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Heybeliada’da
virüssüz bir gün

Anıl BODUÇ

Müracaat düştü
test sayısı azaldı
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Bu kelime hepimizin kafa-
sında bir takım şeyler uyan-

dırır. Kimisi “fal” der, kimisi
kulaktan duyma bilgilerle “benim
burcum falanca burç, özelliklerim
nelerdir?” diye sorar, bazıları
da“saçma ve safsata bulduğunu,
ayağı yere basan konularla ilgilen-
diğini” söyler. Bana göre bütün
bunları bir kenara bırakarak, önyar-
gısız ve şartlanmasız şekilde bu
ilmin ne olduğunun araştırılmaya
çalışılması gerekir.
Çalışmalarım
bana gösterdi ki;
Astroloji hiç de
herkesin dü-
şündüğü 
gibi değil.
I SAYFA 16
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3 milyon 835 bin
doz aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
İstanbul'da 3 milyon 835 bin

925 doz aşı yapıldığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama
yapan Yerlikaya, "İstan-
bul'umuzda 3 milyon 835 bin 925
doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyük-
lerimizin 1. doz aşılanma oranı
yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma
oranı yüzde 73.43’e; 60-64 yaş 1.

doz aşılanma
oranı yüzde
71,82’ye; 55-59
yaş 1. doz aşı-
lanma oranı
yüzde 48,51’e
ulaştı. Mücade-
lede en büyük 
gücümüz aşı."
ifadelerine 
yer verdi. 
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ASTROLOJİ NEDİR 
NE DEĞİLDİR?

Ali Yerlikaya

MENEKŞE SALYA İLE DOLDU

25 senedir ilk 
defa görüyorum

İstanbul'da bir süredir 
görülen deniz salyası Küçük-

çekmece'de etkisini gösterdi. Kü-
çükçekmece Gölü'nü Marmara
Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi
deniz salyası ile doldu. Salya taba-
kasının dereyi kapladığı anlara şahit
olan Metin Aydın, "25 senedir bura-
dayım ilk defa böyle bir manzara ile
karşı karşıyayım. Burası Küçükçek-
mece Gölü'ne bağlı, iki saat içinde
bu kadar doldu. Eskiden bazen
yeşil su gelir giderdi ama bu sefer
farklı" diye konuştu. I SAYFA 9
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İBB geçen yıl sahiplendiği
bin 179 atın satıldığı ve

kaybolduğu iddialarına cevap
verdi. Yapılan yazılı açıklamada
toplam 605 atın 13 kentin çeşitli
düzeydeki yerel yönetimleri tara-

fından sahiplenildiği belirtilerek,
"Süreç, şeffaflık temelinde yürü-
tüldü. Mikroçipleri takılıp sağlık
raporları alınarak sevkiyatı yapılan
atlar, ilgili kurumlara protokolle
teslim edildi" denildi. I SAYFA 5
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Geçtiğimiz günlerde, CHP Çatalca
yönetim kurulu üyeleri Sema Aldo-

ğan, Aysel Aksu, Görkberk Öder, Savaş
Cüdri ve Talat Tan'ın yönetimden istifa etme-
siyle ilçe örgütü zor duruma düşmüştü.
Şimdi de örgüt taciz olayı ile huzursuzluk

içerisinde. CHP Çatalca Kadın Kolları üyesi
S.O. İlçe Yönetim Kurulu Üyesi M.E.E.'nin
kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayette
bulundu. Şikayeti yerinde bulan CHP 
Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban
M.E.E.'nin yönetim kurulundan istifasını 

istedi.  Bunun üzerine
M.E.E. İlçe Yönetim Kuru-
lu'ndan uzaklaştırıldı. Bazı
partililer ise ilgili kişinin yö-
netim kurulundan istifa et-
mekle yetinemeyeceğini, partiden de ihraç
edilmesi gerektini dillendirmeye başladı. İlçe
Başkanı Mehmet Çoban'ın ise ihraç konu-
sunda henüz bir adım atmadığı öğrenildi. 
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Kozmik Bilinç Okulu ve
Uranyen Astroloji Derneği
Kurucusu Sevilay Eriçdem

Sayfa 2

SIYASI PARTIYE 
BU TAHSIS NIYE!

İBB'nin 2011-2018 yılları
arasında, 2 milyar 200 mil-

yon lira ödeyerek kiraladıkları
araçların OGS-HGS ve GPRS
kayıtlarını inceleyen teftiş kurulu
raporlarının yayınlanması yeni bir
tartışma başlattı. Raporda; İBB
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın
yaptığı çalışma sonucunda; Cum-
hurbaşkanlığı’na 480, AK Parti
Genel Merkezi'ne 8, AK Parti İl

Başkanlığı’na 62, Irak Devlet Baş-
kanı'na 6, TBMM Başkanlığı'na
54, Okçular Vakfı'na 4, TÜGVA'ya
da 5 araç tahsis edildiğ tespit
edildi. Ayrıca İBB’nin İstanbul Va-
liliği’nden isteği soruşturma izni
talebinin reddedildiği belirtildi.
Konu hakkında konuşan 
İmamoğlu raporda yayımlanan
bilgiler için, “Ne yazık ki doğru"
yorumunda bulundu. 
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İSTANBUL VALİLİĞİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Kamu kurumunun bir
başka kamu kurumuna

katkı sunabileceğini belirten İma-
moğlu, "Elbette bunun da bir vic-
dani oranı, sayısı vardır. Onu
aşıyorsa, o da sorgulanmalıdır; o
ayrı bir mesele. Ama onun ötesinde
bir kulübe, bir derneğe, sıradan bir
biçimde dağıtır gibi dağıtılması,
hiçbir gerekçesi olmadan dağıtıl-
ması çok yanlış. Tablonun en kötü

verisi, bir siyasi partiye bu kadar
araç, 70-80 araç niye tahsis edilir?
Bu niye verilir?" diye sordu. İma-
moğlu, "Bunu tarif etmek, tanımla-
mak mümkün değil. Bu 16 milyon
insanın parasını çarçur etmektir.
Kaldı ki, bu işin soruşturmasını, 
incelemesi için valiliğe, neredeyse
bir yıl önce yaptığımız bir başvuru
var. Ne yazık ki bu başvurumuz da 
valilikce reddedildi" dedi. I SAYFA 9
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BU 16 MİLYONUN PARASINI ÇARÇUR ETMEKTİR

Eski İBB yönetiminin Cumhurbaşkanlığı, AK Parti
Genel Merkezi ve AK Parti İl Başkanlığına yaptığı araç

tahsisini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Kamu 
kurumu, bir başka kamu kurumuna katkı sunabilir. 

Elbette bunun da bir vicdani oranı, sayısı vardır. Onu
aşıyorsa, o da sorgulanmalıdır. Bir siyasi partiye bu

kadar araç, 70-80 araç niye tahsis edilir?" diye sordu

İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından OGS-HGS kayıtlarının yok edildiğini ve verilere ulaşamadıklarını
belirterek, "Arabaların tipleri değiştirildi, arabaların modelleri değiştirildi, markaları değiştirildi, başka bir manzara önümüze koydu.
Yoksa bizim Yenikapı'ya yolladığımız araçların dışında markaların, modellerin de kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz" açıklamasını yaptı. 

OGS-HGS KAYITLARI YOK EDİLDİ

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Deniz, geçen
ay ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Hastalı-

ğın 6'ncı gününde mide bulantısı ve nefes almada güçlük so-
nucu hastaneye kaldırılan İrem'in kan şekerinin 380'e kadar
çıktığı belirlendi. Yapılan tetkikler sonrasında genç kıza diya-
bet tanısı konulurken uzmanlar, koronavirüsün pankreasa
bağlanarak diyabet gelişimini hızlandırdığını söyledi. İrem
Deniz, "Diyabet olduğumu öğrenmem bende şok etkisi ya-
rattı. Bu durum enfeksiyona bağlıydı ve aslında çok şaşır-
dım. Genç olduğum için bu beni üzdü" dedi. I SAYFA 8
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TAVAN YAPTI

Test sayılarının düşmesiyle il-
gili konuşan Bakan Koca,

"Testler semptom gösteren kişilere
ya da temaslı kişilere yapılmaktadır.
Kısıtlamalar ile birlikte temasın
azalması beklenen bir durumdur.
Bu da hem polikliniğe olan müra-
caatları hem de filyasyon kaynaklı
testlerin sayısını düşürmektedir.
Tüm Türkiye'de son iki haftada
hastaneye müra-
caat edenlerin sa-
yısı yarı yarıya
düşmüş durum-
dadır. Özetle test
sayılarının düş-
mesi vaka sayısı-
nın düşmesinin
sebebi değil, sonu-
cudur" açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 7

ç

Fahrettin Koca

vERİLEN Söz tUtULMADI

Baraj yüzünden
evlerinden oldular

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin
Karakurt köyünün olduğu

bölgede HES barajları nedeniyle
bir köy sular altında kaldı. Mağdur
edilen köylüler seslerini duyurabil-
mek için CHP İstanbul Milletvekili
ve PM Üyesi Özgür Karabat'a
ulaştı. CHP’li Karabat, konu ile il-
gili yaptığı açıklamada, "Maalesef
Karakurt köyü sakinlerine iktidar
sözler vermiş;
ama görülüyor ki
verilen sözler tu-
tulmamış. Vatan-
daşlarımız AKP
tarafından mağ-
dur edilmiş, HES
barajı yüzünden
evlerinden tarlala-
rından olmuş"
dedi. I SAYFA 7
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Özgür Karabat

15 YIL SONRA YIKILDI

TÜYAP Üst Geçidi
yıkılıp yapılacak

Büyükçekmece ilçesi D 100
Karayolu üzerinde yapılacak

olan yol genişletme çalışması kap-
samında ilçenin iki yakasını birleş-
tiren Büyükçekmece Belediyesi
TÜYAP Üst Geçid’i sökülerek kal-
dırıldı. Üst geçidin söküm çalışma-
larını inceleyen Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, "15 yıldır bu
geçit İstanbul halkını, Büyükçek-
mece halkını sırtında taşıdı. Şimdi
Büyükçekmece D-100 karayolu-
nun genişlemesi nedeniyle üst 
geçidin kaldırılması gerekiyordu"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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CHP CATALCA’DA 
TACIZ SKANDALI

ç
YÖNETİM KURULUNDAN İSTİFA ETTİRİLDİ HABER

MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Başkanlığı, peş peşe gelen istifaların ardından
şimdi de taciz olayı ile çalkalanıyor. İddiaya göre, İlçe Yönetim Kurulu üyesi M.E.E İlçe
Kadın Kolları Üyesi S. O.'ya tacizde bulundu. S. O.'nun şikayeti üzerine taciz şüphelisi,

yönetim kurulundan istifa etti. Çok sayıda partili ise şüphelinin CHP'den ihracını istiyor

TARİFİ
MÜMKÜN

DEĞİL! 

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Ne yediğini bile
algılayamıyor!

Diyetisyen Buse Özdemir,
Damga'ya konuştu. Pandemi

sürecinde evden çıkamayan ve hare-
ketsiz kalan çocuklar için "Kesinlikle
televizyon veya tablet karşısında ço-
cuğun eline yemek verilmemelidir"

uyarısını yapan
Özdemir, "Çünkü
böyle olunca
çocuk ne yediğini
algılayamıyor. Bi-
linçsiz yemek ye-
meye başlıyor"
dedi. I SAYFA 4
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ZEHRA ÇELİK/ÖZEL HABER



CambriDge Üniversitesinden bilim in-
sanlarının yaptığı araştırmada, ergenliğin
son dönemiyle erken yetişkinlik sırasında

zorbalığa veya saldırgan davranışlara maruz kalan
gençlerde kişilere zarar verme veya öldürme hayali
kurma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edildi.
Araştırma çerçevesinde son bir yılda uzmanların 23
saldırgan davranış kategorisinde listelediği davranış-
lardan 10'una maruz kalan genç erkeklerde şiddet
içerikli hayal kurma olasılığının yüzde 97'ye, kızlarda
da yüzde 73'e yükseldiği gözlendi. Çalışmada, İsviç-
re'nin Zürih kentinde ikamet eden ve yaşları 15 ila 20
olan 1465 gencin beyanları esas alındı. Araştırmacı-
lar anket yoluyla yürütülen çalışmada gençlere,
maruz kaldıkları saldırganlık türü, kurdukları hayal-
lerde şiddet oranı ve şiddetin hedefine yönelik soru-
lar yöneltildi. Alay, fiziksel saldırı, cinsel taciz ve
agresif ebeveynliğin saldırgan davranışlar arasında
listelendiği çalışmada, araştırmacılar bu davranışlar-
dan her birinin, şiddet hayali kurma olasılığının
yüzde 8 artmasına katkı sağladığı kaydedildi. Uz-
manlar, ergenliğin son dönemiyle erken yetişkinlik sı-
rasında zorbalığa uğramayan erkeklerde şiddet
içerikli hayal kurma ihtimalinin yüzde 56, kızlarda ise
yüzde 23 seviyesinde olduğuna da dikkati çekti.

nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Bes-
lenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.

Dr. İnanç,  yaptığı açıklamada, "sağlıklı beslenme ta-
bağı"nın Türkiye'de ulusal beslenme politikası olarak
belirlendiğini, ramazanda da buna uyulmasının
önem taşıdığını söyledi. İlk sırada tüketilmesi gereken
besinlerin başında süt, peynir, yoğurt, ayran geldiğini
anlatan İnanç, iftarda yoğurt, sahurda ise süt tüketi-
lerek bu besin grubundan faydalanabileceğini dile
getirdi. Uzun süreli açlıktan sonra kan şekerinin dü-
şebileceğine dikkati çeken İnanç, "Kan şekerini regüle
etmek için tatlıya ihtiyaç duyulur. İftarda sütlü tatlı-
lara ağırlık verirsek bu süt grubundan gerekli olan
besinleri almış oluruz. İçinde kalsiyum, fosfor var,
sadece süt gibi, protein gibi düşünülmemeli, bu tatlı-
ların proteinden dolayı tok tutucu özelliği vardır."
diye konuştu. Prof. Dr. İnanç, ikinci sırada tüketil-
mesi gereken besin grubunda et, yumurta, peynir,
kuru yemiş ve kuru baklagillerin geldiğini kaydetti.
Türkiye'de iftarda bir kase çorba tüketmek gibi bir
alışkanlık olduğunu belirten İnanç, şöyle konuştu:
"Çorba tokluk hissi sağlar ve doğrudur. Çorbayı içip
5 dakika ara verdikten sonra diğer besinleri tüketebi-
liriz. Bu çorbaları yaparken kuru baklagilleri tercih
edebiliriz ya da pilav yapacaksak bunu da bir tahıl ve
kuru baklagil kullanarak yapabiliriz. Çok doğru bir
yaklaşımdır çünkü birinde eksik olan bir protein di-
ğerinde fazladır. İkisi birbiriyle eşleştirilir ve bağırsak-
larda bunların emilimi daha iyi olur. Haftada 2 gün
mutlaka köfte büyüklüğünde kırmızı et tüketilmeli.
Bunu bulamıyorsak yerine yumurta tüketmeliyiz. İf-
tarda etli bir yemeğimiz yoksa sahurda bir yumurta
yiyerek bu gruptan birini tüketmiş oluruz. Yeterli sıvı
almamak ve aktivitemizin düşmesi kabızlığa neden
olabilir. Bu nedenle mutlaka sebze tüketmeliyiz.
Sebze yemeğini iftarda yiyeceğiz, sahurda da doma-
tes ve salatalık, yeşillik tüketebiliriz. Bir yeşil biber
alarak günlük C vitaminini karşılamış oluruz."

Denizin, gökyüzünün mavisi, küçük kır çi-
çeklerinin sarısı Penti Concept Collection
ile bir araya geliyor. Doğanın içinde hissetti-

recek ve yazın enerjisini üzerinize taşıyacak koleksi-
yon; ev giyim, iç giyim, dış giyim ve çeşitli

aksesuarlarla karşımıza çıkı-
yor.  Daha iyi, daha yeşil,
daha sağlıklı bir dünya için
geri dönüştürülmüş koleksi-
yonlarıyla herkesi değişime
davet eden Penti, bu koleksi-
yonunda da sürdürülebilir bir
dünyanın altını çiziyor. Penti
Concept Collection’da geri
dönüştürülmüş kumaşlara yer
veren marka, doğa dostu şık
tasarımlar sunuyor.

2 4 MAYIS 2021 SALI YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

GORUNTULU GORUSUN Şiddet gören 
şiddet gösterir

Aklı olan bol
yoğurt yesin

Pandeminin travma başta olmak üzere depresyon, tükenmişlik hissi gibi birçok sorunu beraberinde getirdiğini söyleyen Psikiyatrist
Dr. Alişan Burak Yaşar, “Çaresiz hissettiğimiz anlar oldu. İnsan ilişkileri, dayanışma gibi baş etme mekanizmalarını kullanamıyoruz.
İnsan insanı iyileştirir, bu dönemde sabah ve akşam sevdiklerimizle mümkünse 10-15 dakika görüntülü konuşun” dedi

SEVDIKLERINIZLE

K oronavirüste tam kapanma süreci devam
ediyor. Bu dönemde ruhsal pandeminin de
yaşanacağına dikkat çeken İstanbul Geli-

şim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Alişan Burak
Yaşar, “Pandemi nedeniyle flörtleşme, sosyal iliş-
kiler ve buluşmalar açısından çok zor bir dönem-
deyiz. Önceden kişi kendini kötü hissettiğinde
komşusuna giderdi, arkadaşlarıyla buluşurdu.
Parkta yürüyüş yapılırdı. Tam kapanmadan önce
insanlar, virüs bulaşır korkusu ile sosyal ilişkilerini
sınırlandırdı. Önemli bir beslenme alanından
mahrumuz, iyi ve kötü diyemeyiz çünkü buna
mecburuz. Ama bu durumun ruhsal açısından ya-
ralar açacağını fark etmeliyiz” diye konuştu. Ko-
şullara göre çözüm bulmak gerektiğini
vurgulayan Yaşar, “Sabah ve akşam sevdikleri-
mizle mümkünse 10-15 dakika görüntülü konu-
şalım. Birçok kişi evden çalışıyor, internetle
ilişkimiz fazlasıyla arttı. İnsanlar, önceden iş ye-
rinde veya sosyal ortamlarda tanışırdı. Şimdi ise
sosyal gibi gözüken sanal ortamdaki toplantı-
larda, uygulamalarda karşılaşıyorlar. Pandemi
öncesine göre sosyal iyileşme olanaklarımız çok
değişti. Ama bugüne özgü sosyal imkânlar inşa
edebiliriz” ifadelerini kullandı.

İnsanları ilişkiler iyi eder

Yaşar, “İnsan ilişkiyle iyileşir, bunun için kaynağa
ihtiyacımız var. O nedenle sosyal medyadaki kay-
nakları kullanıyoruz. Aslında bu birçok açığı da
kapatabilir çünkü eskiden pazarda karşılaşırdık,
şimdi maske var gözleri görüyoruz, mimiklerimiz
yok. Ya da düğün, dernek, spor karşılaşmala-
rında, sanat etkinliklerinde görüşürdük. İnsan in-
sanı iyileştirir, bu temas aranıyorsa, önemlidir”
dedi.

Pandemide değişim kaçınılmaz

Her temasın iz bırakacağını belirten Yaşar, “İnsan
hiçbir zaman bir önceki haline tam olarak dön-
mez. Dolayısıyla pandemide öğrendiklerimiz ve
etkilendiklerimiz risk tamamen ortadan kalksa da
bizde önemli değişim yaratmış olacak” dedi.

RUHSAL PANDEMİ
Dayanışmanın önemine değinen Yaşar, “Ruhsal pandeminin de
olduğunu DSÖ de açıklamıştı. Depresyon, travma, tükenmişlik
problemi yaşayan insan sayısı epeyce yük-
seldi. Biz de sağlık çalışanları üzerine bir
araştırma yapmıştık. Uykusuzluk ve
umutsuzlukla ilgili önemli zorlanma-
ları olduğunu tespit ettik. Zaten bir
travma var, çaresiz hissettiğimiz
anlar yaşadık. İnsan ilişkileri, da-
yanışma gibi baş etme meka-
nizmalarını kullanamıyoruz.
İnsanın zorluklar karşısında
en önemli gücü dayanışma-
dır. İnsan tek başına hayatta
kalamaz. Bir arada olmak-
tan çok zorlanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Prof. Dr. Öztora, tam kapan-
manın salgının artış hızının
kontrol altına alınması açısın-

dan önemli olduğunu söyledi. Kapan-
manın gerekliliği konusunda kimsenin
kafasında soru işareti olmaması gerekti-
ğini belirten Öztora, kurallara ne kadar
fazla uyulursa daha sonra yeni bir ka-
panma ihtimalinin de o derece azalaca-
ğını ifade etti. Kapanma döneminde
bazı sosyal sıkıntılar görülebileceğini be-
lirten Öztora, "Özellikle yaşlılar ve ço-
cuklar gibi daha kırılgan nüfusa karşı
dikkatli olmamızda fayda var. Yaşlıların
en çok sıkıntı duydukları ya da korktuk-
ları durum izole olmak ya da göz ardı
edilmek. Bu, onlar için gerçekten bir sı-
kıntı kaynağı. O yüzden yaşlılarımıza bu
dönemde özellikle özel önem gösterme-
liyiz. Büyük çoğunluğu aşılı olsa dahi
yine de biz temizlik, maske ve mesafe
önlemlerini bırakmadan yaşlılarımızla il-
gilenmeliyiz." dedi. Öztora, bu süreçte
yaşlılara ziyarete gitmek yerine her gün
onlarla görüşmek, sıkıntılarını sormak ve
görüntülü görüşmeler yapmanın yaşlılar
için oldukça faydalı olacağını ifade etti.
Yaşlılara, kendilerini evde oyalayacakları
birer meşgale bulmanın da önemli oldu-
ğunu anlatan söyleyen Öztora, şöyle
devam etti: "Yaşlılarımızın tek korktuk-
ları şey yalnız kalmak. Başlarına bir şey
gelirse ne yapacakları konusundaki endi-
şeleri. Bu konuda endişe duymalarına
gerek yok aslında. Çünkü tüm sağlık ku-
rumları çalışıyorlar. Eczaneler açık. Ya-
kındaki market ve bakkallar açık.
Herhangi bir sıkıntı duyacakları problem
olmayacak. Acil ve olağan durumlarda
başvurabilecekleri merkezler açık olacak.
Bu konuda bir sıkıntı duymalarına gerek
yok aslında."

Özellikle dikkat etmemiz lazım

Öztora, çocuklarla ilgili dikkat edilmesi
gereken daha fazla konu olduğunu be-
lirtti. Kapanma ve salgın dönemlerinin
çocuklara etkileriyle ilgili yapılmış birçok

çalışma olduğunu aktaran Öztora, "Ço-
cukların çok basit huzursuzluktan tutun
daha ileri bulgular verebildiği gösteril-
miş. O yüzden çocuklarımıza özellikle
dikkat etmemiz lazım. Bu salgınla ilgili
hep 'Çok şükür ki teknoloji zamanına
geldik' diyoruz ama bazen de 'Ne yazık
ki teknoloji zamanına denk geldik' diyo-
ruz. Çocuklarımız bütün gün ekran kar-
şısında okullarına devam edebiliyorlar.
Onun dışındaki boş zamanlarını yine

ekran karşısında geçirmeye devam ettik-
leri takdirde onlar bu sıkıntıları yaşa-
maya daha büyük aday oluyorlar."
ifadelerini kullandı. Öztora, ailelere ço-
cuklar konusunda önemli görevler düş-
tüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:
"Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman ge-
çirmeleri, faaliyette bulunmaları çok
önemli. Belki eskiden herkes günün yor-
gunluğuyla köşesine çekilip televizyon
karşısına geçebilir ya da başka bir şeyler

yapabilirdi ancak bu dönemde bir araya
gelinen zamanları kaliteli kullanmak
önemli. Çocukların sosyal gelişimi açı-
sından da akran grupları çok önemli.
Bunların da olumsuz etkilendiği zaten
gösterilmiş. Çocuklar dışarıya koşmak
top oynamak istiyorlar. Ama özellikle
apartman dairesi gibi yerlerde yaşayan-
lar için aileleriyle birlikte geçirecekleri
zaman ve oyunlar çok daha faydalı ve
etkili olacaktır." İRFAN DEMİR

Öncelik yaşlı ve çocuklarda
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, tam 
kapanma döneminde yaşlılar ve çocuklar gibi kırılgan gruplarla daha fazla ilgilenilmesi tavsiyesinde bulundu

Öztora, "Özellikle yaşlılar ve
çocuklar gibi daha kırılgan 
nüfusa karşı dikkatli 
olmamızda fayda var. 
Yaşlıların en çok sıkıntı 
duydukları ya da korktukları
durum izole olmak ya da 
göz ardı edilmek” dedi.

Doğanın içinde PENTİ
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BAyrAmpAşA'dA bir otomo-
bilden cep telefonu çalan şüp-
heli gözaltına alınırken,

hırsızlık anı kameraya yansıdı. Yakalanan
şüphelinin aynı gün yine hırsızlık olayın-
dan adli makamlarca serbest bırakıldığı
ortaya çıktı. Bayrampaşa Altıntepsi Ma-
hallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde

park halindeki bir otomobilden cep tele-
fonu çalındı. Harekete geçen ekipler, gü-
venlik kameralarını inceledi ve cep
telefonunu çalan kişinin şüpheli Y.D. ol-
duğunu belirledi. Şüpheli Y.D. Altıntepsi
Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı. Y.D. çaldığı cep telefo-
nunu Esenler ’de Ö.A. isimli kişiye 2 bin

700 liraya sattığını söyledi. Polis, Ö.A.
isimli kişiyi de Esenler ’de bulunan adre-
sinde çalıntı cep telefonuyla birlikte göz-
altına aldı. Ö.A., "Suç Eşyası Satın
Alma" suçundan hakkında yapılan işlem-
lerinin ardından adli makamlarca serbest
bırakıldı. Şüpheli Y.D. ise bugün adli-
yeye sevk edildi.

kAzA, önceki gün saat  12.00 sıra-
larında Zümrütevler Mahalle-
si'nde meydana geldi. Seyir

halindeki 16 LOZ 34 plakalı kamyonetin
kupa kısmı bilinmeyen nedenle yerinden
çıktı. Bu nedenle sürücüsünün kontrolünü
kaybettiği kamyonet, önce park halindeki 06
DC 9949 plakalı otomobile ardından okul
girişindeki kamelyaya çarparak durabildi.
Çevredekileri kazada yaralanan sürücüsü-
nün yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine
gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk mü-
dahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Kamyonet de vinç yardımıyla kaldırıldı. O
anlar güvenlik kamerasına saniye saniye
yansıdı. Görüntülerde, kupa kısmı yerinden
çıkmış haldeki kamyonetin yolda ilerlediği ve
ardından kaza yaptığı görülüyor. Kamyone-
tin o durumda ilerlediğini görenlerin arka-
sından koştuğu da kameraya yansıyor. DHA

O lay, Esentepe Mahalle-
si'nde geçtiğimiz Cuma
günü 13.00 sıralarında

yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki
Selim Karagöz, 6. katta çıktığı
sehpa üzerinden dengesini kaybe-
derek, park halindeki otomobil ön
camına çarpıp camı kırarak, oto-
mobilin ön yan koltuğunun üze-
rine düştü. Çevredeki vatandaşlar
tarafından apar topar hastaneye
kaldırılan çocuk tedavi altına
alındı. Hastanede yoğun bakım
ünitesinde tedavi edilen Selim Ka-
ragöz tedavisinin ardından nor-
mal servise alındı. Mucizevi bir
şekilde kurtulan çocuğun sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun dedesi Faik Karagöz ya-
şananları Demirören Haber Ajan-
sı'na (DHA) anlatarak,
"Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks
katta annesinin yanında oyuncak-
lar ile oynarken kapı zili çalıyor.
Gelinim kapıyı açmaya gittiği sı-
rada, bu da sehpanın üzerine çıkı-
yor. 6. kattan arabanın içine
düşüyor. Arabanın camına çarpı-
yor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti.
Komşular görüyor arabadan çı-
kartıp kucağına alıyor. Yan binada
inşaat çalışması var oradaki işçiler
yardımına koşup hastaneye getiri-

yor. Ben camide Cuma Namazı
kılacaktım. Gelinim telefon açtı
bende geldim. Şu anda durumu
çok iyi. Yoğun bakıma alınmıştı
24 saat sonra çıktı. Şu anda ser-
viste şu anda çok iyi maşallah.
Cuma günü hürmetine, ramazan
ayı hürmetine Allah bize bağış-
ladı. 6 kattan aşağı düşüyor
burnu bile kanamadan kurtulu-
yor. Allah'u teâlâ sanki onu me-
leklerle onu oraya bırakıyor" dedi.

Arabanın koltuğuna düştü

Bebeğin düştüğü binanın sakinle-
rinden Ali Efe Baytemur ise, "Bal-
konun hemen önüne masa
koymuşlar. Küçük çocuk nerden
bilsin, masanın üzerine tırmanıp
kendini aşağıda bulmuş. Araba-
nın üzerine düşüyor. Kimi kab-
loya takıp düştü diyor, kimi direk
aşağıya düştü diyor. Sonrasında
inşaatta çalışan arkadaşlar vardı
arabaya alıp götürdü. Tedavi sü-
reci başladı" ifadesi kullanıldı. So-
kakta esnaf olan Halil Biltek de,
"Çocuk şoktaydı kafasında birkaç
çizik vardı camlardan dolayı
başka da bir şeyi yoktu. Arabanın
camına çarpıp arabanın içine kol-
tuğa düşmüş. Aldığım habere
göre durumu iyi" dedi. DHA

Huylu huyundan vazgeçmezmiş!

sultAngAzi'de kargo minibüsü
polis aracına çarptı. Savrulan ekip
aracı park halindeki bir kamyonete

çarparak durabilirken, araçtaki bir polis ve
bekçi ile minibüs şoförü yaralandı. Kaza
Sultangazi'de dün saat 23.00 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uy-
ruklu Elchin Alakbarlı yönetimindeki 34 NA
2913 plakalı özel bir firmaya ait kargo mini-
büsü Orhangazi Caddesi ile D Caddesi kesi-
şimindi Sultangazi İlçe Emniyet
Müdürlüğüne ait polis aracına çarptı. Çarp-
manın etkisiyle savrulan ekip aracı park ha-
linde duran bir kamyonete çarparak
durabildi. Araçta bulunan bir polis ve bekçi
ile minibüs sürücüsü yaralandı. Kazayı
gören mahalle sakinleri durumu polis ve
sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen ambulanslarla yaralılar hasta-
neye kaldırıldı. Kazayı haber alan çok sayıda
polis ve bekçi yaralanan meslektaşlarına
yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlardan
kaza hakkında bilgi alan polisler, ekip ara-
cında ki meslektaşlarının malzemelerini
başka bir araca taşıdı. Kazaya karışan ekip
aracı ile minibüs çekici yardımıyla bulun-
duğu yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza
ile ilgili soruşturma başlattı.

İş yerine sopalı saldırı

Silahlı
kavga:
1 kişi yaralı

esenyurt’tA çıkan si-
lahlı kavgada 1 kişi yara-
landı. Olay, saat 11.15

sıralarında, Güzelyurt Mahallesinde
bulunan 5 katlı bir binanın zemin
katındaki işyerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belir-
siz 3 kişi, Doğukan Çalışır’a ait işye-
rinin önüne geldi. Biri içeri girip,
Çalışır ile tartışmaya başladı. Tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönüşür-
ken, şüpheli, Çalışır'a tabancayla
ateş etti. Doğukan Çalışır, bel, bacak
ve sırtına isabet eden 4 kuşunla ya-
ralanırken, saldırganlar geldikleri
araçla kaçtı. İhbar üzerine gelen sağ-
lık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan
yaralı, Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışır’ın
durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan saldırganları ya-
kalamak için çalışma başlattı. 

Sultanbeyli'de bir iş yerinin önüne otomobilini park eden sürücü ile iş yeri çalışanı ara-
sında sözlü tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü gece geç saatlerde iş yerine tekrar gelerek
sopayla iş yerinin camlarını kırdı. O anlar kameraya yansırken, iş yeri sahibi şikayetçi oldu

BUNUN ADI MUCIZE!
Sultangazi'de 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, park halindeki otomobil ön camından koltuğunun üzerine düştü. Hasta-
neye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun dedesi Faik Karagöz, "6. kattan düşüp önce
cama çarpıyor sonra koltuğun üzerine düşüyor. Burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'ın büyük bir hikmeti" dedi

İyi ki çocuklar
orada değildi

Sultangazi’de
can pazarı!

Maltepe'de, seyir halindeyken kupa
kısmı yerinden çıkan kamyonet kon-
trolden çıkarak, önce park halindeki
otomobile ardından okul girişindeki
kamelyaya çarparak durabildi.
Kazada sürücü yaralandı

2 yaşındaki Selim 
Karagöz, 6. katta 
çıktığı sehpa 
üzerinden dengesini
kaybederek, park 
halindeki otomobil ön
camına çarpıp camı
kırarak, otomobilin ön
yan koltuğunun 
üzerine düştü. 
Çevredeki 
vatandaşlar 
tarafından apar topar
hastaneye kaldırılan
çocuk tedavi altına
alındı. 

OlAy geçtiğimiz günlerde Sul-
tanbeyli'nde bulunan bir oto
yıkama dükkânında meydana

geldi. İddiaya göre, iş yerinin kapanma
saatlerinde giriş kapısının önüne bir oto-
mobil yanaştı. Oto yıkama çalışanı, oto-
mobil sürücüsüne aracını kapının
önünden çekmesini söylemesinin üzerine
aralarında sözlü tartışma yaşandı. Çevre
sakinlerinin müdahalesinin ardından
olay kavgaya dönüşmeden yatıştırıldı.
Otomobil sürücüsü gece geç saatlerde
tekrar oto yıkamacının önüne gelerek
eline aldığı sopa ile iş yerinin camlarını

kırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre
iş yerinin önüne otomobili ile gelen sü-
rücü bir süre etrafı gözledikten sonra
otomobilini arka sokağa park ediyor.
Daha sonra yaya olarak geldiği iş yerinin
camlarını elindeki sopa ile kırıyor. Sopayı
da kapının önüne atarak olay yerinden
uzaklaşıyor. 

Adam gelip camları kırmış

İş yeri çalışanı Hasan Karataş "Dükkanı
kapatmamıza 10-15 dakika kala bir oto-
mobil geldi. Tam iş yerimizin çıkışında
durdu. Arkadaşım aracı çekmesini söyle-

diğinde küfür falan etti. Arkadaşım da
ona karşılık verdi. Birbirlerine girecek-
lerdi. Sonra buradakiler ayırdılar. Adam
oğullarını çağırdı ve konu kapandı. Arka-
daşım özür falan diledi. Sabah geldi-
ğimde baktım dükkanın camları
paramparçaydı. Kameralara baktığı-
mızda dün kavga ettiğimiz adam gelip
camları kırmış. Elinde alkol şişesi ve
sopa vardı. Dükkanın camlarını kırıp git-
mişler" şeklinde konuştu. İş yeri sahibi
polisleri çağırarak camını kıranlardan şi-
kayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. DHA

ArnAvutköy'de sabah saatlerinde
izolasyon malzemesi üretimi yapılan bir
fabrikada yangın çıktı. Olay yerine gelen

çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can
kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana

geldi. Yangın Arnavutköy, İstiklal Mahallesi'nde
sabah 04.15 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre,
Erciyes Sokak'ta bulunan izolasyon malzeme üre-
timi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini
gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay
yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık
ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekip-

lerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol al-
tına alındı. Yangın sırasında içeride kimse olma-
ması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can
kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar meydana
geldi. Yangını çıktığı fabrikanın sahibi olduğu öğ-
renilen Abdülkadir Demir "Evet bize ait fabrika,
izolasyon malzemeleri yapıyoruz. Polis ekipleri
aradı haber verdi. Cumartesi gününden beri ça-
lışma yoktu" dedi. İtfaiye ekipleri yangını çıkış se-
bebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Fabrika alev alev yandı



D iyetisyen Buse Özdemir,
sağlıklı beslen-
meyi kişinin

günlük alması gereken
kalorinin öğünlere den-
geli dağılımı olarak ta-
nımladı.  Alınması
gereken kalorilerin içeri-

sinde vitamin, mineral, protein, kar-
bonhidrat ve yağ miktarlarına
değinen Dyt. Özdemir, "Sağlıklı
beslenmek için gün içinde bu depo-
lardan yeteri kadar almak gerekiyor.
Şöyle örnek verebiliriz; bir birey için
günlük iki bin kalori uygunsa, bu
kaloriyi alırken içinde vitamin, mi-
neral veya diğerlerini dolduracak bir
beslenme düzeni gerekiyor. Örneğin
son zamanlarda evde geçirdiğimiz
süre arttı. Kas kütlemizin
erimemesi adına, günlük
proteinimizi almamız ve
gerekli egzersizleri yap-
mamız gerekiyor. Bu
besin öğelerini yeteri
kadar aldığında kişi sağ-
lıklı besleniyor diyebiliriz.
Kişinin yemek yediği sa-
atlerde çok önemlidir.
Doğru saatlerde yemek
yemek, öğün atlamamak
gerekiyor. Herkes üç
öğün beslenecek diye net
bir kuralımız yok. Çünkü
beslenme bireye özgüdür.
Görüntüde zayıf görü-
nen bireyler sağlıksız
veya fit görünen bireyler
sağlıklıdır gibi söylentiler kesinlikle
doğru değildir. Biz bireylerde fazla
kilo olup olmadığını boy, kilo ora-
nına yani hastalarımızın beden
kütle indeksine göre belirliyoruz"
dedi.

Yüksek kaloriye dikkat!

Obezite riskinin artmasının temel sebebi ola-
rak, hareket düzeyimizin düşük olmasından
kaynaklandığın söyleyen Dyt. Buse Özdemir,
bunun yanında günlük tüketilmesi gereken be-
sinlere de değindi. "Günümüzde fastfood tü-

ketimi ol-
dukça arttı.
Kilo alma-
mızın temel
sebeplerin-
den biriside,
yüksek ka-

lorili gıdaya kolay erişebilmemiz diyebiliriz.
Fastfood zincirinde yediğimiz herhangi bir
menü, çoğu zaman günlük almamız gereken
total kaloriyi bir öğünde karşılar. Bir öğünde
karşıladığında, kalan öğünlerde aldığımız ka-

lori direkt olarak cebimize fazladan kalori ola-
rak girecek ve yağ dokusu olarak depolana-
caktır. Tüm bunların yanı sıra çok kolay hızlı
gıdaya erişiyoruz. Yüksek kalorili ürünler bizi
obeziteye doğru yöneltiyor. Biz sadece meyve-
mizi – sebzemizi yemiyoruz. Paketli gıdaların
içerisine ekstra şeker ve yağ eklenmiş oluyor.
Günlük tüketilmesi gereken besinleri söylemek
gerekirse; öncelikle süt grubuna kesinlikle yer
vermeliyiz. Sabah öğünlerinde süt veya kefiri-
miz, ara öğünlerde ayranımız ve ana öğünlerin
yanında yoğurdumuz olabilir. Protein grubu-

muzda ise; ete ve yumurtaya kesinlikle yer ve-
rilmelidir. Lif kaynaklı sebzelerimizde bu nok-
tada çok önemlidir. Her öğünde tabağımızda
sebze grubuna yer vermemiz gerekiyor. Çiğ
meyve ve sebzeler daha yüksek vitamin, mine-
ral ve antioksidan içerirler. Doğru zamanda,
doğru porsiyonda ve doğru yiyecek sizi obezi-
teden korur” ifadelerini kullandı.

Diyette sporun önemi   

Diyette sporun önemine değinen Dyt. Özde-
mir, “Fiziksel aktivitenin artırılması, egzersiz
performansı adına bizler için spor çok önemli
bir konudur. Birincisi metabolizmayı hızlandı-
rıyor. Kas dokusu oturduğumuz yerden enerji
harcayan bir doku. Biz metabolizmayı hızlan-
dırdığımızda, oturduğumuz yerde kalori har-
camış oluyoruz. Spor yaptığımız zaman hem
psikolojik anlamda kendimizi iyi hissediyoruz,
hem de bir vaktimizi bir uğraşa vermiş oluyo-
ruz. Enerji yakmamızı sağlıyor. Aynı zamanda
bu noktada çocuklar içinde spor çok önemli-
dir. Yasaklar olmadığı sürece çocuklarımızı
spora ve harekete yönlendirmeye dikkat ede-
lim" diye konuştu. 

Çocuğun öğrenme kılavuzu

Dyt. Buse Özdemir, ebeveynlerin yiyeceklere
olan yaklaşımları zamanla çocuklardada oluş-
maktadır çünkü ebeveynler çocuklar için en iyi
klavuzdur. Özdemir, "Çocuk hazır gıdaya
ulaştığı için evdeki gıdayı yemek istemiyor. Ön-
celikle ebeveynlerin çocuğun iştah durumunu
iyi anlayabilmesi gerekiyor. Bir yetişkin birey ile
bir çocuğun iştahı aynı değildir. Çocukları-
mızda bir bireydir ve bizler gibi iştahsız olduk-
ları dönemler olabilir. Çocuk yemek yememeyi
ebeveynlere tepki olarak da gösteriyor olabilir.
Çocuğunuz  sebze yemeği yemek istemiyor-
dur. Bu yüzden onun sevdiği bir sebze yeme-
ğinden başlayıp onu ikna edebiliriz. Ailenin
belli saatlerde yemek masasında olması gere-
kiyor. Çünkü öğün saatleri bilen çocuklar ken-
diliğinden o masaya oturacaktır. Öğün
saatlerinde yemek yeme alışkanlığını çocuk-
larda oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle tel-
evizyon veya tablet karşısında çocuğun eline
yemek verilmemelidir. Çünkü böyle olunca
çocuk ne yediğini algılamıyor. Bu noktada
ebeveynlere büyük bir görev düşüyor" sözlerini
sarf etti.
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Diyetisyen Buse Özdemir, Damga'ya konuştu. Pandemi sürecinde evden çıkamayan ve hareketsiz kalan çocuklar
için "Kesinlikle televizyon veya tablet karşısında çocuğun eline yemek verilmemelidir" uyarısını yapan Özdemir,
"Çünkü böyle olunca çocuk ne yediğini algılayamıyor. Bilinçsiz yemek yemeye başlıyor" ifadelerini kullandı

NE YEDIGINI BILE 
ALGILAYAMIYOR!

Ü lkenin gidişatı o kadar hızlı, akışkan
ve bir o kadar da çabuk değişiyor ki,
benim gibi “Bugün ne oldu ?” diye

uyananlar vardır eminim aranızda. Kimileri-
miz bu yoğun tempodan uzaklaşmak isterken
bir çoğumuz da ülke gündemini kaçırmamak
için takip ediyoruz mecburen. Arka arkaya
gelen olumsuz haberlerin etkisiyle hepimiz de-
moralize oluyoruz. Öncelikli gündemimizin üst
sıralarını hala salgınla mücadele teşkil et-
mekte. Aşıda yaşanan belirsizlikler de günde-
min sıcak başlıklarından elbette. Yeni
gelişmeler birbirini kovalamaya devam ediyor.
Kripto para vurgunu ülkemizin gündemine
bomba etkisiyle düşerken,Joe Biden’ın 1915
olaylarını sözde soykırım olarak nitelendirmesi
ise dünya gündemine oturdu. Amerikan tari-
hinde ilk kez bir başkanın, bu çirkin söylemi
alenen dile getirmesi hepimizin sinirlerini
bozup bamteline dokundu. Ekonomik sıkıntılar,
ruhsal çöküntüler derken yoğun bir gündemi
geride bıraktık ancak yankıları devam ediyor.
Kısmi kapanmanın bitmesine günler kalmıştı ki
tam kapanma kararı alındı. Bu karardan bazı
meslek grupları muaf tutulurken yine de halkın
yüzde 61'i çalışıyor olacak. Bunların çoğunlu-
ğunu özel sektörde ki işçiler oluşturuyor. Toplu

taşımalar  yüzde 50 kapasite ile hizmet verebi-
lecekler. Bana göre bu karar tam kapanma an-
lamını taşımamaktadır.

Geride bıraktığımız günlerde 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evleri-
mizde kutlamak zorunda kaldık. Balkonlardan
bayraklarımızla eşlik ettiğimiz o özel günde,
bir çok ilde belediyeler aracılığıyla konvoylar
oluşturuldu ve marşlarla bu anlamlı günün coş-
kusu, çocuklar için bir takım etkinlikler yapıla-
rak devam etti. Şimdi ise yine Ramazan
Bayramı’na yaklaşıyoruz ve yine ailelerimiz-
den, büyüklerimizden, sevdiklerimize ayrı geçe-
cek olan buruk bir bayram daha bizlerin
bekliyor... Tam kapanma kararı ile bir çok
insan tatil bölgelerine akın ederken bir kısmı
da memleketlerine doğru yola çıktılar.Mega
kentte oluşan trafikte ki uzun kuyruklar yoğun-
luğun göstergesi idi adeta. Otogarlarda ek se-
ferler, hava alanlarında ki insan seli, tükenmiş
olan biletler ve o biletleri neredeyse iki katına
satan fırsatçılar da devredeydi yine. Tabi bu-
rada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim ki sa-
dece kapanma sebebi lle değil, salgın nedeniyle
iş yerleri kapanmış esnaf ve geçim sıkıntısı ya-
şayan  insanlarda vardı ailelerinin yanına
dönen. Yüz yüze eğitime ara verilmesi ve ka-

panma sürecinde gerçekleşmesi gere-
ken sınavların iptal edilmesi ile eğitim de dura-
ğan köşesine çekilmiş oldu.Her ne kadar geç
kalınmış olsa da tam kapanma yerinde ve
doğru bir karar. Ancak işin tuhafı devletten bu
sürede zarara uğrayıp maddi kayıp yaşayacak
esnafa ya da diğer kesimlere destek verilmeye-
cek olmasıydı. Birçok insanı kaygılandıran bu
durum bir çok kişi tarafından fazlasıyla tepki
aldı ve özellikle bu sürede kapalı kalacak es-
naflar için tam bir hayal kırıklığı yarattı. Yak-
laşık bir ay kapalı kalacak işletme sahipleri
kira ve faturalarını ödemek zorundalar 
maalesef. 

Üstüne birde IMF’den yapılan açıklama ek-
lenince tuz biber oldu gündeme.Salgın döne-
minde halkına en az yardım yapan ülkeler
sıralamasında yerimizi aldık. Her ne kadar
uluslararası kurumların açıklamalarını dikkate
almasa da bazı kesimler, halkımızın motivas-
yonu açısından can sıkıcı bir açıklamaydı bu.
Maddi çöküşlerin yaşandığı bu dönemde, halkı-
mızda sitem etti haklı olarak. Bayram telaşı ile

birlikte ucuz ekmek, ucuz et derken uzun 
kuyruklar oluştu marketlerin ve ekmek 
büfelerinin önünde...

Kanaatimce yanlış olan bir konu daha vardı
ki onu nasıl göz ardı ettiler şaşırdım doğrusu.
Trafikte yaşanan yoğunluk herkes gibi benide
hayrete düşürdü.Şehirler arası yollardaki uzun
kuyruklar pes dedirtti. Yetkililer neden il dışına
çıkışa müsaade ettiler? Herkesin bulunduğu
ilde kalması virüsün yayılmaması adına daha
doğru bir karar olurdu diye düşünüyorum.

Tatil bölgelerinden tutun da köylere dahi gi-
dildi.Diyelim ki şahsi araçları ile seyahat eden-
ler bir şekilde korudu kendilerini. Ya otobüs,
uçak ve diğerleri ile yolculuk edenler? Biliyor-
sunuz yüzde 50 kapasite ile hizmet verecek-
lerdi ki bu bile bana göre fazla.Çünkü hala
pandemi kontrol altına alınmış durumda değil
ve yoğun bakım hasta sayıları yükselişe devam
ediyor.Vaka sayılarında ki düşüşün ise azalan
test sayılarında kaynaklandığını tahmin ediyo-
rum. Tam kapanma derken kapıyı aralık bırak-
tılar ve bunun farkında değiller.Yalnızca virüsü
tanışmaya yardımcı oldular hepsi bu... İlerle-
yen günlerde bunun tabloya yansıması nasıl
olacak hep birlikte göreceğiz.

İstanbul’da İBB tarafından işletilen Halk
ekmek büfelerinin yasaklanması üzerine kuy-
rukta bekleyen insanlardan yükselen feryatlar
içimizi acıttı. Bir ekmeğin siyaseti seni-beni

olur mu? Oluyormuş demek ki... Kilometre-
lerce uzaktan gelip evine bir tane fazla ekmek
götürmek için bekleyen uzun kuyruklarda saat-
lerce bekleyen insanların ne suçu var ki soruyo-
rum sizlere? Bu ülkenin patronları vergisini
ödeyen bu devleti ayakta tutan bu halk,yani
bizler değil mi ki bir ekmek çok görülüp o bü-
felerin başında nöbet tutuluyor. Salgının getir-
diği yükle boğuşan halka bu yapılan reva
görülen bu mudur yani...”Düşün artık yaka-
mızdan,ne istiyorsunuz bizden” diye bağıran
kadıncağızın bağırışları halen kulaklarımı tır-
malıyor. Cennet vatanımın her köşesinden bir
ses yükseliyor günlerdir. Pandemi bahane edile-
rek Kod-29 işaret eden işverenlerin işten çı-
karttığı işçiler, günlerdir haklarını alabilmek
için eylem yapıyor, seslerini duyurmak bağır-
maya devam ediyorlar. Her yaşanan olayda
olan yine halka oluyor ya işte o çok üzücü.
Oysa seçilmişleri de seçen bizleriz, bizler saye-
sinde o makamları meşgul ediyorlar. Refah ve
huzur içinde yaşamak istemek bu ülkenin her
vatandaşının hakkı. Zira bizleri temsilen o ma-
kamlardalar. Değişen gündemin kargaşasından
kurtulup biran önce rutin hayatımıza kavuş-
mayı ve sağlıklı günlere dönmeyi ümit ediyo-
rum. Fakat umudum bir ilkokul öğrencisinin
kağıda en büyük hayalinin “Babamın ne olur
işi olsun, borçları bitsin” demesi kadar masum
ve içtenlik dolu.Saygılar, hürmetler.

Yoğun gündemin kargaşası

Özgür KÖşe

Zeynep BALA

z_bala@anadolu.edu.tr

Pandemi sürecinde hepimiz mut-
fağa yöneldik. Dikkat etmemiz gere-
kenlere değinen Dyt. Özdemir,
“Mutfakta bir hobidir. Mutfakta yap-
tığımız yemeği, tatlıyı evde oturarak
yedik. Çünkü enerjimizi sarf edecek
bir alan yoktu. Doğal olarak bunlar
bize kilo olarak geldi. Dikkat etme-

miz gereken, kalo-
risi düşük
yiyecekler tercih
etmeliyiz. Her gün
pilav, makarna
yapmak yerine,
sebze veya et gru-
buna yönelebiliriz.
Besleyici çorbalar
yapabiliriz. İnter-
net üzerinden eg-
zersiz vidoları açıp
uygulayarak aldı-
ğımız kalorileri
harcamış oluruz.
Su tüketimi de bu
süreçte önemli bir
nokta. Kişi başı
günlük 2-2,5 litre

su tüketilmesi gerekiyor. Her zaman
yanı başımızda bir su şişesi bulun-
durmamız gerekiyor. Hatta bazen
hastalarıma telefonlarında su içme
alarmı kurmalarını öneriyorum"
dedi.

MAKARNA 
YERİNE SEBZE
TÜKETİN!

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

Büyükçekmece ilçesi 
D 100 Karayolu 

üzerinde yapılacak olan
yol genişletme çalışması

kapsamında ilçenin
iki yakasını birleştiren

Büyükçekmece 
Belediyesi TÜYAP 

Üst Geçid’i sökülerek
kaldırıldı.

2006 yılında Büyükçekmece Belediyesi
ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi iş-
birliğiyle yaptırılan Büyükçekmece

TÜYAP Üst Geçidi İstanbul büyükşehir Belediyesi
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkan-
lığı’na bağlı ekipler tarafından sökülerek kaldırıldı.
Covid- 19 salgınında artan vakalar nedeniyle alı-
nan 17 günlük tam kapanma kararı nedeniyle tra-
fik yoğunluğunun olmadığı bir tarihte kaldırılan
geçidin söküm işlemi yaklaşık 20 saat sürdü. Artan
nüfus yoğunluğu nedeniyle özellikle yaz mevsimle-

rinde Büyükçekmece’de yaşanan trafik sorununu
çözmek amacıyla D-100 Karayolu’nda genişletme
çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında kaldırı-
lan Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Ge-
çidi’nin yerine yürüyen merdivenli daha modern
bir geçit inşa edilecek.

Alternatif geçitler kullanılabilir

Üst geçidin söküm çalışmalarını İBB Genel Sekre-
ter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İBB Yol
Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı

Seyfullah Demirel ile birlikte inceleyen Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 yıldır
İstanbul ve Büyükçekmece halkına hizmet veren
üst geçidinin kaldırılmasına yönelik şu açıklamayı
yaptı; “2006 yılında bölgede yoğun yaya trafiği ol-
ması nedeniyle burada bir geçit ihtiyacı doğdu. O
zaman Büyükşehir’den de herhangi bir yardım ala-
mıyorduk. Bunun üzerine TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi ile görüştük. Belediye ile TÜYAP’ın gü-
cünü birleştirip o tarihte İstanbul’da olmayan
asma köprü şeklinde estetik bir üst geçidi yaptık.
15 yıldır bu geçit İstanbul halkını, Büyükçekmece
halkını sırtında taşıdı. Şimdi Büyükçekmece D-100
karayolunun genişlemesi nedeniyle üst geçidin kal-
dırılması gerekiyordu. Ama yerine yürüyen merdi-
venli daha modern ve daha güzel bir geçit

yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve ekibine çok teşekkür
ediyorum." Başkan Akgün Büyükçekmece halkına
çağrıda bulunarak; "Yeni geçit yapılıncaya kadar
Atirus AVM önündeki alt geçit ve Kaymakamlık
önündeki üst geçit kullanabilir" dedi.

Üst geçit yenileniyor

Virüse karşı 
destek ekibi
Esenyurt Belediyesi'nin, Koronavirüs salgını nedeniyle
tam kapanma sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını
karşılamak kurduğu ‘Pandemi Destek Ekibi’ gelen
talepleri dakikalar içerisinde yerine getiriyor

Koronavİrüs salgını sürecinde vatan-
daşların yanında olmak için Pandemi
Destek Ekibi’ni oluşturan Esenyurt Bele-

diyesi, vatandaşlardan gelen talepleri dakikalar içeri-
sinde yerine getiriyor. Çağrı Merkezi’nden alınan
talepler tüm mahallelere hizmet veren ekiplere yön-
lendiriliyor. Ekipler; vatandaştan gelen market alışve-
rişi, ilaç, sağlık personeli talebi ve hastanede yatan
yakınlarına ulaştırması gereken eşya gibi talepleri kar-
şılıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle  hastanede
yatan yakınına destek olmak isteyen Ali Gür, Esen-
yurt Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aradı. Beylikdüzü
Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan yakınına kişisel
eşyalarını göndermek istediğini aktaran Gür’ün ya-
nına gidern ekipler, ailenin talebini karşıladı. Bu zorlu
günleri birlikte atlatacağız diyen Gür, “Zaten yasak-
tan dolayı gidemiyoruz. Belediyenin bu hizmeti ver-
mesinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.

İGD’den özgür 
basın vurgusu

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)
Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın
Özgürlüğü nedeniyle bir açıklama yaptı.

İGD Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, "Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu, 1993 yılında Medya çalışan-
larına ve basın emekçilerine yönelik baskıları protesto
etmek ve anımsatmak için, 3 Mayıs’ları Dünya Basın
Özgürlüğü Günü olarak belirlemiştir. Ne yazık ki ül-
kemizde yıllardır basın emekçilerinin üzerindeki
yoğun baskı her geçen gün artmaktadır. Medya sek-
töründeki işsizlik her geçen gün çoğalmakta. Katı-
lımcı ve çoğulcu demokrasinin oluşması için en önce
ihtiyaç duyacağımız özgür basın ne yazık ki ne siya-
set dünyasından birçok kesiminden yeterince destek
almamaktadır" ifadelerine yer verildi. 

Diyetisyen
Buse
Özdemir



MÜGE YÜCETÜRK

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) arasında “Yeşil Şehir Aksiyon

Planı Mutabakat İmza Töreni” gerçekleşti-
rildi. İBB ve EBRD arasında hazırlanan
mutabakat metni için gerçekleştirilen imza
töreni, çevrimiçi toplantı üzerinden düzen-
lendi. Törende; İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve EBRD Başkanı Odile Renaud
Basso ile birlikte her iki kurumun üst düzey
yöneticileri hazır bulundu. Sanal toplantı,
Basso’nun konuşmasıyla başladı.

Aktif bir iş birliğimiz var

İmamoğlu ile tanışmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Basso, “Çok güzel,
etkin ve aktif bir iş birliğimiz var İstan-
bul’la. Çok önemli ortaklarımızdan biri ol-
duğu kanaatindeyiz Türkiye’de.
İstanbul’un gelişimine katkıda bulunmak,
ortaklığımızı ilerletmek, birlikte projeler ge-
liştirmek bizim için çok büyük bir önem arz
ediyor. Bunları devam ettirme niyetindeyiz.
Yeşil şehirler bizim için çok önemli. İstan-
bul boyutundaki bir şehrin, bu kadar eko-
nomik ağırlığa sahip bir şehrin bize
katılıyor olması, bizim açımızdan gerçek-
ten çok kıymetli. O yüzden sizinle bu mu-
tabakat zaptını imzalayacak olmaktan
dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

Büyük hamleler yapıyoruz

Basso ve diğer katılımcılara, tarihsel
önemi, sorunları ve çözüm yollarını içeren
kısa bir İstanbul özeti yapan İmamoğlu,
konuşmasında, kenti tehdit eden deprem
ve Kanal İstanbul konularıyla ilgili görüşle-
rini dile getirdi. Depremin İstanbul için en
önemli tehdit konularından biri olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “Buna dönük
büyük bir kentsel dönüşüm, daha doğrusu
insanların binalarını güçlendirecekleri pro-
jeleri hayata geçiriyoruz. Yenilenme konu-
sunda büyük hamleler yapıyoruz
İstanbul’da. Bunu iyi yönetmemiz lazım.
Kentin yapı stokunu çok güçlendirmemiz
lazım. Tarihi varlıkları korumamız lazım.

Binlerce yıllık, 3 imparatorluğa başkentlik
yapmış, muazzam bir kültür varlığına sa-
hibiz ve bunu korumak, gelecek nesillere
bunu aktarmak zorunluluğumuz var.
Ben, İBB Başkanı olarak, kendimi bu
büyük ve kutsal emanetin bugünkü yöne-
ticisi olarak görüyorum ve bu kavramla
hareket ediyorum. Dolayısıyla depremle
yapılan bu mücadele hem geçmişten
gelen bu mirasın korunması hem de bu-
günün yaşayanlarının, insanların yaşamı-

nın korunması anlamında bu tehditle
mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Kanal eleştirisi

İstanbul için diğer bir tehdit konusunun
ise Kanal İstanbul olduğunu dile getiren
İmamoğlu, “Hem yaşamsal hem çevresel
ve de aynı zamanda bence geleceğini, su
politikaları açısından her konuda çok
ciddi tehdit eden, merkezi hükümetin
projesi olan Kanal İstanbul’la mücadele

ediyoruz. Buna, bütün bilimsel verilerin
ışığında karşıyız. Umut ediyorum ki,
bunun yapılmasına engel olacağız. Şu
ana kadar bir durağan süreç oluşturul-
masında, bizim toplumu bilgilendirme-
mizin de etkin olduğunu görüyorum.
İstanbul, artık her an, her gün şeffaf bil-
gileri aldığı bir belediyeyle yönetiliyor. 
Bu şeffaflık, bizim demokratlığımızın 
en kıymetli göstergelerinden birisidir”
ifadelerini kullandı.
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Biz cip takip
teslim ettik!

AK PArti İstanbul Çevre
Şehir ve Kültür İşlerinden
Sorumlu İl Başkan Yar-

dımcısı Cahit Altunay, "Sahiplendiri-
len 102 attan sonra geriye kalan
1200 atın 120 tanesinin Adalar'daki
ahırlarda olduğu göz önüne alınırsa
geri kalan 978 atın faili meçhul" id-
dialarına İBB'den yazılı açıklama ile
cevap verildi. İBB'den yapılan açıkla-
mada, "Atlara en çok yerel yönetim-
lerden istek geldi. Toplam 605 at, 13
kentin çeşitli düzeydeki yerel yöne-
timleri tarafından sahiplenildi. Süreç,
şeffaflık temelinde yürütüldü. Mikro-
çipleri takılıp sağlık raporları alınarak
sevkiyatı yapılan atlar, ilgili kurum-
lara protokolle teslim edildi. Mev-
zuat gereği bu noktada İBB'nin
yükümlülüğü sona erdi. Atların iz-
lenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı
teşkilatlarının sorumluluğuna geçti"
denildi.

860 at sahiplendirildi

Açıklamada, "Bilindiği üzere İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisinin 16
Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı ka-
rarı doğrultusunda bin 179 adet atın
satın alma işlemi tamamlanmıştır.
Tarafımızca bakım altındayken satın
alınan gebe atlardan doğan 20 adet
tayın kayda alınması ile toplam bin
199 at İBB uhdesinde yer almıştır.
Bununla birlikte; İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Meclisinin 12 Mart 2020
tarihli ve 403 numaralı kararı doğrul-
tusunda atların sahiplendirilmesi iş-
lemleri tamamlanarak, toplam 860 at
sahiplendirilmiştir. Atların 665'si
kamu kurum ve kuruluşlarına, 42'si
sivil toplum örgütlerine, 148'ü şahıs-
lara, 5'i de muhtarlara sahiplendiril-
miştir. Atların Adalar'daki bakımı
sürecinde çeşitli sebeplerle toplam
224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115
adet atın bakımı sürdürülmektedir"
bilgileri yer aldı.

Sorumluluk sahiplenende

"Kamu kurum ve kuruluşlarına be-
delsiz devir ile sahiplendirilen atlar,
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
sorumluluğunda yer almaktadır" de-
nilen açıklama, "Sahiplenilen atlarla

ilgili tasarruf ilgili kamu kurumu uh-
desinde kalmaktadır. Şahıs ve sivil
toplum kuruluşlarına sahiplendirilen
atlarla ilgili iletişim sağlanmakta, at-
ların durumu hakkında bilgi alınabil-
mektedir. İlgili mevzuat
doğrultusunda sahipli atların takibi
Tarım ve Orman Bakanlığı teşkila-
tınca gerçekleştirilmektedir. Atların
sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte;
atların sahiplenen kişilerce bir yıl bo-
yunca bakımının yapılması şartı yer
almakta olup, en az bir yıl boyunca
atlara bakmayı kabul eden kişilere
sahiplendirilmiştir. Ada'da kalan ku-
rumumuza ait 115 at, İBB'nin atlı
zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kulla-
nılmak üzere şartları iyileştirilen at
ahırlarında yaşamlarını sürdürmek-
tedir" ifadeleri ile son buldu. DHA

Ülkemde neler oluyor?

S on kapanma kararı ile kim içerde kim dışa-
rıda belli değil. Sokaklara bakıyorum ka-
panmadan öncesiyle farkı yok. Ayrıca herkes

Büyükşehirlerden kaçıp memleketine veya yazlı-
ğına gitmek için izin almanın peşinde. Seyahat izni
alabilmek için verilen adreslerin ve başvurulması
gereken bütün makamlar kapalı. Uçaklar lebalep
dolu otobüslerde % 50 kapasite uygulanıyor. İçiş-
leri Bakanlığımızın Genelgesinde cenazelere bi-
rinci derecede kan bağı olan ve en çok 9 akrabaya
izin verileceği belirtilirken, hatırlı ya da bilinen
birisinin cenazesi maalesef yine lebaleb dolu.

Alkol meselesi

Kapanma döneminde yine açıkça belirtilmek ile
birlikte tekel bayilerinde ve marketlerde alkollü
içki satışına izin verilip verilmediği günlerdir tartı-
şılıp duruyor. Hukukçular böyle bir yasağın yasa
ile konulması gerektiğini savunurken, bu yasağın
4. Murat’ın yasaklarına benzetiyorlar. Aynı ko-
nuyla ilgili Esnaf Odaları yönetmelikle böyle bir
yasağın konulamayacağını belirterek mensupları-
nın konulan yasağa uymamasını ve tebligatın im-
zalanmamasını istediler. Esnafta ve marketlerde
tam bir kargaşa sürüp gidiyor. Kimisi uydu kimisi
uymadı ve satışları sürdürüyor.

Olayın bir başka boyutu ise, bu yasak lafı çıkar
çıkmaz, bu zamana kadar görülmemiş bir şekilde
Ramazan ayı içinde olmamıza rağmen alkollü içki
satışı rekoru kırıldı. Alamayanlar ise evlerinde
imal etmek üzere alkol temin etti. Şu sıralarda
tüm ihtiyaç temin edildiği ve stok yapıldığı için,
kimse kapatılması istenen reyonlara uğramıyor
bakmıyor bile.

Fotoğraf ve film çekme yasağı

Son kapanma kararının uygulanmaya başlama-
sının hemen arkasından gelen 1 Mayıs kutlaması
öncesinde polislerin görevleri sırasında fotoğraf ve
film çekme yasağı icat edildi. Anayasamıza bakı-
yoruz. Madde 28 : "Basın hürdür sansür edilemez"
diyor ve ekliyor; Devlet, basın ve haber alma hürri-
yetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Diyerek 26. Ve
27. Maddeleri işaret ediyor. O maddeler ise düşün-
ceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile Bilim ve
Sanat hürriyeti haklarını açıklamaktadır.

2 Mayıs’taki gazete başlıklarına baktığımda, 
bu yasağa yer veren basınımızın kendi meselesi 
olduğu halde pek olmadığı gibi İşçi ve Emekçi 
bayramına diplerde 1,5 veya 2 sütunluk, kutu 
haberlerle yer verdiklerini, bazı gazetelerin ise 1
Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramına az yer verildiğini
gördüm. Bir zamanlar basınımızın amiral gemisi
sayılan Hürriyet, diplerde “Kazancıda 1 Mayıs
anması” olarak vermiş. Milliyet, ve Yeni Şafak
"Sessiz 1 Mayıs”, derken, Sabah Beşiktaş'ın gali-
biyetini ve Cumhurbaşkanının ev ziyaretine yer
vermiş. Akşam, “Taksim Anıtına çelenk” derken,
Akit, Milat, Milli Gazete, Yeni Söz, Analiz, Doğru
Haber, Takvim, Posta, Star, Evrensel, Korkusuz,
gazetelerinde hiç yer almazken, Karar, “Taksime
karantina”, BirGün, “Omuz omuza düştük yollara,
Cumhuriyet, “İnsan hakları mı?” manşeti, Sözcü,
“1 Mayıs özgürlüğün olduğu yerde kutlanır” man-
şeti ile Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in sözlerini
manşet yapmış.

Bu fotoğraf ve film yasağı ile İçişleri bakanı bir
TV. programında, "Bu mesele basınımız için değil"
dedi. Yarınlarda kapanma günlerinde kalabalık
meydan, sokak ve caddeleri gösteren veya yayınla-
yanlara RTÜK ve BİK cezası gelirse ne olacak?

1 Mayıs yasakları

Nitekim polis 1 Mayıs’ta bu yasağı uyguladı.
Birçok meslektaşımızın resim ve film çekmesi
uygun olmayan bu genelge bahane edilerek engel-
lendi. Bu durum böyle olacağına İçişleri Bakanlı-
ğımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz,
vatandaşın can ve malını korumakla görevli polisi-
mize insanlara davranış biçimlerinin insani ölçüler
içinde davranılması gerektiğini, ABD polisinin
dizle bastırmasının uygulanmasını, insanlara 
orantısız güç kullanmasını anlatsalar daha iyi olur
ama, 1 Mayıs'ta çekilen resimlere baktığımda, iki
ya da üç polisimizin bir kadının üzerine çullandı-
ğını, bazılarına ters kelepçe takıldığını,  sürüklen-
diklerini gördüm. 1 Mayıs neden yasaklanır onu da
anlamak mümkün değil. Ya da neden o gün Taksim
korumaya ve savunmaya alınır. Bu zamana kadar
yapılan kutlamalarda en görkemli şekilde 1976 
yılında kutlanmıştır.

1977 yılında aynı şekilde kutlanır ve hiçbir taş-
kınlık yokken, zamanın DİSK Başkanı ve sonra
karanlık güçler tarafından katledilen Kemal Türk-
ler, konuşurken saat 19 civarında Sular İdaresi 
yönünde patlatılan bir silahla başlayıp o günkü adı
ile İntercontinental oteline yerleşen karanlık 
güçlerin açtığı ateşle yaratılan panik sonrasında
panzerlerinde devreye girmesi ile alandan kaçmak
isteyenlerin Kazancı yokuşunun başında sıkışarak,
bazılarının da kurşunlanarak 34 emekçinin katle-
dilmesi ve 136 emekçinin de yaralanması ile so-
nuçlanan kara bir gün olarak anılara kazıldı.

Sonrasında 2010 yılında bayram olunca 2011
ve 2012 yıllarında yine coşku ile kutlandı. Kimse-
nin burnu kanamadı. Oraya gelen yüz binler etrafa
zarar vermedi. Kırmadı, dökmedi, yabancı devlet-
lerde olduğu gibi bir yerleri yağmalanmadı. Şimdi-
lerde de böyle bir şey olabileceğini sanmıyorum.

Tamam kovit yasağı uygulandı ama Taksim me-
selesini halletmek pekala mümkün. Taksime Tarla-
başı, İstiklal Caddesi, Sıraselviler, Dolmabahçe,
Harbiye ve Dolapdere yönünden çıkışlar var, bura-
lara kontrol merkezi kurulur herkes aranır ve 
sorgulanır sakıncalı olanlar alıkonulur, alana 
girenlerin can güvenliği sağlanır, gelenler bağırır
çağırır konuşur ve dağılırlar. Mesele bu kadar
basit iken insanlara orantısız güç kullanmanın 
ne anlamı var ki?

KANAL ISTANBUL’A
ENGEL OLACAGIZ!

İBB geçen yıl sahiplendiği bin 179 atın satıldığı ve kaybolduğu iddialarına cevap verdi. Yapılan
yazılı açıklamada toplam 605 atın 13 kentin çeşitli düzeydeki yerel yönetimleri tarafından
sahiplenildiği belirtilerek, "Süreç, şeffaflık temelinde yürütüldü. Mikroçipleri takılıp sağlık
raporları alınarak sevkiyatı yapılan atlar, ilgili kurumlara protokolle teslim edildi" denildi

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

damgaweb@gmail.com

İzin belgesi 
olmayana ceza

AtAşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 17 günlük tam kapanmada de-
netimlerini sürdürdü. Güvenlik noktası

oluşturan ekipler, araçları tek tek durdurdu. Araç-
larda bulunan kişilerin gerekli izin belgelerinin
olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca polisler va-
tandaşlara tam kapanma sürecinde muafiyet ka-
zanmaları için e-devlet üzerinden çalışma izin
belgesi almaları gerektiğini hatırlattı. Yapılan de-
netimler sırasında iş yeri sahibi olduğunu söyle-
yen bir vatandaş, görevli polis memurlarına
yazarkasa fişi gösterdi ancak ceza yemekten kaça-
madı. Ticari aracıyla denetime takılan vatandaş,
"Belgelerim var, yazarkasa benim adıma olduğu
için, fişini göstermem yeterli oluyordu şimdiye
kadar. Esnafız çünkü dükkan benim üzerime. Yük
nakli yapıyoruz, aracım ticari olarak geçiyor
zaten. Lojistik ve nakliye muaf olduğu için şim-
diye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.

Kartı sahte çıktı

Öte yandan, bir kadın sürücü ise yapılan kontrol-
lerde polise basın kartı vererek denetim noktasın-
dan geçmek istedi. Yapılan incelemelerde basın
kartının sahte olduğu anlaşıldı. Kartının gerçek
olduğunu iddia eden kadın sürücü, kendisine
ceza yazan polis ekiplerinin plakalarını cep tele-
fonuna kaydetti. Yapılan kimlik sorgulamasında
kadın sürücünün sabıkası olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri kadın sürücüyü Dudullu Polis Merkezi'ne
götürerek işlem başlatıldı.

İBB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında “Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakat Metni” imzalandı. Burada ko-
nuşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u çok ciddi tehdit eden, merkezi hükümetin projesi olan Kanal İstanbul’la mücadele ediyoruz.
Buna, bütün bilimsel verilerin ışığında karşıyız. Umut ediyorum ki, bunun yapılmasına engel olacağız" açıklamasını yaptı

ÇOK KIYMETLİ BİR 
İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK
Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Basso ara-
sında, “Yeşil Şehir Aksiyon Planı Mutabakat
Metni” imzalandı. “Yeşil İstanbul yolunda yol
yürürken, kıymetli bir iş birliğine imza attığımızı
müjdelemekten, bütün İstanbul’a bu müjdeyi ver-
mekten büyük mutluluk duyuyorum” diyen İma-
moğlu, “İBB olarak, EBRD ile değerli bir
sözleşme, bir anlaşma imzaladık. Kardeş kentle-
rimiz, İzmir ve Ankara’nın ardından, yeşil şehirler
kentsel sürdürülebilirlik programına 47’nci üye
olarak katılmak, bizim için de inanıyorum ki yine
bu toplum için de çok önemli bir katılım” şek-
linde konuştu. EBRD ile gerçekleştirmeyi planla-
dıkları ilk projenin,
“İncirli-Sefaköy-Beylik-
düzü TÜYAP Metro
Hattı Projesi” olarak be-
lirlendiğini aktaran İma-
moğlu, “Şehrimiz için çok
önem taşıyan bu hatta,
verimli bir iş birliği içeri-
sinde çalışacağımızı ve
gelecekte ‘Yeşil Şehir İs-
tanbul’ vizyonumuza güç
verecek birçok projede
birlikte olacağımızı ümit
ediyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke
genelinde uygulanan tam kapanmada,
Ataşehir'de oluşturulan denetim noktasında
araçlar tek tek durduruldu. İzin belgesi bu-
lunmayanlara cezai işlem uygulandı

İstanbul için diğer bir tehdit konusunun ise
Kanal İstanbul olduğunu dile getiren 
İmamoğlu, “Hem yaşamsal hem çevresel ve
de aynı zamanda bence geleceğini, su 
politikaları açısından her konuda çok ciddi
tehdit eden, merkezi hükümetin projesi olan
Kanal İstanbul’la mücadele ediyoruz. Buna,
bütün bilimsel verilerin ışığında karşıyız” dedi.



E tiket okuma alışkanlığının ya-
nında etikette belirtilen özellikler
hakkında da yeterli bilgiye sahip

olmanın önemine değinen, Türkiye’nin
ilk sağlıklı ve organik atıştırmalık mar-
kası GekoO’nun kurucusu Biyolog
Özlem Atabaş, organik gıda üretiminin
aşamaları ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Atabaş, organik ürün kullanımının özel-
likle felsefi ve ahlâki yönlerinin altını çi-
zerek, bunun bir yaşam tarzı olarak
benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Organik ürün nedir?

“Ekolojik döngü içerisinde doğaya
uyumlu bir üretim modeli olan organik
(ekolojik, biyolojik) tarım kısaca; toprak,
ekosistem ve insan sağlığını devam etti-
ren bir üretim sistemidir” şeklinde konu-
şan Atabaş, Türkiye'de ‘organik’
kelimesinin suistimal edildiğine vurgu
yaptı. Türkiye’de, organik sertifikası ol-
madığı halde bu etiketle satılan sayısız
ürün olduğuna dikkat çeken Atabaş, “Adı
‘organik’ ile başlayıp hiçbir ürünü orga-
nik olmayan e-ticaret siteleri, dükkanlar,
pazarlar ve sosyal medya hesaplarında
yanıltıcı tanıtım ve satış yapılıyor” şek-
linde konuştu. Peki organik ürün nedir?
Atabaş, tüketicilere konu ile ilgili şu bil-
giyi verdi: “Organik ürün; hormon, ge-
netik olarak modifiye edilmiş
organizmalar (GDO), sağlığa zararlı
tarım ilaçları, suni gübre, yapay kimya-
sallar, antibiyotikler, koruyucuların kulla-
nılmadığı sağlıklı ürünlerdir. Bir ürünün
organik olarak üretilip pazarlanabilmesi
için, T.C. Organik Tarım Kanunu ve Or-
ganik Tarım Yönetmeliği'ne uygun ola-
rak üretilip, Tarım Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş Organik Kontrol ve Ser-
tifikasyon Kuruluşları tarafından denet-
lenmesi, laboratuvar analizlerinin
yapılması, izlenebilirlik sistemi ile her
aşaması kayıt altına alınıp belgelendiril-
miş olması gerekir.” Atabaş, dünya ça-
pında organik tarım hareketini bir çatı
altında toplayan Uluslararası Organik
Tarım Hareketleri Federasyonu’nun
(IFOAM), organik tarımın uluslararası
güvenilirliğini sağlayacak olan temel
standartları oluştururken ortaya koy-
duğu 4 temel ilkeyi de hatırlattı:
SAĞLIK: Toprak, bitki, hayvan, insan;
tüm gezegen sağlığını bir bütün olarak
sürdürmek
EKOLOJİ: Ekolojik sistem ve döngüle-
rine sadık kalmak
ADALET: Ortak çevre ve yaşam fırsatla-
rında adaleti sağlamak
ÖZEN: Şu an ve gelecek nesillerin refahı
ve çevreyi korumak için tedbir ve sorum-
luluk almak
“Benim için ‘organik’ sadece kendi sağlı-
ğımız için organik ürün tüketmek demek
değil” şeklinde konuşan Atabaş, “Aynı
zamanda yaşam tarzımızı da bu üretim
sisteminin felsefi ve ahlâki yönüyle bü-
tünleştirmek; doğayla uyumlu bir bütün
olmaktır” diyerek tüketicilere yol göste-
rici mesajlar verdi.

Gıdada çarpıcı sorular

Organik gıda tüketiminin sadece insan
sağlığı için değil doğaya uyumlu bir
yaşam için de önemli olduğunu vurgula-
yan Atabaş, tüketicilere çarpıcı sorular
soruyor: “Bir gıdanın; popüler beslenme
akımları ve düşük maliyet kaygılarıyla
yerelliğine ve biyoçeşitliliğine müdahale
ediliyorsa, yetiştirildiği bölgenin ekosis-
temi tahrip ediliyorsa, tarım işçileri ada-
letsiz çalışma koşullarına sahipse, uzak
ülkelerden nakliye, soğutma ve ambalaj-

lama işlemlerinde karbon ayak izi çok
yüksekse, kısaca doğal kaynaklara endi-
rekt zarar veriliyorsa o gıda teknik olarak
organik kabul edilebilir ama ekolojik ola-
bilir mi?”

Gerçekten organik ürün var mı?

Organik gıdaların üretim aşamaları bun-
larla da bitmiyor. Pestisit, herbisit gibi
tarım zehirleri, suni gübreler, depolama
sırasında yapılan ilaçlamalara da deği-
nen Atabaş, şunları söylüyor: “Yediğimiz
elmanın içinden çıkan bir kurtçuk, yeşil-
liklerin arasında gezen tırtıllar, bakliyat-
ların bir süre kelebeklenmesi işin
doğasında var ve bir nevi garanti. Zehirli
bir gıda yemektense minik bir kurtçukla
elmamı seve seve paylaşmayı tercih ede-
rim. Yalnız, unutmayalım elmanın kurtlu
olması suni gübre kullanılmadığı, hor-
monsuz olduğu anlamına gelmez.”
Ürün etiketlerinde yer alan ve tüketicileri
yanıltan ifadelere de dikkat çeken Ata-
baş, “Bir ürünün ‘doğal, naturel, katkı-
sız, hormonsuz, saf, köy ürünü,
çiftlikten, ev yapımı, sağlıklı’ gibi ifade-
lerle pazarlanması onun organik olduğu
anlamına gelmez” uyarısında bulundu.
Atabaş, tüketicilere “Eğer bir ürünü ken-
diniz yetiştirmiyorsanız mutlaka organik
sertifikası olup olmadığına bakın” mesa-
jını verdi.

Gezegenin sağlığı için şart

Organik üretim ve tüketimin sadece
insan için değil gezegenin sağlığı ve iyi-

liği için de önemli olduğunu vurgulayan
Özlem Atabaş, organik ve organik olma-
yan (konvansiyonel) gıdaların arasındaki
farkları şöyle sıraladı:

*Organik ürünlerin kokusu, aroması,
damakta bıraktığı gerçek tat konvansiyo-
nel bir ürünle asla karşılaştırılamaz.
Bunun yanında son kullanma tarihini
uzatmak için koruyucu kullanılmadığın-
dan organik gıdanın daha taze olduğu
söylenebilir.

*Bazı bilimsel çalışmalar, organik
besinlerin konvansiyonel olarak yetişti-
rilen benzerlerinden daha fazla vita-
min, mineral, antioksidan gibi besin
öğelerine sahip olduğunu göstermekte-
dir. Ek olarak koruyuculara, kimyasal-
lara ve besinlere alerjisi olan insanlarda
sadece organik besinleri tükettiğinde bu
semptomların azaldığı veya yok olduğu
görülmüştür.  

*Organik ürünler pestisit, fungusit,
herbisitler ve insektisit gibi kimyasalları
içermez. Suni gübre, GDO’lu tohum
kullanılmaz. Bu kimyasalların ve yapay
maddelerin bölgesel tarımda çokça kul-
lanılan ve yediğimiz besinlerin içinde
veya üzerinde kalan kalıntıların riski
büyüktür. Bugün otizmden, hormon
bozukluklarına, kanserden alerjilere
birçok kronik hastalığın sessiz tetikleyi-
cileri olduğunu bilimsel kanıtlarıyla 
biliyoruz.

* Organik çiftçilik çevre için daha iyi-
dir. Ekolojik tarım uygulamaları hava
kirliliğini azaltır, suyu korur, toprak

kaymasını azaltır, toprak verimliliğini
arttırır ve daha az enerji kullanır. Orga-
nik çiftçilik küçük hayvanlar ve kuşlar
için de daha iyidir; çünkü kimyasal ilaç
kalıntıları kuşlar, arılar ve küçük hay-
vanlar için yeniden üremeyi zorlaştıra-
bilir ve hatta onları öldürebilir. 

*Organik çiftlikler daha verimli top-
rağa sahip olma, daha az enerji kul-
lanma ve daha fazla karbon tutma
eğilimindedir. Araştırmalar, organik
çiftliklerin geleneksel tarıma kıyasla
%45 daha az enerji kullandığını, %40
daha az karbon emisyonu açığa çıkar-
dığını ve %30 daha fazla biyolojik çeşit-
liliği teşvik ettiğini göstermiştir.

Türkiye'de güven düşük

Türkiye’de organik üretime olan
güven düzeyinin çok düşük olduğunu
belirten Atabaş, bu ürünlerdeki fiyat
politikasının da tüketiciyi uzaklaştırdı-
ğının altını çizdi. Ancak bu noktada as-
lında konvansiyonel ürünlerin ‘fazla’
ucuz olduğunu vurgulayan Atabaş, gü-
venli gıda tüketiminin bireysel sağlık gi-
derlerini önemli ölçüde azalttığını bir
kez daha hatırlattı. Atabaş, Türki-
ye’deki bir diğer sorunun da ülkemizde
üretilen organik ürünlerin çok büyük
bir yüzdesinin yurt dışına ihraç edil-
mesi olduğunun altını çizdi. Bu soru-
nun iç piyasadaki satışların artmasıyla
çözülebileceğini vurgulayan Atabaş, “İç
pazarda likidite gerçekten bizi aşan bir
sorun” yorumunu yaptı.
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Anneler için
teknoloji

Türkiye’den çıkan ve
başarısı tüm dünyaya

yayılan; 6 ülkede 
24 restoranı ve 2 bin

çalışanıyla hizmet sunan
Nusr-Et, pandemi 

döneminde yürüttüğü
titiz çalışmalarla 

büyümeye ve
yatırımlarına devam

ediyor. Nusr-Et’in
24’üncü restoranı 29

Nisan’da Beverly 
Hills’da kapılarını açtı

Son yıllarda organik gıda kavramı tüketicilerin giderek daha çok dikkatini çekiyor. Ancak bir gıdanın organik olabilmesi için
hangi özelliklere sahip olması gerektiğini biliyor muyuz? Organik gıda üretiminin sanılandan çok daha fazla aşaması var

ORGANIK KELIMESI
SUISTIMAL EDILIYOR

dünyanın dört bir yanında
yeme-içme yatırımlarına hız kes-
meden devam eden  Nus-ret’in

global marka olma yolculuğundaki 24’üncü
restoranı 29 Nisan’da Beverly Hills’da açıldı.
150 kişilik kapasiteye sahip yeni restoran, iç
mekan ve bahçe kısmı olmak üzere 2 bölüm-
den oluşuyor. Dallas’ta 3 Mart’ta açılan res-
toranın ardından Amerika’daki 5’inci
restoran olma özelliğini taşıyan Beverly
Hills, ikonik “Golden Triangle” içindeki
Canon Drive’da yer alıyor. Tüm Nus-ret res-
toranlarının önemli simgelerinden olan tez-
gah ve ürünün ön planda olduğu Açık
Mutfak konseptiyle, etler özel bir sergileme
alanında “sanat objeleri” formunda sunula-
cak. Misafirler, özel pişirme teknikleri kulla-
nılarak hazırlanan en kaliteli et seçkilerini,

Nusr-et imzasını taşıyan yaratıcı yemek su-
numları ile deneyimleyebilecek.

Doğuş Grubu katkı verdi

Estetik, samimiyet, aşinalık kavramlarıyla şe-
killenen restoranın dekorasyonu, yemek dene-
yimini ön plana çıkaracak şekilde zamansız
ve modern bir çizgide tasarlandı. Özgün mi-
mari tasarımıyla öne çıkan restorandaki kır-
mızı kapı ve seramikler Nusret Gökçe’nin
doğduğu bölgeden esinlenilerek hazırlandı.
Restoranın en önemli özelliklerinden biri de
ülkemizin ünü dünyaya yayılmış ünlü foto
muhabirlerinden büyük usta Ara Güler’in
eserlerine yer veren özel bir sergileme alanına
sahip olması. Türkiye’de kültür ve sanata
önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun
hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma

Merkezi ve Ara Güler Müzesi iş birliğiyle Ara
Güler’in fotoğraflarından oluşan özel bir
seçki de restoranın duvarlarında yer alıyor.
Diğer tüm Nusr-Et restoranlarında olduğu
gibi Covid-19 tedbirlerinin en üst düzeyde uy-
gulandığı Nusr-Et Beverly Hills, her gün ger-
çekleşecek canlı DJ performansı ile eğlenceli
ve unutulmaz anlar deneyimlemek isteyen
misafirlerini bekliyor. DHA
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GEKOO NE
VAADEDİYOR?
GekoO’da dürüst ve adil,
gıda güvenliğine dayalı, ge-
rekli sertifikalar ve dinamik
bir kontrol mekanizmasına
sahip şekilde üretim yaptık-
larını belirten Özlem Atabaş,
ürünlerinin hammaddelerine
kadar organik ürün belgesine
sahip olduğunu belirtti. Pa-
ketleme aşamasına kadar
etkin bir şekilde kontrol edi-
len GekoO ürünlerinde üre-
tim ve pazarlamanın tüm
aşamalarında karbon ayak
izi, geri dönüşüm gibi, doğa
dostu üretim ve tüketim ilke-
lerine dikkat edildiğinin altını
çizen Atabaş, “Adil ve dürüst
ticarete inandığımız için
uzun vade talep eden, yüksek
iskontolar ile çalışan zincir
marketlerden ve satış nokta-
larından uzak duruyoruz.
Aşırı tüketimi önlemeyi,
ürüne değer vermeyi, emeğe
ve doğaya saygıyı duymayı
her seferinde hatırlatıyoruz”
şeklinde konuştu. Atabaş,
kadınların ekonomik olarak
güçlenmesini ve kadın istih-
damını arttırmayı hedefle-
diklerini de vurgulayarak,
“Bu işi yapmamızın tek akılcı
nedeni, ekolojik tarımın kü-
resel iklim değişikliğini geri-
leteceğine, en önemlisi
yaşamı ayakta tutacağına
inanmamız” mesajını verdi.

MediaMarkt, bu Anneler Günü’nde hediye
alacaklar için rehber niteliğinde bir araştır-
maya imza attı. MediaMarkt’ın’ın Yöntem

Research ile gerçekleştirdiği ‘Anneler ne ister’ araştırma-
sının sonuçlarına göre Anneler Günü’nde 3 anneden
ikisi teknolojik ürün istiyor. Anneler Günü’nün tüm an-
nelerin günü olduğundan yola çıkan MediaMarkt, bu
yıl annesine hediye alacaklar için rehber niteliğinde bir
araştırmaya imza attı. MediaMarkt’ın Yöntem Rese-
arch ile birlikte gerçekleştirdiği 18-50 yaş arası kadın ve
erkeklerle online gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda
elde edilen ‘Anneler Ne İster’ araştırmasında, çarpıcı so-
nuçları çıktı. Verilere göre hediye denince ilk akla gelen
çiçek, parfüm ve takı annelerin hediye tercihlerinde son
sıralarda yer aldı. Annelerin en çok istediği hediyeler
arasında küçük ev aletleri ile teknolojik ürünler ise ilk sı-
ralara yükseldi. 

Ev işlerini kolaylaştırsın

Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8’i (%78) anneye alı-
nacak bir hediyenin “günlük hayatı kolaylaştırması” ge-
rektiği düşüncesinde. Öte yandan pandemiden bunalan
her 3 anneden 2’si de (%66) ev işlerinde hayatlarını ko-
laylaştıracak hediyeler bekliyor. Yine her 3 anneden 2’si
ise bunun elektronik bir alet (%62) ya da küçük ev aleti
(%60) olmasını istiyor. Annelerin beklediği hediyelerin
ilk sıralarında teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Buna
göre akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, TV başta olmak
üzere akıllı saatler, kamera, fotoğraf makinesi ve drone
da hediye edildiğinde mutlu edecek ürünler arasında. 

3 yılda en fazla blender aldık

Annelere son 3 yılda en fazla alınan hediye yüzde 31 ile
küçük ev aletleri. MediaMarkt’ın gerçekleştirdiği araştır-
maya göre son 3 yıldır hediye alışverişlerinde en çok ter-
cih edilen ürünler blender ve Türk kahvesi makinesi.
Bunların yanında aynı kategoride değerlendirilen saç
şekillendiriciler ve tost makineleri de son 3 yılda anne-
lere en çok alınan hediyeler arasında yer alıyor. Son 3
yılda elektronik ürün alanların büyük çoğunluğu ise an-
nesine akıllı telefon hediye etti. Akıllı telefonu akıllı saat
ve bileklik ile TV, tablet ve dizüstü bilgisayar takip etti. 

Geleceğin
mühendisleri

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın
Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi des-
teği ile düzenleyeceği Mühendislik Kampı ile

Türkiyeli lise öğrencilerini, bu yaz KKTC’de ağırlaya-
cak. Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk ve tek üniversitesi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu yaz düzenleyeceği
“Mühendislik Kampı” ile Türkiyeli lise öğrencilerini
Temmuz ve Ağustos aylarında KKTC’de ağırlayacak.
İlk kez düzenlenecek olan Mühendislik Kampı, Yakın
Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile
gerçekleştirilecek. Mühendislik Kampı, KKTC’li liseli
öğrenciler için de ayrıca düzenlenecek. Özay Günsel
Çocuk Üniversitesi’nin Jr. Robotics’le birlikte düzenle-
yeceği Mühendislik Kampı’nın Türkiyeli liseli öğrenci-
lere yönelik gerçekleşecek ilk etabının programı netleşti.
Bu yaz 3-11 Temmuz ve 7-15 Ağustos tarihlerinde ger-
çekleştirilecek olan Mühendislik Kampı’nda öğrenciler,
bir yandan mekatronikten yazılıma, tasarım modelle-
meye kadar birçok konuda yaşlarına göre hazırlanan
eğitim programını tamamlayacak. 

Biyolog
Özlem Atabaş



Geçtiğimiz hafta yapılan
yasal düzenleme ile
emekli bayram ikramiyesi

bin 100 TL’ye yükseltilmişti. Bu kap-
samda 2021 yılı Ramazan Bayramı
ikramiyesi bayramdan önceki hafta
ödenecek. Bakan Vedat Bilgin, SSK
emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli
Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise
7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabi-
leceklerini duyurdu. Bilgin, "Emek
de emeklilerimiz de başımızın tacı.
Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hiz-
metindeyiz. Türkiye'mizin kalkın-
ması için alın teri döken, ülkemizin
her bir karışında emeği ve hizmeti
olan emeklilerimizin yanında ol-
maya devam edeceğiz. Aileleri ile
birlikte hayırlı bayramlar geçirmele-
rini temenni ediyorum" dedi.

B akan Akar, beraberinde Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler ve Hava Kuvvetleri Komu-

tanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operas-
yonlarının hava harekatlarının yönetildiği
Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Ko-
mutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde
bulundu. Akar, Türkiye'nin, asil milletin
hakkı, hukuku için mücadeleyi yurt içinde
ve sınır ötesinde sürdürdüklerini belirtti.
FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ'a karşı müca-
delenin sürdüğünün altını çizen Akar, Tür-
kiye'nin müttefiklerine ve NATO'ya bazı
konuları anlatmakta zorluk yaşandığını
ifade etti. Akar, bütün bunlara rağmen yıl-
madan, usanmadan Türkiye için yapıl-
ması gereken ne varsa yapmaya
çalıştıklarını, burada bir kahramanlık ve
fedakarlığın söz konusu olduğunu söyledi.

Kararlılığımız var

Akar, sadece terör örgütlerine değil, Türki-
ye'ye ve Türk Milletine yönelik her türlü
tehdide karşı mücadele içinde olduklarını,
bunların yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın
kuzeyinde devam ettiğini söyledi. Akar,
aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler Azer-
baycan ve Libya'nın yanında olmaya gay-
ret ettiklerini belirtti. Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin moral, motivasyon ve feda-
karlığının kendilerini duygulandırdığını
ifade eden Akar, "Bu fedakarlık ve kahra-
manlıkla biz, her türlü eksikliğe, ifade edil-
meyen ambargolara, kısıtlamalara
rağmen bunların hepsinin üstesinden gel-
dik, gelmeye devam edeceğiz. Niye?
Çünkü savaşma azim ve kararlılığımız var.
Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağı-
mızı, sancağımızı yüksekte tutmak için
mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. bBa-
kan Akar, 23 Nisan'da Pençe-Yıldırım ve
Pençe-Şimşek operasyonlarının başlatıldı-
ğını hatırlatarak, "Bugüne kadar arkadaş-
larımız büyük fedakarlık gösteriyorlar.
Dağlar, yamaçlar, inmesi binmesi çok zor.
Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bu-

güne kadarki mücadelede yapılması gere-
kenin hepsi yapıldı. Hava hücum harekat-
larında helikopterlerimiz 300-500 sorti
yaptı. Maalesef dost bildiğimiz bazı ülke-
ler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla
bunların her biri bizim için büyük bir teh-
like, büyük bir risk." ifadelerini kullandı.

Bir mağarada 7 terörist

Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetle-
ri'nin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak
operasyonu kazasız, belasız yürüttüklerini
aktaran Akar, "Şu ana kadar toplam 46 te-
rörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist
daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale geti-

rilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara
vardı, o mağaranın girişi özel teknikler ge-
rektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komando-
larımız o mağaranın altını üstüne
getirdiler, 7 teröristin ölüsüne ulaştılar.
Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arka-
daşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu
işi ustalıkla başardılar. Onların da alınla-
rından öpüyorum, tebrik ediyorum" ifade-
lerini kullandı.

7 şehidimiz var

Operasyonlarda 7 şehidin bulunduğunu
belirten Akar, şehitlere Allah'tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diledi. Bakan Akar,
yaralıların Ankara'ya getirildiğini, en iyi
şartlarda tedavi edilmeye çalışıldığını kay-
detti. Operasyonda, tespit edilen hedefle-
rin tamamının karadan ve havadan
vurulduğunu belirten Akar, "Ele geçirilen
malzemelere baktığımızda bunlara bu
malzemeleri kimler verdi? Bunların hepsi
düşünülmesi, tartışılması gereken konular.
Şu ana kadar toplam 16 silah, 3 bin civa-
rında mühimmat ele geçirildi. Özellikle bu
mağaradan ele geçirilenler arasında uzak-
tan kumandalı 2 Doçka var. Oraya Hava
Kuvvetleri gidip vurduğu zaman kendile-
rini bir şekilde emniyete alıyorlar. Zagros
dediğimiz dürbünlü keskin nişancı silah-
ları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği,
RPG roketatar, M-16, Kalaşnikoflar var.
Kalaşnikofların 3'ünde susturucu var.
Bomba atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji
muhabere sistemleri var. İstenmediği
kadar da bilgi, belge döküman bulundu.
Orada arkadaşlar inceleme yapıyorlar.
Balkaya/Keri Dağı sorumlusunun da
orada olduğu söyleniyor" dedi. Türki-
ye'nin açık, şeffaf, uluslararası hukuka
uygun bir şekilde operasyonlarını yürüttü-
ğünün altını çizen Akar, "Karşı taraf terö-
rist, her türlü alçaklığı, namertliği,
namussuzluğu yapıyor. Şu ana kadar
200'e yakın el yapımı patlayıcı ve mayın
arkadaşlarımız tarafından etkisiz hale geti-
rildi" diye konuştu. DHA
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D oların kurunun 6:50 seviyelerinde olduğu
dönemler. Yatırımcıların elinde bulunan biri-
kimlerini dövize yatırım yapma isteği ve

döviz kuru daha da yükselmeden nasıl alabilirim? de-
diği zamanlar. Ekonomik göstergeler mali tablolar
dövizin tavan yapacağı sinyalini veriyor. Talep güçlü
ve yatırımcı döviz almak istiyor. O günlerde döviz
almak isteyenler 6:70 hatta 6:80 fiyatlarına razı. Ve
mucizevi bir şekilde inanılmaz bir olay gerçekleşiyor.
Merkez Bankası satış için piyasaya 1 milyar doları
tek kalemde sürüyor. Döviz almak için 6,70-6,80 kur
seviyesine razı olanlar piyasaya sürülen, 1 milyar
dolar sayesinde kur fiyatının 6,50’de kalan hatta 1
milyar doların etkisiyle dahada aşağı düşüş yaşayan
döviz kapanın elinde kalıyor.

128 milyar doların çoğunluğu yabancıya gitti

Merkez Bankasının döviz satarak piyasayı geçici
rahatlatması 1 milyar dolar örneğinde olduğu gibi,
son günlerde herkesin dilinde olan 128 milyar dola-
rın, satışı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 128
milyar doların tamamı yaklaşık 2 yılda satıldı. Tabiki
bunlar tahmini rakamlar. Aynı anda ya da kısa va-
dede satılmasına imkan yok. 128 milyarı 24 aya böl-
düğümüzde ortalama aylık 5 milyar doların biraz
üzerinde satış olduğunu görüyoruz. Satışlardan ya-
rarlananların çoğunluğunu yabancı yatırımcı oluştu-
ruyor. “Kol kırılır yen içinde kalır” diyemiyoruz.
Çünkü; havada uçuşan dövizler ülke içinde kalmıyor
yabancı yatırımcıyla birlikte yurt dışına çıkıyor. Dev-
let erkanımızın sürekli dilinde olan “dış güçler, dış
mihraklar” 128 milyar doların kaymağını yiyen
kesim oluyor. Devlet Erkan’ı “dış güçlerden” dem vu-
rurken bir yandan da eliyle dış güçleri beslemiş olu-
yor. Merkez Bankası başkanı; “yabancı yatırımcı
ülkeye gelirken döviz getirmiş. Bizde bu dövizi rezer-
vilerimize ekledik. Çıkacağı zamanda piyasada döviz
bulamazsa bunu Merkez Bankası olarak bir şekilde
karşılaşmamız gerekir.” Demişti. Bu ne demek? Ül-
keye gelen yabancı yatırımcıya “sen yatırımını yap,
şu kadar para kazanamazsan devlet olarak hazineden
biz tamamlarız” demek. Yani  döviz bazlı garanti
para demek.

128 milyar dolar hazine üzerinden satıldı

Merkez Bankasının döviz satmasında ya da piya-
saya döviz sürmesinde bir sakınca yok. Geçmiş yıl-
larda Merkez Bankası bir çok kez satış yaptı. Bunlar
küçük ölçekli satışlardı çok fazla piyasayı tedirgin et-
medi. Günü ayı kurtaracak kadardı. Bu seferki
rakam öyle böyle değil ülke ekonomisini kökünden
sarsacak cinsten. Ayrıca bu satışları merkez bankası
kendisi yapıyordu bu kez kendisi yapmadı satış hazine
üzerinden yapıldı.

2018 yılı sonunda seçim kayıp 
etme korkusu döviz sattırmadı

Yetkililerin “döviz satarak müdahalede bulunul-
masa kur yükselişi önlenemezdi.” Görüşü akıllara
geçmiş yılları getiriyor. Hazine aracılığıyla döviz sat-
manın önünde bir engel yok. 2018 yalının son baha-
rında doların o dönemde en yüksek kur olan 8,50’ye
ulaşmasına neden göz yumuldu? O zaman neden satış
yaparak kur yükselişi engellenmedi?

Ya da şöyle mi düşünelim?
2019 yılında yerel seçimler vardı. İktidar, kur ve

enflasyonu düşük gösterip ekonomimiz toz pembe al-
gısı yaratılıp seçim kazanmak derdinde miydi?

Döviz satılarak kur artışı engellediğine göre kasım
ayından itibaren döviz satışına gidilmediği resmen
açıklandığına göre daha önceki satışlar yanlış mı
yapılmıştı?

Uluslar arası bir kargaşada, dövizde tekrar yükse-
liş yaşanırsa yeniden piyasaya döviz satılacak mı?

En önemlisi yeni yatırımlar yapmak isteyen ya-
bancı yatırımcılara döviz cinsinden garanti para ta-
ahhüt edilecek mi?

Asıl amaç ekonomik gidişata müdahale etmekten
çok birilerini zengin etme, batmakta olan yandaş fir-
maları kurtarma çabası mı olacak?

Sağlıcakla...

128 milyar dolar 
24 ayda satıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında,
bir mağarada aralarında bir bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, toplam
etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını bildirdi. Akar, “Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya
füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk” dedi

PKK’YA FuZE 
BİLE VERDİLER
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Müracaat düştü
test sayısı azaldı
Test sayılarının düşmesiyle ilgili konuşan Bakan Koca, "Testler semptom
gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte
temasın azalması beklenen bir durumdur. Test sayılarının düşmesi, vaka
sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur" açıklamasını yaptı

sağlıK Bakanı Fahrettin Koca, ko-
ronavirüsle mücadelede Trakya De-
ğerlendirme Toplantısı'na katılmak

üzere Edirne’ye gitti. Vali Ekrem Canalp ile bir
süre görüşen Bakan Koca, daha sonra açıklama
yaptı. Bakan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış
kurallarla süren bir kısıtlama uygulanmasıyla
birlikte bölgelerde durum değerlendirmesi yap-
tıklarını belirterek, "İllerimizin durumunu ye-
rinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde
kontrol etmek için geçtiğimiz cuma günü Antal-
ya'daydık. Bugün ise Edirne'deyiz. Yerel yöneti-
cilerimizle beraber Trakya bölgesindeki dört
ilimizi ele alacağız. Edirne'deki çalışmalarımıza
sayın valimizle görüşerek başladık. Pandeminin
Edirne'deki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımları-
mız da önemli diğer gündem maddemiz oldu.
Edirne'de sağlık hizmetlerimizin sunulmasın-
daki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, des-
tek talep edilen hususları istişare etme fırsatı
bulduk" dedi.

Sebep değil sonuç

Bakan Koca, ülkede son haftalarda Covid-19
hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam
kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındı-
ğını ifade ederek, "İki hafta süreyle uygulanan
tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hı-
zına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir ka-
pama dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü
sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız
fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hasta-
neye yatışlarda görmeye başladık. Yakında du-
rumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını
biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın
tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen
hassasiyet için teşekkür ediyorum. Vaka sayıla-

rındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kura-
rak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının
düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan
bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir
defa daha ifade etmek isterim. Testler, semptom
gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmak-
tadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması
beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe
olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı
testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de
son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin
sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle
test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesi-
nin sebebi değil, sonucudur" diye konuştu. 

Bayram temennisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 aydır korona-
virüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir
mücadele verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz
haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk
etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı
kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getir-
meyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak ama-
cıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi.
Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde he-
defimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylü-
yorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok
azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz.
Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Valile-
rimizle, yerel yöneticilerimizle, il müdürleri-
mizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla
yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadele-
mizi sürdürüyoruz. Bugün Edirne'yi bu an-
lamda detayları ile değerlendireceğiz.
Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını
ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak"
dedi. DHA

Bir köy daha 
sular altında

Kars'ın Sarıkamış ilçesi-
nin Karakurt köyünün ol-
duğu bölgede HES

barajları nedeniyle  bir köy sular al-
tında kaldı. Çek menşeili bir şirketin
yaptığı barajın tüm köyü sular al-
tında bıraktığı belirtilirken köylülerin
paralarını alamadıkları iddia edildi.
Mağdur edilen
köylüler seslerini
duyurabilmek
için CHP İstan-
bul Milletvekili
ve PM Üyesi
Özgür Karabat'a
ulaştı. CHP’li
Karabat, konu
ile ilgili yaptığı
açıklamada,
"İçinde bulundu-
ğumuz mübarek
Ramazan ayında
vatandaşlarımızın yaşadıkları bu
mağduriyeti gidermek için var gücü-
müzle çalışacağız. Maalesef Kara-
kurt köyü sakinlerine iktidar sözler
vermiş; ama görülüyor ki verilen
sözler tutulmamış. Vatandaşlarımız
AKP tarafından mağdur edilmiş,
HES barajı yüzünden evlerinden
tarlalarından olmuş. Vatandaşları-
mızın hakkını korumak için ne gere-
kiyorsa yapacağız, konunun takipçisi
olacağız" ifadelerini kullandı. Kara-
bat, "Karakurt köyü HES barajı son-
rasında tamamen sular altında
kalırken birçok ev yaşanamaz hale
gelmiş durumda. Pandemi ve kriz
getirdiği geçim sıkıntısı yetmezmiş
gibi evlerinden de olan köylüler, ken-
dilerine sözü verilen ödeneklerin bir
an önce ödenmesini bekliyor. Köyde
bu durumdan kaynaklı intihar vaka-
ları yaşandığı da gelen söylentiler
arasında" diye konuştu. 

İkramiyeler 
ne zaman 
ödenecek?

Özgür Karabat

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar

Fahrettin
Koca



İ stanbul'da yaşayan ve okçuluk spo-
ruyla ilgilenen 24 yaşındaki İrem De-
niz'e 7 Nisan'da ailesiyle birlikte

koronavirüs teşhisi konuldu. Aile hastalık
sürecini evde geçirdi ancak İrem Deniz,

hastalığının 6'ncı sabah mide bu-
lantısı ve nefes almada güçlük çe-
kerek uyandı. Nabzı 150'ye kadar
çıkan genç kız, çarpıntı şikayeti
sonucu hastaneye kaldırıldı. Çe-
kilen tomografide virüsün akciğer
tutulumuna rastlanırken uygula-
nan koronavirüs tedavisinden
sonuç alamayan hekimler, İrem
için kan gazı tetkiki de yaptı.
Ölçüm sonrası Deniz'in kan şe-
kerinin 380'e kadar yükseldiği gö-
rüldü. Acilen insülin tedavisine
başlanan genç kıza, Tip 1 diyabet
tanısı konuldu. İrem'in tedavisini
takip eden Endokrinoloji Uz-
manı Dr. Safiye Arık, “Koronavi-
rüs pankreasa bağlanarak insülin
salınımını bozuyor ve diyabet ge-
lişimini hızlandırıyor" diye 
konuştu.

Hafife alınamaz

Nefes alamama halim ve hal-
sizliğim beni rahatsız etmeye

başladı diyen İrem Deniz, “Nefes al-
mada güçlük çekiyordum. Nabzımın
150'ye kadar çıktığını gördük. Aynı za-
manda çarpıntım oldu. Şikayetlerin üze-
rine annem ve babam bir terslik
olduğunu düşünüp beni hastaneye ge-
tirdi. Nefes alamama halim ve halsizli-
ğim beni rahatsız etmeye başladı.
Bugüne kadar diyabetle ilgili herhangi
bir şikayetim olmamıştı ve koronavirüs
sonrası diyabet hastası oldum. Korona-
virüsün hafife alınacak bir durum olma-
dığını anlamış oldum. Diyabet
olduğumu öğrenmem bende şok etkisi
yarattı. Bu durum enfeksiyona bağlıydı
ve aslında çok şaşırdım. Genç olduğum
için bu beni üzdü. Koronavirüs açısın-
dan iyiyim, sağlığıma kavuştum ancak
diyabet açısından üzgünüm" ifadelerini
kullandı.

Genetiği tetikledi

İrem'in sporla ilgilenen ve sağlıklı besle-
nen biri olduğunu söyleyen anne Şeniz
Deniz, “Ağır bir enfeksiyonla çok de-
rinde yatan birtakım hastalıkların gün
yüzüne çıkmasıyla bir farkındalık gelişi-
yor. Bugüne kadar hiçbir şekilde şikayeti
olmayan sağlıklı bir birey. Bunların yanı
sıra sporunu yapıyor. Aynı zamanda ha-

yatını da gayet iyi bir şekilde idame etti-
riyor. Göze çarpan hiçbir sağlık bulgusu
da olmamıştı. Bu ağır bir virüsün altta
yatan bir genetiği tetiklediği belirtildi.
Biz de bir diyabet sonucuyla karşı kar-
şıya kaldık" diye konuştu.

Asit seviyesi yükselmiş

İrem'e ilk müdahaleyi yapan Medicana
Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, “İrem'in
tomografisinde akciğer tutulumuna rast-
ladık. Ateşi ve solunum sıkıntısı olması
nedeniyle yatış önerdik. Yatışı yaptıktan
sonra ise İrem'in kalp çarpıntılarının
yüksek seviyede olduğunu gördük. Yatış-
tan sonra kliniğinin bir türlü düzelme-
mesi oksijen tedavisine yanıtının çok iyi
olması nedeniyle ben metabolik sorunlar
olabileceğini düşündüm. Kan gazı tet-
kiki yaptık. Bunun bir diyabetik tetik-
lenme olduğu kanısına vardım. Şekeri
380'e kadar çıkmıştı. Genç ve daha önce
bir diyabet öyküsü olmayan bir hasta
için bu derece yüksek bir kan şekeri beni
çok şaşırttı. Tip 1 diyabet adını verdiği-
miz diyabet tanısı konuldu. Ayrıca kan-
daki asit seviyesi çok yükselmişti. Böbrek
fonksiyonları bozulmuştu" değerlendir-
mesinde bulundu. DHA
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İstanbul'da yaşayan 
24 yaşındaki İrem Deniz,
geçen ay ailesiyle birlikte
koronavirüse yakalandı.
Hastalığın 6'ncı gününde
mide bulantısı ve nefes
almada güçlük sonucu 
hastaneye kaldırılan
İrem'in kan şekerinin
380'e kadar çıktığı 
belirlendi. Yapılan tetkikler
sonrasında genç kıza 
diyabet tanısı konulurken
uzmanlar, koronavirüsün
pankreasa bağlanarak
diyabet gelişimini
hızlandırdığını söyledi

KAN SEKERI 
TAVAN YAPTI

Tanı sonrası hastaya direkt damardan
insülin tedavisi uyguladıklarını anlatan
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Safiye Arık,
"İrem daha önceden bir diyabet öy-
küsü olmayan bir hastaydı. Yakın bir
dönemde bir kan şekeri sonucu eli-
mizde olmadığından yeni tanı diyabet
olarak kabul ettik. Hastaya direkt da-
mardan insülin tedavisi uyguladık. Bu
hastalarda çok fazla sıvı kaybı oldu-
ğundan hidrasyon  desteği de gerçek-
leştirdik. Kan şekeri normal seviyeye
gelinceye kadar bu tedaviye devam
ettik. Genelde 4'lü insülin tedavisi şek-
linde gidecek ve ömür boyu bunları
kullanmak durumunda" değerlendir-
mesinde bulundu.

İREM ÖMÜR 
BOYU İNSÜLİN
KULLANACAK

1 saat zaman tasarrufu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya 
Tüneli sürücülere 1 saatlik zaman tasarrufu sağladı” dedi

adİl Karaismailoğlu, Avrasya
Tünelini ziyaret etti. Karaismai-
loğlu, sonrasında da kontrol

merkezindeki yetkililerden bilgi aldı. Av-
rasya Tüneli'nin İstanbul'da trafik sıkışık-
lığını önemli ölçüde rahatlattığını belirten
Karaismailoğlu, "Dört yılda tüneli kulla-
nan araçların yüzde 86'sı İstanbul plakalı
olurken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, Ko-
caeli, Bursa ve İzmir izledi" dedi.  

Yüzde 95'i Türk

Avrasya Tüneli'nin İstanbul'da araç trafi-
ğinin yoğun olduğu Koşuyolu-Kumkapı
hattında hizmet veren ve dünyada iki kı-

tayı birbirine bağlayan ilk "iki katlı kara-
yolu tüneli" olma özelliğini taşıdığını be-
lirten Bakan Karaismailoğlu, "Yaklaşım
yollarıyla beraber toplam 14,6 kilometre-
lik bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5,4 ki-
lometrelik bölümü, deniz tabanı altına
özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tü-
nelden ve bağlantı tünellerinden oluşuyor.
Geriye kalan 9,2 kilometrelik kısım ise Av-
rupa ve Asya yakalarındaki bağlantı ve
yaklaşım yollarını kapsıyor. Yapımına
2013 yılında başlanan ve 22 Aralık 2016
yılında hizmete açılan proje ulusal ve
uluslararası mega projeler arasında pek
çok ilki de barındırıyor. Yüzde 95'i Türk,

toplam 700 mühendis ve 12 binden fazla
kişinin 14 milyon adam/saat çalışmasıyla
planlanandan sekiz ay önce tamamlanan
projede, insan odaklı iş yaklaşımı sayesine
hiç ölümlü kaza yaşanmadı" diye
konuştu.

Zaman ve yakıt tasarrufu

Karaismailoğlu, "Kozyatağı-Bakırköy ko-
ridoru dikkate alınarak yapılan hesapla-
malarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan
sürücülerin, toplamda 111 milyon saat
zaman tasarrufu, 152 bin ton yakıt tasar-
rufu, 64 bin ton emisyon azalımı, 1,3 mil-
yar araç-km azalması ile oluşan kaza
maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda
ülke ekonomisine katkısı 6 milyar lirayı
buldu. Avrasya Tüneli, İstanbul'un yanı
sıra çevre illerden gelen sürücülerin de
sıkça tercih ettiği bir güzergâh oldu" dedi.
2020 yılında Avrasya Tüneli'nde arızala-
nan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara or-
talama 1 dakika 58 saniye içinde
müdahale edildiğini ve ortalama 14 da-
kika 13 saniye içinde trafiğin normal sey-
rine döndürüldüğünü belirten Bakan
Karaismailoğlu, "Tüneldeki acil durum-
lara müdahale performansı, işletme stan-
dartlarının ve dünyadaki benzer projelerin
ortalamasının oldukça üzerinde gerçek-
leşti. 2020 yılında 55 saatlik gece kapa-
ması yapılarak tünelin bakım ve
iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Diğer tüm çalışmalar sırasında Avrasya
Tüneli kesintisiz hizmet vermeye devam
etti" şeklide konuştu. DHA

Tam 3 kat arttı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da yapılan bir
araştırmada koronavirüs geçirdikten sonra aşı 
olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığını ortaya çıktı

İStanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr.

Bekir Sami Kocazeybek, Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı
öğretim görevlisi Doç. Dr. Günay Can öncülüğünde
Sinovac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikor
düzeyleri araştırıldı. Araştırma koronavirüs geçirdikten
sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığını or-
taya çıkardı. Sinovac aşısının yüksek düzeyde koruyu-
culuk sağladığını belirten Doç. Dr. Günay Can,
"Araştırmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki Sağlık
çalışanları üzerinde Sinovac aşısını kısa ve orta vade-
deki antikor etkinliğini değerlendirmek amacıyla ya-
pıldı. Bu çalışmaya 345 sağlık çalışanı aldık. Bu
araştırmaya alınan kişilerde birinci aşı sonrası 14'üncü
gün, ikinci aşı sonrası 28'inci gün antikor düzeyine ba-
kıldı. Araştırma sonrası sağlık çalışanlarının antikor dü-
zeylerinin oldukça etkin olduğunu gördük. Takip
ettiğimiz kişilerden sadece iki kişide antikor negatifliği
söz konusu oldu. Bu da aşı etkinliğinin oldukça iyi ol-
duğunu bize gösteriyor. Herhangi bir şekilde cinsiyet,
yaş ve kilo farkı gözetmeden aşı oldukça yüksek dü-
zeyde koruyuculuk sağlamaktadır" dedi.

Uçaklara 828 
kez kuş çarptı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2020
yılında uçakların 828 kez kuşla çarpıştığını
bildirerek, en fazla çarpışmanın temmuz ve
ağustos aylarında gerçekleştiğini açıkladı

SHGM, '2020 yılı Emniyet Olayları Yıllık
Değerlendirme' raporunu internet sitesin-
den yayımladı. Raporda geçen yıl yaşanan

kazaların rakamlarla değerlendirilmesi ile trafik sayıları
yer aldı. Bir yılda 2 bin 73 olayın yaşandığı kaydedilen
raporda, ilk sırada kuş çarpması ve yıldırım isabet et-
mesi yer aldı. 20 sayfalık raporda; Türkiye geneli uçak
trafiğine koronavirüs salgınının etkisi de rakamlarla 
anlatıldı.

Uçak trafiği yüzde 45 azaldı

Rapore göre; salgın nedeniyle Türkiye'de uçak trafi-
ğinde 2020 yılında yüzde 45 oranında azalma mey-
dana geldi. Türkiye genelinde gerçekleşen uçak trafik
hareketi, 2018 yılında 1 milyon 544 bin 169, 2019 yı-
lında 1 milyon 556 bin 417 iken, 2020 yılında 855 bin
833 oldu. 2020 yılının ocak ve şubat aylarında 2019 yı-
lının aynı aylarına oranla artış yaşandı. Daha sonra ki
süreçte ise koronavirüs nedeniyle ciddi oranda azalma
meydana geldi. 

İrem'in sporla ilgilenen ve sağlıklı 
beslenen biri olduğunu söyleyen anne
Şeniz Deniz, “Ağır bir enfeksiyonla çok 

derinde yatan birtakım hastalıkların gün
yüzüne çıkmasıyla bir farkındalık 

gelişiyor. Yoksa bugüne kadar
hiçbir şikayeti yoktu. Her şey çok

hızlı gelişti” şeklinde konuştu.



Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

ZAYİ İLANI 
Onur Yapı Denetim LTD. ŞTİ.'nin 595 numaralı Yapı 

denetim izin belgesi kayıptır, hükümsüzdür.
Alperen Başar

Ü lkeyi yönetmeye talip olmak için siyasete soyu-
nan insanların içi dolu, yeni teknolojiye benim-
semiş, özgürlükçü, tamamen haktan yana ve

aydınlık bireyler olması gerekir.
Şu an ki mevcut temsilcilerin, ülkeyi idare eden yö-

neticilerin, önemli bir kısmı merhametsiz ve fütursuzca
görev yapıyorlar.

Görevini gerektiği gibi yapan ve yapmaya çalışanları
ayrı tutarak, diyorum ki

Korona virüs salgını sürecini çok kötü yöneten 
devletimiz, yaklaşık 2 milyon küçük esnafın beli 
kırılmak üzere.

Bunun sonuçları sosyolojik olarak halkı çok 
etkileyecek.

Toplumu daha yoksul, çaresiz ve psikolojisi bozuk 
bir insan topluluğuna dönüştürüyor. 

Bu sebepten çıkabilecek bir toplumsal patlamayı 
öngörüyor musunuz ya da aklınıza böyle bir ihtimal
geliyor mu?

Bu virüsün normal şartlarda 2022 sonuna kadar sü-
rebileceği uzmanlar tarafından öngörülürken, bir fer-
muar gibi açıp kapattığınız, 2 milyon esnafın halini
öngörebiliyor musunuz?

Yetkili koltuklarında oturan yöneticilerimizin derdi,
koltuk altımdan aman ha gitmesin olmamalı.

Halkı için çözüm üretmeli ilmin, teknolojinin, hakkın
ve adaletin gereklerini uygulamalı.

Yokluktan, çaresizlikten bir sosyal patlama olursa bu
insanların önünde durmak çok güç olur.

Sayın yöneticilerimize önerilerim;
Liyakatli insanları görevlere getirilmeli.
Liyakatsizleri derhal görevlerinden alınmalı.
İtibardan tasarruf edin, zira çok kötü bir örnek teşkil

etmiş oluyorsunuz.
Halkı dolandırmak üzere kurulan paravan işletmeler

denetleyip derhal kapatılmalı ve dolandırılanların ya-
nına kar kalmayacak şekilde gereğini bir devlet olarak
yapılması gerekir.

Gelir dengesinin çok bozulduğu şu dönemlerde, yeni
şeyler söylenmeli, sınırsız zenginlik olmamalıdır. Çok-
tan çok azdan az vergi sistemi getirilmeli.

Zaman, yardımlaşma zamanıdır.  Üst düzey yönetici-
ler, siyasetçiler, iş insanları ve varlıklı kişiler iki üç ma-
aşlarını küçük esnaflara verilmek üzere bir bağış
kampanyası düzenleyebilir.

Savunma sanayisindeki üstün başarılar gibi tüm ba-
kanlıklara çok güzel işler yapabilen bu işleyişi ve yön-
temi tatbik etmeli.

Türk devletinin demokrasi ve adalet sistemi gelişmiş
demokratik ülkelerden biraz geri olması nedeni ile ba-
kanlıklar bir iş yeri gibi yönetilmemeli.

Kendi işi ile örtüşen bakanlar derhal görevlerinden
alınmalı.

Benim fikirlerim bunlar ve tüm dünyada bu virüsün
bu salgının yan etkileri sosyal anlamda, ekonomik anla-
mında ve psikolojik anlamda çok güçlü bir yansıması
olacağını ön görmekteyim.

Fakir ve çaresizleri düşünemiyorum bile, esnaf ve
halk geçinemediğinden çatlıyor aman dikkat. 

Yanlış yönetimler ve 
kapımızdan hiç 

gitmeyen yoksulluk

G azeteci Murat Ağırel yazı-
sında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB), 2011-

2018 yılları arasında, 2 milyar 200
milyon lira ödeyerek kiraladıkları
araçların OGS-HGS ve GPRS kayıt-
larını inceleyen teftiş kurulunun ra-
porlarına yer verdi. Raporda; İBB
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yap-
tığı çalışma sonucunda; Cumhur-
başkanlığı’na 480, AK Parti Genel
Merkezi'ne 8, AK Parti İl Başkan-
lığı’na 62, Irak Devlet Başkanı'na 6,
TBMM Başkanlığı'na 54, Okçular
Vakfı'na 4, TÜGVA'ya da 5 araç tah-
sis edildiğinin tespit edildiğini akta-
ran Ağırel, İBB’nin İstanbul
Valiliği’nden isteği soruşturma izni
talebinin ise reddedildiği bilgisini
paylaştı.

Ne yazık ki doğru

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ga-
zetecilerin konuyla ilgili sorularını,
Florya’daki İstanbul Planlama
Ajansı Yerleşkesi’nde yanıtladı. İma-
moğlu, “Murat Ağırel’in yazısında
adı geçen isimler doğru mudur? O
araçlar, onlara mı tahsis edildi” soru-
suna şu yanıtı verdi:  “Ne yazık ki
doğru. Tabii burada en kötü tarafı
şu: Kamu kurumu, bir başka kamu
kurumuna katkı sunabilir. Elbette
bunun da bir vicdani oranı, sayısı
vardır. Onu aşıyorsa, o da sorgulan-
malıdır; o ayrı bir mesele. Ama onun
ötesinde bir kulübe, bir derneğe, sıra-
dan bir biçimde dağıtır gibi dağıtıl-
ması, hiçbir gerekçesi olmadan
dağıtılması çok yanlış. Tablonun en
kötü verisi, bir siyasi partiye bu kadar
araç, 70-80 araç niye tahsis edilir?
Bu niye verilir? Bunu tarif etmek, ta-
nımlamak mümkün değil. Kamu ku-
rumunun malını, daha doğrusu 16
milyon insanın parasını çarçur et-
mektir, heba etmektir. Duyduğumuz
kaygı zaten buydu aslında. Geçmişte,
31 Mart seçiminden sonra görev al-
dığımız andan itibaren kaygı duydu-
ğumuz buna benzer olaylar ve buna
benzer konuların bizdeki verileriydi.
Günün sonunda ikinci kez görevi tes-

lim aldığımızda, gördük ki birçok
araç iade edilmiş, bazı veriler yok
edilmiş. Ve biz, bunlara ulaşamadık,
erişemedik. Elimizde olan verilerle,
elimizde olan bilgilerle, kurum için-
deki araştırmalarımızda ortaya çıkan
rapor bu. Kaldı ki, bu işin soruştur-
masını, incelemesi için valiliğe, nere-
deyse bir yıl önce yaptığımız bir
başvuru var. Ne yazık ki bu başvuru-
muz da valilikce reddedildi. Yani vali-
likten almamız gereken izin,
alınamadı. Biz, mevcutta kurum için-
deki elde ettiğimiz bilgiler üzerinden
bu raporu oluşturduk. Bu derin bir
israf kalemidir ve sorgulanması gere-
kir. Günün sonunda, bu suçu işle-
yenlerden de bu kamu zararının
tahsil edilmesi gerekir."

Kayıtlar yok edildi

İmamoğlu’na, “OGS-HGS kayıtları
çok önemliydi. Özellikle bunun üze-
rinde durduğunu söylemiştiniz. O
kayıtlar istenecekti. Onun neticesi ne
oldu? Biz 827 aracı konuşuyoruz
ama bilmediğimiz daha çok araç mı
var” sorusu da yöneltildi. İmamoğlu,
soruyu, “Biz, olduğunu tahmin edi-
yoruz. Ama elimizdeki verilerle, şu
an mevcutta oluşturulabilen rapor
bu. OGS-HGS mevzusu, zaten ha-
tırlarsanız bir veri kopyalama mese-
lesiyle çok gündeme getirildi,
soruşturmalar açıldı. Aslında bizim
o zaman yapmak istediğimiz şey, işte
bu verilerin bir yedeklenmesi ve
günü geldiğinde kamu adına bir za-
rara uğratılmadan bu veriler üzerin-
den araştırma, sorgulama,
denetleme yapılabilmesiydi. Kaygı
duyuyorduk ve o kaygı ne yazık ki
karşılığını bulmuştur. Yani düşünse-
nize; arabaların tipleri değiştirildi,
arabaların modelleri değiştirildi,
markaları değiştirildi, başka bir man-
zara önümüze koydu. Yoksa bizim
Yenikapı'ya yolladığımız araçların dı-
şında markaların, modellerin de kul-
lanıldığını biz çok iyi biliyoruz. HGS
ve OGS gibi kayıtlar, ne yazık ki işte
o söylediğim ara dönemde tümden
yok edildi ve biz, o verilere ulaşama-

dık, erişemedik” şeklinde yanıtladı. 

İstanbulluya yardım ediyor

İmamoğlu, “Bugün açıklanan ra-
porda da şu detaylar dikkat çekiyor:
Sadece araç değil; yakıt, şoför ve aynı
zamanda geçiş üstünlüğü sağlamak
için kullanılan bazı sistemler… Bunu
nasıl yorumlayacaksınız” sorusuna
da şu sözlerle yanıtladı: "Biz, iki ko-
nuyu çok önemsemiştik: Tasarruf ve
israf. Ramazan ayında ben bu duy-
guya çok inanırım; arınma ayı ede-
rim Ramazan ayına. Birçok
konudan, birçok kötülükten arınmış
bir Büyükşehir Belediyesi'nin varlığını
rahatlıkla söyleyebilirim. Yani belli
vakıflara, dizilere, ona buna para
yağdıran iştiraklerimiz, artık İstan-
bulluya yardım ediyor. Artı; İstanbul-
lunun korunması gereken kültür
varlıklarını korumaya çalışıyor. Bu,
aslında bir mantalite değişimi. O ba-
kımdan, ne yazık ki bugünkü yoksul-
lukta, çok daha fazla konuşulması
gerekiyor. Hani az önce dedim ya; bir
siyasi partiye niçin verilir 70-80
araba? Sadece arabada da değil. Şo-
förü veriliyor; niçin verilir? Yakıtı ve-
riliyor her şeyiyle. Bunun bütün
masraflarına baktığınızda, derin…
Daha ötesi tekrar ifade edeyim:
Kamu kurumu dahi olsa, kullanım
biçimi sorgulanmalıdır. Yani bir
kamu kurumuna veriyorsunuz da
eğer orada birileri, aileleri ya da aile-
lerinin ihtiyaç duyduğu bir takım kişi-
lere kadar bu iş dağıtılıyor, suistimal
ediliyorsa, ben, o kamu kurumunu
da reddederim. Kim olursa olsun.
Çünkü, bizim neticede kullandığımız
kamu kaynağı, yine kamu yararına
kullanılmalıdır; bir şahsın yaşam ko-
şullarını iyileştirme adına kullanılma-
malıdır. Bu bakımdan, tam da
Ramazan ayında söyleyelim ki; israf
haramdır. Ne yazık ki, o dönemde
harama imza atılmıştır. Biz, kamu
adına, kamu lehine bu süreci takip
edeceğiz ve soruşturmanın üstüne gi-
deceğiz. Mutlaka kamu zararının
tahsil edilmesi ile ilgili de gereken iş-
lemi yapacağız.”
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Eski İBB yönetiminin Cumhurbaşkanlığı, AK Parti Genel Merkezi ve AK Parti İl
Başkanlığına yaptığı araç tahsisini değerlendiren Ekrem İmamoğlu, “Kamu kurumu, bir
başka kamu kurumuna katkı sunabilir. Elbette bunun da bir vicdani oranı, sayısı vardır.
Onu aşıyorsa, o da sorgulanmalıdır. Tablonun en kötü verisi; bir siyasi partiye bu kadar
araç, 70-80 araç niye tahsis edilir?” diye sordu. İmamoğlu, “Belli vakıflara, dizilere, ona
buna para yağdıran iştiraklerimiz, artık İstanbulluya yardım ediyor” ifadelerini kullandı

SıYASı PARTıYE 
BU TAHSıS NıYE!

25 senedir ilk 
defa görüyorum

İstanbul'da bir süredir görülen deniz salyası Küçükçekmece'de etkisini gösterdi. 
Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi deniz salyası ile doldu

MarMara Denizi'nde
son aylarda sık görül-
meye başlanan deniz sal-

yası, İstanbul'un farklı bölgelerdeki
kıyı şeritlerini kapladı. Bir süredir
etkisini gösteren ve müsilaj olarak
adlandırılan tabaka Küçükçekmece
Gölü'ne kadar uzandı. Küçükçek-
mece Gölü'nü Marmara Denizi'ne
bağlayan Menekşe Deresi bugün

deniz salyası ile doldu. Sabah saat-
lerinde denizden dereye doğru
giren salya tabakası iki saat içinde
derenin büyük bir bölümünü kap-
ladı. Bölgede yaşayanlar yıllardır
böyle bir manzara ile karşılaşma-
dıklarını belirtti.

Yeşil su gelir giderdi

Küçükçekmece'de yaşayan ve salya

tabakasının dereyi kapladığı anlara
şahit olan Metin Aydın, "25 senedir
buradayım ilk defa böyle bir man-
zara ile karşı karşıyayım. Burası
Küçükçekmece Gölü'ne bağlı, iki
saat içinde bu kadar doldu. Eski-
den bazen yeşil su gelir giderdi ama
bu sefer farklı. Ne olduğunu bilmi-
yorum, yakında bütün balıklar öle-
cek" dedi. DHA

İETT otobüsü
büfeye çarptı
Kozyatağı'nda sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü
önce seyyar büfeye ardından üst geçide
ait asansöre çarptı. Kazada otobüsteki
bir yolcu hafif şekilde yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kadıköy
Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara is-
tikametinde meydana geldi. Mithat

Akkuş'un kullandığı 19T numaralı Ferhatpaşa
Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, Kozya-
tağı durağına geldiğinde bilinmeyen nedenle sü-
rücüsünün kontrolünden çıkarak, seyyar büfeye
ardından üst geçide ait asansöre çarptı. Seyyar
büfe kullanılmaz hale gelirken malzemeler etrafa
saçıldı. Kazada otobüsteki bir yolcu hafif şekilde
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye
ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambu-
lansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. İETT otobüsünde ise
hasar oluştu. DHA

Canlı yayında 
bilgi verildi

Koronavirüs ile mücadele kapsa-
mında başlayan tam kapanmaya yö-
nelik polis ekiplerinin denetimleri

devam ediyor. İçişleri Bakanı Yardımcısı Meh-
met Ersoy, 10 ilde yapılan denetim noktalarına
canlı bir şekilde bağlanarak son durum hak-
kında bilgi aldı. Esenyurt'ta da ilçe girişine ku-
rulan denetim noktasında araç sürücülerinin
izin belgeleri kontrol edildi. Denetim noktasına
gelerek İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet
Ersoy ile görüşen Esenyurt Emniyet Müdürü
Recep Tepebaş, ilçede yapılan denetimler hak-
kındaki son durumu aktardı. DHA

İmamoğlu, “Ramazan ayında söyleyelim ki; israf
haramdır. Ne yazık ki, o dönemde harama imza
atılmıştır. Biz, kamu adına, kamu lehine bu süreci
takip edeceğiz ve soruşturmanın üstüne gideceğiz.
Mutlaka kamu zararının tahsil edilmesi ile ilgili de
gereken işlemi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Pandemide 
talep arttı
Pandemi sürecinde yaşanan
ekonomik kriz yüzünden artan işsizlik
ve geliri düşük olan vatandaşların
gıda alışverişlerinde patates ve
soğana öncelik verdiği görülüyor

Koronavirüs (Covid-19) pandemi döne-
minde en fazla dar gelirli vatandaşlar etki-
lendi. Yaşanan ekonomik kriz

vatandaşların en temel ihtiyaçları olan gıda ürünleri
arasında fiyatı düşük olan patates ve soğana talep
artığı görülüyor. Başta ulusal zincir marketler olmak
üzere ve semt pazarlarındaki satış oranlarına bakıldı-
ğında önceki yıllara oranla patates ve soğana talep
artışının 3 kat artığı bilgisi alındı. Ayrıca Toprak Mah-
sulleri Ofisi, pandemi döneminde üreticilerden ton-
larca patates ve kuru soğan alımına başlayarak 81
ilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Daha
Önce Esenyurt Belediyesinin başlattığı ihtiyaç sahibi
vatandaşlara patates dağıtımını, farklı şehirlerde Be-
lediyelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara patates da-
ğıtmaya başladığı görülüyor.



Y akın gelecekte robotların hayatımızı çok
daha fazla kolaylaştıracak önemli enstrü-
manlar olacağını belirten Yeditepe Üniversi-

tesi Mekatronik Bölümü Başkanı Dr. Müh.
Hamdullah Merdane, “Mekatronik, bir mühendis-
lik felsefesi ve mühendislik uygulamaları yaklaşı-
mına verilmiş tanımdır. Elektrik-elektronik ve
bilgisayar mühendisliklerinin yanı sıra robotik sis-
temler, görüntü işleme, kontrol mühendisliği, yapay
sinir ağları ve yapay zekâ ile sanal gerçeklik alanla-
rını da kapsamaktadır. Geleceğin robotlu dünya-
sında mekatronik her geçen gün daha fazla önem
kazanan bir disiplin olacaktır. Mekatronik geleceğin
meslekleri arasında yerini aldı” diye konuştu.

Sanal gerçekliği kapsıyor

İlk kez 1969 yılında Japon Yasukawa Elektrik Şirke-
ti’nden bir mühendisin kullandığı Mekatronik deyi-
minin, mekanik ve elektronik kelimelerinin
birleştirilmesinden oluştuğunu belirten Hamdullah

Merdane, “Mekatronik, bir mühendislik felsefesi ve
mühendislik uygulamaları yaklaşımına verilmiş ta-
nımdır. Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendis-
liklerinin yanı sıra robotik sistemler, görüntü işleme,
kontrol mühendisliği, yapay sinir ağları ve yapay
zekâ ile sanal gerçeklik alanlarını da 
kapsamaktadır” dedi.

Öğrenciler kendini yetiştirmeli

Endüstri 4.0, havacılık ve uzay sektörü, sağlık sek-
töründe hastalık tanım ve tedavisi başta olmak
üzere birçok alanda Mekatronik’in elzem bir disip-
lin olduğunu belirten Dr. Müh. Merdane, mekatro-
niğin gelecekte öneminin artacağına vurgu yaptı.
Mekatronik, multidisipliner bir alan olması nede-
niyle bu alanda okuyan öğrencilerin kendilerini çok
iyi yetiştirmeleri ve her olanağı kullanarak bilgi da-
ğarcıklarını artırmaları gerektiğini vurgulayan Mer-
dane, sürekli değişen teknolojiyi de takip etmelerini
önerdi. DHA
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İstAnbul’dAn
AlmAnyA’yA

Otomotivden tıbbi cihazlara, havacılık sanayisinden haberleşme cihazlarına kullanılan pek çok nesnenin 
mekatronik alanının ürünü olduğunu belirten Dr. Müh. Hamdullah Merdane, Almanya’da uygulamalı eğitim fırsatı
sunan bölümle ilgili bilgiler verdi. Merdane, “İstanbul'daki genç arkadaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı” dedi

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek-
okulu Mekatronik Bölümü’nün Almanca
eğitim verdiğini belirten Merdane, bu
bölümde okuyanların ilk yıl Almanca 
hazırlık eğitimi aldığını ifade etti. Al-
manca hazırlık eğitimini tamamlamaları
sonrası 1,5 yıl Türkiye’de teorik ve uy-
gulamalı eğitimlerine devam eden öğ-
rencilerin 4’üncü yarıyılı Türkiye veya
Almanya’daki iş yerlerinde, İş Yeri Uy-
gulaması eğitimi alarak mezun 
olacaklarını söyledi.

Almanya’da
staj olanağı

Altınbaş 
Üniversitesi, 

eğitim
imkanlarının

zorunlu olarak
kısıtlandığı 
pandemide

ortaöğretimde
kesintisiz ve 

verimli bir eğitim
sürecini

desteklemek
adına online 

deneme sınavları
programı

başlattığını
duyurdu. Projede

İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürlüğü

ile tüm Türkiye
genelinde 11 ve

12'nci sınıf
öğrencileri ve lise

mezunlarının
katılımına açık 

5 ayrı TYT ve AYT
deneme sınavı

yapılacak

adayların sınav motivas-
yonlarını daha da yükselte-
rek hedef ve hayallerine

ulaşmalarına yardımcı olmak amacı
olduğu söylenen deneme sınavlarında
adaylara yöneltilecek soruların Altın-
baş Üniversitesi Yayınları bünyesinde
uzman eğitmenler tarafından hazır-
landığı belirtildi. Test içerikleri ve soru
yapılarıyla gerçek sınav koşullarına
göre hazırlandığı vurgulanan online
deneme sınavlarında öğrencilerin her
bir sınava 1 kez girme hakları olacak
ve soruları gerçek sınav süresinde çöz-
meleri istenecek. Katıldıkları her sı-
navda Türkiye sıralamalarını
görebilecek olan öğrencilere aynı za-
manda aldıkları sonuçlara göre oluş-
turulan ‘sınav karnesi’ de verilecek.
Altınbaş Üniversitesi, adayların sınav
karneleriyle güçlü ve zayıf yönlerini
göreceğini ve yetersiz kaldıkları konu-
lara ağırlık vererek sınavlara daha ve-
rimli bir süreçte hazırlanma imkânı
elde edebileceklerini belirtti. Milli Eği-
tim Bakanlığının (MEB) desteklediği
bin Okul Projesi kapsamında pandemi
kısıtlamaları sonrası fiziki olarak da
uygulanması için görüşmelerin sür-
düğü deneme sınavlarına, ülke gene-
linden 100 binin üzerinde katılım
bekleniyor.

Öğrenciler ödül kazanacak

Pandemide yaşanabilecek olası eğitsel
kayıpların önüne geçmeyi ve adayların
sınava daha verimli hazırlanmalarında

profesyonel bir katkı sunmayı amaçla-
dığı belirtilen online deneme sınavları;
3 Mayıs -14 Mayıs, 15 Mayıs-21
Mayıs, 22 Mayıs-28 Mayıs, 29 Mayıs-
4 Haziran ve 11 Haziran-25 Haziran
tarihleri arasında düzenlenecek 5
farklı oturumla gerçekleştirilecek. Her
denemede ilk üçe giren öğrencilere he-
diye çeki ve tüm deneme sınavlarına

girerek ilk üçte yer almayı başaran öğ-
rencilere İphone 12, Apple Tablet ve
Airpods kulaklık hediyelerinin verile-
ceği belirtilen sınavlara, ilgilenen öğ-
renciler Türkiye genelinden ücretsiz
olarak katılabilecekler. Online deneme
sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler,
https://altinbasyks.com/ adresinden
kayıtlarını yapabilecekler. DHA

Orta öğretim için
sınav desteği var

GOP yeşilleniyor
Gaziosmanpaşa’nın dört bir yanını rengarenk lalelerle ve
çiçeklerle süsleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, parkları ve
yeşil alanları da yenileyerek yaza hazır hale getiriyor

yaz mevsimin yaklaşması
ile birlikte Gaziosmanpaşa
Belediyesi, park ve yeşil

alanlara yönelik çalışmalarını artırdı.
Bu kapsamda Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yeşil
alanların bakımı, iyileştirilmesi, yazlık
çiçek dikimi ve ağaçlandırma çalış-
malarını yoğun biçimde sürdürüyor.
Vatandaşların dinlenmek ve güzel
vakit geçirmek amacıyla ziyaret ettiği
park ve yeşil alanlar, tam kapanmanın
ardından yaz aylarında yemyeşil ve
doğal haliyle kullanıma sunulacak.
İlçedeki meydanlara, parklara ve ana
caddelere daha güzel ve estetik bir gö-
rünüm kazandırmak amacıyla dikilen
laleler, baharın gelmesiyle çiçek açtı ve
renkli görüntüler oluşturdu. Park ve
bahçelerdeki çimlerin sağlıklı büyü-
mesi ve daha canlı görünmesi için
tüm yeşil alanlarda bakım ve yeni-
leme çalışmaları da titizlikle sürüyor.

Yeni ağaçlar ekleniyor

Meydanlar ve cadde kenarlarında

bulunan çalılara form veren ekipler,
kurumuş ve sağlıksız durumda olan
ağaçları yenileriyle değiştiriyor.
Uygun noktalara ise yeni ağaç dikimi
gerçekleştiriliyor. Ağaçların, çimlerin,
çiçeklerin, süs bitkilerinin temel ihti-
yacı olan su için, alanlardaki tesisat-
ların bakım ve onarımları da
yapılıyor. Gaziosmanpaşalı çocukla-
rın huzurla ve güvenle oyun oynadığı
parklara yenilerini eklemek için çalış-
malarını sürdüren ekipler, mevcut
parkları da baştan aşağı yeniliyor. Ye-
nileme çalışmaları kapsamında park-
larda zemin döşemelerinin tamiri
yapılıyor. Yıpranmış veya kırık du-
rumda olan duvarlar, ferforjeler ve
banklar tamir edilerek, boyanıyor
Çocuk oyun gruplarının ve fitness
aletlerini onarımını ve boyamasını
yapan ekipler, kullanıma elverişsiz
olanları da yenileriyle değiştiriyor.
Parklarda yeni peyzaj alanları oluştu-
ran ekipler, yeşil alanlara çiçek ve çalı
dikimi gerçekleştiriyor. 
SEMANUR POLAT

İŞKUR hayat verdi

Ev kazası sonucu engelli kalan, 
3,5 yıl yatağa bağımlı 

yaşayan ve bu süre içinde
arkadaşlarının yardımıyla geçinen

Talip Temin, Türkiye İş
Kurumunun (İŞKUR) "Engelli ve 
Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma

Projesi" kapsamında hibe
desteğinden faydalanarak doğal
ürünler satan iş yeri sahibi oldu

Özel sektörde çeşitli kade-
melerde çalışan ve küçük
çaplı ticaretle uğraşan 53

yaşındaki Temin, 2017'de evinde ban-
yoda düştü. Bacağı 5 yerinden kırılan
Temin, 3,5 yıl yatağa bağımlı yaşadı.Te-
davisinin ardından ayağa kalkmayı ba-
şaran Temin, zorlu süreçte
arkadaşlarının maddi ve manevi des-
tekleriyle yaşama tutunmaya çalıştı.
Temin, iş aradığı dönemde, eşinin İŞ-
KUR'un internet sitesinde, kurumun
engelli ve eski hükümlülere yönelik pro-
jeleri hakkındaki ilanı görmesi üzerine
İŞKUR'a başvurdu. Uzmanların yardı-
mıyla hazırladığı doğal ürünler satış
projesi kabul edilen Temin, kazanın
üzerinden 4 yıl geçtikten sonra yeniden
çalışma hayatına katıldı. Temin, kuru-
lan iş yerinde eşinin yardımıyla doğal
gıda ürünleri satıyor.

Eşi yol gösterdi

Talip Temin, yatakta tedavisi sürerken
ve devamında işsizken çok üzüldüğünü
söyledi. Arkadaşlarının yardım etmesini
de içine sindiremediğini ancak başka
çareleri olmadığını belirten Temin,
"Allah kimseyi eşsiz, dostsuz bırakma-
sın. Dostlarımın sayesinde o badireyi

atlattım. Arkadaşlarım bizi hem maddi
hem manevi desteklerine devam ettiler
ama bu bize çok onur kırıcı geliyordu.
Geceleri başımı yastığa koyduğumda
uyumadan sabah oluyordu. 'Nereye
kadar sürecek, arkadaşlarımı yordum,
yük oldum' diye devamlı düşünüyor-
dum." dedi. Temin, arkadaşlarının des-
tekte bulunmasına rağmen manevi
olarak sıkıntıların had safhaya çıktığını
ifade etti.Bu süreçte eşinin yönlendir-
mesiyle gittiği İŞKUR'da çalışanların
kendisine çok yardımcı olduğunu anla-
tan Temin, şunları söyledi: "Klasik
memur yoktu. Tamamen yardımcı ol-
maya çalışan bir ekibi görmek hoşuma
gitti. Yönlendirerek yapmam gereken
tüm adımları göstererek benim önümü
açtılar. İŞKUR'un bu desteği olma-
saydı, 'Hadi düştüğün yerden kalk' de-
meseydi kesinlikle hala arkadaşlarımın
desteğini almak zorunda kalacaktım.
Muhtaç demeyeyim, muhtaçlığı kabul
edemiyorum. Hala belki o zorlu süreci
yaşayacaktım ve o zorlu sürecin bizim
önümüzde daha ne tür zorluklar çıka-
racağını bilmiyordum. İŞKUR saye-
sinde kendi ayaklarımın üzerinde
durabileceğim bir zeminin oluşturul-
ması beni ziyadesiyle hoşnut kıldı."

En parlak dönem
Türkiye’nin yeni nesil içe-
rik platformu GAİN’de
Çınar Oskay’ın sunumuyla

ekrana gelen ‘Konuşmamız Lazım’ ın
yayınlanan son bölümüne dünyanın en
etkili 10 etkili düşünürlerinden biri seçi-
len Steven Pinker konuk oldu. “Fakirlik,
savaş, hastalık gibi olumsuz konularda
önemli iyileşmeler yaşanabilecek bir
yüzyılda yaşıyoruz, ancak yine de bu yıl
yüzbinlerce kişi fa-
kirlikten kurtuldu
ya da bir ülkenin
bir ülkeye barış
ilan ettiğini anla-
tan manşetler ata-
mıyoruz” diyen,
Pinker, bunun ka-
ramsar bir tablo
yarattığını vurgu-
ladı. Pinker’e göre
olumsuz olayların
daha fazla altını
çizmek, gelişmeyi
görmemizi engelli-

yor. Steven Pinker, bilişsel psikolog,
zihin kuramcısı, dünya çapında bir
yazar. Evrimsel psikolojinin ve bilgisa-
yarlı zihin kuramının önde gelen savu-
nucularından olan ve Pinker, insan
zihninin işleyişini gösteren popüler ça-
lışmalarıyla biliniyor. TIME dergisinin
dünyanın en etkili 100 kişisinden biri
seçtiği, Pinker’ın kitapları tüm dünya
dillerinde büyük kitlelere ulaşmakta.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik 
Bölümü’nün Almanca eğitim verdiğini belirten 

Merdane, bu bölümde okuyanların ilk yıl 
Almanca hazırlık eğitimi aldığını ifade etti.
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aBd'de 25 milyon 812 bin 640,
Hindistan'da 16 milyon 277 bin
92 ve Brezilya'da 13 milyon 242

bin 665 kişi virüsü yenmeyi başardı. Türki-
ye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen
4 milyon 480 bin 381 kişi sağlığına kavuştu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına
kavuşanların sayısı 130 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlen-
diği "Worldometers" internet sitesine göre,
dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3
ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileş-
tiği ülkeler oldu. Dünya genelinde virüs bu-
laşanlardan 130 milyon 691 bin 399’u
iyileşti.ABD'de 25 milyon 812 bin 640, Hin-
distan'da 16 milyon 277 bin 92 ve Brezil-
ya'da 13 milyon 242 bin 665 kişi virüsü

yenmeyi başardı. Türkiye'de bugün itiba-
rıyla Kovid-19 tespit edilen 4 milyon 480
bin 381 kişi sağlığına kavuştu. İyileşenlerin
sayısı Rusya'da 4 milyon 443 bin 922’ye, İn-
giltere’de 4 milyon 221 bin 582’ye, İtalya’da
3 milyon 492 bin 679’a, İspanya’da 3 mil-
yon 206 bin 273’e, Almanya’da 3 milyon 24
bin 600’e Kolombiya'da 2 milyon 686 bin
399’a, Arjantin’de 2 milyon 655 bin 359’a,

Polonya’da 2 milyon 520 bin 968’e ulaştı.
Dünya genelinde 19 milyon 486 bin 20 kişi
halen tedavi altında bulunuyor. Çin'in
Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya
çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve böl-
geye yayılarak salgına dönüştü. Dünya ge-
nelindeki vaka sayısı 153 milyon 390 bin
817'ye ulaşırken virüs nedeniyle 3 milyon
213 bin 398 kişi hayatını kaybetti.

ABD’ye düşman
mesajı verildi

Çekya-Rusya
krizi sürüyor

ali Hamaney, Öğretmenler Günü
münasebetiyle yaptığı konuşmada,
18 Haziran'da düzenlenecek cum-

hurbaşkanlığı seçimleri ve Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif'in sızdırılan ses
kaydıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Za-
rif'in sızdırılan ses kaydını yayınlayan medya
organlarını "İran karşıtı ve düşman medya"
şeklinde nitelendiren Hamaney, şöyle devam
etti: "Bazı ülke yöneticilerinden işitilen sözler
hayret ve üzüntü vericidir. İnsan bu sözleri
duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düş-
manlarımızın konuşmalarının tekrarıdır.
Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır."Hama-
ney, ABD'nin İran'ın bölgedeki nüfuzundan
rahatsız olduğunu ve Kasım Süleymani'yi bu
nedenle öldürdüğünü savunarak, "İran'ın
manevi nüfuzunun faktörü olan her şey
onlar için kötüdür. Kudüs Gücü ve Şehit Sü-
leymani ile ilgili onların sözlerini tekrarlama-
malıyız. Kudüs Gücü İran'ın Batı Asya'daki
siyasetini gerçekleştiriyor ve İran'ın buradaki
en etkili gücüdür." diye konuştu. Batılıların
İran dış siyasetinin kendilerine meyletmesini
ve Dışişleri Bakanının da onların bayraktarlı-
ğını yapmasını istediğini ileri süren Hama-
ney, Çin ve Rusya ile ilişkileri
geliştirdiklerinde bu yüzden rahatsız olduk-
larını söyledi. 

Düşmanlara dikkat etmeliyiz

Ülkenin dış siyasetinin birçok üst organ tara-
fından belirlendiğini belirten Hamaney, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: "Dünyanın hiçbir
yerinde dış siyaset Dışişleri Bakanlığında belir-
lenmez. Dış siyaset, ülkenin üst organları tara-
fından belirlenir. Dışişleri Bakanlığı karar alıcı
organ değil bunu icra edendir. Bir taraf diğer
tarafı yok saymamalıdır. Bu büyük bir hatadır,
İranlı yetkililer bu büyük hatayı işlememelidir.
Ülkenin siyasetine inanmadığımız ya da kabul
etmediğimiz anlamına gelecek ifadeler kullan-
mamalıyız. Dikkat etmeliyiz, düşmanı mutlu
etmemeye de dikkat etmeliyiz."

Çekya'da hükümetin, ülkede
2014'te meydana gelen bir patla-
mayla bağlantısı olduğu gerekçe-

siyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı
sonrasında Rusya'nın da 20 Çek diplomatı
"istenmeyen kişi" ilan etmesi, iki ülke ilişkile-
rini temelden sarsan son yılların en derin kri-
zinin yaşanmasına yol açtı. Çekya Başbakanı
Andrej Babiş, 17 Nisan'da, ülkenin Güney
Moravya bölgesinde 2014'te meydana gelen
bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle
18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı
alındığını duyurdu. Babiş, patlamada Rus-
ya'nın hedefinin Çekya olmadığını, bir Bulgar
silah tüccarının mallarını hedef aldığını, bu
yüzden de olayı "devlet terörü" olarak görme-
diklerini söyledi. Çekya'nın diplomatları sınır
dışı etme kararı üzerine Rusya da 20 Çekya
diplomatını sınır dışı etme kararı aldı. Çekya,
20 Nisan'da, Avrupa Birliği (AB) ve NA-
TO'ya, Rusya'ya karşı dayanışma çağrısı
yaptı. Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulha-
nek, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, sınır
dışı etme kararları sonrası Moskova'da 5,
Rusya'nın ise Prag'da 27 diplomatının görev
yaptığına dikkat çekti ve Prag'da görev yapan
Rus diplomatlarının sayısını Moskova'da
görev yapan Çek diplomatların sayısına 
eşitleyeceklerini söyledi. 

130 mİlyon kİşİ koronavİrüsü yendİ

Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1977 yılından beri başarısızlıkla devam eden federasyon odaklı müzakere süreçleri-
nin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz oldu. Kıbrıs’ta hangi çözüm modelinin çalışmayacak olduğu artık belli

3 Haziran 1968 tarihinde Lübnan’ın
başkenti Beyrut’ta başlayan Kıbrıs
müzakere süreci 1977 yılından beri -

yani 44 yıldır- iki toplumlu, iki kesimli fe-
derasyon zemininde hiçbir sonuç
alınmamasına rağmen bugüne dek devam
etti. Müzakere sürecindeki çözümsüzlüğün
ana nedeni Rum tarafının kendini adanın
tek yasal otoritesi olarak görmesi ve Kıb-
rıslı Türklerle yönetim ve gücü paylaşmayı
kabul etmeyerek egemenliğini Türk tara-
fına da yaymak istemesidir. Ada etrafında
son dönemde keşfedilen hidrokarbon ya-
takları Rumların Türk tarafına karşı sergi-
lediği saldırgan tutumu daha da
alevlendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY), Türk tarafını daha da zor du-
rumda bırakmak ve müzakere sürecinde is-
tediği sonuca ulaşmak için bir yandan
Avrupa Birliği (AB) üyeliğini kullanarak
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ne (KKTC) baskı yapmaya çalışıyor,
diğer yandan da bölgede sürekli yeni itti-
faklar kurarak Türk tarafını yalnızlaştır-
maya çalışıyor. Daha da önemlisi, Kıbrıs
Türk halkı için “olmazsa olmaz” olan Tür-
kiye’nin etkin ve fiili garantisini ve Kıbrıslı
Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmeyerek
Kıbrıs’ta herhangi bir uzlaşma zemininin
oluşmasına izin vermiyor. Akademik çalış-
malar çok uluslu federal ortaklık arayışla-
rında, Kıbrıs’ta olduğu gibi ortada ciddi
nüfus, ekonomik ve uluslararası
tanınma/tanınmama asimetrisi var ise si-
yasi eşitliğin mümkün olmadığını gösteri-
yor. Bundan daha önemlisi, federal
çözümlerin ancak ihtiyaçlar doğrultusunda
kurulup yaşatılabildiği gerçeği. Oysa Kıb-
rıs’ta iki toplum arasındaki derin güven ek-
sikliği, ortak yaşama kültürü ve
alışkanlıklarının olmaması ve Rum tarafı-
nın federasyonu, kendi egemenliğini Türk
tarafına da yayması olarak görmesi Kıb-
rıs’ta federal bir çözüme ihtiyaç duyulma-
dığını gösteriyor.

Çalışmayacak çözüm modeli belli

Kıbrıs’taki gerçekler sorunlu bir geçmiş,
farklı ırk, dil, din, kültür ve yaşam tarzına
sahip olan Türk ve Rum halklarının federal
bir çözümle bir arada yaşamayacaklarını,
zorlama bir antlaşma ile bu sağlanmaya
çalışılsa bile bunun uzun soluklu olamaya-
cağını gösteriyor. Albert Einstein’ın söyle-
diği gibi aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar
beklemek anlamlı bir tutum değil. Bu ger-
çeğe rağmen hâlâ Rum tarafı, AB, hatta
Birleşmiş Milletler’in (BM) federal bir çö-
zümde ısrar etmesi zaman kaybından
başka bir sonuç getirmeyecek ve tüm taraf-
lara zarar veren statükoyu daha da kalıcı
hale getirecektir. Kıbrıs meselesinin çö-
zümü amacıyla 1977 yılından beri başarı-
sızlıkla devam eden federasyon odaklı
müzakere süreçlerinin artık yeni bir ze-
minde yürütülmesi kaçınılmaz oldu. Bir
başka ifadeyle Kıbrıs’ta hangi çözüm mo-
delinin çalışmayacak olduğu artık belli.
Bugüne kadar Kıbrıs’taki çözüm uluslar-
arası kamuoyu tarafından hep Rum tarafı-
nın isteklerini tatmin etmeye yönelik ve

adanın sözde “yeniden birleştirilmesi” şek-
linde algılandı. Oysa değişen uluslararası
ve bölgesel konjonktür bu algının ne kadar
yanlış olduğunu her geçen gün ortaya ko-
yuyor. Kıbrıs’taki meseleyi sadece Kıbrıslı
Türkler ve Rumlar arasındaki bir mesele
olarak görmek de yanlış. Kıbrıs’taki düzen,
Türk-Yunan ilişkileri, Doğu Akdeniz’de iki
ülke arasındaki dengenin bozulmaması ve
aynı zamanda bölgedeki huzur ve istikrarın
patlamaya hazır bir bomba misali bozul-
maması için büyük önem taşıyor.

KKTC devlet olmalı

Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Kıbrıslı
Rumların yasama, yürütme ve yargıyı 1963
yılının Aralık ayında silah zoruyla tek ta-
raflı işgal etmesinden sonra Kıbrıs Türk
halkı kendi bölgelerinde bağımsızlıklarını
korudu ve hiçbir zaman Rum egemenliği
altına girmedi. 1964 Genel Komiteyle baş-
layan Kıbrıs Türk yönetimi, 1967’de önce
Geçici Türk Yönetimine, daha sonra Türk
Yönetimine evrildi. 1974 mutlu barış hare-
kâtından sonra ise 1975’te Kıbrıs Türk Fe-
dere Devleti ve en nihayetinde 1983’te
KKTC ilan edildi. Kıbrıs Türkleri bir devlet
yönetiminde olması gereken tüm kurumla-
rın işlevlerini uzun zamandır etkili bir şe-
kilde yerine getiriyor. Aynı şekilde şu anda
sadece Türkiye tarafından tanınsa da
KKTC, uluslararası hukuka göre en çok
kabul gören görüş olan 1933 Montevideo
Konvansiyonuna göre, devlet olmanın ge-
rektirdiği dört teamülü de fazlasıyla yerine
getiriyor. Sınırları belli ve çok iyi korunan
bir toprağa, sürekli bir insan topluluğuna
(halka), demokratik seçimlerle yönetime
gelen ve ülke genelinde otoritesi olan bir
hükümete sahip olan KKTC, aynı za-

manda diğer ülkelerle dış ilişki kurabilme
kapasitesine de sahip. KKTC’nin Anka-
ra’da Büyükelçiliği, İstanbul, İzmir, An-
talya, Mersin, Trabzon ve Gaziantep’te
konsoloslukları ve 20 ayrı ülkede temsilci-
likleri bulunuyor.

Adil ve gerçekçi yaklaşım

Tüm bu gerçekler, uluslararası tanınma
hariç devlet olabilmenin tüm gereklilikle-
rini fazlasıyla yerine getiren ve kendi yetki
alanındaki kara, deniz ve havada etkin oto-
ritesi olan KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit
uluslararası statüye dayanan çözüm mo-
deline hazır olduğunu gösteriyor. Kalıcı ve
“sürdürülebilir” bir çözümün ancak “denk
güçler” arasında olabileceği gerçeği göz
önünde bulundurulduğunda, alternatif
çözüm modellerinin konuşulması uzlaş-
maz Rum tarafının da adadaki gerçekleri
kabullenmesinde etkili olacaktır. Kıbrıs’ta
adil, gerçekçi, pratik ve sürdürülebilir bir
anlaşmaya ancak iki devletin egemen eşit-
liği ve eşit uluslararası statüsü zemininde
bir iş birliğiyle ulaşılabilir. Karmaşık, üze-
rinde uzlaşma sağlanamayacak, iki halk
arasında daha fazla sorunlara yol açacak
ve özellikle mülkiyet konusunda yıllarca
sürecek mahkeme sürecine yol açacak fe-
deral temelli müzakereler yerine zaten
adada var olan gerçeklere, yani iki devlet
eksenine dayalı bir çözüm sonuç getirebilir.
Kıbrıs adasında zaten birbirinden tama-
mıyla farklı ve ayrışmış, kendi kurumları,
yasama, yürütme ve yargı organları olan
iki ayrı devlet gerçeği var.

Türk tarafının önerisi

Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm öneri-
sinde Kıbrıslı Rumların da en az Kıbrıslı

Türkler kadar kazanımları olacaktır. Ön-
celikle yönetimi ve doğal kaynakları Kıb-
rıslı Türklerle paylaşmak istemeyen ve
deniz yetki alanlarında tek egemen olmak
isteyen Rum tarafı bundan sonraki yaşa-
mına, her zaman istedikleri gibi, bir
“Helen” devleti olarak devam edecek.
İkinci olarak, GKRY’nin Türkiye ile ilişki-
lerini normalleştirmesinin yegâne yolu
Kıbrıs Türk tarafı ile anlaşmasıdır. Bunu
gerçekleştirdiği takdirde Rum tarafı hem
siyasi hem de ekonomik olarak büyük ka-
zanımlar elde edecektir. Örneğin, Rum
tarafının askeri harcamalarının azalması,
Türkiye ve KKTC’nin hava sahası, hava
alanı ve limanlarını kullanabilme, Doğu
Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması
ile elde edilecek gelir ve East-Med proje-
sine boşuna harcanacak maliyetten kur-
tulma, Türkiye’den gelecek turist,
yatırımlar ve ticari ilişkilerin gelişmesiyle
Rum tarafı pandeminin olumsuz etkileri-
nin yaşandığı bu kritik dönemde kısa sü-
rede milyarlarca avroluk kazanımlar elde
edecektir. En az bunun kadar değerli ola-
cak bir başka kazanım da bölgedeki tan-
siyonun azalmasıyla Rum tarafındaki
siyasi ve politik tansiyonun da azalacak
olmasıdır. Sonuç olarak, şu anki mevcut
durumdan hiçbir şey kazanamayacak
olan Rum tarafı, “kazan-kazan” anlayı-
şına dayanan bu yeni çözüm önerisiyle
pek çok siyasi ve ekonomik kazanım elde
edecektir. Bu model ayrıca adanın sadece
barış, huzur ve istikrar adası olmasını
sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda
Doğu Akdeniz’deki ve bölgedeki sorunla-
rın çözümü için de katalizör görevi göre
cektir. Bir tarafın diğerine egemenliğini
zorla kabul ettirmeye çalıştığı federal
çözüm yerine iki devletli çözüm önerisi
bölgesel denge ve istikrar için de hayati
önem taşıyor. Bu noktalardan hareketle,
benim de içinde yer aldığım KKTC Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki
oldukça güçlü bir müzakere heyeti, 27-29
Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+Birleş-
miş Milletler (BM) gayri resmi görüşme-
lerinde Kıbrıs Türk halkının yıllardır
büyük bir özveriyle sürdürdüğü varoluş
ve devletleşme mücadelesine yakışır bir
şekilde yeni çözüm önerilerini BM nez-
dinde kayda geçirecek. Bu tarihi döne-
meçte, Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve
sürdürülebilir bir anlaşmaya ancak iki
devletin egemen eşitliği ve eşit uluslar-
arası statüsü zemininde bir iş birliğiyle
ulaşılabileceğini tüm muhataplarımıza
anlatmaya çalışacağız. DHA

YAVRU VATAN’DA
NELER OLACAK?

Kıbrıs Türk tarafının bu yeni ve olumlu adımı
karşılık bulmazsa da KKTC yoluna emin adım-
larla devam edecek. Kıbrıslı Türkler uluslararası
tanımazlığın, ambargo ve izolasyonların fatura-
sını fazlasıyla ödemiş bir halk olarak bir yarım
asır daha Rum tarafının siyasi mahkûmu olarak
kalamaz. Bu noktada Kıbrıs meselesinin sadece
uluslararası hukukla değil, aynı zamanda siyaset
ve diplomasi yeteneğiyle doğrudan ilgili bir me-
sele olduğunu iyi kavramak gerekiyor. Bütün bu
kördüğüm de ancak Kıbrıs Türk devletinin ulus-
lararası alanda tanınmasının Türk dış politikası-
nın önceliklerinden biri olmasıyla çözülebilir.

KKTC yoluna devam eder

Kıbrıslı Türkler uluslararası tanımazlığın, ambargo ve izolasyonların faturasını fazlasıyla ödemiş bir halk olarak bir yarım
asır daha Rum tarafının siyasi mahkûmu olarak kalamaz. Bu noktada Kıbrıs meselesinin sadece uluslararası hukukla

değil, aynı zamanda siyaset ve diplomasi yeteneğiyle doğrudan ilgili bir mesele olduğunu iyi kavramak gerekiyor. 

İran lideri Hamaney, Dışişleri Bakanı
Zarif'in sızdırılan ses kaydında
kullandığı ifadelerini eleştirerek,
"İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor.
Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın
konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar 
ABD'nin sözlerinin tekrarıdır" dedi
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Denetçi Kekeme
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Hiçbir
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B D E R V Ç A R P A N
U N E M N A M O P

L M V K L Ç V E L
Z E U O Â E O N L U
A S R R L K M T E L G

R H T G Ü L L Ü S U A L
E N U L E E H L E U

P H S L K T N R N T
K A H U Ü M E Z R A A
E M A Ç L L E Ö L E T T
F L E H A R M A N O
E Ö T F F T E N A S Ü L

 ATOL
 BİDE
 BİLİ
 ÇARPAN
 ÇİÇEKLENME
 EHLİ
 EMİN
 ETİL
 FİLE
 FİLM
 GÜLLÜ
 HALT
 HAMİ
 HARMAN

 İGLU
 İZAH
 İZMİR

 KÂKÜL
 KEFE
 MEST

 MEZRA
 MÜHRE
 NEON
 ONLU
 OVMA
 ÖLÇÜT
 ÖLET

 ÖZNEL
 PETROL

 RAVNT
 REKOR
 RESUL

 RİNT
 SUAL
 TELG

 TELİN
 TENASÜL

 UMUR
 ÜLEŞ

 ÜLKÜ
 VELİ

 VİŞNE
 VURGULU

Ü V E Y K A R D E

Ü M T V E R C

3 HARFLİ
 BOR
 DEN
 ELA
 REN

4 HARFLİ
 BİDE
 BLÖF
 DERE
 EZİŞ
 FREN
 KAVİ
 LAİK
 MENÜ
 META

 MEZE
 MODA
 NANE
 NARA
 ÖNAD
 REZE
 TÖRE

5 HARFLİ
 AVİZO
 ECDAT
 EMTİA
 İRONİ
 KARNİ
 LEYDİ

 ÖBÜRÜ

 VEKİL

6 HARFLİ
 ARAYIŞ
 DIŞYÜZ
 ERİTEN

 OTORAY
 REOMÜR

 TALKIN
 TEKRAR

10 HARFLİ
 BİBLİYOMAN

 ÖZİŞLERLİK
 ÜMİTVERİCİ

 ÜVEY KARDEŞ

SOLDAN SAĞA:
1. Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası 
beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı. 
- Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant. 
2. Güçlü bir biçimde (çalınmak). 3. Veba. - Gereğinden 
çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse). 4. Rusya 
Federasyonu’nda geçerli olan para birimi. 5. Mutluluk. - 
Fayda, yararlılık. 6. Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, 
hunnak. 7. Karahumma. - Küçük tekne kaptanı. 8. Yen-
mek. 9. Aklama, temize çıkarma. - Üslup, stil.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Işık ölçümü. 3. Çalım. 4. Mevzu. - Muhtıra. 5. Sarıya 
çalan açık kahverengi. 6. Mercan adası. - Gelir. 7. Zeki 
ve becerikli olmadığı hâlde kendini öyle sanan kimse. 9. 
Tarifesi olmayan.

4 2 6 5 8
6
1 2 4

6 9 1 3 2
2 7 4 5 9 1
7 9 6 3

9 7 3 2 4
3 5 2 8 7

1 4 7
2

9 4 8
9 7 4
2 9 5 7
3 2

5
6 1 9
5 3 4 7 6

8 9
8 3

3 6 1
6 1
1 8 2 3
4 2 8

1 2 9
4 5 2 3

1 4 6

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e
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M O D A T Ö R E
E E R T E N Z
N A R A K A V
Ü V E Y K A R D E

A K
Ö Z L E R L K
B O R E L A
Ü O T O R A Y R
R E N D E N
Ü M T V E R C

T A E D
B B L Y O M A N
L A I K M E T A
Ö D Y Ü Z N
F R E N R E Z E
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1 3 6 5 2 4 9 8 7
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7 4 3 2 1 8 9 5 6
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1 8 2 4 3 9 5 6 7

F R A K A H T
O F O R T E A
T A U N O B U R
O R U B L E
M U T E N E F
E A N J N E
T F O R E S
R U T M A K
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mektup

Denetçi P Bir kümes

Uygun
bulmama K Derslik

Kekeme S Parça, Bozukluk F Kerim'in
71.suresi

yarayan

tümü
Sodyum
(Simge) A Valide A

Bilinmeyen
tarih

Bir tür
gelincik F ek olarak

parça Z Vilayet
100 m²

Ayva vb.
meyvelerin
yenmeyen
iç bölümü

A
M U R A K P oyuncu E N G N B E N L Bir pasta

türü

(bitki) E K L E R
Ayak,
kadem S E Z E N A K S U Bir nota F A veya iki

müzik

Nobelyum
(Simge)

Azotlu bir
madde N O Avuç içi A Y A konutu

Kiloamper

F U T kalan yer K R Beddua A H R Vücud
hücreleri D Ü E T M E K

Seda L Birbirine
dikey olan

Ses
etkileri

Dingil E F E K T S E S benzin

alet R verilen yol A K L Kerim'in
87.suresi

Özel yer A L A
S A D A Ucu keskin

olan
Kanda idrar E Teras,

sundurma O J E âlet O L E Enerji

Uzun

Temiz K S Ü R E M Ö R E K E
M A K S biçiminde

olan yaka

Ek çizgisi V Y A K A unun U Uyuyan R
Hiçbir

olmayan R Hararet V Y V
Litre

Asurlular
devrinde L T U N L U K

S F R Kara
Kuvvetleri A B E S Aza

Tir Ü Y E
bulunan

isyan eden A S K N A Armoniyi

seslerin D O L U olan

A K L Özü olan giydikleri
etek, iç etek J Orta V K Temel B A Z

Gizlilik ve

belirten

Onama
sözü

S Hemen
hemen Â Kez, yol, K E R E

Harekât
merkezi

Tunç Ü S demir Ö C Ü Arkaizmle
ilgili A R K A K resmî dili

Damla H N D U At
yavrusu L

B R O N Z Çocuk
dilinde kedi P S propaganda

sözü S L O G A N Beyaz E N T E
Ütü ile E Viyola A L T O gözü pek A C A R müsaade R U H S A T R U A M
Ü T Ü L Ü N O T A Elektrik

Tramvay
ve Tünel E T T Yapma,

etme K A Gölge S A Y E
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İ stanbul'u fethiyle Orta Çağ'ı kapatarak
Yeni Çağ'ı başlatan ve yönetimiyle
dünya tarihine damga vuran Osmanlı

Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 540 yıl önce
bugün vefat etti. Derlenen bilgilere göre, Sul-
tan 2. Murat'ın oğlu olan 2. Mehmet, 30
Mart 1432'de Edirne'de dünyaya geldi. İki la-
lası Kasapzade Mahmut ve Nişancı İbrahim
ile 1143'te Edirne'den Manisa'ya vali olarak
gönderilen 2. Mehmet, aynı yılın sonlarında
ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaeddin Ali
Çelebi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi du-
rumuna geldi. Babası Sultan 2. Murat'ın iste-
ğiyle 1444’te, henüz 12 yaşındayken tahta
çıktı. Devletin tecrübesiz genç bir sultanın
eline bırakılması iç ve dış sorunlara, isyanlara
yol açtı. Balkanlar’da ve Anadolu’da 2.
Murat zamanında alınan birçok yer elden
çıktı.
Tahtı iki yıl sonra 1446'da babasına devreden
2. Mehmet, 19 yaşına geldiğinde padişahın
vefatıyla yeniden tahta çıktı. Anadolu'da ve
Balkanlar’da durumu kontrol altına alan 2.
Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda
da değişiklikler yaparak İstanbul’un fethine
odaklandı. 1452 yılının Ağustos sonunda Bo-
ğaz’ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın
inşası tamamlandı. 2. Mehmet, defalarca giri-
şimde bulunulmasına rağmen ele geçirileme-

yen Bizans'ın elindeki İstanbul'u, 54 gün
süren kuşatmanın ardından 1453 yılında
henüz 21 yaşındayken fethederek "Fatih" un-
vanını aldı.
Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Ha-
liç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih
Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp
Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra
şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can
ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gön-
lünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin
sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye
çevirdi. Fatih Sultan Mehmet, ilk tahta çıktı-
ğında ve İstanbul'un fethi sırasında sergilediği
tutumlar nedeniyle uzun yıllar devlet yöneti-
minde yer alan Çandarlı Halil Paşa’yı 10
Temmuz 1453'te Edirne'de idam ettirdi.

Büyük başarılar kazandı

Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı
1454'te Venedik ve Cenevizlilerle antlaşmalar
yaptı. 1457’de Haçlı donanması Limni, Taşoz
ve Semadirek'i işgal etse de Fatih’in İsmail
Bey komutasında gönderdiği donanma kısa
sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461'de Trabzon
Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren
Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli sefe-
rine çıkarak Eflak'ı Osmanlı Devleti'ne bağ-
ladı ve 1463'te ise Bosna'yı tamamen ele

geçirdi. Gedik Ahmet Paşa kumandasında
Güney İtalya'ya donanma ile ordular sevk
eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz
1480'de Otranto’yu ele
geçirdi. Padişahlığı döne-
minde 25 seferi bizzat yö-
neten Fatih, babası 2.
Murat döneminde 880
bin kilometrekare olarak
devraldığı Osmanlı top-
raklarını, 2 milyon 214
bin kilometrekareye ulaş-
tırdı. Gut hastalığı olan
Fatih Sultan Mehmet,
Anadolu'ya çıktığı sefer
sırasında 3 Mayıs 1481'de
Gebze yakınlarındaki
Hünkar Çayırı'nda vefat
etti. Cenazesi, kendi adını
taşıyan Fatih Cami-
si'ndeki türbesine 
defnedildi.

Entelektüel hükümdar

Tarihçiler tarafından "askeri deha" ve "büyük
devlet insanı" olarak gösterilen Fatih Sultan
Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip
ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker
sayısını artırdı.

Devrinin en büyük alimleri Molla Hüsrev,
Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve
Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih

Sultan Mehmet, merak et-
tiği alanlarda da uzman ki-
şileri getirtip özel eğitim
aldı. Arapça, Farsça, La-
tince, İtalyanca, Slavca
bilen Fatih Sultan Mehmet,
matematik, coğrafya, astro-
nomi, fizik gibi pek çok
alanda da bilgi sahibi ente-
lektüel bir hükümdardı.
Şiire de ilgi duyan Fatih
Sultan Mehmet, "Avni"
mahlasıyla şiirler yazdı. Sa-
nata ve ilme verdiği önemle
de bilinen Fatih, padişahlığı
süresince birçok medrese
yaptırarak, dünyanın farklı
ülkelerinden bilim insanla-
rını İstanbul'a davet ederek

himaye etti. Tarihteki imparatorluk kurucu-
larının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Meh-
met, dünya hakimiyetini amaç edinmiş
kudretli bir asker ve geniş görüşlü bir hü-
kümdardı. Bazı Rum tebaalar onu, İstan-
bul'u elinde tutması sebebiyle "Kayser-i
Rum" yani Roma İmparatoru olarak gördü.

K oronavirüs belası henüz yokken;
güneş içimizi daha da bir ısıtır, rüzgar
tenimizi daha da bir üşütür ve bakış-

larımız birbirimize daha da bir değerken...
Henüz yeni yağmıştı yağmur. Toprak koku-
yordu etraf. Heybeliada'da idik. Ben ve Ka-
muran. Kamuran iyi kızdı; kavruk esmer
teninde olmadık aydınlıklar saklar, gülümse-
mesi ile dünyamı aydınlatırdı. Barbayani diye
bir Rum bir ihtiyarın işlettiği meyhanede otu-
ruyorduk. İnce ince müzik sesi geliyordu kula-
ğımıza. Stelios Kazancidis çalıyordu;
“Bekledim de gelmedin, sevdiğimi 
bilmedin...” diye. 

“Ne güzel şarkı dimi Anıl?” diye soru-
yordu Kamuran. Ben hiç hayırsız, hiç sorgula-
madan; yanında şaire dönüşmüş bir çocuk
olarak; “Senin yanında her şey güzel, her şey
çok daha anlamlı Kamuran” diyordum.
“Yaaa” diyordu sevimli küçük kız çocukları
gibi. Yanağını okşuyordum... Sonra teni be-
yazlıktan neredeyse ruha dönmüş sarışın ve
kaşları varla yok arasındaki ihtiyar Rum; bar-
bunya pilaki getiriyordu masaya.

“Çok seversin pilakiyi” diyordu Kamuran.
“Seni sevdiğim kadar değil.” diyordum. O
gene küçük bir kız çocuğuna dönüşüyordu.
Böylesi bir “aşk” tezahüratının içinde; ben
ilkokulu bugün bitirmiş, karnesini almış ve
yaz tatiline gidecek mini mini birler gibi me-
suttum. İçimdeki “çocukça” sevinç kuşkusuz
aşktan geliyordu ama; rakı da malum...

Stelios'un şarkısı bitti sonra. Yaşar Özel
çalmaya başladı. “Bekledim de gelmedin”

diyen Stelios'a cevap gibi; “Bir gece ansızın
gelebirim...” diyordu. Aklımın içinde Ayşe ta-
tile çıkıyordu; gönlümde Kamuran ayaklarının
parmak uçlarında bana doğru geliyordu.
Deniz görüyordu masamız. “Anıl deniz ne
güzel değil mi?” diyordu Kamuran; hep bir
onay istiyordu, ben de hep onaylıyordum o'nu.
Bir saatten sonra her şeyden habersiz elleri-
miz ellerimizde, gözlerimiz gözlerimizde. Şar-
kılar seni söyler değil bizi söyler olmuş.
Barbunya pilakisi, patlıcan ezme, yoğurt ve
kalamar ile yarım yamalak içilen sigaraları-
mızın kederli dumanı şahit buna. Aklımıza,
gönlümüze hamervahlık katan rakımız da
şahit buna...

Dördüncü duble rakı da artık “Yanıyor mu
Yeşil Köşk'ün lambası” diyen Müzeyyen
Senar çalarken, “Hiç ayrılmayalım Anıl olur
mu?” diye sordu Kamuran. Tuttum ellerini,
baktım gözlerine. “Hiçbir zaman ayrılmaya-
cağız” dedim. Öyle bir dedim ki; 7 kıtaya
hükmeden krallar gibi. Tekrar gülüştük sonra.
Leylak kokusu, akşam mehtabı ve ince bir yaz
akşamının içine sarılmış rüzgar yanıbaşı-
mızda idi. Mutluyduk. Kahkahalarımız sarı-
yordu adayı. Barbayani'den çıktığımızda Aya
Yorgi Manastırı'nın önünden sarhoş adımlarla
geçiyorduk. Belinden sarmıştım Kamuran'ı.
Arada durup durup dudaklarında birkaç ya-
şamak sevinci buluyordum. “Hadii çabuk şap-
sal vapur gidecek” diye çekiyordu
ellerimden... Telaşlı-telaşsız aşık-aşık yürüyor-
duk öyle. Beşiktaş iskelesine  döndüğümüzde
bir daha hiç ayrılmayacağız sözünü 

anımsattım o'na...
Sonra koronavirüs salgını, pandemi, kapa-

nan mekanlar. Barbayani bile 70 yıllık mey-
hane olup da böyle kötü zaman görmemiş.
Ayrıldık Kamuran'la.

Neden görüşemiyoruz diye sorduğunda
bana;

Koronavirüs ve kötü zamanlar dediğimde,
Virüsünde senin de canı cehenneme 

demişti... 
Talihsizdik, talihsiz. Şimdi bu pazar sa-

bahı. Kahvemi içip Stelios'u dinlerken anmak
istedim. Bakın açtım son ses Kamuran'a ve
gelmeyen herkese;

BEKLEDİM DA GELMEDİN...

Olmayınca olmuyor...

Kamil çok seviyordu. Sevmek hava kadar
ağır, su kadar berrak, şu yeni doğan gün
kadar gerçek ve esaslıydı. Sevmek zor şeydi.
Ve bittabi sevmek her zaman seni kurtara-
mazdı. Kurtarmadı da…“Sevmek yetmez
Kamil” derdi. Haklı. Sevmek yetmez; isteni-
len adama dönüşmelisin, arzu ettiği hayatı
kazanmalısın bütün bunlar için mücadele et-
melisin, etmiyor ve öylece durup sevginin yet-
mesini bekliyorsun. Seni Kamil seni…Ve işte
Kamil. Şimdi dört duvar. Kırışık çarşaflar, hi-
kayesi olmayan yastık kılıfları, gri bir sabah
ve “günaydın” diyecek birinin bile olmaması.

Sevmek yetmedi Kamil. Ama kendini suçla-
mamalısın. Kadınlar böyledir… Her biri mü-
kemmel erkeği arar. Sen de pek mükemmel
sayılmaz Kamil. Üstelik kadınlar mükemmel
erkeği bulsa da iflahını, feriştahını, yaşama
zevki ve umudunu boşa atmakta çok maha-
retliler…Yirmi birinci yüzyılda sevmek erkek-
lerin işidir. Kadınları sevmeye hazır
milyonlarca erkek vardır ah pardon sevmeye
mi dedim? Kendine gel Kamil. Gerçeği ikimiz
de biliyoruz. Sevişmeye demeliydik. Elbette
sevişilecek kadınlar da var. Ama sevilecek
olanı bulup da kaybetmek, başka birinin kol-
larına gittiğini bilmek… Çok kolay harcanmış
hissetme kendini. Hayat böyledir. İyi bir sol
kroşe yumruk yemişsin gibi düşün. Canın acı-
sın ama yıkılma. Sallan ama düşme.Henüz
Kamil'in hikayesi bitmedi çünkü. Hey hem sen
buna yumruk mu diyorsun. Daha sağlam bir
sopayı hak ediyorsun Kamil, daha sağlam bir
sopayı…

Bir kaçış hikayesi

Kamil hep olması gereken yerde olmadı-
ğından şikayet eder ve olduğu yerden asla
memnun olmazdı. Şimdi olduğu yerden çok
uzakta bir yerlerde olmalı, gecenin sessizli-
ğine kendini kaptırıp, sıcak sıcak kahvesinden
bir yudum alabilmeli ve huzuru hissetme-
liydi…Lakin istemek bu hayatta çok sıradan
bir şeydi ve milyarca insana özgüydü. İsteme-
nin fazlasını yapmalı, istedikleri için bir yön
çizebilmeliydi… İyi de tutsak insanlar yön çi-
zemezdi ki…Kamil de tutsak birisiydi. Sabah
4'e kadar da uyumasa sabah 9 da işinde ol-
malıydı. Bütün gün iç sıkıntısından dem vursa
da sızlanmadan işini yapmalıydı. Ay sonu ge-

lecek kredi kartı ekstresini ödemek için, fatu-
ralarını ödemek ve dışarı çıkıp iki, üç şişe küs-
tah bira şişesiyle “hoş olmak” için razı
gelmişti tutsaklığa…İhtiyaç bile denemeyecek
“maddi” bazı endişe ve kaygılar herkes gibi
onu da esir etmişti işte. Bir of çekti Kamil…
Saate baktı. 03:13 yazıyordu. Sessiz ve ka-
ranlık öyle muhteşemdi ki; “Keşke hiç sabah
olmasa, hiç güne başlamasam” diye düşündü.
Beyaz tavana odaklanıp, olmayacak her türlü
şeyin hayaliyle uykuyu bekleyen Kamil'i bu
sefer hiç beklemediği bir şey karşılamıştı.His-
siyat ve talepleri adeta yargıç tarafından red-
dedilmiş de eline kocaman bir
“REDDEDİLDİ” kağıdı verilmiş gibi şoka
uğramıştı Kamil. Beyaz duvara kilitlenen göz-
lerinin içi kızarmış, bugüne kadar attığından
bihaber olduğu kalbinin sert ve hızlı çarpıntı-
larına kulak kesilmişti. Nefes alıp verdiğini
fark etmeye başlamıştı. Bilmek kötü bir
şeydi… “Ölüyor muyum?” acaba diye dü-
şündü Kamil. Bir süre bütün bu tepkimenin
büyük bir şaka olacağına inandı ve geçeceğini
düşünerek, 10 dakika boyunca derin derin
nefes almaya devam etti.Fakat çare etmedi.
Kamil'in nefes alışverişleri hızlandıkça kolları,
bacakları uyuşmaya başlıyordu… “Tamam”
dedi Kamil; “Demek bu kadar çabuk gelecek-
tin” diye söylendi. Kalp krizi geçiriyor olma-
lıydı…Titreyen elleri, çarpan kalbi ve her an
kesilecek gibi olan nefesiyle birlikte yatağın-
dan kalktı Kamil. Bir taksi çağırıp, hastaneye
dedi…Kimbilir belki doktor yarın işe gitme-
mesi gerektiğini söyler ve kendisine bir rapor
verirdi… Kamil bu ihtimali düşünürken çar-
pıntısı azalmış, nefes alıp verişi normale
dönmüştü…

Heybeliada'da virüssüz bir gün
Anıl BODUÇ

StAtİk fİkİr

anilboduc@gmail.com
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İstanbul'u fethederek Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı
başlatan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, askeri
dehası, büyük devlet adamlığı ve entelektüel kişiliğiyle
tarihin en büyük liderleri arasında yer alıyor

Çağ aÇıp Çağ kapatan 
Fatih Sultan

MehMet

Bir Düş Gördüm ödül getirdi
Oyuncu Recep 

Çavdar, 
Hindistan'da
düzenlenen 

11. Dada Saheb
Phalke Film 

Festivali'nde, "Bir 
Düş Gördüm" adlı

filmdeki rolüyle
"En İyi Yardımcı
Erkek Oyuncu"
ödülüne layık

görüldü

Yönetmen murat Çeri'nin ilk uzun
metraj filmi "Bir Düş Gördüm", Hindis-
tan'daki 11. Dada Saheb Phalke Film

Festivali'nde yarıştı. Yarışmada, bir trafik kazası sonra-
sında hafıza kaybı yaşayan küçük tarık'ın rüyalarını ve
düşlerini anlatan filmde "Akıllı Zeki"yi canlandıran
oyuncu Recep Çavdar, "en İyi Yardımcı erkek Oyuncu"
ödülünün sahibi oldu. Recep Çavdar, bu ödülle nejat
İşler'in Dakka Film Festivali'nde "en İyi erkek Oyuncu"
seçilmesinin ardından bu yıl uluslararası festivallerde
ödül alan 2. erkek oyuncu oldu. Yönetmen murat Çeri
ise "Bir Düş Gördüm" filmini 2019'da çektiklerini ifade
ederek, filmin bugüne kadar 30 uluslararası festivale
katılarak 23 farklı ülkede gösterildiğini dile getirdi.
Çeri, filmde bir dede-torun hikayesini anlattığını akta-
rarak, "Katıldığımız uluslararası festivallerle o ülkeler-
deki insanlara kendi kültürünü değil, türk kültürünü
anlatıyoruz. özellikle Avrupa'daki hakim anlayış kendi
kültürünün başkasının eliyle resmedilmesini istiyor.
Bizi biz olarak resmedip biz olarak var olmaya çalış-

mak biraz akıntıya kürek çekmek gibi oluyor. Filmimi-
zin festival süreci devam ediyor." diye konuştu. "Yarın
Görüşmek Üzere" adlı yeni bir film hazırlığında oldu-
ğunu ve yıl içinde çekmeyi planladığını belirten Çeri,
şunları kaydetti: "11. Dada Saheb Phalke Film Festiva-
li'nde aldığımız bu ödülün Recep Çavdar için çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Recep Çavdar filmde
gösterdiği performansla bu ödülü hak etti. Böyle bir
ödülü alacağını türkiye'deki festivallerde bekliyordum,
yurt dışından oldu daha güzel oldu. Yolu bahtı açık olur
inşallah. İkinci filmimizde de yine önemli bir rolü var.
Recep Çavdar, oyunculuğuyla kendisini kanıtlamış
birisi."

İnsanlığa katacağı çok şey var

Oyuncu ve yönetmen Recep Çavdar,  yaptığı açıkla-
mada, sanatsal üretimin uluslararası bir karşılık bul-
masının motive edici olduğunu belirterek, "Yurt
dışında ülkemizi temsil etmemiz daha sonra yapacağı-
mız işler için bizi mutlu ediyor. Bir Düş Gördüm filmi

yurt dışında çok değişik festivallerden ödüllerle dönü-
yor. Bu film, Anadolu'ya oryantalist bir gözle değil,
kendi perspektifinden bakıyor." dedi. Çavdar, türk si-
nemasının Hindistan'dan ilk defa ödül aldığına dikkati
çekerek, türk sineması adına farklı coğrafyalara açılı-
yor olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Filmin fes-
tival yolculuğunun devam edeceğine işaret eden
Çavdar, son dönemdeki çalışmalarını şu sözlerle an-
lattı: "Ben aslında çok yönlü bir sinemacıyım. Oyuncu-
lukla beraber senaryo yazıyorum ve film çekiyorum.
Yakın zamanda mustafa Kutlu'nun Rüzgarlı Pazar hika-
yesini senaryoya uyarladım, Osman Sınav da bu filmi
önümüzdeki yıl çekecek. Oyunculukla başladım ama
hikaye anlatmayı da sevdiğim için senaryo tarafında
da ilerliyorum. İkinci kısa filmimi de yeni çektim. İlk
uzun metraj hazırlıklarıma da başladım, üç yönden
ilerliyorum. Bu eserlerle inşallah özellikle yurt dışında
ülkeyi temsil etme fırsatını yakalarız. Hem estetik hem
de dünyaya bakışımızı yansıtan kaliteli işler ortaya ko-
yarız. Bizim kültürümüzün insanlığa katacağı çok şey

var. Kendi kültürümüzde çok önemli bir hayat damarı
olduğunu düşünüyorum. İnşallah aşağılık kompleksine
kapılmadan kendimize dair hikayeleri sinemanın zen-
ginliğiyle, estetik açıdan kaliteli olacak biçimde anlat-
maya devam ederiz."

Film hakkında

tRt'nin ortak yapımcılığında çekilen ve uluslararası
ismi "In my Dream" olan filmin görüntü yönetmenliğini
Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise ebru tunçoktay
üstlendi. 2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festiva-
li'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı
yıl malatya Film Festivali'nden de "tRt ön Alım Yapım
Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca nevzat
Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı,
nurdan Albamya, mustafa Halazaroğlu, emin Yalçın,
Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik,
muhammed emir Balcı, muhammed Yakup Baybars
ve Yusuf ekinci rol alıyor. Film birçok konuya
parmak basıyor.

Kovan filmi Ruslar
için beyaz perdede
Yönetmen Eylem Kaftan, Doğu Karadeniz’de
gerçek bir hikayeye dayanan ve insanın
doğadan kopuşunu anlatan "Kovan" filmiyle
Rus izleyicinin karşısına çıktı

SenariStliğini ve yönetmenliğini yap-
tığı "Kovan" filminin 43. Uluslararası
Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi

için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Kaftan,
festivali ve Rus kültürünü değerlendirdi. Moskova
Film Festivali'ne özel gösterimle katılmaktan mem-
nuniyetini dile getiren Kaftan, filminin başrolündeki
Meryem Uzerli ile Moskova’da büyük coşkuyla kar-
şılandıklarını belirtti. Kaftan, "Uzun bir süre sonra
gerçek izleyiciyle sinema salonunda buluşabilmek,
izleyicilerin coşkusunu ve enerjisini hissedebilmek
çok mutluluk verici." diye konuştu. Yaklaşık 20 yıl
belgesel filmler üzerinde çalıştığını dile getiren Kaf-
tan, "Kovan" filminin ilk uzun metrajlı filmi oldu-
ğunu söyledi. Filmin 25 Mart'ta yaklaşık 200 ülkede
gösterime girdiği bilgisini paylaşan Kaftan, filmin
Doğu Karadeniz'de çekildiğini aktardı. Kaftan,
"Doğu Karadeniz coğrafyası, doğası, tabiatı, bu böl-
gedeki arıcılar ve onların vahşi hayatla karşılaşmaları
beni çok etkiledi. Bu, sinematik olarak çok imkan su-
nuyordu." dedi. Kovan filminin insanları doğaya
davet ettiğini belirten Kaftan, filmin senaryosunun
gerçek bir hikayeye dayandığını anlatarak, "Karade-
niz bölgesinde karşılaştığım bir arıcı kadının hikaye-
lerinden etkilendim. Kendi kişisel hayatımdan da bir
şeyler katarak, Kovan'ı kaleme aldım." ifadelerini
kullandı. Filmin, modern çağdaki sorunları ortaya
koyduğunu dile getiren Kaftan, şunları kaydetti:
"Modern insan, kendi özünden ve doğadan koptu.
Biz aslında doğanın bir parçasıyız. Ancak doğadan
bağımsız varlıklar gibi davranıyoruz. Pek çok soru-
numuz ve mutsuzluğumuzun kaynağı doğadan
kopuk olmamızdır. Dünya nüfusunun büyük bir kıs-
mının toprağı ve kırsal bölgeleri terk edip şehirlerde
yaşaması, çok büyük bir dengesizlik yaratıyor. İnsan-
lar şehirlere yığılmış durumda.”
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Rusya’da şampiyon Zenit St.Petersburg

Son 3 maçlarını gol yemeden kazandıklarını hatırlatan
Fatih Terim, "Açıkçası Türkiye'nin en az gol yiyen takım-
larından biriydik. Son 5-6 maçta bunu unvanımızı yerlere
atmıştık. Sezon içinde az gol yiyip çok atan takımların
başındaydık. Son 3 maç için lige tutunabilmek, vazgeç-
memek adına gol atmak da yememek de önemliydi.
Açıkçası rakipleri az pozisyona sokmakta önemli. Uma-
rım son 3 maçı da böyle tamamlarız. Bizim gibi takımlar
ne olursa olsun gol yememeli. Oyun 0-0'da bitse, riske de
girseniz gol yememelisiniz. Nasıl olsa golü buluruz dü-
şüncesiyle gol yememek lazım. Çoğu rakibi kendi saha-
sında baskıyla kapattığımız için en büyük tehlike geçiş
hücumlarıdır. Buna da fazla fazla çalışıyoruz. Bunda
büyük bir yüzdeyle de başarılı oluyoruz. Hatalar da olu-
yor, nitekim o hatalar bizi bu durumlara getirdi" ifadele-
rini kullandı.

En iyisini yapacağız

Galatasaray'ın hiçbir zaman şampiyonluk yarışında vaz-
geçmeyeceğini vurgulayan Terim, "Beşiktaş'la matematiği
basit bir maç oynayacağız. Kazanırsak devam ederiz,
diğer şekilde ise rakibimizi oyuncularımızla, teknik heye-
timizle başarılarından dolayı tebrik ederiz. Tercihimiz
tabii diğer türlüsü. Bunun için de hafta sonuna en iyi şe-
kilde hazırlanacağız" diye konuştu. Çok moralli bir Beşik-
taş'la oynayacaklarını anlatan Terim, "Derbiyi kazanırsak
yeter mi, önemli değil. Kazanıp sonuna kadar vazgeçme-
meyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Raki-
bimiz çok güvenli ve de puan olarak kredisi puan olan bir
takım. Vazgeçmeden devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)
Cleveland Cavaliers forması giyen milli
oyuncu Cedi Osman, 124-107 kaybet-
tikleri Miami Heat maçında 15 sayı ve
11 asist ile "double-double" yaptı
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Kon-
feransı ekiplerinden Cavaliers'ın sahasında
Heat'e 124-107 mağlup olduğu maçta 38
dakika süre alan Cedi Osman, 15 sayı, 11
asist ve 7 ribaunt üretti.Ayrıca Cavaliers'ta
Collin Sexton ve Kevin Love 25'er sayı ile
oynadı. Heat'te 6 oyuncu çift haneli sayı-
lara ulaşırken, Kendrick Nunn 22 sayı attı.
Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı ga-
rantileyen Utah Jazz'ın sahasında Toronto
Raptors'ı 106-102 yendiği maçta 9 dakika
süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova, 3
sayı ve 2 ribaunt ile oynadı.

Üst üste 5. galibiyetini aldı

Denver Nuggets, deplasmanda Los Ange-
les Clippers'ı 110-104 mağlup ederek üst
üste 5. galibiyetini aldı. Nuggets, yakaladığı
galibiyet serisi ile Batı Konferansı'nda 3. sı-
raya yerleşti. Konuk ekipte Nikola Jokic, 30
sayı ve 14 ribaunt ile "double-double" ya-
parak takımının galibiyetinde önemli rol
oynadı. Doğu Konferansı temsilcisi In-
diana Pacers'ın deplasmanda Oklahoma
City Thunder'ı 152-95 yendiği müsaba-
kada Domantas Sabonis, ilk yarıda 22 sayı,
11 asist ve 11 ribaunt üreterek bu istatistiğe
1997-1998 sezonundan bu yana ulaşabilen
3. oyuncu oldu. Russell Westbrook
2016'da, Nikola Jokic ise 2018'de bu istatis-
tiği elde etmişti. Sabonis, karşılaşmayı 26
sayı, 19 ribaunt ve 14 asist ile tamamladı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 107-94
- Houston Rockets-Golden State Warriors:
87-113 - Cleveland Cavaliers-Miami Heat:
107-124 - Oklahoma City Thunder-In-
diana Pacers: 95-152 - Orlando Magic-
Memphis Grizzlies: 112-111 - Minnesota
Timberwolves-New Orleans Pelicans: 136-
140 - Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 108-
97 - Dallas Mavericks-Washington
Wizards: 125-124 - Utah Jazz-Toronto
Raptors: 106-102 - Los Angeles Clippers-
Denver Nuggets: 104-110

Hatayspor’u 7-0’la geçen ve 37 mücadele
sonunda 85 gole ulaşan Beşiktaş, Avru-
pa’nın 5 büyük liginde yer alan dünyaca
ünlü birçok kulübü gölgesinde bıraktı. Kara
Kartal, sadece Bayern Münih’in gerisinde
kaldı. Beşiktaş, önceki akşam Hatayspor’u
7-0’lık skorla yenmesinin ardından sadece
Süper Lig’e değil Avrupa’ya damgasını
vurdu. 37 mücadele sonunda 85 gole ula-
şan Kara Kartal, bu alanda Avrupa’nın 5
büyük liginde yer alan dünyaca ünlü birçok
kulübü gölgesinde bıraktı. Lider takımlar
baz alındığında İngiltere’de Manchester
City (71), İspanya’da Atletico Madrid (61),
İtalya’da İnter (74) ve Fransa’d a Lille
(59)’den daha fazla skor üreten Beşiktaş,
sadece Bayern Münih’in gerisinde kaldı. Al-
manya Bundesliga devi, 31 mücadele so-
nunda attığı 86 golle sadece 1 sayı farkla
Sergen Yalçın’ın takımının önünde yer aldı.

Rusya Premier Ligi'nde Zenit bitime iki hafta kala
şampiyonluğun oldu. Zenit, ligin 28'inci hafta karşı-
laşmasında en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'yı 6
gol ile geçip bitime iki hafta kala şampiyonluğunu
ilan etti. St. Petersburg temsilcisi evinde ağırladığı
Moskova ekibini karşılaşmanın ilk yarısını 19'uncu
dakikada Artem Dzyuba ile 39 ve 45+3'üncü dakika-
larda Serdar Azmoun'un attığı gollerle soyunma
odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başla-
yan Zenit, 46'da Azmoun ile 4'üncü golü buldu.
51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzyuba
skoru 5-0'a getirdi. Başkent ekibi Lokomotiv Mos-

kova 56'da Francois Kamano ile durumu 5-1 getir-
diyse de 67'de Malcom skoru belirledi: 6-1.
Bu sonuçla Zenit puanını 61'e yükseltirken en yakın
rakibi Lokomotiv Moskova 52 puanda kaldı. Böylece
bitime 2 haftanın kaldığı Rusya Premier Ligi'nde
Zenit şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.St.Petersburg
takımı, üst üste üçüncü kez ve Rusya tarihinde ye-
dinci kez şampiyon oldu (2007, 2010, 2011/12,
2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) . Rusya'da
şampiyonluk sayısı bakımından Sovyetler Birliği son-
rası lig tarihinde Zenit 7, CSKA Moskova 6 ve Spar-
tak Moskova 10 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.

ASLAN PES ETMIYOR
Galatasaray, Antalyaspor ve 

Konyaspor'un ardından Gençler-
birliği'ni de mağlup ederek son 

3 maçında 3 galibiyet aldı

S üper Lig'de son 3 maçı kalan sarı-kırmı-
zılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Şampi-
yonluk ihtimali lider Beşiktaş'ın

Hatayspor galibiyetiyle azalsa da sarı-kırmızı-
lılar son nefese kadar mücadeleyi sürdürmek
istiyor. Galatasaray, bu hafta Beşiktaş derbi-
sine çok sıkı bir şekilde hazırlanacak.Sarı-kır-
mızılıların, Championship ekiplerinden
Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı
Halil Dervişoğlu, parlamaya devam ediyor.
Göztepe maçından bu yana mükemmel bir
performans ortaya koyan Halil Dervişoğlu,
Gençlerbirliği karşılaşmasında gol perdesini
açtı. Sağ ayağıyla kontrol ettiği topu muhte-
şem bir dönüş sonrası sol ayağıyla ceza sahası
dışından uzak köşeye yollayıp muhteşem bir
gol atan 1999 doğumlu futbolcu, teknik heyet-
ten de büyük takdir aldı. Sezon sonu kiralık
sözleşmesi sona erecek Halil Dervişoğlu'nun
gelecek sezon da Galatasaray'da oynaması ça-
lışmalar başladı. Halil'in sözleşmesine satın
alma opsiyonu koyulmamıştı.

Emre Akbaba geri döndü

Sezon boyunca en çok eleştirilen oyuncuları
başında gelen Emre Akbaba, son haftalarda

Galatasaray'a hayat veriyor. Trabzons-
por ve Konyaspor maçlarında attığı

son dakikalar golleriyle sarı-kır-
mızılılara 4 puan kazandıran

Emre, Gençlerbirliği karşı-
sında da galibiyeti perçinle-
yen golü attı. Bu sezonki gol
sayısını 5'e yükselten tecrü-
beli futbolcunun sözleşmesi
de sezon sonu bitiyor. Emre
ile ilgili Fatih Terim'in kararı

olumlu. Mevcut yönetim
Emre ile ilgili henüz net bir

karar vermedi. DHA

SAVUNMAYA
ALKIŞ

Galatasaray'da dikkat çeken un-
surlardan biri de son 3 maçtaki 

savunma başarısı oldu. Sarı-kırmızı-
lılar 3'te 3 yaparken kalesinde hiç

gol görmedi. Marcao ile 
Donk ikilisi rakiplere 

duvar oldu.

Beşiktaş’ı tebrik ederiz!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 40'ncı haftasında iç sahada

oynayacakları derbide Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk şanslarını sürdürmek istediklerini
söyledi. Terim, “Kazanırsak devam ederiz, kaybedersek rakibimizi tebrik ederiz” dedi

Cedi Osman
yetmedi

Tek rakibi
Bayern Münih
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BESIKTAS’IN 
Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam

eden Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık

Çalışanları Sezonu’nda ALG Spor’u

penaltı atışları sonunda mağlup eden

Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol

Takımı finale yükseldi. Siyah beyazlılar

finalde, Fatih Vatanspor’un rakibi oldu

T urkcell Kadın Futbol
Ligi yarı final karşılaş-
maları Manavgat Ars-

lan Zeki Demirci Spor
Kompleksi’nde tamamlandı.
Günün ikinci maçında Beşik-
taş JK Vodafone Kadın Fut-
bol Takımı geçen senenin
şampiyonu ALG Spor’la
karşı karşıya geldi. Maça hızlı
başlayan ALG Spor, maçın
ilk dakikalarında girdiği po-
zisyonları değerlendiremedi.
Karşılaşmanın 20’nci dakika-
sında statta elektriklerin kesil-
mesi üzerine maça bir süre
ara verildi. Karşılaşmanın ilk
yarısı 0-0 golsüz sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da her

iki takım oyuncuları bulduk-
ları fırsatları gole çeviremedi.
90 dakikanın golsüz eşitlikle
tamamlanmasının ardından
oynanan uzatma dakikala-
rında da taraflar gol atama-
yınca karşılaşmada penaltı
atışlarına geçildi. Penaltı atış-
ları sonucunda rakibine 2-1
üstünlük kuran Beşiktaş JK
Vodafone Kadın Futbol Ta-
kımı, finale yükseldi.

Final yarın

D Smart’tan naklen yayınla-
nacak olan Turkcell Kadın
Futbol Ligi Sağlık Çalışanları
Sezonu’nda final karşılaş-
ması 5 Mayıs Çarşamba

günü Arslan Zeki Demirci
Spor Kompleksi’nde Beşiktaş
JK Vodafone Kadın Futbol
Takımı ve Fatih Vatanspor
arasında oynanacak. Finalde
galip gelen takım Türkiye
şampiyonu olarak Avrupa
Şampiyonlar Ligi’nde ülke-
mizi UEFA Kadınlar Şampi-
yonlar Ligi’nde temsil edecek.
Maçın ardından açıklama-
larda bulunan Beşiktaş Tek-
nik Sorumlusu Bahar
Özgüvenç, çok zor bir maç
oynadıklarını belirterek, ya-
rından itibaren finalde karşı-
laşacakları Fatih Vatan Spor
maçının hazırlıklarına başla-
yacaklarını söyledi. DHA

RAKIBI FATIH
VATANSPOR

Tecrübem yok 
korkum da yok
Rusya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa
şampiyonu olan Muhammed Furkan Özbek, "Olimpiyatta bir madalya
hedefim var. Bunun rengi hiç belli olmaz çünkü daha 20 yaşındayım. Bu
kadar yukarı mertebede yarışmalar için çok tecrübesizim ama bundan
çekinmiyorum korkmuyorum aksine gurur duyuyorum" dedi
ASKİ Spor'un milli haltercisi Muham-
med Furkan Özbek, hedeflerini ve
hazırlık sürecini Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) anlattı. Özbek, "Bir-
den fazla hayalim var ama onları
gerçekleştirmek basit şeyler aslında.
Zor olan tek şey benim hayalimde şu
an olimpiyatta bir madalya hedefim
var. Bunun rengi hiç belli olmaz. Ben
yapabileceğime inanıyorum, bu
olimpiyatta madalya alabileceğime
hatta bakarsınız Furkan olimpiyat
şampiyonu olarak da dönebilir. Hiç
belli olmaz ama hayırlısı olsun. Ke-
sinlikle madalya ile döneceğim" diye
konuştu. Olimpiyatlar için kota puan
müsabakalarının devam ettiğini be-
lirten Muhammed Furkan Özbek, "Şu
anda gençler dünya kampındayım.
20 gün sonra Gençler Dünya Şampi-
yonası'nda yarışmamız var ve bu ya-

rışmada yine bana olimpiyat için
puan getirecek. Önceliğim bu ya-
rışma. Bu yarışmadan sonra zaten
kota puanlarımız açıklanacak. Kimin
olimpiyata kota aldığını kimin alama-
dığını resmi bir yazıyla belirtecekler.
Bu kotalar çıktıktan sonra da antre-
nörümüzle şuandaki planlamaları-
mızı zaten yaptık" şeklinde konuştu.

Olimpiyat için her şey hazır

Milli halterci Muhammed Furkan
Özbek, kotanın gelmesi durumunda
tüm hazırlıklarının belliolduğunu vur-
gulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olimpiyat kotasının gelmesi duru-
munda ki bundan eminiz hemen ha-
zırlıklarımızı yaptığımız için direkt
kampa geçip antrenman sistemimiz
de hazır, yemek programına kadar.
Doktorumuz, masörümüz her

şey hazırda kota geldiği an iş üstün-
deyiz. Ben geçen sene değil ondan
önceki sene Gürcistan Büyükler Av-
rupa Şampiyonası'nda tamamen
acemiliğime tecrübesizliğime yenile-
rek Avrupa ikinciliğini kaçırmıştım. O
ilk yarışmamdı burada o yarışmadan
edindiğim tecrübe ile daha sakin ya-
rışıp şampiyonluğu aldım. Şimdi ki
hedefim de Gençler Dünya Şampiyo-
nası'nda altın madalya kazanmak ve
ardından olimpiyatlara gidip hem ül-
kemi hem kendimi en iyi şekilde
temsil edip, gururlu bir şekilde ül-
keme dönmek istiyorum."

Sakatlıkları giderdim

Pandemi sürecinin sakatlıklarından
dolayı kendisini güzel etkilediğini

belirten Özbek, "Pandemi beni
inanılmaz güzel etkiledi.

Çünkü iptal olan yarışmamız bu Bü-
yükler Avrupa Şampiyonası'ydı.
Benim için çok güzel bir fırsattı
çünkü inanılmaz derecede sakatlık-
larım vardı. 
Dirseklerim, bileklerim, omzum, iki
dizim büyük ağrılar içerisindeydim.
Çok önemli bir dönemin içerisin-
deydim, en önemli yarışma en
sona kaldığı için çok büyük yıpran-
malara yol açmıştı benim için. Bu 2
aylık süreçte tamamen yatarak, hiç
antrenman yapamadım. Sokağa
çıkma yasağının olduğu dönemde
yattım, dinlendim, sakatlıklarımı gi-
derdim. Pandemi süreci seviye se-
viye kaldırıldığında tedavilerime
başladım. Tekrar salonlar açıldı-
ğında en hızlı şekilde gidip antren-
manlarıma başladım, eski
formumu kazandım" dedi. DHA Timsah’ın golleri

gençlerden geldi
Bursaspor, sezon genelinde lig ve kupa maçlarında
toplamda 63 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin
yüzde 82’si altyapıdan yetişen oyunculardan geldi
SEZON genelinde hücum per-
formansı açısından tatmin
edici bir performans sergileyen
Bursaspor, ligdeki 33 mücade-
lede 56 kez rakip ağları hava-
landırdı. Kupadaki 4 maçı da
dahil edildiğinde, bu sezon 63
gol sevinci yaşayan Bursa
temsilcisi, 17 farklı oyuncu-

sundan direkt olarak gol
katkısı aldı.Özellikle alt-
yapısından yetişen genç
oyuncuların ağırlıkta ol-

duğu bir kadro ile mücadele
veren Bursa ekibinde, bu
oyuncuların katkıları tabelaya
da yansıdı. Sezon genelinde
kaydedilen 63 golün 52’si, yeşil
beyazlı kulübün altyapısından
yetişen isimlerden geldi. Böy-
lelikle Bursaspor, altyapısın-
dan en fazla gol katkısı alan
ekipler arasında yer aldı. 20
yaşındaki santrfor Batuhan
Kör, 11 golüyle takımın en
golcü ismi olurken; devre ara-

sında takımdan ayrılan Ali
Akman 10 gol kaydetti. Yeşil
beyazlıların altyapısından yeti-
şen isimlerden Emirhan Aydo-
ğan ve Burak Kapacak da,
7’şer golle kariyerlerinin en
fazla skor katkısı verdiği döne-
mini geçiriyor. İki oyuncunun
toplam asist sayısı ise 11’i bul-
muş durumda.

Eren göze çarptı

Son 4 maçında 4 gol kayde-
den 18 yaşındaki santrfor Eren
Güler de dikkatleri üzerine
çekti. 21 yaşındaki Çağatay
Yılmaz, 18 yaşındaki Tuğbey
Akgün ve 19 yaşındaki Berat
Altındiş de 3’er gol kaydetti.
Bu isimlerin yanı sıra; Rama-
zan Keskin, İsmail Can Ça-
vuşluk, Kerem Şen ve İsmail
Çokçalış da, birer kez gol se-
vinci yaşayarak takımına kat-
kıda bulundu. Transfer engeli
nedeniyle kadrosuna takviye
gerçekleştiremeyerek, kısıtlı bir
kadro ile bu sezon mücadele
veren Bursaspor; buna karşın
geçtiğimiz sezonu gol sayıla-
rında geride bıraktı. Henüz bir
maçı daha olmasına karşın bu
sezon ligde 56 gol sevinci ya-
şayan yeşil beyazlılar, geçtiği-
miz sezon ise ligi 49 gol ile
tamamlamıştı.  DHA

Nwakaeme sus pus
TRABZONSPOR’UN Trab-
zonspor'un Nijeryalı futbol-
cusu Anthony Nwakaeme,
ligde gol yollarında en suskun
dönemini yaşıyor. En son ligin
24. haftasında Yeni Malatyas-
por karşısında gol atan Nijer-
yalı oyuncu, 14 haftadır gol
özlemi yaşıyor. İsrail'in Ha-
poel Beer Sheva takımından
2018-2019 sezonu başında 1
milyon 100 bin avro bonservis
bedeliyle transfer edilen forvet
oyuncusu, 3 sezonda 106

resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip
fileleri 31 kez havalandırdı.
Nwakaeme, 2018-2019 sezo-
nunda 31 resmi karşılaşmada
11, 2019-2020 sezonunda 43
maçta 14, bu sezon da 32
maçta 6 gol kaydetmeyi 
başardı. 
Trabzonspor'a önemli katkılar
sağlayan Nijeryalı oyuncu, bu
sezon ise ligde 14 haftadır gol
atma başarısı gösteremiyor.
En son ligin 24. haftasında
Helenex Yeni Malatyaspor

deplasmanından 2-0'lık galibi-
yetle dönenen bordo-mavili
takımın 1 golünü atan Nwa-
kaeme, 8 Şubat'taki bu karşı-
laşmanın ardından sessiz
kaldı. Ligde 2018-2019 sezo-
nunda 10 gol, 2019-2020 se-
zonunda 11 gol kaydeden
Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise
6 gol ile daha az skor üretti.
Nwakaeme'nin gol attığı 5
maçta Trabzonspor, 4 galibi-
yet, 1 mağlubiyet alarak 12
puan topladı.



B u kelime hepimizin kafasında bir takım
şeyler uyandırır. Kimisi “fal” der, kimisi
kulaktan duyma bilgilerle “benim bur-

cum falanca burç, özelliklerim ne-
lerdir ?” diye sorar, bazıları
da“saçma ve safsata
bulduğunu, ayağı
yere basan konu-
larla ilgilendi-
ğini” söyler.
Bana göre
bütün bun-
ları bir ke-
nara
bırakarak,
önyargısız
ve şartlan-
masız şe-
kilde bu
ilmin ne oldu-
ğunun araştırıl-
maya çalışılması
gerekir. Çalışmala-
rım bana gösterdi ki;
Astroloji hiç de herkesin
düşündüğü gibi değil; hatta astro-
log olarak bu ilimle uğraşan ve bunu meslek
edinen kişilerin anlayış tarzından bile çok
uzakta. 
Araştırmalarımın kökeni, ilk önce Kur’an ve
Hadislere dayanıyor. Bunun yanı sıra zama-
nında çok üstün mertebeler elde etmiş,
Allah’a yakin kazanmış bazı tasavvuf ehlinin
görüşlerinden de konuma ışık tutması için
araştırdım. Astroloji’nin temeli çok uzun yıl-
lar öncesine İdris peygamber zamanına da-
yanmaktadır. İdris Peygamber,  Âdem ve Şit
Aleyhisselam’dan sonra gelmiş üçüncü pey-
gamberdir. İlk yazı yazan o’dur. Terzilik sana-
tını o bulmuştur. Çeşitli harp aletleri
keşfetmiştir. Babasının ve dedesinin kitapla-
rını çok okuduğu rivayet edilmektedir. Yıldız
ilmini geliştiren o’dur. İdris A.S. kendisine
Peygamberlik gelmeden önce de burçlar dedi-
ğimiz takımyıldızlardan gelen ışınların insan-
lar ve yeryüzündeki varlıklar üzerindeki
etkilerini, bunlardaki nizamı, düzeni görüyor,
bütün bunların bir yaratıcısı olduğunu yakin
üzere biliyordu. Buyurmuştur ki, “Otuz yıl se-
mayı dolaştım, göklerde bulunan her şeyi
gördüm ve anladım.” Daha sonra peygam-
berlik görevine başlamasıyla birlikte, sistemin
işleyiş tarzını insanlığa anlatmaya başlar.
Ancak, o günkü insanların anlayış kapasitesi
bu ilmi değerlendirmekten oldukça uzak ol-
duğu için, saptırılır. Dönemin insanları, Pey-
gamberin bildirdiği bu müşahedeler
neticesinde bakar ki Güneşin, Ayın ve diğer
gezegenlerin tesirleri gerçekten açığa çıkıyor,
bu kez başlarlar bunlara tapınmaya... Ve böy-
lece mitolojide tanrılar ortaya çıkar. 

Gözleme dayanan bilim dalı

Zaman içerisinde, önemli ve büyük İslam ilim
adamları bu ilmi açığa çıkarmaya çalışmışlar
epey bilgi aktarmışlardır...  Bu dönemde İsla-
miyet’te Burçlar ilmi gizlenip kapalı kalırken,
batı dünyasında Astroloji adı altında yeniden
gelişmeye başlamış, gerçekliği saptandığın-
dan konuya oldukça önem verilmiştir. Bugün
özellikle Amerika ve İngiltere’de Astroloji ile
ilgili üniversiteler kurulmuştur. Uzun yıllar-
dan beri de tamamıyla gözlemlere, tecrübe-
lere ve istatistikî verilere dayanan bir bilim
dalı olarak geçerliliğini sürdürmektedir.
Ancak günümüzde astroloji dinden ayrı bir
ilim gibi görülmekte... İlim olarak kabul etme-
yenler de cabası. Bırakın yüzyıllar öncesini,
günümüz insanına bile yılların getirmiş ol-
duğu şartlanmalardan dolayı bu ilmin içyü-
zünü anlatabilmek hayli güç. Çünkü
çoğunluğumuz maalesef önyargısız bir şe-
kilde olaya bakabilmekten, değerlendirebil-
mekten uzağız. Yakın geçmişe kadar eski
topluluklardan İngiltere, Galler, Mısır ve İr-
landa topraklarında yaşayan kavimlerin ilah-
ları Güneş’ti. Daha 2.Dünya Savaşı sonuna
kadar Japonlar imparatorlarına Güneş Tanrı-
sının yeryüzündeki temsilcisi gözüyle bakı-
yorlardı. Astroloji verileri, binlerce yıllık
geçmişe dayanan gözlemler, incelemeler ve
istatistikî bilgilerdir. Bilim sebep-
sonuç ilişkisine dayanır. Astroloji
de birtakım sonuçları belli sebep-
lere dayandırır. Düşünen insan,
araştıran insandır. Araştıran insan
da, henüz tetkikine girmediği bir
konu üzerinde kesin yargılarda bu-
lunmaz. 

Işınsal bir boyut

Astroloji, en kısa tanımıyla içinde
yaşamakta olduğumuz, algıladığı-
mız ve algılayamadığımız Allah’ın
sistemini, düzenini, onun işleyiş

tarzını anlatan bir bilimdir.  Astrolojik tesir-
ler, şu içinde bulunduğumuz boyutu, dünya
yaşamını, maddi âlemi etkilediği gibi, ölüm

ötesi dediğimiz, beş duyuyla algıla-
yamadığımız soyut âlemde de

geçerliliğini sürdürmekte-
dir. Çünkü ölüm öte-

sine geçen, ışınsal
ruh bedenle yeni

bir yaşam tü-
rüne başlayan
insan, dünya-
nın bir nevi
ikizi de diye-
bileceğimiz
ışınsal boyuta
geçmektedir.
Dolayısıyla

Astroloji, hük-
münü sadece bu

dünyada değil,
ölüm ötesinde de

sürdürmekte. 

Peki, bu işleyiş 
nasıl oluyor? 

Öncelikle Burç ne demektir? Burç adını verdi-
ğimiz sistem, Samanyolu Galaksisi içinde bu-
lunan, dairevi olarak dizilmiş on iki adet
takımyıldızdan oluşmaktadır. Esasında bun-
ların sayısı 14 olmakla birlikte iki tanesi
diğer ikisinin arkasında kaldığı için
(Akrep ile Yay burçlarının) kesiş-
mektedir. Bu takımyıldızlar farklı
sayılarda yıldızları ihtiva et-
mektedir. Kuran’da Büruc
adında bir Sure vardır.
Ayet şöyle açıklanmakta-
dır; “Burçlardan mak-
sat, en yüksek felekte
bulunan on iki burç-
tur. Bu yıldızlara
burç denmesi,
köşklere benzeme-
sinden ötürüdür.
Zira Ay oralarda
konaklamaktadır.
Ayrıca Araplara
çölde gözükmele-
rinden dolayı da
burç denmiştir.
Çünkü burç, bir
şeyin güzellikleriyle
ortaya çıkmasını
ifade eder. Fakat bu
burçların çıplak gözle
herkese gözükmesi
mümkün değildir, Güneş,
her sene, gökyüzünün
yirmi sekiz yerine taksim
edilmiş olan bu on iki burcun
tamamından geçer, Ay ise her ay
uğrar. Bu burçlarda pek çok faydalar
ve insanlar için nice yararlar vardır...”
Çeşitli takımyıldızlardan gelen ışınların in-
sanı ve diğer varlıkları etkilediği bugün çağdaş
bilimin ispatladığı bir gerçektir. Yıldızlardan
gelen ışınsal yayın insan beyinlerine ulaşarak
değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Böylece,
insan beyinlerindeki ve diğer varlıkların hüc-
relerinin DNA ve RNA dizinlerini etkileyerek
mutasyona neden olmaktadır. Ve bugüne
kadar yeryüzünde meydana gelen mutasyon
olaylarının temelinde, bu kozmik ışınımınlar
bulunmaktadır. Dünyamız, Güneş’ten gelen
enerjinin sadece milyarda birini almakta. As-
trofizikçilerin belirttiklerine göre, her cisim
kendi sıcaklığı ile orantılı olarak bir ışın ener-
jisi yayıyor. Her yıldız bir güneştir. Gezegenler
ise yıldız değil, yansıtıcı olarak rol oynayan
gök cisimleridir.  Peki, bizden bu kadar uzakta
olan yıldızlar nasıl oluyor da bizleri etkileyebi-
liyor? Toplu halde bulunan yıldız kümeleri
(burçlar), benzer frekansta yayın yapmakta-
dırlar. Burada şunları da ilâve edelim; çevre-
mizde sonsuz sayıda ve dalga boyunda
ışınlar dolaşıyor. Radyo, TV ve radar dalga-
ları, uzayın derinliklerinden gelen kozmik ışın-
lar, x ışınları, gama ışınları gibi... Fakat biz
bunların hiçbirini göremiyoruz. Daha da
önemlisi, insan beyinlerinden çıkan, çeşitli

düşünceleri ihtiva eden dalgalar var ve bunla-
rın hiçbiri gözümüzün sinir hücreleri tarafın-
dan tanınmıyor. Ancak aynı frekansı tutturan
kişiler, telepati yoluyla birbirlerine mesaj ilete-
bilmekte. Bunlardan başka ağaçların, taşla-
rın, arabaların bile kendi sıcaklık dereceleri ile
ilgili olarak yaymış olduk-
ları bir radyasyon var. Bu
yayılan radyasyon ise, ne-
gatif ya da pozitif bir bi-
çimde bazı gelişmiş
beyinler tarafından algıla-
nabilmekte. 

Beyne
tesir eden iki olay

İnsan beyninin aldığı iki türlü tesir vardır.
Bunlardan birincisi, anne karnında iken, ikin-
cisi de rahimden başını çıkardığı anda almış
olduğu tesirlerdir. Bir kısım ışınlar anne kar-
nında iken bebeğin beynini etkisini gösterir-
ken, bazıları da rahimden çıkınca
etkilemekte... Bunun nedeni, insanın aura
dediğimiz koruyucu bir manyetik alanı olma-
sıdır. O manyetik alandan geçemeyen ışınlar,
bebek başını çıkardığı anda etkiler ve beyin
ikinci kez bu tesirlere maruz kalır, son prog-
ramını alır. Artık bundan sonra, beyin dışarı-
dan başka tesirler alarak yeni açılımlar
oluşturmaz.  Bu program artık kişinin birey-
sel kaderidir ve ölene kadar onun gereklerini
yerine getirir.   Kaderimiz, gerek dünya, ge-
rekse ölüm ötesinde sonsuza dek ne olacağı-
mız Allah tarafından takdir edilmiştir.
Kozmik ışınları yayan yıldızlar, tamamıyla
Yaratıcının emri, iradesi ve dileğiyle bütün
bunları meydana getirmektedir. Yani yıldız-

lar, sadece yaratıcının iradesinin açığa
çıkmasında bir sebep ve vesile olmak-
tadır. Çünkü hiçbir şey rast gele oluş-
maz.  Aynı gün, yıl ve saatte dünyanın
farklı yerlerinde doğan kimseler, nispe-
ten birbirlerine benzeyebilirler. Ancak,
yine de pek çok ayrıcalıklar söz konu-
sudur. Bunlar doğum yerinin farklı ol-
ması ile birlikte yetişilen ortam ve
aileden gelen genetik özelliklerdir.
Daha sonraki aşamalarda kişiler,
içinde bulundukları toplumun şartlan-
maları ve değer yargıları ile bürünüp
farklı kalıplara girerler.

‘Astrolojiyi anlamanın, bilmenin veya öğrenmenin ve bir horos-
kopa sahip olmanın bize ne faydası var?’ ‘Diye soracak olursanız;
Horoskopumuzu bilmek sahip olduğumuz potansiyel ile yaşamın
gerilim ve dengesizliklerini birleştirebilmemiz için bize kapı ara-
layan ve kendimizi bilmek yolunda hayati önemde bir değer ta-
şıyan ‘ANAHTAR’ unsur olduğunu söyleyebilirim. Hayatta hiç

bir zorlukla karşılaşmadan ve güçlüklerle yüzleşmeden
yaşayıp gitmek kimseye nasip olmamıştır. Yaşam,

Yüce Yaratan’ımıza tam teslim olurken aynı
zamanda tüm gücümüzle savaşma-

mızın dünya serüvenidir. 

Astroloji 
kapı aralar
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Kozmik Bilinç Okulu ve Uranyen 
Astroloji Derneği Kurucusu 

Sevilay Eriçdem

Mayıs ayı enerjimiz
nasıl olacak?
BU ay enerjimiz, duygusal ve
ruhsal durumumuzla bağlan-
tılı olarak 2-3 günde bir inişler
ve çıkışlarla değişkenlik göste-
recektir. Çok daha alıngan,
hassas ve duygusal tavırlarla
olaylara tepkimiz sessiz bir şe-
kilde içe yöneltme ve biriktirme
şeklinde çalışacağından, ka-
ramsarlık ve gerilimlere açık
olabileceğimiz bir dönemde
olacağız. Tepkilerimizi pasif
agresif tarzda ortaya çıkarabili-
riz.Enerjimiz daha çok içe yö-

neleceğinden, negatif
duyguların birikimi söz ko-
nusu. Bu durum- keskin sirke
küpüne zarar verir-sözünü
unutmamamız gereken dö-
nemleri özellikle işaret ediyor.Korkularımızla
yüzleşebilirken, kimi zaman geçmişe özlem
duygularımız yoğunlaşabilir. İhtiyaçlarımız

konusunda yetersizlik ya da güvensiz-
lik duyguları duygusal anlamda

yıpratabilir.Aile, ebeveynler,
ev, yuva, çocuklar, hatta

onların bakım ve ihti-
yaçlarıyla ilgilen-

mek, beslenme
hatta sağlık

sorunları da

gündemimizde yoğun olacak-
tır.Enerjinin bu kadar çok içselle-
şebileceği bu ay, özellikle
psikolojik kökenli rahatsızlıklara
zemin hazırlayabilir.Beslenmeye
dikkat etmemiz, bol sıvı tüketme-
miz oldukça önemli.Duygusal
gerilimin yaratacağı etkinin ya-
nında, aşırı veya sağlıksız beslen-
mek, mide sorunları, kalp-
tansiyon ve diyabet sıkıntılarını
tetikleyebilir.Yüksek gerilimin ve
biriktirme enerjisinin yüksek ol-
duğu bu dönem, kalınbağırsak
sorunlarına ve kabızlığa karşı
dikkatli olunmalı. Bol sıvı ve lifli
gıdalarla beslenmeye özen göste-
rerek, enerjimizi dışarı atacak eg-
zersiz, yüzme, yada yürüyüşler

yapabilir, hatta sevdiklerimize, ailemize sağlıklı
güzel sofralar hazırlayabiliriz.Baş ağrıları ve
migren atakları, özellikle bu ay sık görülebilir.
Duygusal gerilimin de çok fazla tetikleyebile-
ceği bu durum nedeniyle, enerjimizi hiç ol-
mazsa evimizde yapabileceğimiz
tadilat-tamirat ya da dekorasyonla atmaya ça-
lışabilir, eski resim albümlerimizi düzenleyebili-
riz..Ramazan bayramı vesilesiyle, ihtiyaç
sahiplerine gıda yada kıyafet yardımında bu-
lunmak nisan ayındaki enerjileri kullanmanın
en güzel yolu olacaktır…

Uranyen Astrolog 
Dt. Handan Soyşekerci 

BUMayıs
ayına Nisan

ayının son
günlerinde sava-

şın ve mücadelenin
gezegeni olan Mars’ın

Yengeç burcuna geçişinin
etkileri ile başlayacağız. Mars

mücadele ve savaşın gezegenidir.
Yengeç burcunda zararda olduğu bir yer-

dedir. Bu geçiş ülkemizde oldukça etkilisini his-
settirecektir. Özellikle Türkiye haritasının ASC
(Yükselen Burcunun) üzerinden geçen Mars,
ülke genelinde covid19 kısıtlamalarının artaca-
ğını gösteriyor. Ayrıca bu görünüm yemek sek-
törünü de oldukça etkileyecektir. Deniz yolları
ile oluşabilecek sorunlara da dikkat etmekte ol-
dukça fayda var. Deniz trafiğini etkileyecek du-
rumlar, gemi kazaları, şiddetli lodos etkisinden
kaynaklı oluşabilecek ulaşımdaki aksaklıklar
söz konusu olabilir. Ayrıca ülke sınırlarını ilgi-
lendiren askeri hareketliliklerde gündeme gele-
cektir. Emlak vergilerin de yapılacak yeni
düzenlemeler, üniversite ve rektörleri ilgilendi-
ren yeni kanun tasarılarının gündeme gelmesi
bu dönemde söz konusu olabilir. Bireysel ola-
rak ailevi konular gündemimizde olacaktır. 
4 Mayıs itibari ile iletişimin gezegeni Merkür
kendi yönettiği burca giriş yaparak, ticaret ha-
yatını oldukça hareketlendirecek-
tir. Müttefiklerimizle yapılan yeni
anlaşmalar gündeme gelirken,
petrol fiyatlarını veya ülkemizde
bir santral ya da petrol çalışması
ile ilgili bir konu gündemi meşgul
edebilir. Uçak kazaları, yolculuk-
larla ilgili olabilecek kısıtlamalar
söz konusu olabilir. Eğitim ve öğ-
renimi de ilgilendirecek konular
gündemde olacaktır. Bireysel ola-
rak iletişimlerimiz artarken, hır-
sızlık ve dolandırıcılık gibi
konularda dikkatli olmakta ol-
dukça fayda var.
9 Mayıs itibari ile paranın ve
aşkın gezegeni olan Venüs ikizler

burcuna geçerek, para piyasalarında dengesiz-
liğe sebep olacaktır. Bu dönem kripto paralar
düşüşe geçerken borsa, döviz ve altın fiyatları
oldukça dengesiz seyredecektir. Emlak piyasa-
ları ise yükselişe geçecektir. Ülkemiz genelinde
yer altı zenginlikleri ve tarımı ilgilendiren
olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Bir
kadın yöneticiyi ilgilendiren durumlarda söz
konusu olabilir. Bireysel olarak ise yatırım yap-
mak için çok doğru bir zaman dilimi değil. İliş-
kiler açısından da oldukça kararsız olunan
belirsiz durumlar içerisinde olmamız söz ko-
nusu olacaktır.
17 Mayıs itibari ile bolluk ve bereketin gezegeni
olan Jüpiter kendi yönettiği burç olan Balık
burcuna geçiş yaparak olumlu etkileri ülke-
mizde de fazlasıyla hissedilir olacak. Eğlence
yerleri, yemek sektörü, turizm ve okulların açıl-
ması gündeme gelebilir. Hava yolu trafiği arta-
caktır. Covid-19 süreci ile ilgili belki ülkemizde
geliştirilen ilaç ya da aşı ile ilgili olumlu geliş-
meler söz konusu olabilir. Pandemi kısıtlama-
ları gevşetilebilir. Dış ticarette yaşanabilecek
olumlu durumlar söz konusu olabilir. 
23 Mayıs itibari ile oldukça rahatlayacağımız
etiler söz konusu olacak. Pandemide hasta sa-
yısı artışları düşüşe geçerek, rahatlama söz ko-
nusu olurken, kısıtlamalarda gevşetilecektir.
Okulların yeniden açılması, ertelenen sınavla-
rın yüz yüze yapılması durumu söz konusu

olabilir. Turizm sektörü ol-
dukça hareketlenirken, ülke
genelinde büyüme ve dış tica-
retimiz artacaktır.
Genel olarak mayıs ayının ilk
dönemini toplumsal açıdan
zorlayıcı etkiler olmasına rağ-
men, mayıs sonu itibari ile ol-
dukça güzel gelişmelerin ve
kısmı rahatlamaların olacağı
bir döneme giriş yapacağız.
Ülke genelinde de mayıs sonu
itibari ile genişleme ve bü-
yüme etkilerini hissetmeye
başlayacağız. Bütünün hay-
rına olması dileğimle…Astrolog Aycan Pişkiner

Merkür 
4 Mayıs’ta
harekete

geçiyor


