin ikinci ya-
rısında gole giderken sakatlandı ve ken-
dini yere bıraktı. Devam eden oyunda
Demba Ba, Başakşehir'i 1-0 öne geçi-
ren golü attı. Elia 90'da son sözü söy-

ledi. Medipol Başakşehir, evinde De-
nizlispor'u devirip liderliğini sürdürdü.
İlk yarıda duran İstanbul ekibi ikinci
yarıda kendine geldi. Crivelli'nin kafa
vuruşu ile geçen Okan Buruk'ın talebe-
leri Visca'nın penaltı golü ile de tabelayı
belirledi. Başakşehir'in takipçisi Trab-
zonspor ise Antalyaspor ile 2-2 bera-
bere kaldı. Farkı 4 puana çıktı. 

DEMBA BA... DEMBA BA... KONYA'DA
ÇILGIN GECE

ZAFERIN OYKUSU! 
Geçen sezon 8 puan farktan kaybedilen şampiyonluk ve 5 yılın ardından gelen yeni bir teknik adam... "Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla

başlayan yeni yolculuk, 5. hafta sonunda karamsar bir hal almıştı. Ancak sonrasında Okan Buruk, eksikleri teşhis edip doğru tedaviyi
uyguladı. Ortaya hem Süper Lig'i hem de Avrupa'yı kasıp kavuran bir takım çıktı. İşte Başakşehir'in tarihi zaferinin en unutulmaz anları...

Süper Lig'de şampiyonluğu ya-
kından ilgilendiren gecede Medi-
pol Başakşehir deplasmanda
Konyaspor'a 4-3 yenildi. Ligde
12 maç sonra kaybeden lider
Başakşehir 66 puanda kaldı...
Eğer Başakşehir, Konyaspor'u
mağlup etseydi, Denizli'de Trab-
zon'un da kaybetmesiyle şampi-
yonluğunu ilan edecekti.
Turuncu-lacivertliler 1 hafta
daha bekleyecekti... Teknik direk-
tör Okan Buruk, "Özellikle maç-
tan önceki hayalimiz, burada
kazanıp şampiyonluğumuzu
ilan etmekti, maalesef olmadı"
diye konuştu. Okan Buruk'un
öğrencileri ligin 33. haftasına 2.
sıradaki Trabzonspor'un 4 puan
önünde girdi. Gözler Kayseris-
por maçında çevrilmişti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding
Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.

MUTLU SON
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AVRUPA VİZESİ İYİ GELMEDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde son dönemde mücadele
eden Anadolu kulüpleri, ilginç bir istatistiğe
imza attı. Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil
eden Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Ak-
hisarspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha
sonra Süper Lig'de tutunamadı. Süper Lig'de
2018-2019 sezonunu 5. sırada bitiren Yeni Ma-
latyaspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda
mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi 3.
eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımına
elenen Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonu-
nun son haftasında Gaziantep FK'ye yenilerek,
Süper Lig'de küme düştü.

TFF 3. Lig'e düştü

Kardemir Karabükspor, 2014-2015 sezonunda
Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakaladı.
İlk kez katıldığı kupada 3. eleme turunda Nor-
veç temsilcisi Rosenborg'u turnuvanın dışına
iten Kardemir Karabükspor, play-off turunda

Fransa'nın Saint-Etienne ekibine penaltılar so-
nucu elenerek Avrupa Ligi'ne veda etti. Aynı
sezon Süper Lig'i 16. sırada bitiren Kardemir
Karabükspor, bir alt lige düşme üzüntüsü ya-
şadı. Kardemir Karabükspor, 2016-2017 sezo-
nunda yeniden Süper Lig'de mücadele etse de
bir sezon sonra yeniden küme düştü. Ekonomik
problemler yaşayan Kardemir Karabükspor,
TFF 3. Lig'e kadar geriledi.

Gruptan lider çıktı

Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 5. sırada ta-
mamlayarak önemli bir başarı elde eden Os-
manlıspor, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi vizesi
aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezo-
nunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya
imza atan Osmanlıspor, daha sonra düşüşe
geçti. Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal,
Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin
Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu lider

tamamlayan mor-sarılılar, son 32 turunda
Yunan ekibi Olympiakos'a elendi. Süper Lig'de
2016-2017 sezonunda küme düşme korkusu da
yaşayan Osmanlıspor, ligi 38 puanla 13. sırada
tamamladı. Avrupa macerası sonrası düşüşü
engelleyemeyen Osmanlıspor, 2017-2018 sezo-
nunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda
etti. Osmanlıspor, bu sezon da mücadele ettiği
TFF 1. Lig'den düşerek, TFF 2. Lig'e geriledi.

Galibiyetle tanışamadı

Akhisarspor, 2017-2018 sezonunda Fenerbah-
çe'yi finalde 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nın sahibi oldu. Bu başarısıyla UEFA Avrupa
Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden Akhisars-
por, bir sonraki sezon Türkiye Kupası'nda final
oynasa da ligde umduğunu bulamadı. Avrupa
Ligi'nde galibiyetle tanışamayan Akhisarspor,
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu son sırada
tamamladı ve küme düşme üzüntüsü yaşadı.

YILDIZLARI 
KESFEDENLER
YILDIZLARI 
KESFEDENLER
YILDIZLARI 
KESFEDENLER
YILDIZLARI 
KESFEDENLER
YILDIZLARI 
KESFEDENLER
YILDIZLARI 
KESFEDENLER

Carles Rexach - Lionel Andrés Messi Messi,
kendisine büyüme hormonu eksikliği teşhisi
konulduğunda henüz 11 yaşındaydı ve Ne-

well's Old Boys'un alt yapısında oynuyordu. Arjan-
tin'in en köklü kulüplerinden River Plate, Messi'nin
tedavisine yardım etmek istese de aylık 900 $'lık
tedavi masrafı olduğunu öğrenince vazgeçtiler.
Barcelona'nın sportif direktörü Carles Rexach,

Messi'nin Lleida, Katalunya'daki akrabaları sa-
yesinde kendisinin yeteneğinden haberdardı

ve bir müddet sonra oyuncu ile babasına
deneme süreci önerdi ve Messi'nin bu-

günlere gelmesini sağladı.

Gerard Houllier - Cristiano Ronaldo
Ronaldo 15 yaşındayken kendi-

sine futbolu bırakma noktasına
getirecek bir kalp çarpıntısı

teşhisi konuldu. Sporting Liz-
bon'da oynarken kulübü ve
annesi bu rahatsızlığın gi-
derilmesi için Ronaldo'nun
hastanede yatması için
onay verdi. Hastanedey-
ken, kalbindeki prob-
leme neden olan bölge,
bir lazer operasyonuyla
yakıldı. 16 yaşındayken
dönemin Liverpool tek-
nik direktörü Gérard Ho-

ullier tarafından keşfedildi
ve kulübün sahiplerine bu

oyuncunun alınması talimatını
verdi. Ancak, kulübün sahipleri Ro-

naldo'nun henüz çok genç olduğunu
ve yeteneklerini geliştirmesi gerektiğine

karar verdi ve reddetti. 2003 yılında Alex
Ferguson tarafından tekrar keşfedilen Ro-

naldo kırmızı şeytanlar olarak bilinen Manc-
hester United'a transfer oldu.

Jan Jönsson - Zlatan Ibrahimovic
Jan Jönsson, İsveçli bir teknik direktör. Zla-
ta'nın efsanevi yükselişi Malmö altyapısında
oynarken 4-0 geride oldukları maçı 8 gol ata-
rak maçı çevirmesi ile başladı. 6 yaşında fut-

bola başlayan ve 15 yaşında bırakma kararı
alan Zlatan, Malmö takımında fazla şans bula-

madığı için İsveç'in rıhtımındaki balıkçılarda ça-
lışmaya başladı. Jönsson, onu tekrar futbola

devam etmesi için aradı, buldu, ikna etti ve günü-
müz Zlatan'ın yaratılmasında başrol oynadı.

Jair Ventura Filho - (Brezilyalı) Ronaldo
Ronaldo, Brezilya'nın en büyük ikinci kenti ve oldukça
fakir olan Rio de Janeiro'daki bir mahallede, 14 yaşında
kendisini izleyen ünlü eski milli oyuncu Jairzinho tarafın-
dan keşfedildi ve Cruzeiro alt yapısına kazandırıldı. 1994
yılına kadar bu kulüpte oynamaya devam eden Ronaldo,
1994 yazında Hollanda'nın ünlü kulüplerinden PSV Eind-
hoven'a transfer oldu. Burada 46 maçta 42 gol atıp Bar-
celona'nın yolunu tuttu. Kariyeri sakatlıklar yüzünden
sekteye uğrasa da, 343 maçta 251 gol atma başarısını
gösterdi.

Francis Cornejo - Diego Armando Maradona
Maradona 10 yaşındayken bir yetenek avcısı Francis
Cornejo tarafından fark edildi ve mahallenin kulübü Es-
trella Roja'da amatör olarak futbol oynamaya başladı.
Kısa bir süre sonra Los Cebollitas takımına geçti ve
orada tam üç sezon geçirdikten sonra Buenos Aires'in
Argentinos Juniors kulübünün altyapısına girdi.

José Ely de Miranda - Neymar
Neymar'ı keşfeden adam olarak bilinen Brezilya'nın ef-

sane milli takımı oyuncularından Zito, 2009 yılında onun
profesyonel olmasını da sağladı.  Santos'da oynarken
Manchester City, Chelsea ve Real Madrid'den de transfer
teklifleri alan Neymar, en sonunda olaylı bir şekilde Bar-
celona kulübüne transfer oldu.

Rod Ruddick - Gareth Bale
16 yaşında profesyonel olan Gareth Bale, Southampton
takımında forma giyen en genç ikinci futbolcu unvanını
almıştı. 2013 yılında Real Madrid takımına rekor bir üc-
retle transfer olan Bale, Rod Ruddick tarafından Sout-
hampton kulübüne gönderilen faksta adı yazan 3
futbolcudan biriydi.

Luis Fernández - Ronaldinho
21 Mart 1980 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre şeh-
rinde neredeyse tüm futbolcuların olduğu gibi fakir bir
ailenin üç çocuğundan en küçüğü olarak doğdu. Kendi-
sine gelen her astronomik teklifi geri çeviren Gremio, oy-
nadığı muazzam futbola kayıtsız kalamayan Luis
Fernandez'in teklifine hayır diyemedi ve Paris Saint-Ger-
main'e transfer edildi.

Jean Fernandez - Franck Ribery
1989-1996 yılları arasında US Boulogne takımının altya-
pısında oynarken Jean Fernandez tarafından keşfedi-
len Ribery yaralı yüz lakabıyla biliniyor. Metz,
Galatasaray ve Marsilya'da oynadıktan
sonra Bayern Münih'e transfer oldu.
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ay-
rılan Ribery, geçtiğimiz yıl Altın Top
adayı olarak Ronaldo ve Messi ile
birlikte son 3 kişi arasına kaldı.
Kaynak https://www.sporx.com

"Dünyanın en iyi futbolcuları" lakabına sahip olan futbolcuları keşfeden futbol adamları merak konusu oldu. 
Lionel Andrés Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Ronaldinho gibi yıldızları ortaya çıkaranlara bir göz atalım
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