
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “81 ilden 

560 gençle En Uzun İftar Sofrası”
programına, Vahdettin Köşkü'nden
video konferans aracılığıyla bağ-
landı. Kasımpaşa'nın İstanbul'un en
renkli insan çeşitliliğine, buna bağlı
olarak da en zengin kültüre sahip
semtlerinden biri olduğuna değinen
Erdoğan, 
“Aldığım kültür
bana baş eğdir-
medi. Hiçbir
zaman namert-
lerin karşısında
baş eğmedim.
Mert olmaktan
asla taviz verme-
dim” dedi. 
I SAYFA 7

ç

Ekonomiye özürlü bir çocuğa sahip
aile benzetmesi yapan Beykent Üni-

versitesi Rektörü Prof. Murat Ferman'a bir
tepki de Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim
Derneği Başkanı Bahattin Demir'den geldi.
Ferman'ı istifaya davet eden Demir, “Sen
kimsin ki özel çocuklara ve ailelerine haka-
ret ediyorsun?” diye sordu. I SAYFA 5
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EN UZUN İFTAR SOFRASI

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,

Gürpınar Mahallesi Siteler
Bölgesi’nde gerçekleşen

yıkımı takip etti. Geçtiğimiz
günlerde Zeytinburnu’nda

kendiliğinden yıkılan binayı
hatırlatan Çalık, “Burada

vatandaşların kafasını
karıştırmak isteyenler var.

Yerel siyasetçiler insan hayatı
üzerinden siyaset yapmayı
bıraksın. Bu binaların hızlı

bir şekilde yıkılması
gerekiyor” dedi

Beylikdüzü’nde riskli bina-
larda başlatılan kentsel dö-

nüşüm süreci devam ediyor. Süreci
takip eden Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, Gürpı-
nar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde
bulunan Güneş Apartmanı’ndaki
yıkım çalışmalarını KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ile birlikte yerinde
inceleyerek bilgi aldı. Beylikdüzü Be-

lediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle yürü-
tülen yıkım çalışmasında vatandaş-
larla da bir araya gelen Başkan
Çalık, kentsel dönüşüm çalış-
ması kapsamında bugün bu-
rada yaşayan kişilerin hayalini
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Çalık, uzlaşma sürecinin devam
ettiğini ve uzlaşmada üçte 2 ço-
ğunluğun sağlandığını belirtti. 
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recep T. erdoğan

Müşterilerim ve danışanlarımdan sık duyduğum
sorulardan biri motivasyonla ilgilidir. Kim bilir

belki bu satırları okuyan siz de 
benzer halleri yaşamakta ya da
ekibinizde, ailenizde, yakın çevre-
nizde böyle söyleyen kimselere
rastlamaktasınızdır. Söylemleriyle
eylemleri birbirini tutmayan...

İnsanların motive 
olmalarını nasıl 

sağlarsınız?

Ziya Şakir Yılmaz’ın köşe yazısı sayfa 8’de

Küçükçekmece'de “Nöronal 
Seroid Lipofusinozis” ya da

'beyincik erimesi' olarak bilinen 
hastalığa yakalanan iki kızından birini
kaybeden, 21 yıldan bu yana yatağa
bağımlı hale gelen 25 yaşındaki diğer
kızının başından ayrılamayan Kadriye
Hacıoğlu, ‘Anneler Günü’ne buruk 
giriyor. Kadriye Hacıoğlu, “Kaybetti-
ğimiz çocuklarımız yanımızda değil.
Cemre Nur artık hiçbir şeye tepki 
veremiyor. Bayramları, anneler 
günlerini sevmiyoruz” dedi.  I SAYFA 4
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21 YILDIR BAŞINDA BEKLİYOR

Anneler Günü’nü 
artık sevmiyoruz! CAN UZERINDEN

SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!
CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!

UZLAŞMADA ÜÇTE 2 ÇOĞUNLUK SAĞLANDI
İstanbul’daki binaların çok
ciddi oranda kırılgan oldu-

ğunu hatırlatan Belediye Başkanı
Çalık, “Beylikdüzü’nde öncelikli
alanımız Gürpınar Siteler Böl-
gesi ama birçok binamızda da
benzer riskler var. Gürpınar Site-
ler Bölgesi’nde de dönüşüm 
yapılması gereken 97 blok var.
KİPTAŞ iş birliğiyle 1. etapta

dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ancak
burada vatandaşların kafasını karış-
tırmak isteyenler var. Yerel siyasetçi-
ler insan hayatı üzerinden siyaset
yapmayı bıraksın. Zeytinburnu’nda
kendi kendine yıkılan bir bina var. Bu
binaları gördükten sonra daha da
endişeleniyoruz. Çok hızlı bir şekilde
binaların yıkılması gerekiyor” açıkla-
masında bulundu. I SAYFA 9
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KAFALARI KARIŞTIRMAK iSTEYENLER VAR!

Türkiye Jokey Kulübü’nün ülkeye yayılan 
9 hipodromunda, kadınlar kariyer yarışının ön

saflarında yer tutuyor. “Apranti”den “yönetim kurulu
üyeliği”ne, “seyislik”ten “atla terapi uzmanlığı”na kadar
her kademeye adlarını yazdıran kadınların görev yaptığı
hipodromlar, Anneler Günü’nü büyük bir heyecan ile
bekliyor. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu
Üyesi Gülnur Gülerce, “Atlarımıza annelik yapan
emekçi annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimi-
zin Anneler Günü'nü kutluyoruz” dedi.  I SAYFA 14
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Kültürüm bana 
baş eğdirmedi!

Akçakese sahili tartışmalarına
değinen Şile Belediye Başkanı

İlhan Ocaklı, “Akçakese sahilini gez-
dim. Herhangi bir tahribat yok. Biz
göreve gelene kadar 72 km'lik sahil
hattına ne yazık ki mafya çökmüştü.
Otopark mafyasının, sahiller değ-
nekçilerin elindeydi. Şimdi Şile’nin
tüm sahillerini
belediye işletiyor.
Dün mafya işle-
tirken sesi çık-
mayanlar bugün
belediye işletince
neden seslerini
çıkartıyorlar 
anlamak müm-
kün değil” dedi.
I SAYFA 4
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ŞİMDİ BELEDİYE İŞLETİYOR

İlhan Ocaklı

Şile’nin sahiline 
mafya çökmüştü

ZiRVE ALEV ALDI
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan’da
sosyal medya hesaplarından duyuru-

sunu yaptığı “Yenidoğan Destek Paketi”
kolilerinin dağıtımını, eşi Dilek Kaya
İmamoğlu ile birlikte başlattı. “Çok
şey yapabilirsiniz, çok binalar 
yapabilirsiniz, fiziksel mekanlar
oluşturabilirsiniz; ama hiç 
birisi, şuradaki duygunun 
yerine geçemez” diyen 
İmamoğlu, “Çünkü, bu-
rada söz konusu olan
insan. Yani bir insanın ha-
yata başlangıç anı” ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 5

SÖZ KONUSU OLAN İNSAN!
ç

Seramik sanatçısı
Hülya Akyol, anneliğin 

çağlardan günümüze uzun
bir yolculuk olduğunu
söyledi. Uzun yıllar
süren eğitim hayatı
ve katıldığı arkeo-
lojik kazılardan
sonra 2002'de
anne olduğunu 
belirten Akyol,
“Radikal bir ka-
rarla çocuğumu
kendim büyütmek
istedim. Hayatta
her şey ertelenebilir
ancak kendi çocuğumun
büyümesini kaçırmanın 
telafisi olamaz diye düşün-
düm. Yani ben, ‘çocuk da
yaparım kariyer de’ diye-
meyenlerdenim” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 10

RADiKAL 
BiR KARAR
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HiPODROMUN
GÜZEL ANNELERi

TİYATRO İNSANIN 
RUHUNU BESLER!

Sosyal medyadaki videolarının yanı
sıra rol aldığı Emanet dizisinde de

adından söz ettiren Adnan Mehmet Ali Aslan
bu haftaki konuğumuz oldu. Genç oyuncu
The Greatest Showman tadındaki filmlerde
ve oyunlarda oynamak istediğini söyledi. Ay-
rıca sezonun genel bir değerlendirmesini de
yapıp neler yaşadıklarını anlattı. Tiyatro ve
Televizyon arasındaki farkı da açıklayan
Aslan, “Tiyatro insa-
nın ruhunu ve kal-
bini besliyor,
film, dizi kariye-
rini ve cüzda-
nını besliyor. O
yüzden ikisini
de ayrı ayrı
seviyorum”
dedi. 

BURAK ZİHNİ’NİN SÖYLEŞİSİ SAYFA 16’DA

ç

86 yıl sonra ibadete açılan 
Ayasofya Camii'nde, Ramazan

ayına özel olarak mahyanın ışıklarını
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaktı. 
Bu tarihi ana tanıklık eden Yerlikaya,
“Mahyamızdan ışıklarımız tüm 
İstanbul semalarına en güzel şekilde
yansıyor” şeklinde konuştu. Kadir
Gecesi'ni de tebrik eden Vali Yerli-

kaya, “Başta
İstanbullu 
hemşehrilerim
olmak üzere
bütün ülkemizin,
gönül coğrafya-
mızın Kadir 
Gecesi'ni tebrik
ediyorum” ifade-
lerini kullandı. 
I SAYFA 9
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KADİR GECESİ’Nİ KUTLADI

Mahyanın ışığını 
Yerlikaya yaktı

Ali Yerlikaya

İsrail polisi, işgal altındaki
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir 

bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da
cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa, Şam
Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde
Filistinlilere yönelik saldırılarda 205
kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıla-
rın ardından Türkiye'nin hükümet ve
siyasi kanadından sert tepkiler geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
“Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in
şiddet ve zulmünün arttığı günlere 
şahitlik ediyoru” dedi. I SAYFA 11
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ZALİMİN ZULMÜ 

BİTMİYOR!

TEMELiNi DE BiRLiKTE ATACAĞIZ
Vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, "Temel atma ve anahtar teslim törenlerini de inşallah hep
birlikte yapacağız. Vatandaşların bir an önce güvenli ve sağlıklı binalarda aileleriyle birlikte
huzur içerisinde yaşamalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!

BArIŞ KIŞ

HABer

Özür yetmez 
istifa etmelisin!

Bizi dinlemiyorlar! SAYFA 9’DA

Mehmet
Ali Aslan 

Hülya
Akyol

Süper Lig’in 40. haftasında ligin kade-
rini belirleyecek dev maçta Galatasa-

ray Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk
yarışında kıyasıya bir mücadele veren iki takı-
mın kapışmasında sahasında gülen taraf sarı
kırmızılılar oldu. Bitime 2 hafta kala puan
farkını 3’e düşüren Cimbom, ligin ilk devre-
sinde 2-0 kaybettiği Beşiktaş’a karşı ikili ave-
rajı da eşitlemiş oldu. Babel, Falcao ve Arda
Turan’ın golleri ile kazanan Galatasaray
puanını 78’e çıkardı. Tek golü Ghezal’la pen-
altıdan atan Beşiktaş ise 81 puanda kaldı.
Fenerbahçe de Ankara’da 2-1 kazanarak
puanını 79’a çıkardı şampiyonluk yarışı son
2 haftaya kaldı.
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Şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren
Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde 
3 puanı alan taraf sarı kırmızılılar oldu.
Ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ı 
3-1 mağlup eden cimbom şampiyonluk
yarışının içinde kaldı

KARA KARTAL 
AVANTAJINI KORUYOR

Bahattin
Demir

ALDIM



OP. DR. BAHADIR BAYKAL, 
"Yüz kemikleri arasına yerleş-
miş olan havalı boşlukların (si-

nüslerin) iltihaplanmasıyla ortaya çıkan 
enfeksiyona 'sinüzit' denir. Sinüzitin 
akut ve kronik (müzmin) olmak üzere 
iki tipi vardır. Akut sinüzitte; burun tıka-

nıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akın-
tısı, gözlerin etrafında ağrı, öne eğil-
mekle artan yüz veya baş ağrısı, ateş 
belirtileri bulunabilir. Kronik sinüzitte 
ise bu belirtilerden ziyade koyu burun 
akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı 
ve yerleşmiş bir başağrısı daha sık görü-

lür.Üç aydan daha uzun süren bir sinü-
zit kronikleşmiş demektir" dedi.  

Daha hassas olur 

Op. Dr. Bahadır Baykal, "Burunda tıka-
nıklığı olan kişiler risk altındadır. Burun 
kemiğinin eğri ya da kırık olması, burun 
etlerinin aşırı büyümesi, polip varlığı si-
nüzite karşı kişiyi daha hassas hale geti-
rir. Alerjisi olanlarda da sinüzit sık 
görülür. Eğer nezle, grip bir kişide bir 
haftadan daha fazla sürüyorsa bu 
durum arık büyük ihtimalle sinüzittir. 
Özellikle hafif nezle grip hali varken 
uçak seyahatlerini kesinlikle önermiyo-
ruz,bu şekilde basınç değişikliği yaratan 
durumlar sinüzit gelişimini kolaylaştırır. 
Sigara içiminde kolaylaştıran bir faktör-
dür" diye ifade etti. 

Baş ağrısı daha sık olur 

"Çocuklarda sinüzit geçirebilir. Belirtileri 
çocuğun yaşına göre farklılık göster-
mekle birlikte, 5 yaşın altındaki çocuk-
larda baş ağrısını nadir görürüz" diyen 
Baykal, "Büyük çocuklarda ise sinüzitte 
baş ağrısı daha sık olur. Özellikle gece 
öksürmeleri, geniz akıntısı ve ağız ko-
kusu olan çocuklarda, 10 günden uzun 
süren burun akıntısı da mevcutsa sinüzit 
ihtimali akla gelmelidir. İnatçı ve geçme-

yen öksürük sinüzitte geniz akıntısına 
bağlıdır. Öksürükle birlikte sarı, yeşil 
burun akıntısı da vardır.Sinüzitte geniz 
akıntısına bağlı ağız kokusu olabilir. Kişi 
genellikle dilinde pas tadı olduğunu 
zanneder, başkası söylemediği takdirde 
ağız kokusunun farkına varmaz" ifadele-
rini kullandı.  

İlk seçenek ilaç tedavisi 

Sinüzit tedavisinde ilk seçeneğin ilaç ol-
duğunu belirten Baykal, "Bu amaçla an-
tibiyotikler, burun akıntısı ve burun 
içindeki dokuların şişliğini azaltan ilaç-
lar (dekonjestanlar) ve üst solunum yol-
larını temizleyen buradaki koyu salgıları 
azaltan ilaçlar birlikte kullanılır.Son za-
manlarda özellikle çocuklarda sinüzite 
bağlı gelişen komplikasyonlara oldukça 
sık rastlamaya başladık.Göz çevresinde 
ve göz kapaklarında kızarıklık ve şişlik 
geliştiğinde iltihabın göze yayıldığını ve 
göz de ciddi hasar yapabileceğini unut-
mamak lazım.Bu durumda çocuğunuzu 
mutlaka acil olarak KBB doktoruna gö-
türmelisiniz. Erişkinler içinde bu durum 
geçerlidir.7 günü geçen koyu renkli 
burun akıntısı, yüksek ateş ve şiddetli 
baş ağrısı olan hastalarda antibiyotik te-
davisi 10-14 gün süreyle mutlaka uygu-
lanmalıdır" diye konuştu. 

RİO DE JANERİO Federal Üniversitesi’nden 
Andrea Antonio danışmanlığında yapılan bir 
araştırmaya göre, ölçülü olarak içilen koyu, 

şekersiz ve siyah kahvenin aslında diş plağına neden 
olan bakterilerdeki biyofilmleri aktif olarak parçalaya-
rak, çürük oluşumunun durdurulmasına katkı sağladı-
ğının tespit edildiğini belirten İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanı Uzm. 
Dr. Fatma Çiçekdağı Set, “Ramazan Bayramı’nda bu 
şekilde tüketilen kahvelerin diş sağlığına faydaları bu-
lunmaktadır. Ancak su tüketimini kısıtladığı için oruç-
luyken sınırlı bir şekilde tüketilmesinde fayda vardır. 
Rutin zamanlarda da günde 2 fincandan fazlasının tü-
ketilmemesi gerekmektedir” diye konuştu. 

En az 1 saat beklenmeli 

Ramazan’dan sonra rutin diş kontrollerinin yapılması 
gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Fatma Çiçekdağı Set, 
“Tatlı ve asitli içeceklerin sıklıkla tüketildiği Ramazan 
Bayramı’nda; bu asitli içeceklerden hemen sonra diş-
lerin aşınmasını önlemek için fırçalamamak gerekir. 
Tercihen bu besinler tüketildikten sonra bir bardak ılık 
su içilmeli ve ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Diş fırça-
lama için tükürüğün asit etkisini azaltması açısından 
en az 1 saat beklenmelidir. Ayrıca florürlü diş macun-
ları da dişteki çürük sayısını azaltmaktadır. Tatlı tüke-
timi sonrasında ağza atılan bir parça peynir bazik 
olduğu için asit ortamı azaltır ve çürük oluşumu en-
geller. Kısacası oruçluyken, Ramazan Bayramı’nda ve 
normal rutinde tatlı ve asitli gıdalardan mümkün  
olduğunca uzak durmak ağız ve diş sağlığı açısından 
gereklidir” ifadelerini kullandı. 

Bol bol su içilmeli 

Uzm. Dr. Fatma Çiçekdağı Set, diş sağlığını korumak 
için ise şu uyarılarda bulundu: "Bol su içmek hem 
ağızdaki yemek kırıntılarını gidermek hem de ağzın 
kurumasını önlemek açısından önemlidir. 
Ağız kokusunu gidermede etkili yiyeceklerden biri li-
mondur. Limonlu ılık su da ağız ortamını ve boğazı te-
mizlemek için yararlıdır. Tatlılarla birlikte bir miktar 
tarçın tüketimi de ağızda kalan gıdalarla üremeye 
başlayan bakteri gelişimini engelleyen bakteriostatik 
özelliği ile ağız kokusunu önler. Tarçın kabuğunda bu-
lunan bir madde ağız kokusunu önlemektedir." DHA 

2 9 MAYIS 2021 PAZAR YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

KORONAVIRUS  
YUVA YIKIYOR!

E yüpsultan Aile Danışmanlığı ve 
Eğitim Merkezi Birim Sorum-
lusu ve Klinik Psikolog Berat 

Karaahmetoğlu, pandemiyle aile içi 
kavgaların arttığını dile getirerek, çiftlere 
önerilerde bulundu. 
Pandeminin insan hayatında birçok 
alışkanlığı değiştirdiğini belirten Kara-
ahmetoğlu, “1 yılı aşkın süredir sevdiği-
miz, bize iyi gelen aktiviteleri 
yapamıyoruz. Böyle olunca kişiler mut-
suz oldu. Tahammül seviyemiz azaldı, 
uzun süre evde vakit geçiren çiftlerin, 
birbirinin hatalarını, kusurlarını daha 
sık görmeye başladı. Böyle olunca ve 
eğer tartışma kültürü de yoksa, kişiler 
sorun çözme becerisinden uzak kalıyor-
lar. Çiftler, sorunlar devam ettikçe, so-

runları çözüme de kavuşturamadıkça 
boşanmayı tercih ediyorlar” dedi. 

Suçlu çiftler değil 

Çiftlerin birbirini suçlamamasını tavsiye 
eden Karaahmetoğlu, “Burada suçlu ne 
aynı evin içinde uzun süre vakit geçiren 
çiftler ne de pandemi. Kavgaların ne-
deni, koronavirüsle gelen kısıtlamaların 
kişilerin psikolojisini olumsuz etkilemesi 
ve sonuçlarına katlanma güçlüğüdür. 
Kısıtlamayla gelen birtakım olumsuz 
sonuçlar kişinin ruh halini bozdu, bu da 
kişinin bütün çevresine yansıdı. Pan-
demi olmasaydı boşanmanın da gerçek-
leşmeyeceğini unutmamak gerekiyor. 
Eşler kendilerine de ‘salgın olmasaydı 
bu sorunu yaşar mıydık?’ diye sorsun. 

Pandeminin biteceğini bilmek gerekiyor, 
bu dönemde evliliğinizin de sona erme-
mesine dikkat edin” diye konuştu. 

Sevginizi dile getirin 

Karaahmetoğlu, “İletişim becerileri ge-
liştirip, tartışma becerisi kazanılmalı. 
Aynı evin içinde uzun saatler geçiriyor-
sunuz, bu süreçte çiftler birbirlerine sev-
gilerini, takdirlerini dile getirmelidir. 
Empati yapmak önemli, sorunlar olabi-
lir ama uzlaşma mutlaka sağlanır. Eğer 
evin içinde biri cehennemi yaşıyorsa, di-
ğerinin cenneti yaşama ihtimali yoktur” 
ifadelerini kullandı. 

Günü aktivitesiz geçirmeyin 

Ortak aktivitenin yanı sıra kişilerin özel 

alana da ihtiyaç duyduğunu vurgulayan 
Karaahmetoğlu,  
“Yalnız kalmaya da ihtiyaç vardır. Kişi-
ler sevdiği hobileri yapsın. Bütün gün 
evde uzanarak, hiçbir şey yapmamak 
çok yanlış olacaktır çünkü bu durum 
strese sebep olur. Bu huzursuz ruh hali 
de eşlere yansıyabilir. Çok bunaldıysa-
nız, 2-3 günlüğüne ayrı evlerde kalabi-
lirsiniz. Eşlerin bazen kısa süreliğine 
otele gidip kaldığını biliyoruz.  
Eğer sorumluluğunu ve bakımını üstle-
nebileceğinizi düşünüyorsanız, evcil 
hayvan sahiplenin. Çünkü evcil hayvan-
lar, mutsuz olduğumuz zaman bize  
şefkat gösterir. Yani bizim doğal psiko-
loglarımızdır, bu süreçte kişilere iyi  
gelecektir" diye konuştu. DHA 

Kahve dişlere 
iyi geliyor 

ORMANLARIN korunması, geliştirilmesi ve 
gelecek nesillere aktarılması için toplumsal 
farkındalık projeleri yürüten Orman Genel 

Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü’nde annelerine an-
lamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplen-
meye çağırıyor. Bu anlamlı gün için orman mühendisi 
anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan 
OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları 
sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com in-
ternet sitesine bekliyor.  Türkiye orman varlığının ko-
runması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli 
projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları 
fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam edi-
yor. OGM, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutla-
nan Anneler Günü için orman mühendisi anne ile 
kızının hikayesini anlatan duygusal bir film hazırladı. 
Sosyal medya hesapları üstünden paylaşılan film kısa 
sürede büyük ilgi gördü.

HER ANNEYE BİR FİDAN 

Dünyayı etkisi altına alan ve hala mücadele edilen koronavirüsün insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini söyleyen 
Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, aynı evin içinde uzun saatler geçiren çiftlerin birbirinin kusurunu daha sık görmeye 

başladığını ve kavgaların arttığını söyledi. Çözüme kavuşmayan kavgaların boşanmayla sonuçlandığına dikkat çeken  
Karaahmetoğlu, “Unutmayın ki pandemi bitecek, sabırlı olun. Eşinize sevginizi sürekli dile getirin” önerisinde bulundu

AĞIZ KOKUSUNA DiKKAT EDiN
Erişkinlerde çok iyi bilinen ‘‘Sinüzit’’ hastalığı çocuklarda da sık rastlanan önemli bir hastalık. Kulak Burun Boğaz  

ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, “Özellikle gece öksürmeleri, geniz akıntısı ve ağız kokusu olan  
çocuklarda, 10 günden uzun süren burun akıntısı da mevcutsa sinüzit ihtimali akla gelmelidir” dedi

Karaahmetoğlu, “1 yılı 
aşkın süredir sevdiğimiz, 
bize iyi gelen aktiviteleri 
yapamıyoruz. Böyle olunca 
kişiler mutsuz oldu.  
Tahammül seviyemiz 
azaldı, uzun süre evde 
vakit geçiren çiftlerin,  
birbirinin hatalarını, 
kusurlarını daha sık  
görmeye başladı” 
şeklinde konuştu

Ramazan Bayramı’nda şeker tüketimine ve diş 
sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenlere 

dikkat çeken Uzm. Dr. Fatma Çiçekdağı Set, "Ölçülü 
olarak koyu, şekersiz ve siyah kahve tüketiminin, 

diş sağlığına katkısı bulunmaktadır” dedi. 



K aza, dün saat 11.00 sıralarında Bar-
baros Bulvarı Balmumcu'da Zincir-
likuyu istikametinde meydana geldi. 

İddiaya göre, 34 NG 6108 plakalı otomobi-
lin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, hızla alt 
geçit tüneline girdiği sırada, iddiaya göre 
önündeki otomobili makas atarak geçmek 
istedi. Geçemeyerek yan şeritte seyreden Ha-
nifi Aydın'ın kullandığı 06 ADB 838 plakalı 
otomobile yandan çarptı ve savrulup, karşı 
şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen 
otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil, 2 
araca daha çarparak durabildi. Bariyer de-

mirlerinin fırladığı araçlarla birlikte 11 araç 
hasar gördü. Fırlayan demir parçalarından 
biri metrobüsten çıkıp yürüyen bir kişiyi ko-
lundan yaraladı. Kazada yaralana 4 kişi, 
gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, 
tedavi altına alındı. 

Süratle üzerime sürdü 

Otomobilin ilk çarptığı aracın sürücüsü Ha-
nifi Aydın, "Tünelin başlangıcına beraber 
girdik, o sol şeritteydi, ben sağ şeritte, süratle 
üzerime sürdü, sonra bariyerlere vurdu, 
sonra hızını alamayarak karşı yola girdi. 

Onun önünde bir araç vardı, makas atarak 
önüme kırdı, yan taraftan vurdu, ondan 
sonra bariyerlere vurdu" dedi. 

Bomba patladı sandım 

Kaza anında fırlayan demirlerden birinin 
arabasına isabet ettiği Melek Durak ise, 
"Anlayamadım, birden bire bomba patladı 
sandım, başka bir şey hatırlamıyorum. 
Karşı şeritteydim, demirin geldiğini gör-
düm, kendimi attığımı hatırlıyorum. Başka 
hiçbir şey hatırlamıyorum" şeklinde ko-
nuştu. Şenol Keskin de "Halk otobüsü şo-

förüyüm. Yolcu aldım, metrobüs durağın-
dan. Zaten uygulama olduğu için trafik 
vardı. Sağ şeritte, tam trafikte beklerken, 
siyah bir araba tünelin altından vura vura 
geldi. O yoldan bizim yolumuza fırladı. Fır-
layan bariyer borusu benim ön camıma 
geldi" diye konuştu. Kaza nedeniyle trafik 
akışı, her iki yönde tek şeritten kontrollü 
olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar 
kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına 
döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam 
ediyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kame-
ralarına saniye saniye yansıdı. DHA 

ESENYURT'TA akraba olduk-
ları öğrenilen bir grup ara-
sında çıkan kavgada 2 kişi 

bıçaklanarak yaralandı. Dehşet anları 
cep telefonu kamerasına yansırken, 3 
şüpheli gözaltına alındı. Olay, önceki 
gün saat 14.00 sıralarında Saadetdere 
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya 
göre M.A., aralarında daha önceden 
husumet bulunan akrabaları M.A., O.A. 
ve M.Ç.'yi telefonla arayıp, onlara haka-
ret etti. Bunun üzerine 3 akrabası, yaşa-
dığı sokağa gelerek, M.A. ile tartıştı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 
gelen 3 kişiden biri, M.A.'yı sırtından ve 
kavgayı ayırmak isteyen M.T.'yi bacağın-
dan bıçakladı. 2 yaralı kanlar içinde 
yerde kalırken, şüpheliler olay yerinden 
kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine 
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yara-
lılar, yapılan ilk müdahalenin ardından 
hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren 
M.A. ve M.T.'nin durumlarının iyi ol-
duğu öğrenildi. Esenyurt Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
saldırganları yakalamak için çalışma 
başlattı. 

AVCILAR Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro ekipleri 
dün saat 15.00 sıralarında 

Cihangir Mahallesi’nde T.Ö. ve 
Y.G.Ç.’yi şüphe üzerine durdurdu. Ya-
pılan aramada T.Ö.’nün üzerinde 6.7 
gram esrar olduğu değerlendirilen 
uyuşturucu madde ele geçirilirken bu 
kişiler gözaltına alındı. Sürdürülen so-
ruşturmada bu kişilerin sosyal medya 
üzerinde bağlantı kurdukları kişilerden 
uyuşturucu maddeyi satın aldıkları be-
lirlendi. Yine aynı mahallede bir evde 
yapılan aramada A.K.adlı kadın ile 18 
yaşından küçük M.A.K.gözaltına 
alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan 
aramada 58.79 gram uyuşturucu 
madde, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu 
satışında kullanıldığı sanılan 2 cep te-
lefonu ve çok sayıda kilitli poşet ele ge-
çirildi. Sokakta uyuşturucu ile 
yakalanan T.Ö. ve Y.G.Ç. ifadelerinin 
alınması ardından adli makamların ta-
limatı ile serbest bırakıldı. ‘Uyuşturucu 
veya Uyarıcı Madde İmal veya Tica-
reti’ suçundan haklarında işlem yapı-
lan A.K. ve M.A.K. ile ilgili 
soruşturmaya Asayiş Büro’da devam 
ediliyor. DHA 

İSTANBUL'DA dün DEAŞ 
terör örgütüne yönelik 10 il-
çede 15 ayrı adrese eş za-

manlı düzenlenen operasyonda 8 kişi 
gözaltına alınmıştı. 8 şüpheliden 
3'ünün örgütün içerisinde etkin faali-
yetlerde bulunduğu ve çok sayıda ey-
lemlere öncülük eden kişiler olduğu 
öğrenildi.  Operasyonda gözaltına alı-
nan şüphelilerden, Muhammed Hair 
El-D.'nin Suriye'de Türk Silahlı Kuv-
vetleri'nin kontrolündeki bölgelerin 
bazı noktalarında, Türk Silahlı Kuv-
vetleri'ne (TSK) ve sivillere yönelik 
bombalı saldırıların sorumlusu olduğu 
ve örgüt elemanlarına bomba eğitimi 
veren sözde teğmen konumunda ol-
duğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ab-
dülcabbar B. Ebu. Ş.'nin ise DEAŞ'ın 
çatışmalarda yaralanan örgüt men-
suplarını tedavi ettiği ve Suriye'nin be-
lirli noktalarına sağlık malzemesi 
temin eden kişi olduğu bildirildi. Şüp-
heli Zekeriya K.'nın ise DEAŞ'ın üst 
düzey yöneticilerini çatışma bölgele-
rinden sahte pasaportla yurtdışında 
güvenli bölgelere kaçmasını sağlayan 
ve pasaportlardan sorumu kişi olduğu 
öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelile-
rin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA 

Son derece 
etkinler! 

KAZA saat 13.15 sıralarında Pendik, TEM 
Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağ-
lantı yolu girişinde meydana geldi. 34 PR 
1437 plakalı otomobil, sürücüsü Emrah Ka-
ya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetme-
siyle Necati Saygıkan'ın kullandığı 10 ADD 
526 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 
otomobil sürücüsü Emrah Kaya ve yanında 
bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar olay ye-

rine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kazada otomobil hurdaya döndü.  

Çünkü yol kaygan 

Kaza nedeniyle olay yerinde polis ekipleri 
tarafından güvenlik önlemi alınırken, kara-
yolları görevlileri de temizlik çalışması 
yaptı. TIR sürücüsü Necati Saygıkan, "Bak-
tım yanlış giriyorum ama sağımda araba 

vardı, o tarafa da giremedim. Çünkü girsem 
araba bana vuracak. Çünkü yol kaygan" 
dedi. Necati Saygıkan, "Ben Erenköy güm-
rüğe gidiyordum. Yavaş gidiyordum. Ben 
görmedim arkamdan vurdu" şeklinde ko-
nuştu. Bir süre kontrollü bir şekilde sağla-
nan TEM otoyolunun trafiği, araçlar 
kaldırıldıktan sonra tekrar normal seyrine 
döndü. DHA 

BAKIRKÖY Kartaltepe Mahallesi'nde bulu-
nan Halk Ekmek büfesi Cuma günü saat 
03.10 sıralarında yanmıştı. Bakırköy İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen 

ardından detaylı çalışma başlattı. Soruş-
turmayı derinleştiren ekipler bölgede  
bulunan mobese ve güvenlik kameraları 
tek tek inceledi. Şüphelinin olay yerinden 

giderken bindiği 
taksiciye ulaşan 
ekipler taksicinin söyle-
diği adres çevresinde araştırmalarını  
yoğunlaştırdı. Aynı zamanda mobese  
kameralarından şüphelinin kolundaki  
dövmeyi de fark eden ekipler isminin Ali 
Y. olduğu öğrenilen şüpheliyi Bağcılar'da 
yakaladı. Ali Y., polis merkezindeki  
sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Kameralara yakalandı 

Emniyet kaynaklarına göre kasadan  
50 lira ile bir poşet içinde ekmek alan 
şüpheli olay yerinden ayrılırken büfeyi 
ateşe verdi. Ali Y.'nin koronavirüs tedbir-
leri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı 
ve 2025 yılına kadar cezası olduğu aynı 
zamanda da hırsızlık, mala zarar verme, 
uyuşturucu madde kullanma ve bulun-
durma, araç yakma suçlarından çok  
sayıda kaydının olduğu öğrenildi.  
Öte yandan şüphelinin büfe çevresinde 
dolaşması ve elinde poşetle büfeden  
ayrıldığı anlar kameralara yansıdı. DHA 

BU NASIL KAZA; HURDAYA DÖNDÜ!
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Sosyal medyadan 
uyuşturucu servisi

Beşiktaş'ta iddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yanındaki otomobile çarptıktan sonra  
savrulup, bariyerleri aşarak, karşı şeride geçti. Denetleme noktasında bekleyen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobil,  

2 araca daha çarparak durabildi. Bariyer demirlerinin de fırladığı araçlarla birlikte 11 araç hasar gördü

Bakırköy'de Halk Ekmek'e ait büfe yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada bir şüpheli yaka-
landı. Şüphelinin, büfe çevresinde dolaşması ve elinde poşetle büfeden ayrıldığı anlar kamera-
lara yansıdı.  Ali Y.'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi

11 ARACA MAKAS! 

Esenyurt’ta  
akraba kavgası

CEZAEVİNDEN  İZİNLİ ÇIKMIŞ

Avcılar’da düzenlenen  
operasyonda sosyal medya 

üzerinden uyuşturucu  
sattıkları öne sürüyen biri 
kadın iki şüpheli ruhsatsız  

tabanca ve bir miktar  
uyuşturucu ile yakalandı

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne 
yönelik düzenlenen operasyonda 

gözaltına alınan 8 şüpheliden 
3'ünün örgütün içerisinde etkin 

faaliyetlerde bulunduğu ve çok sa-
yıda eylemlere öncülük eden kişi-

ler olduğu belirtildi. 

Pendik, TEM Otoyolu'nda otomobil sürücüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, içindeki 2 kişi yaralandı

Ekmek büfesini ateşe verdi 



K adriye Hacıoğlu, sağlıklı dün-
yaya getirdiği yaşıtları gibi
gelişim gösteren, konuşup,

yürümeye başlayan ancak 2 ve 4
yaşlarından itibaren giderek adım
atamaz, giderek vücutları işlevsiz
hale gelen iki kızı; Cemre Nur ile
Melis’e 'beyincik erimesi' olarak da
bilinen 14 ayrı tipi bulunan hasta-
lığa yakalandı. Hastalığa yakalanan
iki çocuktan Melis, bitkisel hayata
girdikten sonra 6 yaşında yaşama
veda etti. Anne Kadriye Hacıoğlu,
aynı hastalığa yakalanan 21 yıldan
bu yana yatağa tamamen bağlı,
tepki vermeyen oksijen tüpü ve so-
lunum cihazına bağlı diğer kızı
Cemre Nur’u da kaybetmemek için
başından ayrılmak bilmedi.

2 yaşında teşhis kondu

Adını bilmediği hastalıkla ilgili ge-
lişmeleri tıbbi gelişmeleri kendi ça-
bası ile öğrendiği İngilizce ile takip
etmeye çalışan, yurt dışı ve Tür-
kiye’deki çocukları aynı hastalığa

yakalanan ailelerle sosyal medya
aracılığı ile sürekli temas kuran
Kadriye Hacıoğlu, 2 yaşında aynı
hastalık teşhisi konulan, 21 yıldan
bu yana annesi ile birlikte dönü-
şümlü ayrılamadıkları kızı Cemre
Nur’un kısa süre önce 25 yaşını bi-
tirdiğini söyledi. Hastalık ile müca-
dele eden bir dernek kurduklarını,
farkındalık oluşturmak için bileklik
yaptığını anlatan Kadriye Hacıoğlu,
DHA muhabirine hastalıkla müca-
dele eden kızı Cemre Nur’un so-
nuna kadar yanında olacağını
belirtti.

Bize anneliği öğretti

Kadriye Hacıoğlu, "Hastalığın ilk
dönemlerinde yatalak değildi. Yavaş
yavaş yatalak olmaya başladı. Sü-
rekli 24 saat onunla birlikteyim.
Gece-gündüz her anını paylaşıyo-
rum. Sürekli yanında olmak zorun-
dayım çünkü solunum cihazına
bağlı. Sürekli takip etmek, çevir-
mek, altını almak, bakımını yap-
mak gerekiyor. Ama biz böyle
mutluyuz. Kendimize böyle bir
düzen kurduk. İster çocuğunuzu
kaybedin ister hayatta olan ço-
cuğunuzla mücadele edin bu
süreçte ailelerin annelerin bir-
birine destek olmaları çok
önemli. Anneler Günü, anne-
leri onore etmek için düzen-
lenmiş bir gün. Ama ben
istiyorum ki çocuklarımız da
onurlandırılsın. Aslında ço-
cuklarımız bize anneliği öğ-
retti. Biz onlardan çok şey
öğrendik. 
Annelik zaten o kadar
doğal bir duygu ki kimse
bunu size öğretemez,
eğitemez, ama özellikle
çocuklarımız hasta ve
özel oldukları için bize
çok şey öğretti. Bize
acılarla nasıl başa çı-
kacağımızı, nasıl mü-
cadele edeceğimizi,
kayıplarımızla nasıl
başa çıkacağımızı,
birbirimizle nasıl
destek olacağımızı
öğrettiler. En
önemlisi o kadar
yaşadığımız acı-
lara rağmen te-
davi olan veya
daha iyi olan
çocukların gü-
lümsemesin-
den mutluluk
duymamızı,
mutlu ol-
mayı öğret-
tiler.
Aslında on-
lara teşek-
kür
borçlu-
yuz"
dedi.
DHA
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Küçükçekmece'de "Nöronal Seroid
Lipofusinozis" ya da 'beyincik erimesi'
olarak bilinen hastalığa yakalanan iki
kızından birini kaybeden, 21 yıldan
bu yana yatağa bağımlı hale gelen 
25 yaşındaki diğer kızının başından
ayrılamayan Kadriye Hacıoğlu, 
‘Anneler Günü’ne buruk giriyor

S enede bir gün ne anneyi anmaya yeter,
ne de sevgi ve saygı gösterileri bir
yaşam sürecinin karşılığı olabilir. Ev-

latlar için, annesiz bir hayat değil bir gün, bir
ömür boyu düşünülemez bile. Onlar yanı-
mızda yoksalar bile, yüreğimizde, beynimizde
bizimle beraber ve bizim için içimizde çok
özel yerlerde yaşar dururlar.

Bir sosyal deney farkındalık videosunda iz-
ledim. İnternette sahte bir iş ilanı veriliyor.

İş başvurusu yapanlarla işin tanımı ve
şartları konuşuluyor.

“Sıradan bir meslek olmayan hatta dünya-
nın en önemli mesleğini yapacaksınız.

Özel yetenek gerektirmeyen sürekli hareket
halinde olabileceğiniz belkide çalıştığınız süre
içinde hiç oturamayacağınız bir iş.

Herhangi bir saat sınırlaması yok. 24 saat
hatta haftalarca çalışabilirsiniz.

Bu iş için sabırlı olmanız gerekiyor. Ayrıca
bu işte çalışacağınız insanlar hassas insanlar
ve sizin ilginize ihtiyacı olan insanlar.

Sabahtan akşama kadar hatta isterlerse
sabaha kadar onlara hizmet etmeniz gereke-
cek. Hizmeti biraz geciktirdiğinizde bağıra-
caklar ama tepki göstermeyeceksiniz.

Aşçılık, doktorluk, muhasebe ve hemşirelik
bunların hepsini bilmelisiniz. Çalışacak kişi-

lerde bu özelliklerin hepsi ol-
malı. İnsanlar sizden bir zaman aşçılık, bir
zaman sağlık, bir zaman hemşirelik isteyebi-
lir veya hepsini birden isteyebilir.

Çok düzensiz insanların olduğu yerde çalı-
şacaksınız. Hatta siz düzenleyeceksiniz onlar
tekrar dağıtacak siz toplayacaksınız ve bunu
gülerek karışlayacaksınız.

Bütün dini, milli, resmi tatillerde bayram-
larda hatta hafta sonları bile çalışacaksınız

tatil yapmayacaksınız. Gerekirse iki katı bile
çalışabilirsiniz. Hasta olsanız dahi 
çalışacaksınız.

Ve bu iş için size hiçbir ücret ödenmeyecek.”
Bu şartlarda bu işi kabul eder misiniz?
Bu işi bir kuruş para almadan yapan mil-

yarlarca insan var desek inanır mısınız?

ANNELER...
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve

karşılıksız sevgiyi tarif et deseler bana, her-
halde sadece “anne” derdim.

Bunca zorluk bunca cefaya rağmen bir an-
neye evladını büyütmek yetiştirmek, hiçbir
zaman zor gelmez. En ağır gönüllü işçi anne-
lerdir. Bir de aile bütçesine katkıda bulun-
makta var. Bir yandan iş, bir yandan eş, bir

yandan çocuk..
Annelik gerçekten zor zenaat..
Victor Hugo; "Çocuğunu kaybeden bir anne

için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarla-
maz." diyor. Bu acıyı en derinden başka hangi
yürek duyabilir ki?

Bir annenin, savaş sırasındaki fedakarlı-
ğını ise bir eserinde şöyle anlatır;

“Ekmeği ikiye böldü ve aç çocuklara verdi.
Çavuş, "kendine hiç ayırmadı" diye homur-
dandı. Bir asker, "çünkü aç değil’" dedi.
Çavuş, "hayır, o bir anne" diye cevap verdi.

Anadolu insanın en güzel deyişlerinden biri
olan, "Ana gibi yar olmaz"ı da bir kez daha ha-
tırlarken, bu özel günde tüm annelerin önünde
sevgi ve saygı ile eğiliyor, iyi ki varsınız diyorum.

Sağlıcakla... 

En ağır işçi annelerdir

Kaymakam İnan
pazarı denetledi
İçişleri Bakanlığı’nın ‘Tam kapanma’
döneminde semt pazarlarına haftada 
1 günlüğüne izin vermesinin ardından
Avcılar’da açılan semt pazarlarında sıkı
denetim yapıldı. Kaymakam Kemal
İnan, önlemleri yerinde inceledi

avcılar’da bugün 13 semt pazarının
açılmasına izin verildi. Pazarlara belli
noktalarda giriş ve çıkış izni verilirken

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Belediyesi
zabıta ekipleri gün boyu denetim yaptı. Megafon-
larla da sık uyarılar yapılarak maske, mesafe ku-
rallarına mutlaka uyulması istendi. Avcılar
Kaymakamı Keman İnan, İçişleri Bakanlığı’nın
talimatı üzerine sıkı denetim uyguladıklarını belir-
terek, “Bu doğrultuda, esnafın Pazar tezgahlarını
en az 3 metre aralarla açması, müşterilerle birlikte
maske, mesafe hijyen kurallarına uyulması, saat-
lere bağlı kalınması ve riski arttırmamak için tüm
önlemler alındı. Pazarlara giriş ve çıkışları zabıta
ve kolluk güçleri ile kontrol altına aldık. Kalabalık
yoğunlaşınca pazara girişleri geçici olarak durdu-
ruyoruz. Tüm pazarları dolaşıp önlemleri gözden
geçiriyoruz” dedi. Müşteriler verilen Pazar iznin-
den memnun olurken, satıcılar da esnafın aynı
gün izin verilmesi nedeniyle normal zamandan
çok az tezgah açabildiğini söyledi. DHA
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Anne Kadriye Hacıoğlu, Anneler Günü’yle ilgili
de, "Kaybettiğimiz çocuklarımız yanımızda
değil. Benim küçük kızım artık yanımda değil.
Cemre Nur artık hiçbir şeye tepki veremiyor.
Bayramları, anneler günlerini sevmiyoruz.
Çünkü bunu çocuklarımızla paylaşamıyoruz, ku-
caklaşamıyoruz. Ama bunlara rağmen öyle bir
bağ oluşuyor ki kelimelerle konuşamıyor olsa-
nız bile öyle bir duygu ki sessiz iletişim kuruyor-
sunuz. Ben onun kalbini, o benim kalbimi
hissettiklerimi görüyor. Yani illa karşılıklı oturup
konuşmanız gerekmiyor. Anneler Günü’nden es-
kisi gibi nefret etmiyorum daha çok sevgi dolu
yaklaşmayı öğrendim. Ayrıca diğer ailelerle bir-
likte birbirimize destek olmanın da etkisi var”
şeklinde konuştu.

BAYRAMLARI SEVMİYORUZ!

Şile’nin sahiline mafya çökmüştü
Akçakese sahili tartışmalarına değinen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Akçakese sahilini gezdim. Herhangi
bir tahribat yok. Biz göreve gelene kadar 72 km'lik sahil hattına ne yazık ki mafya çökmüştü. Otopark
mafyasının, sahiller değnekçilerin elindeydi. Şimdi Şile’nin tüm sahillerini belediye işletiyor" dedi

Şİle Belediye Başkanı İlhan
Ocaklı, Akçakese Sahili hakkında
açıklamalarda bulundu. "Şile’nin

72 km'lik bir sahil hattı var. 2017 yılında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan pro-
tokol ile kullanım hakkı Şile Belediyesi'ne ve-
rildi" diyen Ocaklı, "Çevre ve Şehircilik
Bakanımız İlçemize geldiğinde bir adım attık
yaklaşık 30 milyon TL tutarında olan bir
projeyi 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Hazi-
ran'da bitmek üzere adım atacaktık ama
proje daha sağlıklı,daha güzel ve en önemlisi
esnafımız mağdur olmasın diye 30 Eylül ta-
rihine bıraktık" ifadelerini kullandı. 

Değer kazandıracak

Ayazma Plajı'nda olan bütün yapıların yıkı-
lacağını belirten Ocaklı, "Oraya Şile'ye yakı-
şır bir turizm anlayışı kazandıracağız.
Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kent mobil-
yaları, led aydınlatmalarıyla, estetik büfele-
riyle, büfelere ulaşan yollarıyla kolektif
olarak sahilleriyle ilçemiz turizmine ciddi an-
lamda marka değer kazandıracaktır. 72
km’lik sahil bandıyla, tarihi ve kültürel değer-
leriyle kadim bir yerleşke olan Şile, tüm bu
nitelikleriyle İstanbul’un ve Türkiye’nin en
önemli turizm destinasyonlarındandır. Her
zaman karşılaştığımız tek söylem var ya
neden insanlar Ege veya Akdeniz bölgesine
gidiyor.Tabi tercih ancak bizim ilçemizin
doğal ve tabiat güzellikleri o kadar fazla ki
beklide güzellik olarak oralardan daha önde-
yiz. Bizde bu güzellikleri marka olma yo-
lunda ilçemize yakışan ve kesinlikle doğal

yapıya zarar vermeden yapılması için varız.
Ama zarar vermek isteyenin de 
karşısındayız" dedi. 

Herhangi bir tahribat yok

Kıyı yasasından söz eden ve sözü Akçakese
sahiline getiren Ocaklı, "Akçakese sahilini
gezdim. Herhangi bir tahribat yok. Kaylar ile
ilgili tam tersine oradan çiçekler fışkırmış
tahrip gren kayalardan çiçek fışkırmaz diyor.
Ve on numara çok güzel olmuş diyor. Peki
Şile’de turizm diyoruz insanlar buraya gele-
cekler konaklayacaklar. Nerede konaklaya-
caklar? Bakın biz göreve gelene kadar 72
km'lik sahil hattına ne yazık ki mafya çökm-
üştü. Otopark mafyasının sahiller değnekçi-

lerin elindeydi. Şimdi Şile’nin tüm sahillerini
belediye işletiyor. Yani kim? Halkın kendisi
işletiyor. Dün mafya işletirken sesi çıkma-
yanlar bugün belediye işletince neden sesle-
rini çıkartıyorlar anlamak mümkün değil.
Burası yani Akçakese sahili Belediyenin yeri
kullanım hakkı da belediyenin. Belediye
demek siz demektir. Geçen yaz Akçekese sa-
hiline gittim orada beni görenler buranın
hali nedir? Ne olacak diyerek bana sordular.
Bir adım atmamız gerekliydi" diye konuştu. 

Kuruşu kuruşuna kayıtlı

"Yatırımcı diyoruz Allah aşkına yatırımcıyı
elde etmek için insanlar birbirileriyle yarışı-
yorlar" diyen Ocaklı, "Yatırımcıyı buralara
çekmek pek kolay iş değil. Şile Belediyesinin
turizm formatına yani Şile’nin formatına
uygun yatırımcılara kapıları açıktır. Ama ön-
celiğimiz sahillerde köylümüzün kendisidir.
Akçakese köyü derneğinin ilgilileriyle görü-
şen arkadaşlarım o bölgede bu taraz yatı-
rıma destek veren orasının doğasına
dokusuna dokunmaya asla müsaade etme-
yiz. Ediyorlarsa da cezai işlemle karşılığını
alırlar. Eğer yanlış bir işlem, imalat varsa ge-
reği yapılır. Ayrıca Belediyede oranın yüzde
15 ortağıdır. Her şey kayıt altındadır. Bugüne
kadar birçok piknik alanı, mesire alanı gibi
sahillerdeki yerler bir şekilde birililerine veril-
miş. Ama biz göreve geldiğimiz günden bu
zamana tüm bunları kayıt altına aldık ve be-
lediyenin envanterine geçirdik. Belediyenin
resmi kayıtlarındadır. Kuruşu kuruşuna ka-
yıtlıdır" açıklamasını yaptı. 

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı

Varyant
kaldırılıyor

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı, 
ömrünü tamamladığı gerekçesiyle kaldırılıyor. 

Beşiktaş-Ortaköy trafiğini etkileyecek olan çalışmaların 
3 günde tamamlanması planlanırken, Ortaköy'e 

dönüşler Beşiktaş Meydanı'ndaki ışıklardan yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafın-
dan gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Meydanı ve
çevresinin düzenlenmesi projesi kapsamında,

Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüşte kullanılan varyan-
tın kaldırılması çalışmaları başladı. Kullanım ömrünü ta-
mamladığı gerekçesiyle kaldırılan varyantın söküm
çalışmaları öncesinde, Beşiktaş-Ortaköy arasındaki trafik akışı
her iki yöne kapatıldı.

Yerinden söküldü

Hafta başında trafiğe kapatılan varyantın Çırağan Caddesi üze-
rindeki bölümünün bağlantı noktalarındaki beton iş makineleri
yardımıyla kırılırken, demir çubuklar ise oksijen kaynağı ile ke-
sildi. Bağlı bulunduğu çelik konstrüksiyondan ayrılan köprü par-
çası daha sonra vinç yardımıyla yerinden söküldü.
Beşiktaş-Ortaköy arasındaki araç trafiğini etkilemesi beklenen
söküm çalışmalarının birkaç gün boyunca süreceği öğrenildi. Çalış-
maların sona ermesinin ardından Ortaköy'e dönüşlerin Beşiktaş
Meydanı'ndaki ışıklardan sağlanacağı belirtildi. Yapımı süren metro
çalışmasının sona ermesiyle birlikte Beşiktaş Meydanı'nın yeniden
düzenleneceği, Barbaros Bulvarı-Ortaköy dönüşlerinin ise yol altın-
dan verilmesinin planlandığı öğrenildi.  DHA
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 5 Nisan günü sosyal

medyadan, “Yeni doğan bebeklerin
tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabile-
cek destek paketini, ihtiyaç sahiple-
rine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kam-
panyaya desteğe davet ediyorum” mesajını
paylaşmıştı. Bu paylaşımdan sonra hızlıca
harekete geçen İBB Sosyal Hizmetler Müdür-
lüğü, ilk olarak, sosyal incelemesi yapılmış ve
muhtaçlığı tespit edilmiş toplam 4.799 hamile
kadın ile birlikte gerekli şartlara uyan yaklaşık
10 bin ihtiyaç sahibi aileyi belirledi. Beşik içe-
risinde konulan ve bir bebeğin ilk 4 aylık tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerle dolu
koliler, dağıtıma hazır hale getirildi. 

Çok heyecan verici

“Yenidoğan Destek Paketi” kolileri için dü-
zenlenen tanıtım etkinliği, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İma-
moğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü’nün Edirnekapı’daki
biriminde gerçekleştirilen etkinlikte, İma-
moğlu çiftine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Şengül Altan Arslan ve Sosyal Hizmetler

Daire Başkanı Yavuz Saltık eşlik etti. Arslan
ile Saltık, projenin hayata geçirilişi, katkı su-
nanlar ve koli detaylarıyla ilgili bilgiler
sundu. Arslan ve Saltık’ın ardından ko-
nuşan İmamoğlu, projenin “heyecan ve-
rici” olduğunu vurguladı. 

Zor anlarında katkı 

Projede, tasarımda ve katkı sunma sü-
recinde emeği geçen kişi, kurum ve ku-
ruluşlara teşekkür eden İmamoğlu,
şunları söyledi: "Bir bebeğin 4 aylık ihti-
yacını ona sunmak, ihtiyacı olan ailelerin
çocuklarına bu fiziksel katkıyı, bu morali,
güzel beşiği, bu katkıyı sunmak önemli, de-
ğerli. Ama esas önemli olan, İstanbul'un be-
beklerinin, yani kızlarımızın, oğullarımızın
yanında olmak. Gerçekten dezavantajlı, ger-
çekten mağdur olmuş, bir bebekleri doğacak
ama yarın bile o bebeğin ihtiyacını nasıl karşı-
layacağını bilmeyen ailelerin en zor anlarında
bu fiziksel katkıyı sunmak, hem de imece usu-
lüyle sunmak, yani herkesin bir ucundan tut-
ması, birilerinin bir şeyler örüp yollaması;
eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nin katkı sun-
ması, İstanbul Gönüllüleri’nin, ‘Ben ne yapa-
bilirim’ diye çırpınması ya da İstanbul
Vakfı'nın buna zemin hazırlayıp bu organizas-
yonu hazırlaması bir başlangıç. Bu, 
büyümeli.”

Katkılar artarak sürecek

Benzer katkıların artarak süreceğine inandı-
ğını belirten İmamoğlu, “İstanbul ve İstanbul
dışında daha birçok gönüllünün, katkı suna-
cak pek çok insanın olduğunun farkındayız.
Zira bahsettiğimiz şey; çocuklarımız. Çocuk-
larımız, aslında geleceğimiz. Bir çocuk, ha-
yata ne kadar umutla başlarsa, ne kadar
güzel başlarsa, bir ülkenin geleceği de o
kadar güzel olacaktır ve o kadar umut
dolu olacaktır. Burada özellikle, bir ço-
cuğun o gelişimi esnasında katkı alabile-
ceği, değerli hocamız Prof. Dr. Selçuk
Şirin’in gelişimle ilgili kitaplarının yine
içinde olması, annenin, babanın onlara
bakarak çocuklarına katkı sunacak keli-
meleri mırıldanması, konuşmasına, geli-
şimine katkı sunması, hepsi çok ince
detaylar. Ateş ölçeri, biberonu, o mini
minnacık çocukların çorapları, yine
dudak mendili, pişik kremi, güzel zıbın-
ları, hepsi çok tatlı" dedi. 

1 yıl boyunca izleyeceğiz

Koli dağıtacakları aileleri 1 yıl boyunca ziya-
ret edeceklerinin altını çizen İmamoğlu,
“Bunu biz, verip, bırakmıyoruz. Uzman arka-
daşlarımız, 1 yıl boyunca, o ailenin moral,
motivasyon ve ihtiyaç noktasında yanında
olacak. Orada da bırakmıyoruz. Daha sonra
ihtiyacı olan çocuklarımıza, yine kreş imkanı
sunuyoruz. Yani tamamlayıcı, çocuğumuzun,

İstanbul'un çocuklarının, bir nevi ilkokul sevi-
yesine kadar hazırlanmasında, Büyükşehir
Belediyesi olarak en üst seviyede katkı süre-
cini planladık ve harekete geçirdik” şeklinde
konuştu. “Çok şey yapabilirsiniz, çok binalar
yapabilirsiniz, fiziksel mekanlar oluşturabilir-
siniz; ama hiç birisi, şuradaki duygunun ye-
rine geçemez” diyen İmamoğlu, “Çünkü,
burada söz konusu olan insan. Yani bir insa-
nın hayata başlangıç anı. Duamız; gerçekten
bu şehrin, bu ülkenin ve bütün insanlığın

güzel çocukları içindir. İyi, güzel çocuklar, ha-
yata şanslı bir şekilde, tümden eşit bir şekilde
gelirse, o dünya, kesinlikle güzeldir demektir.
Bunun için mücadele edeceğiz, bu kentin bu
kapsamdaki eksikliklerini gidermek nokta-
sında mücadele edeceğiz. Biz da üç evlat
edindik. Tabii ki bebekliği en iyi ben bilirim
demeyeceğim, eşim bilir. Bebekliğin, o anla-
rındaki güzellikleri, heyecanı hep beraber ya-
şadık; ama o onun ihtiyaçlarını en fazla
anneler karşılar. İşin doğası böyle” ifadelerini
kullandı. 

Anneler gününü kutladı

“Yenidoğan Destek Paketi”nin sadece kendi
fikri olmadığına dikkat çeken İmamoğlu,

“Zaten bizim da arzumuz şu: Her şeyi
benim düşünecek halim yok. Böyle bir
imkanım da yok; böyle olmasına da
gerek yok. İstanbulluların bana sun-
duğu her güzel fikri, hayata geçirmekle
sorumlu bir belediye başkanıyım; her
şeyi bilmekle sorumlu bir belediye baş-
kanı değilim. Onun için, iyi ki o güzel
fikirleri paylaşan dostlarımız var diyo-
rum” dedi. Yarının “Anneler Günü” ol-
duğunu da hatırlatan İmamoğlu,
“Bütün bebeklerimizi sevgiyle kucaklı-
yorum.  Ailelerini, annelerini, babala-
rını şimdiden tebrik ediyorum. Bütün
annelerin anneler gününü kutluyorum.

Buradan başta, kendi annemin ve yakın za-
manda kaybettiğimiz kayınvalidemin, annele-
rin doğum gününü kutluyorum. Bütün
annelerin güzel günlerde, sağlıklı bir yaşam
sürmesini diliyorum. Hayatını kaybedenlere
rahmet diliyorum. Minnet duyuyoruz onlara.
Bizi yetiştiren onlar. İyi ki varlar. Şunu kimse
unutmasın ki, cennet gerçekten annelerin
ayakları altındadır. Hepsinin ellerinden hür-
metle öpüyorum” diye konuştu. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Nisan’da sosyal medya hesaplarından
duyurusunu yaptığı “Yenidoğan Destek Paketi” kolilerinin dağıtımını, eşi
Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte başlattı. "Çok şey yapabilirsiniz, çok binalar
yapabilirsiniz, fiziksel mekanlar oluşturabilirsiniz; ama hiç birisi, şuradaki
duygunun yerine geçemez" diyen İmamoğlu, "Çünkü, burada söz konusu
olan insan. Yani bir insanın hayata başlangıç anı" ifadelerini kullandı
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YAŞANILABİLİR BİR
DÜNYA BIRAKMAK

Eşinin ardından konuşan Dilek Kaya İma-
moğlu da duygularını, “Alan elin, veren
eli görmediği çok güzel bir duyarlılık ör-
neği gösterdiniz. Emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum. Bebeklerin temel
ihtiyaçları bunlar; olmazsa olmazları.
Ama bu süre geçtikten sonra, aslında
bizim en büyük amacımız ve arzumuz,
onlara daha özgür ve daha gerçekten
içinde yaşanılabilir bir dünya bırakmak
bizim için daha da önemli. Sanırım o
zaman biz de çok mutlu oluruz ve bebek-
ler de dünyaya geldikleri için çok daha
mutlu olurlar” sözleriyle dile getirdi. İma-
moğlu çifti, ilk koliyi sembolik olarak da-
ğıtım aracına yükledikten sonra, projede
çalışacak personelle ve yöneticilerle anı
fotoğrafı çektirdi. 

İmamoğlu çifti, “Yenidoğan Destek Pa-
keti” etkinliğinin ardından Kayışda-
ğı’ndaki İBB Darülaceze Müdürlüğü’ne
geçti. Burada konaklayan yaş almış va-
tandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu
çifti, açık havada düzenlenen buluşmada
Darülaceze sakinlerine moral verdi. Ko-
ronavirüs önlemleri kapsamında, açık
havada ve uygun mesafe koşullarında
gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi
sunuldu. Etkinlikte kısa birer konuşma
yapan İmamoğlu çifti, Darülaceze sakin-
lerinin anneler gününü kutladı. Etkinlikte,
renkli görüntüler yaşandı.

DARÜLACEZE 
ZİYARETİ 

Özür yetmez 
istifa etmelisin!
Ekonomiye özürlü bir çocuğa sahip aile benzetmesi yapan  Beykent Üniversitesi Rektörü Prof.
Murat Ferman'a bir tepki de Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin 
Demir'den geldi. Ferman'ı istifaya davet eden Demir, "Sen kimsin ki özel çocuklara ve ailelerine
hakaret ediyorsun sen otizmli bir ailenin neler yaşadığına şahit oldun mu?" diye sordu

eKotürK TV kanalında
ekonomiyi değerlendirir-
ken ekonomiye özürlü bir

çocuğa sahip aile benzetmesi yapa-
rak tüm özel gereksinimli evlada
sahip aileleri inciten Beykent Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Murat Ferman’ı
esefle kınadı. Enflasyon için, bu çir-
kin benzetmeyi yapan Rektör Murat
Ferman gelen tepkilerin ardından
özür diledi. Ferman açıklamasında,
"Çok şikayet ediyoruz, geceleri bağı-
rıp çağırıyor, huzur bırakmadı, kom-

şularla tartışıyoruz diyoruz ama as-
lında çocukcağız hayatımızın bir
parçası. Onun sayesinde özellikli yer-
lere girebiliyoruz, indirimli kartı alı-
yoruz, çocuk parası alıyoruz, hak
etmediğimiz şeylere ulaşıyoruz diye
konuşan  Ferman, Enflasyon da
böyle bir şey, enflasyonun suç ortağı-
yız" ifadelerini kullanmıştı. 

Sen hiç şahit oldun mu?

Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim
Derneği Başkanı Bahattin Demir, bu

sözleriyle büyük bir gafa imza atan
Beykent Üniversitesi Rektörü Murat
Ferman’ı istifaya davet etti. Demir,
sosyal medya hesabından yayınla-
dığı videoda Murat Ferman’a "Sen
kimsin ki özel çocuklara ve ailelerine
hakaret ediyorsun sen otizmli bir ai-
lenin neler yaşadığına şahit oldun
mu? Sen bir babanın feryadına belki
yeri geldi isyanına tanıklık ettin mi?
Sen bir annenin gözyaşlarını yüre-
ğine akıttığına şahit oldun mu ki..."
tepkisini gösterdi. 

Hiçbir şey 
yokmuş gibi!
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile
semt pazarları bugün açıldı. 
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 
kurulan pazarda yoğunluk
yaşanırken, sosyal mesafe kuralı da
zaman zaman ihlal edildi

Koronavirüsle mücadele kap-
samında başlatılan 17 günlük tam
kapanma döneminde kapalı olan

halk pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelge-
siyle bugün 10.00-17.00 saatleri arasında
açıldı. Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı
yapılan Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki pa-
zarda yoğunluk oluştu. Pazar alanında sosyal
mesafe kuralı da zaman zaman unutuldu. 

Kaymakamdan uyarı

Öte yandan pazar alanında denetim yapıldı.
Denetimlere Sultangazi Kaymakamı Uğur
Kalkar da katıldı, Kalkar, "Bugün Sultanga-
zi'de 15 tane semt pazarımız açık. Pazarlarda
satışa saat 10.00'da başlandı. Saat 17.00'ye
kadar devam edecek. 3 metre kuralını pazarla-
rımızda uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşları-
mızdan ricam ise saat 17.00'ye kadar pazar
ihtiyaçlarını karşılamaları. Yine aynı zamanda
hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşları-
mızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına
uymalarını bekliyoruz. dedi.

Uzun süredir evdeydik

Pazarcı Hatice Baltacı, "Pazarlar açıldığı için
çok mutluyuz. Pandemi bir an önce bitsin ve
pazarlarımız eski düzenine dönsün istiyoruz.
Pandemi bizleri çok etkiliyor işlerimizi yapa-
mıyoruz. Uzun süredir evdeydik bugün pa-
zara çıktım" dedi. Pazarcı Mehmet İl ise,
"Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu.
Keşke daha önce açılsaydı. Şu an fiyatlarda
biraz artış var. Ama inşallah zamanla daha
uygun hale gelecek." diye konuştu. Pazara
gelen Nuriye Ceylan, "Evin ihtiyaçları olan
meyve ve sebze alıyorum. Erken gelmeye çalış-
tım ama şimdiden pazar kalabalık olmaya
başladı. Pazarda virüs kapmadan eve gitmek
istiyorum" dedi. Alışverişe gelen Şevval Kütük
ise, "Evde ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Bir
haftadır bakkaldan manavdan alıyorduk ama
pazardakiler gibi olmuyor" dedi. DHA

Annelere
süpriz 
kutlama
Esenyurt Belediyesi, hayvansever
kadınların annelerin gününü çiçek ve
hayvan maması vererek kutladı. Anne
Ayşe Giyici, “Çok güzel bir duygu, 
bu çalışmayı yapan herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar
günü olarak kutlanan anneler
günü, Koronavirüs sebebiyle so-

kağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Esen-
yurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,
sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapan ve
bulundukları yerlerde sokak hayvanlarını ko-
ruyan kadınların evlerine gitti. Ekipler, hay-
vansever kadınların annelerin gününü çiçek
ve hayvan maması vererek kutladı. Anneler
gününde unutulmadıklarını ifade eden Ayşe
Giyici, “Çok güzel bir duygu, bu çalışmayı
yapan herkese teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu. Ayşe Erik ise, “Esenyurt Belediyesi
hayvanlarımıza çok hizmet veriyor. Çok
memnunum teşekkür ediyorum. Anneleri-
nizi üzmeyin, onlar çok değerli. Böyle bir
günde hatırlanmak çok güzel” dedi. Esen-
yurt Belediyesi Veteriner İşleri görevlisi Mu-
hammet Yolcu ise “Hem çiçeklerimiz ile
hem de hediyelerimiz ile onların yanında
oluyoruz. Bütün annelerin, anneler gününü
kutluyoruz” şekline konuştu.

İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanı 

Ekrem İmamoğlu

Samyeli 
Engelsiz 
Yaşam ve 

Eğitim Derneği
Başkanı 
Bahattin 
Demir

SÖZ KONUSU 
OLAN İNSAN!
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Turkish Cargo 
Münih’e uçacak
Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo
taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, 
Almanya'da Frankfurt'tan sonra Münih'i de direkt
kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi

Global hava kargo taşıyıcıları arasında hızla
büyüyen Turkish Cargo, uçuş ağını güçlendir-
meye devam ediyor. Turkish Cargo, Frank-

furt’tan sonra Almanya’nın ekonomi metropolü Münih'i
de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi.

Güvenilir işbirliği

İstanbul-Münih arasında dün başlayan direkt kargo 
seferlerine ilişkin Turkish Cargo'nun internet sitesinde
THY'nin kargodan sorumlu Genel  Müdür  Yardımcısı
Turhan Özen'in görüşlerine yer verildi. Başlayan
seferlerle  Münih’in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına
önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ih-
racatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve
güvenilir bir iş birliği sunduklarını belirten Özen "Turkish
Cargo olarak yalnızca yaptığımız taşımalarla değil, üretti-
ğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığı-
mız sektörler ve yarattığımız büyük lojistik ekosistemle
birlikte ülkemizin kalkınmasında ve küresel ticaretin reka-
bet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü
kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

En geniş uçuş ağına sahip

Ekspres taşıyıcılar hariç, hava kargo markaları arasında 
96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo
uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, 25'İ direkt kargo
olan 363 uçakla yapılan seferlerle kıtaları birbirine bağlı-
yor. Airbus A330F tipi geniş gövde kargo uçakları ile yapı-
lacak Münih seferleri ile Avrupa ve Ortadoğu arasında
kurduğu hava kargo köprüsünün güçlendirilmesi 
hedefleniyor. DHA

Uluslararası yönetim
danışmanlığı şirketinin yaptığı

araştırmaya göre, her 100
kişiden 71’i seyahat etmeyi

düşünüyor. Aşılama
çalışmalarının yaygınlaşması

ile birçok kişinin tatil
konusunda harekete geçeceği

öngörülürken, ekonomistler
salgın sonrası tüketicilerin

alışkanlıklarının değişmesi ile
turizm sektöründeki şirketlerin

gerekli hazırlıkları yapması
gerektiği konusunda uyarıyor

B irleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO), 2020’nin kü-
resel turizm tarihinin en kötü yılı

olduğunu açıkladı. Son 1 yılda pandemi
ve kısıtlamalar nedeniyle seyahat edeme-
yen milyonlarca kişinin, 2021 yılında aşı-
lama çalışmalarının giderek
yaygınlaşmasıyla seyahat ve tatil konu-
sunda harekete geçeceği öngörülüyor. Bu
bağlamda sektörün, bu yıl toparlanmaya
geçmesi bekleniyor.

Seyahat istiyorlar

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi
Simon-Kucher & Partners, salgın sonrası
otel, turizm ve eğlence sektöründeki deği-
şen tüketici alışkanlıklarını inceleyen bir
araştırma yaptı. 2020’nin aralık
ayında 25 ülkede 3 bin 500’den
fazla kişinin katılımıyla yapılan
araştırmanın sonuçları, önce-
likle tatil amaçlı seyahat eden
her 100 kişiden 71’inin önümüz-
deki dönemde seyahat etmeyi
düşünebileceğini ancak bazı ko-
şulları olduğunu ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 29’u seya-
hat için kendilerinin veya halkın
çoğunluğunun aşı olmasını bek-
leyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da se-
yahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının
yeterli olduğunu söyledi. Ekonomistler ve
turizm sektörünün öncüleri ise otel, tu-
rizm ve eğlence şirketlerinin değişen tüke-
tici alışkanlıklarına uyum sağlamaları ve
2021 ile 2022 yılı için gerekli hazırlıkları
yapmalarının büyük önemini vurguluyor.

Araç tercih ediliyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Altınbaş Üniversitesi’nden ekono-

mist Prof. Dr. Emre Alkin, “Tüm sektör-
ler özelinde söylemem gereken bir şey
var. Konjonktürel olarak ortaya çıkmış
olan ciro artışları ya da tam tersi ciro-
larla ilgili sıkıntıları sanki ilelebet kala-
cakmış gibi düşünmesinler. Hesaplarını
normalleşmeye göre düşünsünler. Bu-
rada en kritik karar, pandemi esnasında
insanların edindikleri alışkanlıkları pan-
demiden sonra ne derecede devam etti-
receğidir. Şu anda insanlar uçağa
binmiyor diye arabayı, kendi özel araçla-

rını tercih ediyor. Salgın bittikten sonra
insanlar uçağa binecekler. Uzak mesafe-
lere otomobille gitmek çok mümkün
değil” dedi.

Talepler birikecek

Pandemide birçok kişinin son anda re-
zervasyonları tercih ettiğini belirten
Alkin, “Bugünün olumsuz şartlarına ba-
karak, son dakika rezervasyon yapanlar
şanslı oldu. Şu anda oteller son anda
yapılan rezervasyonları kabul ediyor.
Ancak bu alışkanlığın devam ettirileceği
anlamına gelmiyor. Çünkü bir anda
pandemi ortadan kalktığında, herkes
evinde oturmaktan sıkıldığı için müm-
kün olacak ilk tatil anında bir yerlere gi-

decekler. O zaman da korkunç bir bi-
rikme olacak. O yüzden benim tüketici-
lere tavsiyem, 2022 için düşündükleri
izin günlerini bir kenara yazsınlar. Gide-
bilecekleri yerlere, otellere baksınlar.
İzinlerine 1 yıl kala, rezervasyon yap-
maya başlasınlar” diyerek tüketicilere
tavsiyelerde bulundu.

Kimse bilet bulamayacak

Seyahat talebi artan tüketicilerin en çok
uçakları tercih edeceğini söyleyen Alkin,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketiciler
uçak biletlerini de ayırsın. Kimse uçak
bileti bulamayacak, net söylüyorum.
Çünkü hava yolları şirketleri, büyük ihti-
malle, dünyadaki uçak sayılarını azalttı-
lar. Şimdi o hangarlardan uçakları geri
çıkaracaklar. Bu da epey uzun bir süreç.
Aşırı talep birikmesi olacak fakat ilk
etapta uçak arzı az olacağı için yetişmek
pek mümkün olmayacak. Fiyatlar arta-
cak, yer bulunmayacak ki şu anda bile
böyle uçaklarda. Tüm bunlar oteller için
de geçerli. Ancak bu tabloya bakarak
oteller ve hava yolu şirketleri hemen
kapasite genişlemesine karar vermesin-
ler. İnsanlar yavaş yavaş üzerlerindeki
ataleti atacaklar. Şimdi baktığımızda,
2022’ye doğru bile rezervasyonlar ço-
ğalmaya başladı. Baya bir talep var.
Araştırmadan gelen ortalamada yüzde
70 civarında evde oturan insanlar ‘ben
artık bir tatile çıkayım’ diyor. Yani hem
yerli hem yabancı turistin otelleri ve
uçakları dolduracağı bir sezona girece-
ğiz. Bu demek değildir ki kurtulacağız.
2022 için de bu geçerli. 2023 yılında, tu-
rizm sektörü kendini toparlanmış gibi
hissetmeye başlayacak. Yani daha çok
uzun yol var.” DHA

2021’DE TURIZM
CANLANACAK!

istanbul Rehberler Odası Başkanı Sedat
Bornovalı ise “Hemen hemen sıfıra düşmüş
olan seyahat talebinin artması kuşkusuz
büyük bir sürpriz olmaz. Toplamda büyük
bir risk var ve o riskin ortadan kalkması
umudu mevcut. Bu nedenle de yüzde 71’in
tatil amaçlı seyahat etmeyi düşünebilmesi
çok olağan. Diğer yandan asıl yapmamız
gereken diğer yüzde 29’u sorgulamak. Se-
yahat edecek kişiler evde veya kentlerinde
kalmanın ruh haliyle tatile gitmeyi hatta
normalin üzerinde masraf etmeyi kabulle-

nebilir gibi görünüyorlar. Piyasa yeni fiyat-
larla şekillendiğinde ailelerce geçen yılın
ekonomik sonuçlarıyla birlikte yapılan de-
ğerlendirmeler ne yazık ki ertelenebilen bir
ihtiyaç olan turizme hemen yeşil ışık yak-
mayabilir. Yine de tabii ki turizm endüstrisi
bu yıl toparlanmaya geçecektir” diye ko-
nuştu. Tüketicilerin bir kısmının kalabalık
ortamlarını özlediğini bir kısmının ise daha
az kalabalık tatil beldelerini tercih etmek is-
tediğini söyleyen Sedat Bornovalı, "Doğru-
dan irtibatta olduğum tüketiciler söz konusu
olduğunda hem yurt içinden hem de yurt dı-
şından yoğun talepler geliyor. Herkes ümit
verici sözler duymak ve bunlara inanıp se-
yahate tekrar başlamak istiyor. Diğer yan-
dan kimse tam eskisi gibi gezmek
istemiyor" dedi. 

BÜYÜK BİR RİSK VAR!

Çocuklara bayramlık
Bahçelievler aile destek evi, ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kapı kapı gezerek bayramlık kıyafet
dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Aile Destek Evi’nde yılın her günü ihtiyaç sahiplerine
hizmet verdiklerini ve bayramdan dolayı kıyafetlerin hiç kullanılmamış olduğunu söyledi

İsTanbul Bahçelievler
Belediyesi tarafından
bayram öncesi hazırla-

nan hediye paketleri, tam kapanma-
dan dolayı evlerinden çıkamayan
ailelerin yanına gidilerek kapılarında
teslim edildi. Amaçlarının maddi
olanakları kısıtlı olan komşularına
katkıda bulunmak olduğunu söyle-
yen Bahçelievler Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır, “Bu kapsamda
bini aşkın çocuğumuza ve annele-

rine hediye ulaştırmış olacağız” diye
konuştu.

Bağışçılara teşekkür

Hediyelerin hayırsever bağışçıların
desteğiyle verildiğini belirten Bele-
diye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ba-
ğışçılara teşekkür ettiğini söyledi.
Bahadır sözlerine şöyle devam etti:
“Burası Bahçelievler aile destek evi.
Yıllardır vatandaşlarımız, fabrika ya
da atölye sahipleri buraya bağışta

bulunuyor. Özellikle kıyafet bağı-
şında bulunuyorlar. Sıfır ve ikinci el
kıyafetlerimiz burada toplanıyor.
Bunlar temizlenip ütülenerek ihtiyaç
sahiplerine veriliyor.  Buradaki ekiple
ihtiyaç sahiplerinin evine gidip on-
lara yaşına, tahmini boyutlarına göre
ihtiyacı olan bayramlık kıyafetleri
verdik. İnsanları bayramda hatırla-
mak istedik. Her yıl yaptığımız şeyi
bu yıl da yaptık. İnsanların gönlünü
aldık.”

40 bin aileye koli

Bu yapılanların haricinde Rama-
zan’da belediyenin 40 bini aşkın koli
ve erzak kartı dağıttığını belirten Be-
lediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,
insanların bu koliler sayesinde iftar-
larını gerçekleştirdiklerini ve aldıkları
kartlarla ilgili marketlerden alışveriş
yapabildiklerini söyledi.
Pandemi sürecinde vatandaşın ya-
nında olmaya gayret gösterdiklerini
ifade eden Bahçelievler Belediye Baş-
kanı Dr. Hakan Bahadır, "Her yıl ol-
duğu gibi bu yıl da üzerimize düşen
görevi yerine getirmenin huzur ve
mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal des-
teğe ihtiyaç duyan komşularımıza bir
nebze bile olsa yardımcı olmaya ve
yüzlerini güldürmeye çalıştık. Des-
teklerimiz her zaman devam edecek"
dedi. DHA

Anlamlı kutlama
Günışığı projesi çerçevesinde az görenlere yönelik
erken müdahale eğitimi alan çocuklar, yaşadıkları
tüm zorluklarda en büyük destekçileri olan 
annelerinin Anneler Günü’nü, yaptıkları portreleri
onlara hediye ederek kutladı

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi
kapsamında Günışığı’nın az gören çocukları,
Anneler Günü’ne özel bir sürpriz hazırladı. Az
gören çocuklar, en büyük destekçileri olan an-

nelerinin bu özel gününü, yaptıkları portreleri onlara he-
diye ederek kutladı. Türk Telekom, Engelsiz Yaşama
Derneği (Ey-Der) iş birliği ile az gören çocukların görme
yetilerini geliştirebilmeleri için sosyal sorumluluk projesi

hayata geçirdiğini duyurdu. Kurum-
sal sosyal sorumluluk projesi ‘'Günı-
şığı'na katılan çocuklar, İstanbul
Modern iş birliğiyle hazırlanan Sa-
natın Günışığı Eğitim Programı kap-
samında, bu defa Anneler Günü için
bir araya geldi. Sanatın Günışığı Eği-
tim Programı dahilindeki atölyede,

İstanbul Modern’in koleksiyonda yer alan Aliye Berger’in
'Otoportre', Tony Cragg’in 'Çirkin Yüzler' çalışmaları gibi
birçok ünlü eser inceleyen çocuklar, sanat tarihi ile sanat-
çılar hakkında bilgi sahibi oldu. Sanat yoluyla bir araya
gelen Günışığı Çocukları, atölyede yaptıkları portreler ile
yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

Bezos’un nakite 
İhtİyacı var!
Dünyanın en zengin insanı Jeff 
Bezos, kurucusu olduğu Amazon'da
sahip olduğu hisselerden yaklaşık 
5 milyar dolar değerindeki kısmı 
son bir haftada sattı

ABD'li milyarder Jeff Bezos, yüzde 10'un üze-
rinde paya sahip olduğu Amazon hisselerin-
den yaklaşık 5 milyar dolarlık kısmı bu hafta

sattı. E-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon'un kurucusu
olan Bezos, bu hafta iki ayrı günde 2,4 milyar dolar ve 2,6
milyar dolarlık hisse sattı. Bloomberg, satış rakamını
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu belgelerine
dayandırdı.

Serveti 192,1 milyar dolar
192,1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin in-
sanı olan Bezos, 2020'de de toplamda 10 milyar doların
aşan değerde Amazon hissesi satmıştı. 1997'de şirketi
halka arz eden Bezos, ilk 15 yılda Amazon hisselerinin
beşte birini yaklaşık 2 milyar dolara sattı ancak sonra-
sında şirketin değeri hızla arttı. Bugün 1,66 trilyon dolar-

lık piyasa değerine sahip
olan Amazon'un hisseleri-
nin sadece yaklaşık se-
kizde biri Bezos'un elinde
bulunuyor. Amazon'un pi-
yasa değeri, salgında e-ti-
caretteki hızlı yükselişle
yüzde 76 değer kazanmıştı.
2021'de ise hisse değerin-
deki artış geride kalan sü-
rede yüzde 1,1 oldu.
Bloomberg, Bezos'un hisse
satışından elde ettiği geliri,
roket şirketi Blue Origin'i
fonlamak için kullandığını
aktardı.
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HICBIR ZAMAN 
BAS EGMEDIM!
C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun 
İftar Sofrası" programına, video kon-

ferans aracılığıyla bağlandı. Konuşmasında, 
gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, on-
larla sohbet etmeye, onları dinlemeye büyük 
önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heye-
canımızı gençlikten alıyoruz. Milletimizin geç-
mişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz 
hep önde oldu, öncü oldu. Yarının büyük ve 
güçlü Türkiye'sinin önderleri ve mirasçıları da 
yine gençler olacaktır. Sizlere müreffeh ve 
güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle ça-
lışıyoruz. İnanıyorum ki sizler de devraldığınız 
bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Yaşa-
mın her alanında yapacağınız tercihlerin, ala-
cağınız kararların kişisel hayatınızla birlikte 
ülkemizin geleceğini de inşa edeceğini unutma-
yın. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. 
Sizlerle gurur duyuyoruz"dedi. 

Eğitimler devam etti 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs 
salgınının ülkedeki gençlerin eğitim ve sosyal 
yaşamına yansımaları olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü 
eğitim-öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimle-
rinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağ-
ladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre 
daha hepimizin fedakârlık yapması gerekiyor. 
Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek, bu salgını en 
kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döne-
ceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. 
Bu vesileyle her birinize Rabbimden başarılı ve 
sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum." 

Dezenformasyon yapılıyor 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin aileleri ve 
arkadaşlarına selamlarını ileterek, "Şimdiden 
Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı teb-
rik ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra bağlantılarla gençlerin sorularını 
cevapladı. Rize'den bağlanan 20 yaşındaki Eda 
Nur Balcı, salgının yarattığı tahribata karşılık 
destek paketleri açıklandığını hatırlatarak, 
gençlere bu süreçte bir sorumluluk düşüp düş-
mediğini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları söyledi: "Sormuş olduğun 
sorunun içeriği itibarıyla gerçekten tüm gençli-
ğimizi yakından ilgilendiren bana göre üç tane 
önemli boyutu var. Birincisi, kurallara riayet 
ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan 

çıkmasına özellikle gençlerimizin yardımcı ol-
ması, destek vermeleridir. İkincisi, yalan ve yan-
lış haberlerle milletimizin moralini bozmak 
isteyenlere fırsat tanımamalarıdır. Biliyorsunuz 
ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu 
kadar önemli yatırımlar olmasına rağmen, bu 
yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. 
Üçüncüsü ise şartlar ne olursa olsun kendile-
rini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe 
hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız 
sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçi-
recek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sa-
hibi olmanızı değil, bunun yanında irfan sahibi 
olmanızı, bunun yanında hikmet sahibi olma-
nızı da istiyorum. Yani ilim, irfan ve hikmet. 
Bunların üçü zaten bir arada olduğu zaman o 
gençliği kimse yıkamaz." 

Vefat sayısında düşüş var 

Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu 
Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kele-
pircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüpha-
nesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını 
belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi 
sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba 
gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra 
okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle cevap-
ladı: "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak 
yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki 
günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımı-
zın en önemli gündem maddelerinden bir ta-
nesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların 
açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüp-
hesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok 
önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. 
Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında 
düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice 
vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayıla-
rında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya 
başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde 
şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla 
buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiği-
mizden emin olabilirsiniz. Zira herhâlde bir 
gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki 
arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler 
gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, 
kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an 
önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak 
ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir 
arada olmaktır." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik yıllarından 
beri hep siyasetin ve yoğun sosyal hayatın 
içinde olduğu için iftarları çoğu zaman çekir-
dek ailesiyle yapamadığını anlatarak, şunları 

söyledi: "O denli aileden uzak bir durumun 
içindeydik. Bununla birlikte iftarda birlikte ol-
duğumuz her kesimden insanımızı büyük aile-
mizin bir parçası olarak görüyoruz. Elbette 
bulduğumuz her fırsatta çocuklarımızla, torun-
larımızla, yeğenlerimizle iftar yapmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama ben 
yine de sizlere özel olarak şu tavsiyemi yapıyo-
rum. Aman hem ailenizle birlikte iftar yapmak-
tan ama bunun yanında da fakir fukara, garip 
gureba sofrasında olmaktan da bence geri dur-
mayın. Okuldaki arkadaşlarınızla, tabii korona 
hep önünü kesiyor ama birlikte iftar yapmak 
da bir başka zevktir. Ondan da ayrı kalmayın 
derim." 18 yaşındaki üniversite sınavına hazır-
lanan Mert Eren Yavuz, Diyarbakır'dan katıl-
dığı programda "Sizin gibi saygıdeğer bir devlet 
büyüğümüzle konuşmanın verdiği sevinç ve 
gururu yaşıyorum. Yakınınızdaki eş, dost ve 
akrabalarınız sizin için 'Tam bir Kasımpaşalı' 
ifadesini kullanıyor. Sizce sizi Kasımpaşalı 
yapan en belirgin özellikleriniz nelerdir?" diye 
sordu. 

Büyük faydasını gördüm 

Kasımpaşa'nın İstanbul'un en renkli insan çe-
şitliliğine, buna bağlı olarak da en zengin kül-
türe sahip semtlerinden biri olduğuna değinen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları anlattı: 
"Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı ken-
dim için adeta bir lütuf olarak görüyorum. Her 
ne kadar birileri Kasımpaşalı deyimini kabada-
yılıkla örtüştürmeye çalışsa da bana göre Ka-
sımpaşalılığın en önemli özelliği işte bu insan 
ve kültür zenginliğidir. Siyasette, belediye baş-
kanlığında, Başbakanlıkta ve Cumhurbaşkanlı-
ğında böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın 
çok büyük faydalarını gördüm. En azından o 
aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Hiçbir 
zaman namertlerin karşısında baş eğmedim. 
Mert olmaktan asla taviz vermedim. İşte o Ka-
sımpaşa'nın bana vermiş olduğu o kültürün bir 
gereğidir. Hep dik durduk, dikleşmedik. İşte 
onu oradan aldım. Bundan dolayı da Kasım-
paşa'nın tüm o geçmişteki büyüklerime, benim 
de çocukluğumu geçirdiğim, oradaki hakikaten 
irfan idrak sahibi büyüklerime çok teşekkür 
ediyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyo-
rum." 

Dünya beşten büyüktür 

Afrin'de iftar saatine doğru, oradaki dükkânla-
rın kapılarında kendisinin fotoğraflarının asılı 
bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle devam etti: "Bu acaba niçin? Af-

rinli böyle bir sevgiyi, o resimlerle nasıl sembol-
leştiriyor? Birbirimizi tanımıyoruz. Tanıyoruz. 
Nereden tanıyoruz? Onlar mazlum durum-
dayken bizler kardeşleri olarak onların yanında 
yer aldık, oradan tanışıyoruz. Biz işte tüm bun-
lardan aldığımız güç ve motivasyon ile birlikte 
vesayetten darbecilere kadar herkese meydan 
okuyor, 'Dünya beşten büyüktür', bunu nerede 
söyledik? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 
söyledim. Bazıları 'Hani nerede, ne söylüyor?' 
filan diyorlar da, hâlbuki bir videoyu falan ka-
rıştırsa oradan görecek. Dünya bütün adalet-
sizlikleri yaşadığı yerde, karşısında adaletle 
hükmetmeye çalışan bir Türkiye var. Bunun 
için de diyoruz ki; dünya beşten büyüktür. 
Bunu bugün söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. 
Kaldı ki Birleşmiş Milletler'de daimi üye sayıla-
rının tamamı, bütün ülkeler, üye sayısı 196, 
bunların da tamamı daimi olabilmeli, ama dö-
nerli şekilde, ama farklı şekilde. Bunu her gitti-
ğimiz ülkeye anlatıyoruz, kabul ediyorlar. Şu 
anda beş tane daimi üye ülkenin iki dudağı 
arasında. Bu adil bir dünya değil. Artık dünya 
1. Dünya Savaşı sonrası şartlarda değil, onlar 
artık geride kaldı. Şimdi eğer yeni bir dünyayı 
hep birlikte kuracaksak, bunu ben göremezsem 
bile inşallah sizler göreceksiniz. Sizler bunu ba-
şaracaksınız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, İz-
mir'den bağlanan Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencisi Deniz Kaya'nın, yoğun çalışma tem-
posu ile yoğun siyasi hayatının, aile hayatında 

baba ve dede rolünü nasıl etkilediğini sorması 
üzerine, şunları söyledi: "Deniz şimdi öyle bir 
soru sordu ki, yaramı deşti. Bu seçim çalışma-
larından, gece geç saatlerde eve gelişlerden bir 
tanesinde de yine eve çok geç gelmiştim. Yatak 
odamızın kapısına büyük kızım bir pusula ya-
pıştırmıştı. Pusulada şu yazıyordu. 'Babacığım 
bir geceni de bize ayırır mısın?' Çünkü her gece 
eve geliş saat 24.00, 01.00. Ben geldiğim de bir 
de bakıyorum çocuklar yatmış. Ama biz de 
tabii çalışmalarımızı yapıyoruz, toplantılarımız 
oluyor vesaire. Belki yanlış yaptım ama sonra 
düşünüyorum ki biz çalışmazsak, o çalış-
mazsa, bu çalışmazsa kim çalışacak? Bir şeyler 
yapmamız lazım. Yarının aydınlık Türkiye'sini, 
hani diyoruz ya Gazi'nin söylediği gibi 'Muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak' Bu 
lafla olmaz. Eğer Türkiye'yi muasır medeniyet-
ler seviyesinin üstüne çıkaracaksak, çok çalışa-
cağız, çok gayret edeceğiz. İşte 18 senede öyle 
çalıştık, öyle çalıştık ve hâlâ çalışıyoruz ki, bak 
İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya dü-
şürdük mü? Artık arabanıza biniyorsunuz, 3 
saat 15 dakikada İstanbul'dasınız veya İstan-
bul'dan İzmir'desiniz. Şimdi davama, ülkeme 
ve milletime karşı sorumluluklarımı yerine ge-
tirmek için koştururken çocuklarıma yeteri 
kadar vakit ayıramamış olmak tabii ki en 
büyük yaramdır. Hamdolsun onlar bu durumu 
gördükleri için fedakârca sabrettiler ve hep ya-
nımda yer aldılar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin  
Köşkü'nden video konferans aracılığıyla bağlandı. Kasımpaşa'nın İstanbul'un en renkli insan çeşitliliğine, buna 
bağlı olarak da en zengin kültüre sahip semtlerinden biri olduğuna değinen Erdoğan, "Aldığım kültür bana  
baş eğdirmedi. Hiçbir zaman namertlerin karşısında baş eğmedim. Mert olmaktan asla taviz vermedim" dedi

KONYA'DAN katılan lise son sınıf öğrencisi 
Fatih Furkan Emre Deveci, Millî Teknoloji 
Hamlesi'nin, hem gençlerde hem de Türk 
halkında heyecan uyandırdığını belirterek, 
"Bugünden baktığımızda gelinen noktayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz, biz gençleri 
Milli Teknoloji Hamlesi'nde daha neler 
bekliyor?" sorusunu yöneltti. Erdoğan, bir 
ülkenin gerçek manada egemen bir devlet 
hâline gelebilmesinin bazı şartları oldu-
ğunu ifade ederek, "Bunlardan bir tanesi 
de teknoloji geliştirebilen ve üretebilen alt-
yapıya sahip olmasıdır. Bakın ülkemden 
şöyle bir profil çiziyorum. Biz bir zamanlar 
toplu iğneyi dahi üretemiyorduk. Biz aynı 
şekilde millî savunmada yüzde 20 yerli, 
bunun dışında tamamen ithal savunma 
sanayinde kullanım yapıyorduk. Ama 
şimdi yüzde 20'den yüzde 76'ya çıktık. Ne-

reden nereye. Belki bilinçli olarak, belki 
gaflet sebebiyle uzunca bir süre Türkiye 
millî ve yerli teknolojiden uzak kalmıştır. 
Göreve geldiğimizde bu acı durumun en 
büyük ve tehlikeli yansımalarını da sa-
vunma sanayinde gördük. Amerika'ya git-
tim. Amerika Başkanı, evlat Bush'tan ben 
bu dronlarla ilgili, İHA'larla ilgili 'Bize İHA 
vermeyecek misiniz?' dedim. O zamanlar 
bize 48 saatte bir anlık İHA gönderiyorlar. 
Ne için biliyor musun? Terörle mücadele 
için. Hemen o zamanki Dışişleri Bakanı'nı 
yanına çağırdı, o da toplantımızdaydı. 
Dedi ki 'Niye böyle yapıyorsunuz?' Dışiş-
leri Bakanı da o zaman Rice. Dedi 'Bun-
dan böyle kesinlikle Türkiye'ye insansız 
hava aracı, bakın SİHA demiyorum, İHA 
vereceksiniz' 24 saatliğine bize İHA'lardan 
veriyorlardı. Terörle mücadele edeceksin."

TOPLU İĞNE BİLE ÜRETEMİYORDUK 

SAĞLIK sisteminin gücü sayesinde pek çok 
yerde ortaya çıkan felaket görüntülerinin 
Türkiye'de yaşanmadığına değinen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, gıda üretimi ve teda-
rikindeki güçleri sayesinde de hiçbir insanın 
temel ihtiyaçlarını karşılama hususunda sı-
kıntıya düşmediklerini aktardı. Bununla bir-
likte zorunlu olarak aldıkları kısıtlama 
tedbirlerinden olumsuz etkilenen kesimler 
olduğunu da bildiklerini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Hiçbir 
vatandaşımızı sahipsiz bırakmama anlayı-
şıyla çok yönlü bir destek programını ha-
yata geçirdik. Salgın döneminde şimdiye 
kadar, sosyal koruma kalkanı adı altında, 

bakın gençler burası çok önemli, 61 milyar 
liralık bir meblağı karşılıksız olarak her ke-
simden ihtiyaç sahibi insanımıza dağıttık. 
61 milyar diyorum. Bu çerçevede, hane 
bazlı sosyal destekler kapsamında yaklaşık 
2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi vatandaşı-
mıza 8,5 milyar lira aktardık. İstihdamı ko-
rumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinden 3 
milyon 765 bin, nakdi ücret desteğinden 2,5 
milyon, işsizlik ödeneğinden 1 milyon insa-
nımız istifade etti. Normalleşme desteği için 
de 3,2 milyon esnafımıza 4 milyarın üze-
rinde karşılıksız destek sağladık. Gelir kaybı 
ve kira desteği olarak da 5 milyar liranın 
üzerinde bir kaynağı esnaflarımıza hibe ola-

rak dağıttık. Bakın, karşılıklı ödeme değil, 
hibe olarak dağıttık. Ayrıca vergi ve sigorta 
primlerinden çek ve senetlere kadar, reel 
sektörün işleyişinde sıkıntıya yol açabilecek 
ödemeleri erteledik. Tüm bunlara ilave ola-
rak, faizsiz veya düşük faizli kredilerle esna-
fımızdan sanayicimize kadar iş dünyasının 
tüm kesimlerini 315 milyar lirayı bulan bir 
kaynakla destekledik." Cumhurbaşkanı Er-
doğan, temennilerinin, salgının bir an önce 
sona ermesi ve insanların hayatlarının nor-
male dönmesi olduğunu, bu gerçekleşene 
kadar millete verdikleri destekleri, gerekti-
ğinde çeşitlendirerek sürdürmekte kararlı 
olduklarını vurguladı. DHA

KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMADIK

Recep Tayyip Erdoğan



“Motivasyonum çabuk düşüyor”  
“Motivasyonumu sürekli kılamıyorum” 
“Kendimi nasıl motive edebilirim?” 

*** 

Müşterilerim ve danışanlarımdan 
sık duyduğum sorulardan biri 
motivasyonla ilgilidir. Kim bilir 

belki bu satırları okuyan siz de benzer hal-
leri yaşamakta ya da ekibinizde, ailenizde, 
yakın çevrenizde böyle söyleyen kimselere 
rastlamaktasınızdır. 

Söylemleriyle eylemleri birbirini tutma-
yan, her seferinde büyük kararlar verip, ye-
rinde sayan hatta sayıklayan, heyecandan 
uzak, pozitif duyguları körelmiş; hiçbir 
şeye dair ilgi duymayan, duyamayan yaşam 
enerjilerini yitirmiş insanları nasıl motive 
edebiliriz? 

Bu denli sorular zincirinin sonunda 
“Kim uğraşacak?” dediğinizi duyar gibi-
yim. Aslında tam olarak da doğru yanıtı 
vermektesiniz. Çünkü böylesi negatif kişile-
rin iyiliği için bir şeyler yapmayı istemek, 
onların üzerine titremek kendimize yük al-
maktan başka bir şey değildir?  

Ben sadece hayata karanlık bakanları 
değil, aynı zamanda aydınlık bakanları da 
motive etmiyorum.  

Neden derseniz? 

İç motivasyon ve dış motivasyon 

Motivasyon ikiye ayrılır; İç motivasyon 
ve Dış Motivasyon. 

Dış motivasyon, kendini amacı doğrultu-
sunda odaklayamayan, isteme halinden ak-
siyona geçemeyen kimselerin; karar, plan 
ve uygulamadan oluşan başarı üçgeninin 
yol haritalarını başkalarının çizdiği, nasıl 
ve ne şekilde yol alacağını başkalarının 
söylediği, ne zaman, nerede ve nasıl davra-
nacağını başkalarının ifade ettiği pasif 
eylem halidir. Dış motivasyonda kişi, edil-
gen bir öznedir. 

Başka bir alandan örneklendirelim… 

Üç günlüğüne araba kiraladığımızı var-
sayalım. Kira bir emanettir, hiçbir zaman 
sahiplik hissi vermemektedir. Elimizde üç 
günün sonunda iade edeceğimize dair bir 
sözleşmemiz var. Bu da izin günü bitti-
ğinde yeniden kiralamamız anlamına gel-
mektedir.  

Dışarıdan gelen motivasyon da böyledir; 
etkisi en fazla 72 saat sürmektedir.  

Vakit dolduğunda odağımız tükenmiş, 
yol haritamız silinmiş, hedef görünmez 
hale gelmektedir. Yeniden yola koyulmak; 
evet, ben bu işte varım! ben başarırım! di-
yebilmek için bizi ayağa kaldıracak, yüzü-
müzü gülümsetecek, sırtımızı sıvazlayacak 
birilerine hatta olaylara ihtiyacımız ola-
caktır. Düşünün! Her 72 saatte bir böyle 
bir ihtiyacın arayışında olmak, insanı dışa 
bağlı değil, bağımlı kılmaktadır. 

Bunu da sigara içen biri üzerinden ör-
neklendirerek pekiştirelim… 
İnsanların da baskısıyla sigarayı bı-

rakma kararı veren bir karakterimiz olsun. 
On beş yıldır içiyor fakat son yıllarda bu 
alışkanlığından dolayı memnuniyetsizliğini 
defalarca kendi içinde de dile getiriyor.  

*** 
Pazartesi sabahı iş yerine gidiyor… Ar-

kadaşlarından bazıları sohbet sırasında si-
gara içiyor, kendisine de uzatıyorlar ama 
karakterimiz kendinden pek ala emin, 
“Ben bıraktım” diye ikramı geri çeviriyor. 
Çünkü o an motivasyonunun %100 zirve-
sinde. İlk sınavını başarıyla geçiyor. 
İşe başlıyor, birkaç saat geçiyor. O sıra 

odasına bir hışımla patronu giriyor. Pat-
ron; bir gece önce eşi ile tartışmış, belki de 
artık boşanmanın vakti geldi diye işlerinin 
haricinde bambaşka şeyleri de zihninde ba-
rındırırken içinde biriken stresi atması için 
sigarayı henüz bırakmış karakterimiz biçil-
miş kaftan gibi görünüyor. Bir fındık kabu-
ğunun içini doldurmayacak denli basit bir 
konu üzerinden fırçasını çekiyor ve kapıyı 
vurup çıkıyor odasından. 

On dakika önce ilk sınavını en yüksek 
puanla geçen karakterimiz bir sınava daha 
tabi oluyor. Alışkanlıktan olsa gerek elleri, 
gözleri çekmelerin birinde kalmış sigara-
sına doğru gidiyor ama bir dakika! ‘Ben si-
garayı bırakmıştım, içmeyeceğim’ diyor.  
Bu sınavı da geçiyor fakat motivasyonunda 
gözle görülür bir azalma da gerçekleşerek 
%80’e düşüyor.  

Öğlen yemeğine çıkıyor. Morali sabah 
işe başladığı gibi değil; patronla yaşadığı 
tatsız olay hâlâ aklından çıkmıyor. İştahı 
pek yok, bir sigara içsem mi düşüncesi ince 
bir rüzgâr gibi esip geçiyor… Ana yemek 

yerine hafif şeyler atıştırır-
ken arkadaşlarının ‘Bir Türk kahvesi içe-
lim’ teklifine sıcak karşılıyor. Alışkanlık bu 
ya hemen herkesin elinde bir sigara! On-
lara göre kahvenin yanında tadı bir 
başka… Karakterimiz sigarayı henüz bı-
raktığı için arkadaşları arasında esprilere 
konu olmaya başlıyor aynı zamanda. Fakat 
o bu sınavı da başarıyla geçerken hem can 
sıkıntısı hem alışagelmiş sohbetlerin tadını 
alamayışı hem de bütün bir öğle tatilinde 
bazen dozu fazla kaçan esprilere konu 
oluşu direncini içten içe biraz daha kırıyor, 
motivasyonu yirmi sayı daha düşerek 
%60’a iniyor.  

Benzer benzeri çeker yasasıyla öğleden 
sonrasına da canını sıkan bazı gelişmelere, 
ters giden işlere de tanıklık ediyor; her sa-
niye düşen pozitif enerjisi, yerini her saniye 
biraz daha artan can sıkıntısına bırakıyor. 
Bu ruh hali onun, yol üstündeki marketten 
bir paket sigara alma düşüncesini cazip 
hale dönüştürürken motivasyonu da %40’a 
iniyor.  

Akşamüstü evine gittiğinde, yüzüne yan-
sıyan sıkılmayı gören eşi ona destek ver-
mek için yanaştığında ‘Bir şeyim yok, her 
şey yolunda’ diyerek ilgiyi geri çevirmesi 
bir tartışmanın da kıvılcımı oluyor. Oysa 
sabah ne güzel de başlamıştı. İş yerine 
adım attığında, verdiği kararı arkadaşla-
rıyla paylaştığında, patronun ona bağırıp 
çağırmasına karşın yine de sigaraya uzan-
mayışında ne kadar güçlü durmaktaydı. 
Motivasyonu %20’ye indiğinde kolay olanı 
seçiyor ve eşinin sigarasından bir tane alıp 
yakıyor… 

Sevgili okur, birçok insan benzer örnek-
leri sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz 
yapma, yabancı dil öğrenme ya da farklı 
alanlarda tekrar tekrar yaşıyor.  

Dış motivasyonunömrü 72 saat!  

Bundan dolayıdır ki kimseyi motive et-
memenizi tavsiye ederim. Geçici motivas-
yonlar sabun köpüğü gibi kısacık bir süre 
içinde patlayacaktır. İnsanları sahip olma-
dığı değerler üzerinden isteklendirmenin 
bir anlamı yoktur. 

Çözüm nedir diye soracak olursanız, in-
sanlara kendi iç motivasyon kaynaklarını 

bulmalarını sağlamalıyız, derim. Bir kim-
senin motive olabilmesi için kendi değerle-
rini keşfetmelerine, görmelerine, karar 
verip, hangi yoldan neden ve nasıl ilerleme-
lerine dair tüm yanıtları yine kendi içlerin-
den çıkmalarını sağlayacak hamlelerde 
bulunmalıyız.  

Bunun temeli de doğru soru sorma ve 
dinleme sanatına dayanmaktadır. (Dinle-
menin önemi ile ilgili “Anlaşılmak Lüks-
tür” isimli köşe yazımı okumanızı tavsiye 
ederim). 

Genellikle bizim değer verdiğimiz her ne 
varsa başkalarının da bu değerlere sahip 
olmaları gerektiği yanılgısına düşüyor, on-
ların da aynı değerlerlerle motive olacakla-
rını sanıyoruz. Evet, bu sadece bir sanı. 
Dışarıdan böyle görünmese de herkesin 
içindeki hikâye de, hikâyede aldığı rol de 
farklı işlemekte.  

Bazıları parayla motive olurken, bazı-
ları takdir görmek, iyilik yapmak, insanla-
rın hayatına dokunmak motivasyon 
temellerini oluşturmaktadır. 

Kimini kariyer, rütbe; kimini alkış, ki-
mini rekabet duygusu ya da hediye alma 
hissi motive eder. Bu her insan için farklı-
dır. Bundan dolayıdır ki bir kimseyi motive 
etmek demek her üç günde bir kapımızın 
çalınması demektir. Bir ekibi böyle yönetti-
ğimizi ve sayının da her gün arttığını var-
saydığımızda bu durum kısa bir zaman 
içinde neredeyse üç saatte bir kapımızın 
çalınması anlamına gelecektir!  

Ancak onların kendi değerleri üzerinden 

motive olmalarına destek vermek, kendile-
rini keşfedecek yepyeni anlamların varlı-
ğını göstermek ve bu anlamların onların 
dünyasında bir değer taşıdığının bilincine 
eriştirmek, yine kapınızın çalınması demek 
olacak ki bu defa kapıdan çıkan ses bir ez-
giye dönüşecek. Evet, bir insanı kendi de-
ğerini keşfedebileceği bilince erişmesini 
sağlamak, kendi değerlerinin farkına var-
masında önemli bir dokunuşta bulunmak, 
biz bu dünyadan ayrıldığımızda dahi her üç 
saatte bir onların hayır dualarıyla kapımı-
zın çalınması anlamına dönüşecektir. 

16 psikolojik ihtiyaç 

Avrupa ve Amerika’da 80.000'den fazla 
kişi üzerinde yapılan ve yirmi yıldan fazla 
süren bir araştırmada insan doğasında de-
rinden kök salmış 16 psikolojik ihtiyaç tes-
pit edildi. Bunlar onaylanma, merak, 
yemek yemek, aile, onur, idealizm, bağım-
sızlık, düzen, fiziksel aktivite, güç, roman-
tizm, tasarruf, sosyal temas, statü, huzur 
ve intikamdır.  

Prof. Dr. Steven Reiss bu araştırma so-
nucuna göre insanların kendi değerlerini 
ortaya koyduklarında, bu değerleri hayata 
geçirdiklerinde motive olduklarını tespit et-
tiklerini belirtmiş ve şu tavsiyede bulun-
muştur; “Sevdiğiniz birini, bir öğrenciyi 
veya bir çalışanı motive etmek istiyorsanız, 
o kişinin neye önem verdiğine odaklanmak 
en akıllıca yaklaşımdır.” 

Bu da o kişinin motivasyon profilini 
anlamak ile mümkündür.

İnsanların motive olmalarını 
nasıl sağlarsınız?
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Özgür Bolat’ın bir makalesinde okudu-
ğum çarpıcı bir araştırmayı paylaşmak  
istiyorum. 

Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. 
Adam Grant 2008 yılında üniversitenin 
çağrı merkezinde işten ayrılma oranının 
%400 fark ediyor ve bunun üzerine yoğun-
laşmaya başlıyor. 

Çağrı merkezindeki tele pazarlamacılar, 
üniversiteye bağış toplanması için mezun-
ları aramakla görevlendiriliyor. Bu bağış-
larla da üniversite öğrencilerine burs 
veriliyor. Prof. Grant çalışanlarla konu-
şunca fark ediyor ki; onların çoğu işlerini 
sadece mekanik arama yapmak olarak gö-
rüyor. Vizyonun ve yarattıkları değerin 
farkında değiller. 

Grant, yaptıkları işin değerini onlara 
göstermek için basit bir yol seçiyor. Tele 
pazarlamacıları öğrencilerle buluşturuyor. 
Bu buluşma ne kadar sürüyor biliyor mu-
sunuz? Sadece on dakika. Bu kısacık sü-
rede üniversiteden burs alan öğrenciler 
yaşadıkları zorlukları ve burs alamazlarsa 

okuyamayacaklarını anlatıyor. Görüşme-
nin ardından pazarlamacıların yaptığı 
iş kendiliğinden bir anlam kazanıyor.  

Eğer mezunlar aramaz ve bağış toplan-
mazsa üniversite, başarılı ama bursa ihti-
yacı olan öğrencilere burs veremeyecek 
dolayısıyla öğrenciler de okuyamayacaktır. 
Çalışanlar, bu farkındalıkla işlerinin ba-
şına dönüyor. 

*** 
Grant, bir ay sonra sonuçlara bakınca 

gözlerine inanamıyor; %171 daha fazla 
bağış toplanmış. Neden derseniz… Çünkü 
yapılan işe bir anlam katıldı. Ve bu anla-
mın çalışanlarca hissedilmesi sağlandı. Ne 
bir zorlama, ne bir ikna ne de başka türlü 
bir uğraşma var burada. Prof. Grant, çalı-
şanları bir değerle buluşturdu yalnızca. 
Söz konusu arama bir değere dönüşerek 
yüce bir vizyona hizmet eder hale erişti. 
Her bir aramanın insanların hayatlarına 
dokunduğunun bilinci, çalışanları daha ve-
rimli yapmakla kalmadı, aynı zamanda iş-
lerini de gönülden sevmelerini sağladı.

İşe anlam katmak 

“İnsana olanlar değil, o insanın içinde 
olanlar önemlidir.’ 

Louis Mann 
*** 

NASA’da çalışan bir temizlikçi ile ilgili 
şöyle bir anekdot paylaşılır…  

ABD’nin eski Başkanlarından John F. 
Kennedy, orada bulunan bir temizlik işçi-
sine görevinin ne olduğu sorar. Temizlikçi 
hiç düşünmeden yanıt verir; “Aya insan 
göndermeye yardım ediyorum.”  

Bu iki örnek bize görevimiz ne olursa 
olsun değerlerimizin, vizyonumuzun ve 
yaptığımız işin bir parçası olduğunu bil-
menin bizi nasıl motive ettiğinin çarpıcı is-

patlarını gösteriyor. 
O zaman bir insanın motive olabilmesi 

ve bunu sürekli kılabilmesi için ana ihtiya-
cını, değerlerini ve kendi anlam arayışına 
bulduğu cevap oldukça önemlidir. 

Para, hediye, ödül v.b. dış motivasyon-
lar insanları kısa süreliğine harekete geçi-
rirler fakat kalıcı bir tesir oluşturamazlar. 
Oysa yaptığı işte anlam bulan, kendini 
mutlu ve değerli hisseden kişiler artık iç 
motivasyona sahiptirler ve dışarıdan bir 
desteğe ihtiyaç duymazlar. 

Sizde insanların içine bakın ve oradaki 
motivasyonlarını bulmaları için kendi 
ilhamlarına destek olun.

İnsanların içine bakın

Ziya Şakir YILMAZ

ziya@ziyayilmaz.com

HAYATTAN NOTLAR
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Mahyanın ışığını Yerlikaya yaktı 
AYASOFYA Camii, İstanbul Valiliği'nin gi-
rişimi ile Kadir Gecesi'nde mahya ile bu-
luştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
mahyaların hazırlanma sürecine de tanık-
lık ederek Osmanlı geleneği mahya sana-
tının son temsilcisi olan ve "göklere yazı 
yazan usta" olarak tanınan Kahraman Yıl-
dız'la birlikte mahyalara ampul taktı. 
Uzun yıllar sonra Ayasofya'da mahya ku-
rulduğunun altını çizen Yerlikaya, 
"Mahya, kültürümüz Osmanlı'dan kalan 
çok özel bir geleneğimiz. Bu mübarek 
ayda, Ayasofya'da başka bir ilk yaşansın, 
bu kutsal mekân mahya ile buluşsun, ışıl 
ışıl olsun istedik. Bu niyetle, Kahraman 
ustamızla bir araya geldik, o da Ayasofya 
için kolları sıvadı, ekibiyle birlikte çalış-
malara başladı" dedi. Atölyeyi ziyaretinde 
kısa süreliğine de olsa Kahraman Usta'ya 
çıraklık yaptığını söyleyen Yerlikaya, 
"Ayasofya mahyamız, bin aydan daha ha-

yırlı olan Kadir Gecesi'ne yetişecek. 
Ayasofya, mahyasındaki  'La ilahe illallah' 
yazısıyla da İstanbul'umuzu aydınlatacak" 
diye konuştu. 

Şalter indi ışıklar yandı 

Ayasofya'yı ışıl ışıl aydınlatan mahyaların 
hazırlıklarının tamamlanması ile birlikte 
Vali Yerlikaya şalteri açtı ve Kadir Gecesi 
için mahyaların ışıkları yandı. Ayasofya 
Camii'ndeki bu tarihi ana tanıklık eden 
Yerlikaya, "Mahyamızdan ışıklarımız tüm 
İstanbul semalarına en güzel şekilde yan-
sıyor" şeklinde konuştu. Kadir Gecesi'ni 
de tebrik eden Vali Yerlikaya, "Başta İs-
tanbullu hemşehrilerim olmak üzere 
bütün ülkemizin, gönül coğrafyamızın 
Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Duaların 
kabul olduğu bu özel gecede inşallah sal-
gın günlerinden bir an önce kurtulmayı 
diliyorum" ifadelerini kullandı. DHA 

TUZLA’NIN İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli 
dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp kontey-
nerinden topladığı yaklaşık 16 ton ağırlığındaki 
çöpleri, evinin bahçesine taşıdı. Vatandaşların 
Tuzla Belediyesi’ni arayarak şikâyet etmesi üzerine 
çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta 
Ekipleri’nin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine 
Tuzla Belediyesi temizlik görevlileri çöpleri temiz-
ledi. Temizlenen yaklaşık 16 ton olan çöp, ayrıştırı-
larak geri dönüşüme kazandırıldı. 16 ton çöpü 
bahçesine toplayan vatandaş, çöplerin temizlenme-
sini gözleri dolarak izledi. 

Akli dengesi yerinde değil 

Çöp dolu bahçeye gelerek incelemelerde bulunan 
Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ramazan Çav-
dar, "Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşı-
mız var. Burada ailesi ile beraber yaşıyor. Ancak, 
kendisinin çöp toplama hastalığı var. Çevreden 
bulduğu çöpleri getirerek bahçesine yığıyor. Bu 
çöpler kokmaya başlayınca buradaki vatandaşlar-
dan tarafımıza şikayetler geliyor. Biz de bu şikayet-
lere istinaden yaptığımız denetimde buranın 
olumsuzluk teşkil ettiğini tespit ettik. Tuzla Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile beraber or-
ganize bir şekilde çöp evi boşaltıyoruz” dedi. DHA 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) mali iş-
lerden ve iştiraklerden sorumlu genel sekreter yardım-
cılığı görevinde bulunan Turgut Tuncay Önbilgin, 
İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) başkanlığına atandı. 
Önbilgin’in yerine ise Genel Sekreter Yardımcılığı gör-
evine Cemal Ufuk Karakaya getirildi. İYA başkanlı-
ğını Önbilgin’e devreden Nihat Narin ise, 
İSTTELKOM AŞ ile yeni iştirak İSETAŞ ENERJİ’de 
genel müdürlük görevlerine devam ediyor.

Tuzla’da bir vatandaş, çöp konteynerlerin-
den topladığı 16 ton çöpü evinin bahçe-
sinde biriktirdi. Sıcak havanın etkisiyle 

kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, 
vatandaşların şikayeti üzerine Tuzla  

Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi

Bahçede 16 ton çöp

İBB’de görev  
değişikliği

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Jan-
darma Komutanlığında düzenlenen iftar yeme-
ğinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kırarslan 
ve askerlerle bir araya geldi. Başkan Yılmaz, pan-
demi koşulları gereği sınırlı sayıda katılımcı ile ger-
çekleştirilen iftar yemeğinde jandarma personelinin 
Ramazan ayını kutladı. İlçe Jandarma Komutanlı-
ğında görev yapan askerlerle sohbet eden Başkan 
Yılmaz, “Vatanın her karış toprağını fedakârca ko-
ruyan, dosta güven düşmana korku salan kıymetli 
askerlerimizle iftarda bir araya geldiğimiz için çok 
mutluyum. Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız 
ibadetleri kabul etsin. Yürüttüğünüz zorlu ve kutsal 
görevde hepinize başarılar dilerim.” dedi.

Askerlerle iftar yaptı

Bizi dinlemiyorlar!

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Ramazan ayına özel olarak mahyanın ışıklarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaktı

CAN UZERINDEN 
SIYASET OLMAZ! 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde gerçekleşen yıkımı takip etti. Geçtiğimiz  
günlerde Zeytinburnu'nda kendiliğinden yıkılan binayı hatırlatan Çalık, “Burada vatandaşların kafasını karıştırmak isteyenler var. 
Yerel siyasetçiler insan hayatı üzerinden siyaset yapmayı bıraksın. Bu binaların çok hızlı bir şekilde yıkılması gerekiyor” dedi

B eylikdüzü’nde riskli binalarda 
başlatılan kentsel dönüşüm sü-
reci devam ediyor. Süreci takip 

eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi 
Siteler Bölgesi’nde bulunan Güneş 
Apartmanı’ndaki yıkım çalışmalarını 
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile bir-
likte yerinde inceleyerek bilgi aldı. Beylik-
düzü Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle 
yürütülen yıkım çalışmasında vatandaş-
larla da bir araya gelen Başkan Çalık, 
kentsel dönüşüm çalışması kapsamında 
bugün burada yaşayan kişilerin hayalini 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Diğer taraf-
tan uzlaşma sürecinin devam ettiğini ve 
uzlaşmada üçte 2 çoğunluğun 

sağlandığını da belirten Çalık, "Bu an-
lamda destek veren vatandaşları yarı 
yolda bırakmayacağız. Gürpınar'da dö-
nüşümü adım adım gerçekleştiriyoruz. 
Bunda da kararlı olduğumuzu tüm Bey-
likdüzü halkına söylemek istiyorum" 
şeklinde konuştu. 

97 blokta dönüşüm olmalı 

İstanbul’daki binaların çok ciddi oranda 
kırılgan olduğunu hatırlatan Başkan 
Çalık, "Beylikdüzü’nde öncelikli alanımız 
Gürpınar Siteler Bölgesi ama birçok bi-
namızda da benzer riskler var. Gürpınar 
Siteler Bölgesi’nde de dönüşüm yapıl-
ması gereken 97 blok var. KİPTAŞ iş 
birliğiyle 1. etapta dönüşümü gerçekleş-

tiriyoruz. Ancak burada vatandaşların 
kafasını karıştırmak isteyenler var. Yerel 
siyasetçiler insan hayatı üzerinden siya-
set yapmayı bıraksın. Zeytinburnu’nda 
kendi kendine yıkılan bir bina var. Bu bi-
naları gördükten sonra daha da endişe-
leniyoruz. Çok hızlı bir şekilde binaların 
yıkılması gerekiyor.  
Temel atma ve anahtar teslim törenlerini 
de inşallah hep birlikte yapacağız. Vatan-
daşların bir an önce güvenli ve sağlıklı 
binalarda aileleriyle birlikte huzur içeri-
sinde yaşamalarını arzu ediyoruz" 
şeklinde konuştu. 

En kısa sürede temel atılacak 

Gürpınar Siteler Bölgesi’nde kentsel dö-

nüşüm için kararlı bir şekilde mücadele 
verildiğini belirten KİPTAŞ Genel Mü-
dürü Ali Kurt ise "Uzlaşı süreçlerimiz 
biraz ağır ilerliyor.  
Maalesef uzlaşı anlamında vatandaşla-
rın kafasını karıştıran gruplar var. Ama 
bir şekilde çözüm sağlanıyor. En kısa 
sürede temel atmayı hedefliyoruz.  
Bayramdan sonraki pazartesi günü hak 
sahiplerimizle noter onaylı resmi sözleş-
melerimizi imzalamaya başlıyoruz. Biz 
elimizden geleni yaparak kararlı bir şe-
kilde ilerlemeye devam edeceğiz. Tüm 
organizasyonlarımız hazır. Hedefimiz 
yazın ortasında temel atmak. Sadece va-
tandaşlarımızın uzlaşmasını bekliyoruz"  
ifadelerini kullandı. 

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge 
ile tam kapanma döneminde semt pazar-
larının 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta açılması ka-
rarlaştırılmıştı. Dün İstanbul'da semt 
pazarları açıldı. Pazar alanlarında gün bo-
yunca önlemler alınarak denetimler ger-
çekleştirildi. Bu denetimlerde hem polis 
hem de zabıta ekipleri görev başındaydı. 
Maltepe'deki Bağlarbaşı Semt Pazarı'ndaki 
denetime Maltepe Kaymakamı Meftun 
Dallı da katıldı. Dallı, pazar tezgahlarını 
tek tek gezerek, pazarcıları uyardı. 
Pazarcılardan biri Kaymakam Meftun 

Dallı'ya "Sabahtan beri bağırıyoruz olmu-
yor. Abiler söylüyor kimse dinlemiyor. Hiç 
kimse dinlemiyor. Biz görevimizi yapıyoruz 
uyarıyoruz" dedi. Kaymakam Dallı da pa-
zarcıya, "Yine de uyarılarımızı sürdürelim" 
şeklinde karşılık verdi. Denetimlerle ilgili 
açıklama de açıklama yapan Maltepe Kay-
makamı Meftun Dallı, "İlçemizde de 7 
yerde pazarlarımız bugün sabahtan 
10.00'dan akşam 17.00'a kadar hizmet ve-
recek. Dolaştık sabahtan beri bütün pazar-
larımızı. Şuan itibari ile bir 
olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız 

gayet rahat bir şekilde alışverişlerini yapı-
yorlar. Ekiplerimiz hazır, her türlü tedbiri-
mizi, hazırlığımızı hem belediye olarak 
hem emniyet olarak aldık. Zabıtamız, poli-
simiz vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. 

Maske, mesafe ve diğer kurallar konu-
sunda uyaracaklar. İnşallah bir olumsuz-
luk olmadan bugünü böyle geçirip 
vatandaşımıza hizmetimizi yapmış 
olacağız" diye konuştu. DHA 

Maltepe'de kurulan pazardaki denetimde uyarıları dinlemeyen vatandaşlardan şika-
yetçi olan pazarcı, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’ya “Bizi dinlemiyorlar” dedi.
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S eramik çalışmalarını tarihin derinlik-
lerinden günümüze taşıyan ve el işçi-
liği ile özgün tasarımlar sunan Hülya 

Akyol ile hem Lulartceramics markasını 
hem de anneliği konuştuk. 5 yıl önce eramik 
sanatçısı Hatice Yazıcıoğlu ile tanıştığını be-
lirten Akyol, "Arkeoloji nedeniyle toprakla 
olan derin geçmişim bu güzel atölyede ça-
murla buluşunca doğru yerde olduğumu 
hissettim. Hocam, sanatçı kaprisinden uzak, 
anne sabrına sahip yüreğiyle hep yanımda 
oldu" dedi.  
 
Hülya hanım, geçtiğimiz aylarda  
katıldığınız karma sergilerdeki büyük 
ilgiden sonra Güncel Kadın Gazetesine 
verdiğiniz online röportajınız kısa  
sürede çok sayıda okuyucuya ulaştı.  
Biz de sizinle bu özel günde, anneler  
gününde sanat ve annelik üzerine 
konuşmak istedik. Bu yan yana iki 
güzel kavramı nasıl ifade edersiniz? 
Teşekkür ederim. Benim için yanyanadan 
çok iç içe kavramlar. İnsanlık tarihinde, kan 
bağının anne üzerinden kurulabildiği çağ-
lardan günümüze uzun bir yolculuktur an-
nelik. Aslında eğitimim arkeoloji ve sanat 
tarihi üzerine. Uzun yıllar süren eğitim ha-
yatı ve katıldığım arkeolojik kazılardan 
sonra 2002’de kızım dünyaya geldi. Radikal 
bir kararla çocuğumu kendim büyütmek is-
tedim. Hayatta her şey ertelenebilir ancak 
kendi çocuğumun büyümesini kaçırmanın 
telafisi olamaz diye düşündüm. Yani ben, 
‘çocuk da yaparım kariyer de’ diyemeyenler-
denim; çünkü, arkeoloji de çocuk büyütmek 
de tam zamanlı bir uğraş. Alanında en iyi 
üniversite ve hocalardan aldığım eğitimlerin 
kazandırdığı bakış açısı kızımı, büyütürken 
bana her zaman yol gösterdi. Şimdi görüyo-
rum ki; kızıma ve yeğenlerime uyku öncesi 

masalları yerine anlattığım mitolojik hikaye-
ler, gezdiğimiz müzeler, onların geleceğini 
de şekillendirdi. Çocuklarla-sadece kızımı 
ben doğurdum ama üç yeğenimi de her 
zaman çocuğum olarak gördüm- sanatla ve 
kültürle iç içe yıllar böylece akıp gitti. 
 
Ne güzel sığdırdığınız yılları  
bu cümlelere. Bize genel hatlarıyla  
seramik sanatından söz eder misiniz? 
Seramik; toprağın su, hava ve ateşle hayat 
bulduğu büyülü bir kavram. En eski sanat 
dallarından biri olan seramik, duyguları 
ifade eden bir iletişim dilidir aynı zamanda. 
Arkeoloji bilim için Prehistorik çağlardan iti-
baren kazılarda ele geçen önemli bir bu-
luntu grubudur. MÖ 6 binlere dayanan ilk 
çanak-çömlekler; hem günlük kullanım kap-
ları, hem ritüel amaçlı figürler, hem de ölü 
gömmek için kullanılan küpler olarak kazı-
lardan ele geçmiştir ve o dönemlere ait çok 
önemli bilgilerin edinilmesini sağlamıştır. 
Hayatın içinde bu kadar önemli yer tutan 
seramik günümüzde hem bir sanat dalı ola-
rak hem de bir terapi (CAT-clay art therapy) 
yöntemi olarak önem kazanmışır. Moderni-
teden uzak topluluklarda depresyon oranı-
nın çok daha düşük olduğu bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Özellikle çağımızın ve pande-
minin getirdiği yoğun stres faktörünü de 
dikkate alırsak, seramik sanatına daha çok 
özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
özellikle anne-çocuk seramik atölyelerinin 
artırılmasını ve eğitim sistemine dahil edil-
mesini çok önemsiyorum. 
 
Peki sizin deyiminizle "çamur"la  
buluşmanız nasıl oldu? 
5 yıl önce Ankara’nın önemli mimari yapıla-
rından biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nde 
bulunan seramik atölyelerinde sevgili 

hocam seramik sanatçısı Hatice Yazıcıoğlu 
ile tanıştım. Arkeoloji nedeniyle toprakla 
olan derin geçmişim bu güzel atölyede ça-
murla buluşunca doğru yerde olduğumu 
hissettim. Hocam, sanatçı kaprisinden uzak, 
anne sabrına sahip yüreğiyle hep yanımda 
oldu. Bu çok özel atölyede bir yandan eği-
tim alarak diğer yandan üretime başladım. 
Ancak üzücü olan, şu an AKM atölyele-
rinde dersler ve üretimler yapılamıyor. 
Çünkü millet bahçesinin ortasında kalması, 
işlevini belirsiz hale getirdi. Bu sembol bina-
nın atölyelerinin yeniden aktif hale getirilip 
üst katlarının sergi salonu olarak kullanıl-
dığı, milletiyle iç içe modern bir sanat mer-
kezi olabilmesi en büyük temennimiz. 
 
Takılarınız ve günlük kullanım ürünle-
rinizi de sayfanızdan insanların beğeni-
sine sundunuz. Satışlarınız var mı? 
Yakın çevreme verdiğim hediyelerden sonra 
özellikle takılar, her biri tek parça olması ne-
deniyle çok ilgi gördü. Böylece yakın za-
manda satışa başladık. Bunların yanı sıra 

balık ve pasta tabakları da hem pratik kulla-
nımı hem de özgün oluşuyla beğenildi. 
Özellikle balık tabağı, Hitit çivi yazılı belge-
lerinde balık ideogramı formuyla dikkati çe-
kiyor. Online sitemizde devam etmekte olan 
satışların yanısıra butiklerden gelen teklif-
lerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. 
 
Sergilere katılımınız devam edecek mi? 
Evet, pandemi şartlarında sanattan uzak 
kalmamak adına yakın zamanda dijital bir 
karma sergiye tek eserle katılacağım. Daha 
önceden planlanan Bodrum’daki serginin 
yoğunluğu içindeyim. Bunlar haricinde, 
başvuru yaptığımız Ankara Çağdaş Sanat-
lar Merkezinde “AKM’ye Vefa Sergisi”nin de 
önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesini 
umuyorum. 
 
Yüksek enerjinizi böylesi önemli  
bir misyonla birleştirerek yaptığınız  
çalışmaların artarak devamını dileriz. 
Son olarak ne eklemek istersiniz? 
Çocuklarını yetiştiren anne-babaların geçmişi 
geleceğe taşımada önemli bir köprü olduğunu 
düşünüyorum. Aksi takdirde çocuklar, değer-
lerini kaybederek geleceğini şekillendirmede 
zorlanacaktır. Köklerimize sahip çıkmanın tek 
yolu tarihimize ve sanata bağlı kalıp, modern 
çağın avantajlarıyla onu daha da güçlendir-
mektir. Bu inançla çalışmalarıma hep aynı 
yönde devam ediyorum. Başta ülkemizin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi 
Zübeyde hanımın, canım annemin, çocuğuna 

hem anne hem baba şefkati veren cesur  
insanların ve tüm canlılara anne içgüdüsüyle 
yaklaşan herkesin anneler gününü  
kutluyorum. HABER MERKEZİ

Arkeoloji tutkunuzu seramikle harmanladığınız 
eserlerinizden bahseder misiniz? 
 
Sanatı, genel olarak kabul gören tanımıyla 
kendini ifade etme biçimi olarak görüyorum. 
Tıpkı Göbeklitepe’de 12 bin yıl önce bir insa-
nın estetik kaygısı taşımaksızın yalnız derdini 
anlatma amacıyla yaptığı gibi. ‘Bir Tabak 
Arkeoloji’ serisine de bu ilhamla 
başladım. Mutfakta önemli 
bir gereç olan tabaktan 
yola çıktım ve üzerine 
arkeolojik buluntular-
dan figürler ekleye-
rek, bu eserlerin 
müzelerden çıkıp 
hayatımızda daha 
çok yer bulması için 
üretimlere başladım. 
Göbeklitepe serisin-
deki tabaklarımdan bir 
tanesi üzerinde, Göbekli-
tepe kutsal alanında bulu-
nan kazımayla resmedilmiş 
kadın figürünü çalıştım. Muhtemelen 
doğum yapan pozisyonda ifade edilen bu ka-
zıma, 12 bin önce yazının ve seramiğin bilin-
mediği bir dönemde doğurganlığın kutsal 
oluşunun en erken ifadesidir. Bu serisinin ar-
dından yeni tamamladığım ‘Kadın/Anatanrıça’ 
serisindeki kadınlar, daha çok Ana tanrıça ola-
rak bilinmektedir. Bu figürler, her zaman top-

rakla ilişkilendirilen, yaşamın döngüsünü 
oluşturan, ilk insanların bile baş tacı ettiği ka-
dını sembolize eder. Anadolu da Çatalhö-
yük’teki kadın figürleri yazılı çağlarla beraber 
Arinna, Hepat, Kubaba, Kibele adlarıyla süre-
gelmektedir. Aynı zamanda bolluk bereketi 
simgeleyen bu ana tanrıça figürleri, kötü ruh-
lardan korunmak için günlük yaşamda da kul-

lanılırdı. Bu da tabaklarıma olan 
ilgiyi daha çok arttırdı. 

Çalışmalarımın diğer bir bö-
lümünü mitlerden ilham 

alan heykeller ve pano-
lar oluşturuyor. Yaratılış 
mitlerine baktığımızda 
büyük çoğunluğunun 
ortak noktası, ilk insa-
nın çamurdan yaratıl-
mış olmasıdır. 

Mezopotamya ve Yunan 
mitolojisi bu konuda yazılı 

belgelere sahiptir. Bunun 
yanısıra dünya dinleri ve ina-

nışlarında da olduğu gibi Ku-
ran’da da pek çok ayette bu konuya yer 

verilmiştir. Bunlardan biri Hicr suresinin 26. 
ayetinde yazılıdır. "Hamdolsun biz insanı, (piş-
miş) kuru bir çamurdan şekillenmiş kara bal-
çıktan yarattık." Böylece İnsanlık tarihi kadar 
eski bir bileşen olan çamuru arkeoloji bağla-
mında modern seramik sanatına dönüştürmek 
çalışmalarımın odağını oluşturuyor.

KADINLAR HER ZAMAN  
BAŞ TACI EDİLMİŞTİR 

Seramik sanatçısı Hülya Akyol, annelliğin çağlardan  
günümüze uzun bir yolculuk olduğunu söyledi. Uzun 
yıllar süren eğitim hayatı ve katıldığı arkeolojik  
kazılardan sonra 2002'de anne olduğunu belirten 
Akyol, “Radikal bir kararla çocuğumu kendim  
büyütmek istedim. Hayatta her şey ertelenebilir ancak 
kendi çocuğumun büyümesini kaçırmanın telafisi  
olamaz diye düşündüm. Yani ben, ‘çocuk da yaparım 
kariyer de’ diyemeyenlerdenim" açıklamasını yaptı

RADIKAL BIR 
KARAR ALDIM

Hülya Akyol



D oğu Kudüs’ün Eski Şehir bölge-
sinde bulunan Harem-i Şerif savaş
alanına dönüştü. İsrail polisi, ses

bombaları ve plastik mermiyle cemaate
müdahale ederken, Filistinli gençler ise

taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. İs-
rail güçlerinin, dün akşam iftardan

kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün
farklı noktalarında plastik mermi

ve ses bombalarıyla düzenlediği
saldırılarda yaralananlara ilişkin

Filistin Kızılayı'ndan yazılı
açıklama yapıldı. Açıkla-

mada, söz konusu saldırı-
larda 205 Filistinlinin

yaralandığı, bunlardan
88'inin Kudüs'teki hasta-

nelere kaldırıldığı, di-
ğerlerinin ise ayakta

tedavi edildiği akta-
rıldı. Yaralanmala-

rın çoğunun
plastik mermiyle

yüz, göz ve
göğüs bölge-

sinden oldu-
ğuna

değinilen
açıkla-

mada,
Filis-

tin
Kı-

zılayının, hastanelerde
doluluk yaşanması ne-
deniyle bölgede sahra
hastanesi kurduğu 
ifade edildi.

Muhabir yaralandı

İsrail polisinin işgal al-
tındaki Doğu Kudüs’te
bulunan Mescid-i
Aksa’daki cemaate mü-
dahalesinde Anadolu
Ajansı’nın (AA) Orta
Doğu Editörü Turgut
Alp Boyraz ayağından
yaralandı. Harem-i Şe-
rif’teki olayları takip
eden Boyraz, İsrail poli-
sinin kullandığı plastik
mermiyle ayağından vu-
ruldu. Hafif yaralanan
Boyraz’a olay yerinde
müdahale edildi. 
Mescid-i Aksa ve çevre-
sinde olaylar hala
devam ediyor.

Sabah namazı akını

Mescid-i Aksa'nın kuzey
duvarında bulunan
Hutta ve Esbat (Aslanlı
Kapı) kapıları önüne
gelen binlerce Filistinli, Allah-u Ekber diyerek
Mescid-i Aksa'ya ve Kıble Mescidi'ne yöneldi.
Bazı Filistinliler, Kıble Mescidi'ne giriş anını
telefonlarıyla kaydederken, bazıları da bu gö-
rüntüleri sosyal medyada paylaştı. Dün
akşam iftardan sonra İsrail polisinin Filistinli-
lere yönelik saldırılarının ardından Mescid-i

Aksa'nın kapatılan tüm kapıları sabah sa-
atlerine doğru yeniden açılmıştı. Öte yan-

dan, Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi,
sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki El-

Makasıd Hastanesine gelerek bura-
daki yaralıların durumlarıyla ilgili

doktorlardan bilgi aldı. Hedmi,
basın ofisinden yapılan yazılı

açıklamada, yaralılara acil
şifa dilerken, İsrail'in

ibadet eden Filistinli-
lere kasıtlı olarak

saldırarak onları
yaralamasını

kınadı. Filistin
Kızılayından

yapılan
açıkla-

mada,
dün

akşam
İsrail

güçleri-
nin,

işgal al-
tındaki

Doğu
Ku-

düs'te
bu-

lunan Mescid-i Aksa, Eski
Şehir bölgesinin Şam Kapısı
ve Şeyh el-Cerrah mahalle-
sinde Filistinlilere yönelik sal-
dırılarında 205 Filistinlinin
yaralandığı, bunlardan 88'inin
Kudüs'teki hastanelere kaldırıl-
dığı ifade edilmişti.

Art arda sert tepkiler

İsrail polisinin işgal altındaki
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir
bölgesinde bulunan Mescid-i
Aksa'da cemaate saldırmasına
siyaset dünyasında peş peşe
sert tepkiler geldi. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop,
Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, İsrail polisinin
Mescid-i Aksa'da namaz kılan
Filistinlilere ses bombaları ile
yaptığı müdahaleye tepki gös-
terdi. Şentop, açıklamasında
şu ifadelere yer verdi: "Her Ra-
mazanda olduğu gibi İsrail'in
şiddet ve zulmünün arttığı
günlere şahitlik ediyoruz. Bu
gece, Mescid-i Aksa'da, namaz
kılan cemaate saldırı açık bir
devlet terörüdür. Şiddet ve
zulüm eken barış ve huzur bi-
çemez. Mescid-i Aksa'daki te-
rörü lanetliyorum."

Hiçbir kutsala 
saygısı yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Twitter hesabından

yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin toprakla-
rında insanlık ve savaş suçu işlemektedir.
Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yum-
dukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir
kutsala saygısı olmayan İsrailin ilk kıblemiz
Mescid-i Aksa’yı hedef alan saldırılarını şid-
detle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifa-
delerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından
yaptığı açıkla-
mada,

"İs-
rail polisi-
nin Mescid-i Aksa'ya
girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle
kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde
hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal
güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir.
Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal dur-
malıdır" ifadelerini kullandı.

İnsanlık dışı bir olay

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz
Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı
şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek rama-
zanda ibadet eden masumları hedef alması
insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı. Ya-
ralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkı-
nın haklı davasının her daim yanındayız."
değerlendirmesinde bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan
yaptığı paylaşımla İsrail polisinin saldırısına
tepki gösterdi. Altun paylaşımında şu ifade-
leri kullandı: "İsrail’in Filistinlilere yönelik
sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endi-
şeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza
saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk
kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla
gerçekleştirilen baskını şiddetle telin 
ediyoruz."

Saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı şu
ifadelerle kınadı: "Harem-i Şerif, tüm Müslü-
manların kutsal mabedidir. İsrail hükümeti-
nin mübarek Ramazan ayında
Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı
ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz.
İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne
saygı duymalı ve uluslararası yükümlülükle-
rine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşleri-
mizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna
kadar yanındayız." Çelik ayrıca, saldırıda ya-
ralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu
Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun di-
leklerini iletti. Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımda Çelik, İsrail yönetiminin Mescid-i
Aksa'daki gelişmeleri takip eden AA Editö-
rüne müdahalesini şiddetle kınadıklarını be-
lirterek, şunları kaydetti: "Yaralanan gazeteci
kardeşimiz Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz. Anadolu Ajansı, daha
önce de Filistin'de yaşanan İsrail zulümlerini
dünyaya aktardığı için İsrail yönetiminin sal-
dırılarına hedef olmuştur. Ancak bu saldırılar
AA'nın duruşunu değiştirmemiştir. İsrail yö-
netimini basın özgürlüğüne saygı göster-
meye, Ramazan ayında Harem-i Şerif'e
yönelik provokatif girişimlerden vazgeçmeye
davet ediyoruz."

Aklı selime davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail polisinin saldı-
rısına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "İs-
rail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da
ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştir-
diği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanma-
sına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Ramazan ayı boyunca Filistin halkının iba-
det özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in

statüsünü hedef almak suretiyle bu
akşamki olaylara sebebiyet veren

İsrail Hükümetini, sözkonusu
provokatif ve saldırgan tutu-
muna bir an evvel son ver-
meye çağırıyor ve aklı selime
davet ediyoruz. Bugün Sayın
Bakanımızın davetlisi olarak
ülkemizi ziyaret eden Filis-
tin Dışişleri Bakanı Riad
Malki ile bu konuda ulus-
lararası alanda atılabilecek
adımlar ele alınmış olup,

Türkiye Filistin halkının haklı
davasına destek vermeye

devam edecektir."

Geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği
saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA)
Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geç-
miş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı
Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesa-
jında, şunları kaydetti: "İsrail'in Mescid-i Ak-
sa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan
Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü
Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi
iletiyor, acil şifalar diliyorum."

205 KİŞİ 
YARALANDI
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu
Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan

Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. 
Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh 

Cerrah mahallesinde Filistinlilere 
yönelik saldırılarda 205 kişinin

yaralandığı bildirildi. Saldırıların
ardından Türkiye'nin hükümet ve 

siyasi kanadından sert tepkiler geldi

DERiN ENDiŞE DUYUYORUZ
ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina
Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahalle-
si'nde Filistinlilerin yerlerinden edilme-
sinden derin endişe duyduklarını
açıkladı. Günlük basın toplantısında
konuşan Porter, "Kudüs'te artan ger-
ginlikten derin endişe duyuyoruz. Önü-
müzdeki günlerde hassas bir sürece
girilirken tüm tarafların sükuneti sağ-
lamak üzere sorumlu davranması, tan-

siyonu düşürmek üzere
çatışmadan kaçınması
önemlidir" dedi. "Filistinli ai-
lelerin nesiller boyu yaşadığı
Şeyh Cerrah'taki evlerinden
edilmeleri durumundan derin
endişe duyuyoruz" ifadesini kul-
lanan Porter, ABD'nin İsrail'in tek
taraflı adımlarına karşı olduğunu
dile getirdi.

iSRAiL IRKÇI BiR DEVLETTiR!
Pink Floyd'un solisti Waters işgal
altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh
Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Fi-
listinlilerin Yahudi yerleşimciler
tarafından zorla evlerinden çıka-
rılmasını eleştirdi, İsrail'i "Apart-
heid (ırkçı, ayrımcı) devlet" olarak
niteledi. Waters, "Şeyh Cerrah'ta
yaşanan soykırımsal evden çıkar-
malara bakın" başlığıyla görün-
tülü bir paylaşımda bulundu.
Görüntüde, Güney Amerika'nın
farklı ülkelerinde yaşayan arka-
daşlarından mesaj aldığını anla-

tan Waters, onların kendisine
Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gi-
deceklerini söylediğini aktardı.
Waters, "İsrail'i her koşulda des-
tekliyorum" şeklinde açıklamada
bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a
seslenerek, "İnsanların, evlerin-
den soykırım gibi çıkarılmasına
destek oluyorsunuz. Sen nasıl his-
sederdin Joe Biden? Evinde otu-
ruyorsun, orası senin evin, ailenle
yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı
pislikler onu alıp gidiyor." sözle-
riyle eleştirdi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılanların üzerine
ses bombası atması ve plastik mermilerle saldırması
tepkilere neden oldu. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı
Bülent Yıldırım'ın çağrısı üzerine, Beşiktaş'taki İsrail Kon-
solosluğu önünde toplanan kalabalık, Mescid-İ Aksa'da
yaşanan saldırıyı protesto etti. Protesto gösterisine katı-
lan bazı kişiler ise cep telefonlarıyla sosyal medyadan
canlı yayın yaptı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da yatsı
namazı kılan kişilere ses bombaları ve plastik mermi-
lerle saldırısı tepkilere neden oldu. İHH İnsani Yardım
Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın toplanma çağrısının ar-
dından yüzlerce kişi, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu
önünde bir araya geldi. Polis ekipleri ise konsolosluk

çevresinde yoğun güvenlik önlemi
aldı. İsrail polisinin yaptığı saldırıyı pro-
testo eden vatandaşlar, ellerinde Türk ve
Filistin bayraklarıyla, İsrail ve ABD aley-
hinde sloganlar attı. Bazı protestocular ise
cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı
yayın yaptı.
Protesto gösterisi sırasında, İHH İnsani Yardım
Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da kısa bir ko-
nuşma yaparak, İsrail polisinin Müslümanlara yö-
nelik tutumunu kınadı. Göstericiler daha sonra
konsolosluk önünde sabah namazı kıldı. Konsolosluk
önündeki protesto sürüyor.

İHH ÜYELERİNDEN SALDIRIYA PROTESTO

Pakistan, İsrail'in Mescid-i Ak-
sa'da ibadet edenlere yönelik
saldırısını şiddetle kınadı
Pakistan, "İsrail işgal güçleri-
nin" Mescid-i Aksa’da ibadet
edenlere yönelik saldırısını
şiddetle kınadı. Pakistan Dışiş-
leri Bakanlığından yapılan
açıklamada, özellikle kutlu ra-
mazan ayında düzenlenen bu
tür saldırıların, tüm insani
normlara ve insan hakları hu-
kukuna karşı olduğu vurgula-
narak İslamabad yönetiminin,
"İsrail işgal güçlerince Mes-
cid-i Aksa'da ibadet edenlere
yönelik saldırıyı şiddetle kını-
yoruz" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Yaralıların bir an
önce iyileşmesi için dua edi-
yoruz. Filistin davasına olan
kararlı desteğimizi yineliyoruz
ve bir kez daha uluslararası
toplumu Filistin halkını koru-
mak için hemen harekete geç-
meye çağırıyoruz" denildi.
Bölgede kalıcı barış için ilgili
Birleşmiş Milletler (BM) ve
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
kararlarıyla uygun, iki devletli
çözüme olan ihtiyacın altı çizi-
len açıklamada, bunun 1967
öncesi sınırlarda, başkenti
Kudüs olan yaşayabilir ve ba-
ğımsız Filistin Devleti ile bir-
likte olması gerektiği
kaydedildi.
İsrail güçleri, dün akşam iftar-
dan kısa bir süre sonra Doğu
Kudüs'ün farklı noktalarında
plastik mermi ve ses bomba-
larıyla saldırılar düzenlemişti. 

ŞİDDETLE
KINIYORUZ

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan Filistinli ailelerin korku
ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimci-
ler lehine boşaltmaları kararı vermişti. Buna göre, bu ailelerden 4'ünün
ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın
temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış
ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını
reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin ev-
lerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı ver-

mişti. Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah
Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evlerini boşaltma-

ları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti. Yüksek
Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye,

Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6
Mayıs'a kadar süre tanımıştı.
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 KÖR

4 HARFLİ
 AÇAN
 AMİR
 ANIZ
 ENSE
 HADİ
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 İBİK
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Soldan Sağa:
1. Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta 
kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık. - 
Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkut-
mak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. 2. Erkek-
lik, yiğitlik. 3. Hindistan’da prenslere verilen unvan. 
- Zekâsı olan, zeyrek. 4. Parçaları önceden hazırla-
nıp, konulacağı yerde bir bütün oluşturan, kurma. 6. 
Bitkiler toplu hâlde, gür olarak yetişmek. 7. Millet. - 
Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimse. 
8. Tepe, yüksek yer. 9. Hayatın sonu, ölüm zamanı. 
- İkiyüzlülük.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Vurma, dövme. - Adım aralığı. 2. Bir çıkarımda 
varılan sonuç. 3. Hangi dilde, hangi dilden? - Dal. 4. 
Grafikle ilgili. 6. Peynirli köfte. 7. Türlü bitki tohum-
larının belirli sıra ve aralıklara göre ekim işini yapan 
araç. - Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin 
normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı. 8. 
Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve 
ağacı. 9. Destansı. - İcar.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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türü N göre G Beyin D Uyruk T Nem Ö B

Y A L N Z C A A R O M A Ülkü D E A L Son

çözülme L K
oyuncu Derece C Mavera uzun kap

Ayak E Bilen

ince  yün A L M
Brunei
internet

kodu

Doktor B N H A Z
Ö Z G E Ö Z P R N Ç Ç Cezire

Un satan
kimse A D A Sodyum

(Simge) N A Dolma
kalem P sistemi

Fert R En tiz erkek
sesi T Çok

ve sezgili A R F U oyuncu B U R A G Ü L S O Y
B A T E Sinir H S A N Toprak T M O

Gülmece D E Yeni

bulma A S A P Geminin
orta bölümü C A B Kül rengi G

R O N zevzeklik T ve korku
bildiren
bir söz

Riski olan
A B U ortadan L G A

Belirtici E belirtir

Soy O H H E R Z E S T O R
A Y R T davulu M L A Hareketli

perde

Kum çölü A Alamet

Karasu Z
Fin dili R kabul etsin" K S Lutesyum

(Simge)
En küçük N E R G Sürdürümcü A

E F K Â R Ü matematikçi

Millet Ö K L D bir tür av K Dar ve S A L A N
dayanan

olan

Diyanet M A L Lavabo

Blucin M U S L U K Kolalama

Kös K O L A Gemicilikte
F grubu

teslim biçimi

Kaburga F O B Tuzak

N D Ç E K Ü L Litre K Rütbe P A Y E bilgisiz K O F
Cinsel

Cilt C N S Ekol O K U L Yüce U L U Büyük
ve süslü O T A O zamirinin

yönelme
durumu eki O N A

T E N Ümit U M U T Bir tür
makineli S T E N Bir tür S O Y A Sert bir

cismi
bükmek E M E K
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İ NSAN umutla yaşar. Hep bir beklenti için-
dedir. Çünkü biliriz ki umut tükendiğinde
insanın içindeki benlik ölür. Sonra da

insan ölür. Umut etmek güzel şeydir. Ama o
umutlardan  en azından bir kısmı yaşamımızda
gerçek olmalıdır ki farklı umutlarla yarınları dü-
şünelim. Ülkemizin hali de tam böyle bence. Şu
covid-19 belası geldiğinden beri kıvrım kıvrım
kıvranıyoruz. Dönüp dolanıp yeniden başa geli-
yoruz. Bu bir Türk usulü alaturkalık mı. Bilime
ilime tam anlamıyla teslim olmamamak mı ?
Bence her ikisi de. Bilimi dinliyoruz çağdaşlığı
izliyoruz. Kendi bildiğimizi okuyoruz. Kendi-
mizi kandırmayı da son bir senedir hele çok mu
çok seviyoruz. Kandırıyoruz tamamda gene
ölen gene hastalanan biz oluyoruz. Bugüne
kadar en çok toplam hastası olan 5. ülke iken,
nüfus başına test yapmada  67.sıradayız. Niye o
zaman bu işin bilimsel gereğini yapıp dünyada
artık örnekleri varolan ülkeler gibi Corona virüs
belasından kurtulamıyoruz. Bunu tek bir nedeni
toplum olarak öncelikle "Bana bir şey olmaz"
aymazlığımız tabi bunun tavan yaparak ikti-
dara taşıdığı siyaset dili. Ve siyaset. Ve yönetim
anlayışıdır. Bilimin seseine kulak vermiyoruz.
Ama onların her söyledikleri gerçekleştikçe kafa-
mızı duvarlara vuruyor cenazelerede ağlaşıyor.
Hastanede yoğun bakım kapılarında bekliyoruz.
Bakın dostlar bizi siyasi iktidar değil bu beladan
bilim kurtaracak. İlim kurtaracak. Çünkü bakın
siyasetin gündeminde Coronavirüs artık geri-
lerde geziyor. Aşı bulursan, Corona ya da yaka-
lanmazsan yaşarsın anlayışı egemen oldu.
15 Mayıs 2021'den itibaren Hong Kong, Çin,
Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda,
Singapur, Tayland, G.Kore, İsrail, Japonya, Bir-
leşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna,
Estonya'dan kara, hava, deniz yoluyla Türki-
ye'ye gelenlerden PCR testi istenmeyecek.17
Mayıs ve 5 bin sayılarını aklımızda tutalım.
Ama herkes de şunu aklında tutsun, sayılar
boyun eğer ama salgın eğmez , yola gelmez.
Dün parktaki bankta tek başına oturduğu için
tam kapanma kapsamında ceza yiyen vatandaş,
bugün yüzlerce kişiyle metrobüse binerek tam
kapanma kapsamında işe gitti... İleri demokrasi-
nin ileri zekasıyla yönetilmek şahane bir
duygu! Bence 17 Mayısı beklemenize gerek
yok. Sayın Turizm Bakanı. Rica edin sağ-
lıkla ilgili bakan arkadaşınızdan,şayet
mahsuru yoksa bugün ki tabloya 5 bin
yazabilir.

Başlanan yere dönmek

Dünyanın megapollerinden biri olan
İstanbul salgının başından itibaren
toplam nüfus, nüfus yoğunluğu
(metrekareye düşen kişi), çalışan
aktif Nüfusun sayıca fazla olması,
göçmen, mülteci sayısının fazlalığı vb
ne denlerle Türkiye’de COVID-19
vakalarının en fazla görüldüğü il ol-
muştur. Türkiye’de COVID-19 ilk va-
kası ve ilk ölüm 2020 Mart ayında
İstanbul’da olmuştur. Sağlık Bakan-
lığı tarafından 2020 Nisan ayında
İstanbul Türkiye’nin Wuhan’ı
olarak tarif edilen İstanbul, ara-
dan bir yıl sonra Sağlık Bakanlı-
ğı’nın vakaların %40’ı İstanbul
açıklamasıyla İstanbul yüksek
vaka sayısı ile başladığı yere
dönmüştür. Salgının yeniden hız
kazanarak 3. zirveye başlamadığı
günlerde, 8-14 Şubat haftasında
100.000 kişiye düşen COVID19
vaka sayısında İstanbul, Türkiye’deki
iller arasında 29. sırada iken, 6-12 Mart
haftasında 14. sı raya, sonraki hafta (12-19
Mart) 9. sıraya yükselmiş, izleyen hafta (Mar
tın son haftası) 2. sıraya yerleşmiştir. 17-23
Nisan haftasında hafif bir azalma görülse de İs-
tanbul, 81 il arasında nüfusa göre en fazla va-
kaya sahip olan birinci ildir. Nisan 2021,
pandeminin başlangıcından beri İstanbul’da en
fazla ek ölümün yaşandığı aylardan biri oldu.
Salgın öncesi beş yıl (2015-2019 yılları) için or-
talama ölüm sayısı ile karşılaştırıldığın da Nisan
2021’de ölümlerde yüzde 63 oranında artarak
2019 yılındaki sayı larında üzerine çıkmıştır.
Bunun rakamsal karşılığı 3827 ölümdür. Bu
canlar, pandemi kaynaklı olarak ya doğrudan
COVID19 ya da postcovid ya da pandeminin
ortaya çıkardığı dolaylı bir nedenle (sağlık hiz-
metleri ni erteleme, erişememe vb) bir nedenle
kaybedilmiştir. Salgının başından beri (Mart
2020) İstanbul’da toplam 24.182 fazla (ek)
ölüm oldu, bu ölümler pandemi kaynaklı top-
lam ölüm olarak değer lendirilmektedir. İstan-
bul’da meydana gelen ek ölümlerini ise 13.638’i
bulaşıcı hastalık kodu ile defnedilenler yani
resmi COVID19 ölümleri oluşturmaktadır.

Sağlık çalışanları canlarından oluyor

Dünya’da bir yılın sonunda COVID-19 nede-
niyle hayatını kaybeden 7 bin sağlık çalışanının
yüzzde 6’sının Türkiye’den olması yaşanılan
kaybın büyük lüğünü ortaya koymaktadır. Vaka
sayılarının yükseldiği Aralık -Ocak döneminde
sağlık çalışanları nın COVID19’a yakalanma

oranları da yüzde 54.7’ere çıkmıştı. Ayni dö-
nemde Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının
onda birinin hastalandığını açıkla mıştır. Aşıla-
maya Ocak ayında başlanabildi, Sinovac ile ya-
pılan aşılama Mart sonunda tamamlandı.
Aşılanma oranı yüksekti ve yaklaşık 900 bini
buldu. Türkiye’de Nisan ayında 21 sağlık çalı-
şanı COVID19 nedeniyle kaybedildi ve toplam
sayı 417 oldu. İstanbul’da Nisan ayında vefat
eden 8 sağlık çalışanından dördü hekimdi. Bir
hekim ve bir anestezi teknikeri aşısız, bir hekim
ise ikinci aşıyı beklerken kaybedildi.

Bu tam kapanma değil!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir ge-
nelge ile 29 Nisan saat 19:00’dan 17 Mayıs
2021 saat 05:00’e kadar sürecek olan “tam ka-
panma” uygulaması, bazı sektörlerin faaliyetle-
rini muaf tuttu.
DİS-

KAR’ın yaptığı çalışma, söz ko-
nusu Genelge’nin kapanmadan

muaf tuttuğu kesim nüfusun
önemli bir kısmında karşılık geldi-

ğini göster mektedir. Araştırma so-
nuçlarına göre, Türkiye’deki istihdamın

yakla şık yüzde 61’i (16,4 milyon) kapanma-
dan muaf sektörlerde, yüzde 22’si (6 milyon)
kısmen muaf sektörlerde çalışırken kapanma
kapsamındaki sektörlerde çalışanlar sadece %17
yani 4.4 milyondur.Kapanma döneminde çalış-
maya devam ederek toplumda hareketli olan bu
nüfus, birlikte yaşadığı hanehalkı ile birlikte dü-
şünülürse en az 55 milyona karşılık gelmektedir.
10 Diğer bir deyişle Tam Kapanma Genel gesi,
83 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 65’i
olan 55 milyon arasındaki dolaşımı mümkün
kılmaktadır, çünkü çalışanların hastalık etkenini
hane içine taşıma olasılığı söz konusudur. Bu
nedenle insanları evlerine kapamanın onları
hastalıktan korunma anlamına gelmeyeceği
açıktır.

Büyük göç

Kapanma kararı açıklanmasının hemen ardın-
dan Türkiye’nin Wuha nı olarak görülen İstan-
buldan memleketlerine ve yazlık mekanlarına
hızlı göçün olması kalabalık taşınma mekanla-
rını (otobüs terminalleri otobüsler havaalanları
ve uçaklar) insan kalabalığı ile doldurmuş PCR
negatif ve semptomatik kişiler arası bulaşı artır-
mış virüsün ülkeye yayılımı ile İstanbul dışı
alanlarda da sağlık altyapısı uygunluğu sorgula-
nır olmuştur. Geçen yıl Haziran ayında örneği
olan bu durum tatil yerleri başta olmak üzere
ülke geneline yayılması kısıtlamalar bitiminde
yeni den İstanbul’a’ geri döneceği ön görülmeli-
dir.İBB’nin trafik yoğunluğu verilerine göre, Ge-
nelgenin yayınlandığı 26 Nisan pazartesi

gününden sonraki günlerde trafik aktivitesi art-
mış, ayrıca kara ve havayolu ile İstanbul’dan pe-
rifere doğru önemli büyüklükte bir nüfus
hareketi gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi İstanbul,
Martın 20’sinden itibaren nüfus başına en fazla
vaka tespit edilen 2. ildir, bu sıralama son hafta
artarak 1. sıraya çık mıştır. Diğer bir deyişle, İs-
tanbul salgının en yoğun görüldüğü ilimiz dir.
COVID-19 enfeksiyonun asemptomatik bo-
yutu (yaklaşık %40), tespit edilememiş hafif
semptomlu vakalar, filyasyon çalışmasında bil-
dirilme yen temaslılar vb gibi bazı grupları göz
önünde bulundurduğumuzda, İstanbul’dan
büyük bir nüfus kitlesinin Türkiye’nin her yerine
yayılması, hastalığın da yayılması ile eşdeğer ol-
duğu tespit edilmektedir.

İki ayda 6 ilde 5 bin ‘fazla ölüm’

İstanbul’un da aralarında olduğu 6 ilde bu yılın
mart ve nisan aylarında hayatını kaybedenlerin
sayısı, son iki yılın ortalamasından 5 bin fazla.

Bu durum salgına ilişkin açıklanan resmi
ölüm sayılarıyla ilgili şüpheleri artırıyor.

Salgının başından bu yana bir gün
içindeki en yüksek can kaybı, 30

Nisan ve 1 Mayıs’ta kaydedildi.
30 Nisan’da 394 kişi hayatını
kaybederken, 1 Mayıs’ta 373
kişi yaşamını yitirdi. Salgının
başından bu yana yaşamını
yitiren yurttaşların sayısı ise
40 bini geçti.
Türkiye’de ‘kademeli nor-
malleşme’ kararının alın-
dığı 1 Mart gününden 1
Mayıs’a kadar, Sağlık Ba-
kanlığı’nın açıkladığı resmi

verilere göre Covid-19 nede-
niyle 11 bin 562 kişi hayatını

kaybetti. Öte yandan uzman-
lar, gerçek sayının çok daha

yüksek olduğunu belirtiyor. Aynı
dönemde geçtiğimiz yıllara oranla

toplam (tüm nedenlerden) ölüm sayı-
larında görülen artış da bu tespiti doğru-

lar nitelikte. Her il için belediyelerin
sitelerinde ve e-Devlet’te yer alan toplam ölüm
sayıları, bu yıl birçok kentte yaşanan ‘fazladan
ölümlerin’ Covid istatistiklerine ne kadar yansı-
dığı sorusunu beraberinde getiriyor.

Vaka yeniden artacaktır

Günlük değerlendirmelerden kaçınmak lazım.
Bu azalışı alınan önlemlerle açıklamak müm-
kün değil. Bu bir süre azalmaya gider, sonra ye-
niden bir artış dönemine girer. Yani şu an yine
dalgalanmalardan birine denk geldik. Toplu-
mun en az yüzde 70'i aşılanmadan salgının
önüne geçilmesi mümkün değil. Biz kesinlikle
bir dördüncü dalga göreceğiz. Bundan kaçınma
mümkün değil. Bu dalganın büyük mü küçük
mü olacağı, bizim alacağımız tedbirler ve onlara
uyumla alakalı. Kısıtlamadan önce yaşanan göç
sebbeiyle özellikle yazlık bölgelerde artış beklie-
niyor. Bu süreçte iki tarih var  "18 Mayıs, 18 Ha-
ziran. Bunlar iki kritik tarih. 18 Mayıs’ta
kısıtlamalar bittikten sonra nereye döneceğimiz
çok önemli. Eğer yine eskiye dönersek, şüpheniz
olmasın vaka sayıları yeniden artmaya başlaya-
cak. Haziran’a kadar ise kontrollü gidersek,
bunun etkilerini de o zaman göreceğiz

Gericilerin boy hedefi Bilim!

Sosyal medyada trollerin gericilerin boy hedefi
haline gelen Mehmet Ceyhan hocam keşke co-
vidi iyileştirdiğini iddia eden zerdeçal karışımı
yapıp 400 TL’ ye pazarlasaydın, keşke pandemi
1 ay sonra bitecek deseydin, keşke amaaann
boşverin Türk’e korona birşey yapmaz zaten
deseydin, ilimle bilimle açıklamaya çalıştın ne
gerek vardı! Bakın arkadaşlafr. Görmezden gel-
diğimizde bilimsel gerçekler yok olmazlar. Bi-
limsel gerçekleri söylemek halkı paniğe
sevketmek değildir. Bilimsel yöntem kullanılma-
dığında panik yapmalıyız aslında. Bilim insanla-
rını susturmaya çalışmak yerine onlara daha
çok kulak vermeliyiz.

Binlerce can kaybı var ama...

Türkiye, salgınla geçen 14 ayda, siyasi iktidarın
yanlış politikaları nedeniyle on binlerce yurtta-
şını kaybetti. ‘Tam kapanma’ sürecinde de can
kayıpları tüm hızıyla sürüyor. Kapanma ile
geçen bir haftada 2 bin 493 yurttaşın yaşamını
yitirdi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden
yurttaş sayısında patlama yaşandı. Ne yazık ki
son bir haftada her bir saatte 11 yurttaşımızı
Covid-19 nedeniyle kaybettik. Pozitiflik oranı
yüzde 12  ve bunun düşmesi enaz 4 ile 6 haftayı
bulacaktır.

Ağır hasta 3 binin üzerinde

1 Mart’ta bin 215 olan ağır hasta sayısı 2 ayın
sonunda yüzde 190 artarak 3 bin 525’e ulaştı.
Türkiye’nin aşı tedarikinde yaşadığı sıkıntı, 25
Nisan-1 Mayıs arasında yapılan ilk doz aşılarla
ortaya çıktı. 17-24 Nisan tarihleri arasında Tür-
kiye’de ilk doz aşı yapılan kişi sayısı 13 milyon
170 bin 261 idi. 1 Mayıs itibariyle
bu sayı 13 milyon 808 bin 77’ye
yükseldi. Geçtiğimiz hafta yal-
nızca 637 bin 816 kişiye ilk aşısı
yapıldı. Öte yandan Türkiye haf-
tada 637 bin kişi aşılayabilirken,
Almanya›da günlük aşılanma sa-
yıları ortalama 800 bin civarında
devam ediyor. Dünyada bilimsel
parametrelere değer veren, salgın
politikasını ekonomik, sosyal an-
lamda sağlam temellere oturtan
ve pandemi yönetimini şeffaf bi-
çimde sürdüren ülkeler ön plana çıkıyor. Tür-
kiye, lebaleb açılımın faturasını çok ağır biçimde
ödüyor.

Adı KAPANMA !

İstanbul'da sokağa çıkan, metroya, otobüse bin-
meye çalışan, arabasıyla trafiğe çıkan herkesin
ağzından aynı söz çıkıyor: Bu ne biçim ka-
panma! Metrobüs sabah ve akşam saatlerinde
neredeyse eskisi gibi. Caddelerde araçlar vızır
vızır. Tam kapanma günlerinde trafik tıkanıyor
iyi mi!.. Daha nasıl anlatayım?
Yayalardan bahsetmiyorum bile, elinde izin ka-
ğıdı olan olmayan, eline bir poşet alıp markete
gidiyorum numarası yapan, yapmayan herkes
sokakta.

Millet sokaklrda trafi tıkalı

Kapanmadan muaf olan kişi ve şirketler liste-
sine baktım oku oku bitmiyor; 43 madde... Üre-
tim ve imalat tesisleri açık, fabrikalar açık,
inşaatlar devam ediyor, taşımacılık serbest, nak-
liye serbest, kamu zaten işbaşında. Geriye ne
kaldı diyeceksiniz? Esnaf, gündelikçiler, seyyar
satıcılar... Garibanlar... Aracının muayenesi mi
bitti, git yaptır serbest. İstersen evini taşı, nakliye
serbest. Tam kapanma dedikleri bu. Gelin biz
buna tam kapanma demeyelim, kısmi ka-
panma, kademeli kapanma diyelim. Bu kade-
meli kapanmaysa kademeli açılım nasıl olacak?
Tam açılmanın bir tık altında olacak. Nasıl
yani? AVM'ler açılacak herhalde, onlar açılınca
elektronik eşyadan, beyaz eşyaya, ayakkabıdan,
giysiye, hırdavattan elektrik malzemesi satan
bütün dükkanlar açılacaktır. Kuaförler, berberler
ile pandeminin bütün çilesini çeken lokantalar
bir süre daha kapalı tutulacaktır. Kademeli açı-
yoruz, kontrolü bırakmıyoruz demek için. 
Sokağa çıkma yasağı gece 21 veya 22'ye alınır.
Bir süre daha içki satışı dahil hafta sonu yasak-
ları sürer. (Bu arada yeri gelmişken belirteyim.
19 Mayıs Bayramı'nı da pas geçmek için 'tam
kapanmayı' 20 Mayıs sabahına kadar 
uzatabilirler)  
Bir 10 gün de böyle idare ederiz. 1 Haziran'da
onları da açarlar, geçen yılın yaz aylarına döne-
riz. Hatırlayın, geçen yıl yaza tam açılmayla gir-
dik, ama bedeli ağır oldu. Ağustos ayına
gelmeden vaka sayıları patladı. Sağlık Bakanı
turizm zarar görmesin diye vaka sayılarını giz-
ledi, büyük salgını sadece halktan değil, Bilim
Kurulu'ndan da gizleyerek suç işledi.

apaydinoktay@gmail.com

Oktay APAYDIN
damgaweb@gmail.com
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KAPANMA BUYSA 
Dilerim bir gün birileri çıkıp bunun hesabını
soracaktır; sormalıdır. Korkarım bu yıl da ben-
zeri olacak. Geçen yıl havalar ısınınca bu iş
bitti; 'virüs mirüs sonbahara kalmaz kaybolur
gider' düşüncesiyle koy verdik; 
tecrübesizdik…
Sinsi virüsün ne kadar akıllı, ne kadar atak, ne
kadar hızlı, ne kadar acımasız olduğunu artık
öğrendik. Öğrendik de ne oldu diyecek siniz 1
Mart'ta günlük vaka sayısı 9, 10 bin düzeyin-
deyken tam açılmaya gidip vaka sayısını pat-
latmadık mı? 60 bine çıkarmadık mı? Evet
ama o açılım başkaydı…
O açılım siyasiydi… Virüsün seyriyle, ekono-
miyle ilişkisi yoktu. İktidar partisi lebalep kon-
greler yapabilmek için yasakları kaldırdı. 1
Mart açılımının sebebi buydu.
Tam kapanmadığımız, kısmen kapandığımız
için bir tık ötesi tam açılmadır. Zaten iktidarın
başka çaresi de yok. Şu anda turistlere yasak
kapsamında değil. Deniz kenarlarında sere
serpe yatıyorlar. Ülkeye girişte test soran da
yok. Yeter ki gelsinler, yeter ki dolar getirsinler.
Rezervler boş olunca haliyle izlenen politika
da bu oluyor. Bunun adı, ne olursan ol, hasta
olsan da gel, yeter ki dolarla gel politikasıdır…
Hocalar boşuna nefes tüketiyor; 'tam açılma
olursa durum felaket olur açılma 6-8 hafta
içinde kademeli, kontrollü olmalı, acele
etmemeli' diye.
Türkiye kapanmada geç kaldı. Şubatta, martta
kapanmaya gideceğime nisana, mayısa sar-
kıttı. Artık hızla açılmak zorunda. Gerçi şu-
batta, martta kapansaydık yine sonuç
değişmeyebilirdi. Çünkü elde yeterli aşı yok.
Sağa sola aşı dileniyoruz. Çin'den umut yok.
Rusya 'dan geleceğe söylenen Sputnik V aşısı-
nın akıbetini 'Allah bilir'…
Altı ay içinde gelecek ama ne zaman gelecek?
Gelse bile kontrol süre, birince doz süre, ikinci
doz süre. İki ay demektir.Zaten Sağlık Bakanı
'aşıda iki ay sıkıntılı dönem var' diyerek itiraf
etmişti. Saray karşı çıkınca ağız değiştirdi.
Kabul etmiyorlar ama şu anda aşı bulmak
kolay değil. Bulunsa da ihtiyaca cevap ver-
mez, salgının hızını kesmeye bile yetmez.Ka-
demeli açılıma gitseniz bile aşı olmadan
olmaz. 90 milyonun (5 milyon Suriyeli, 2 mil-
yon Afgan, Iraklı, Somalili, Afrikalı gayri resmi
vatandaşımız var. Onları da sayalım) yüzde
60'ı, yüzde 70'i aşılanmadan bu iş bitmez.

HALKIN SAĞLIĞI
İLE OYNADILAR

Bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Çok
bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış
durumda, yenileri de geliyor maalesef."diye
uyarıyor. Linç etmeye kalkıyorlar.Peki Hedef
sürü bağışıklığı mı? Kağıt üzerinde bir ka-
panma geldi ama ortalık yine lebalep. Toplu
taşımalar dolu, trafik tıkanıyor, camiler dolu,
AK Partili cenazeleri dolu. Hal böyle olunca
şöyle düşünüyor insan: “Acaba Türkiye’yi yö-
netenler çaktırmadan salgınla farklı bir mü-
cadele yolunu mu seçtiler?” Gelin biz de öyle
düşünelim. Biraz insafsızca ama farklı bir
mantıkla. COVID 19 salgını ile mücadele
etmek için 3 yol vardı. 1. Tam kapanma 2.
Aşı 3. Sürü bağışıklığı . Hastalığın ilk ortaya
çıktığı yer olan Çin önce tam kapanma ile
hastalığı durdurdu, sonra da aşı ile pekiş-
tirdi. Hastalık bitti. Yeni Zelanda benzerini
yaptı, geçen hafta stadyum konseri bile yap-
tılar, o kadar rahatlar.İsrail ve İngiltere müt-
hiş bir aşı kampanyası yaptılar. İsrail’de
hastalık bitti gibi, İngiltere’de bitmek üzere.
Türkiye ise galiba açıklamaksızın 3. yolu
seçti. Sürü bağışıklığını. Bir süredir günlük
ortalama 50 bin vaka testlerle bulunup açık-
lanıyordu. Demek ki bu aslında belirtili belir-
tisiz günlük 250-300 bin vaka demek.Ayda
yaklaşık 9 milyon kişi demek. Demek ki, yaza
kadar 20 milyon kişi bu hastalığı
geçirecek.Daha önce geçirenlerle birlikte 40
milyon. Yine yaza kadar 25 milyon kişi de
aşılansa… Etti mi en az 60-65 milyon.Ço-
cuklar ve gençler zaten büyük oranda gü-
venli tarafta. Al sana sürü bağışıklığı.Ama
tabi öyle değil elbette. Bu arada 100-150 bin
kişi ölmüş olabilir. (Resmi sayı bunun dörtte
biri olarak açıklanır. Maalesef devlet bu işe
böyle bir gözle bakıyor olabilir.  En düşük
maliyet ve kabul edilebilir fire gözü ile. Va-
tandaşa dağıtacak paran yok ise, koyduğun
en basit kurallara başta kendin uymuyorsan,
ekonomiyi kapatmanın parasal ve siyasal
maliyetine katlanamıyorsan, yeterince aşın
da yok ise böyle bir yöntem seçilmiş olabilir.
Bu doğru yöntemdir demiyorum. Ama bize
söylenmeden uygulanan yöntem bu olabilir
diyorum.

RAHAT NEFES 
ALINMAZ İKİ 

KERE İKİ DÖRT…

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "29 Ni-
san'da başlayan kısıtlamalara bağlı vaka düşüşü beklemiyoruz. Vaka sayıların-
daki değişimi ona bağlamak yanlış" dedi. 'Tam kapanma'nın vakalar üzerindeki

etkisinin bir hafta ila 10 gün içerisinde görüleceğini söyleyen Mehmet Ceyhan, "Bu
azalmaları ve artmaları her zaman bir önleme ya da aşıya bağlamak doğru değil"

şeklinde konuştu. "Çok bulaşıcı bir mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda, yeni-
leri de geliyor maalesef" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmalarıyla ilgili de
konuştu. "Unutulmaması gereken grup 18 yaş altı" diyen Mehmet Ceyhan, üç firma-
nın 18 yaş altının aşılanmasıyla ilgili olarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin bu üç firmadan BioNTech/Pfizer ile ilişkisi olduğunu söyleyen Cey-
han, Moderna ve Johnson & Johnson'la Türkiye'nin bir ilişkisi olmadığını ha-

tırlatıp, Sağlık Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu: "Bizim şimdiden çocuklar
için olan aşıyı satın alıp stoklayacak mıyız, yoksa anlaşmalar

mı imzalayacağız; garanti altına almamız lazım. Öbür
türlü çocuklara aşılama yapamayacağız. Çocuk-

ların yurt dışına giriş ve çıkışında sorunlar
olur. Ve bu pandemiyi toplumda bi-

tirmemiz zorlaşır." 

VAKA DÜŞÜŞÜ
BEKLEMİYORUZ

ACILIM NASIL OLACAK?
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TAHKİM Kurulu, Fenerbahçe'nin Süper 
Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda 
Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0 
sona eren karşılaşmada kural hatası ol-
duğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu gör-
üştü. TFF'nin ret kararına itiraz eden 
sarı-lacivertli kulübün başvurusuyla il-
gili bugün yapılan toplantıda alınan 
karar şöyle: "Fenerbahçe Futbol 
A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 
07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına 
karşı başvurusu incelendi. Duruşma 

için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi 
günü saat 14:00'de video konferans yo-
luyla icra edilen duruşmada Fener-
bahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper 
Pirşen, Av. Uğur Oker'in ve Türkiye 
Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer 
Akil, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır 
oldukları görüldü, sözlü beyanları 
alındı. Yapılan müzakere neticesinde; 
TFF Yönetim Kurulu kararında usule, 
esasa ve talimatlara aykırı bir yön bu-
lunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe 

Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oy-
birliği ile, gerekçeli kararın bilahare 
açıklanmasına, Karar verilmiştir." 

TFF: Kural hatası yok 

TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 
38'inci haftasında 29 Nisan Perşembe 
günü deplasmanda Aytemiz Alanyas-
por ile oynadığı ve 0-0 sona eren karşı-
laşmada kural hatası yapıldığı 
iddiasıyla yaptığı başvuruyu görüşm-
üştü. Yapılan inceleme sonucunda söz 

konusu müsabakada kural hatası ol-
madığına karar verildiği bildirilmişti. 
Ligin 38'nci haftasında oynanan karşı-
laşmanın 26'ncı dakikasında Mesut 
Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gön-
derdiği ortaya hamle yapan Valencia, 
Caulker tarafından düşürülmüştü. 
Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını 
göstermiş ancak VAR hakemi Halil 
Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal 
edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlen-
dirmesi yapılmıştı. DHA 

TFF’DEN FENERBAHÇE’YE RET

Değeri milyon TL’leri aşan safkan atların 
bakımı ve eğitimi için çalışan, at sahibi, 
jokey, antrenör, seyis, veteriner, terapi uz-
manı, güvenlik elemanı, temizlikçi anneler, 
bu özel günde çocukları ve atlarıyla bir 
araya gelip, duygularını Demirören Haber 
Ajansı’na (DHA) anlattı. Türkiye Jokey Ku-
lübü çatısı altındaki at yarışçılığı için ülke 
genelindeki hipodromlarda yüzlerce kadın 
görev yapıyor. “Hipodromların anneleri” 
olarak tabir edilen kadınlar atları hiçbir 
zaman kendi evlatlarından ayırmadıklarını 
ve mesleklerine tutku ile bağlı olduklarını 
belirtti. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yöne-
tim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, "Türkiye 
Jokey Kulübü olarak sahalarımızdaki atları-
mıza annelik yapan emekçi annelerimiz 
başta olmak üzere tüm annelerimizin Anne-
ler Günü'nü kutluyoruz" dedi. 

Örnek olmalarını istedik 

Atçılık sektörünün erkek egemen bir sektör 
olmasına rağmen aslında çok fazla kadın 
emeğini de içerisinde barındırdığını ifade 
eden TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Müdürü Aylin Sevim ise  "Gerek atların ba-
kımı, sağlığı, yetiştirilmesi gibi her türü ko-
nuda oldukça fazla kadın emeği içeriyor ve 
kadın istihdamı barındırıyor. Bu kapsamda 
biz de sahalarımızın emektar annelerini at-
larla bir araya getirerek onların hikayelerini 
paylaşmak istedik. Çünkü anne de oldukları 
için anne şefkatini, anne sevgisini atlara 
yansıtıyorlar atların bakımında, yetiştirilme-
sinde. Hiçbir zaman kendi evlatlarından 
ayırmıyorlar. Aynı sevgi ve özveriyle atlara 
yaklaşıyorlar. Biz de onların bu değerli sev-
gisini aktarmak istedik. Anne olmaları onla-
rın iş gücünden arka kalmalarına engel 
değil. Anne olsalar da aynı şekilde hem ço-
cuklarına hem de atlara bakabiliyorlar böy-
lece diğer kadınlarımıza da örnek olmalarını 
istedik" diye konuştu. 

5 kadın jokeyden biriyim 

TJK At'la Terapi Merkezi'nde görev yapan 
ve aynı zamanda binici de olan Serap Göz, 
erkeklerin çoğunlukta olduğu bir meslek ol-
masına karşın dünyanın birçok yerinde ka-
dınların da bu işi yaptıklarını belirterek, 
"Türkiye'de artık kadınlar da bu işi yapmaya 
başladı. Birçok antrenör kadınımız var, at 

sahiplerimiz de kadın. 5 tane kadın jokey 
var Türkiye'de faal olarak bu mesleği yapan. 
Ben de onlardan bir tanesiyim. Atlar da bil-
diğiniz küçük bir çocuk gibi. Çocuklardan 
ayırmıyorum ben onları. Konuşamadıkları 
için onların hareketlerinden ne hissettiğini 
anlamanız gerekiyor. Bu işin de olmazsa ol-
mazı bu zaten atla bir bütün olmanız, onun 
hislerini, duygularını anlamanız gerekiyor. 
Atlarla uğraşmak zor ve özveri isteyen bir 
meslek" dedi. 

Çocuklarımızın annesiyiz 

Özveriyi ve sabrı atlardan öğrendiğini kay-
deden Serap Göz, "Çünkü burada atların 
evde ise kendi çocuklarımızın annesiyiz. Ben 
açıkçası kendi çocuğumdan ayırmıyorum, 
atları da çok seviyorum. Buraya ilk başladı-
ğımda çok fazla kadın yoktu. Artık çok sa-
yıda kadınlarımız var sahada. Ben 
başladığım zaman 2 kadındık sahada ve çok 
fazla da zorluklarla karşılaşmadık. Oradaki 
insanlar hemen bizi içlerine aldılar, kendi 
kız kardeşleri, ablaları gibi davrandılar ama 
ister istemez fiziksel olarak özveride bulun-
manız gerekiyordu. Mesela upuzun saçla-
rım vardı, erkekler gibi kısacık kestirmiştim. 
Erken saatte kalkmanız gerekiyor bu işi yap-
mak istiyorsanız, yemeğinize dikkat etmeniz 
gerekiyor. Önceden İstanbul sezonu ile 
İzmir sezonu farklıydı. 6 ay İzmir'e gitmek 
durumunda kalıyordum, buradaki yaşan-
tımı bırakmak durumundaydım" şeklinde 
konuştu. 

10 yıldır bu işi yapıyorum 

TJK At'la Terapi Merkezi'nde çalışan ve 

centilmen binici olan 3 çocuk annesi Damla 
Atasoy, yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde 
yer aldığını aktardı ve şunları söyledi: "Ço-
cuklarım olmadan önce bu işe başlamıştım 
Yeni Zelanda'da. Atla uğraşmak sabır ge-
rektiren bir iş. Eğitim vermek, üzerine bin-
mek, onu koşturmak; hepsi sabır 
gerektiriyor. Çocuklarım olduktan sonra ise 
açıkçası çok zorlanmadım. Çünkü sabırlı-
yım, 3 tane çocuğum var. Atlarla zaman ge-
çirdiğim zaman kendimi çok iyi 
hissediyorum ve bunu da evde çocuklarıma 
çok iyi yansıttığımı düşünüyorum, mutlu-
yum çünkü atlarla olmaktan.Annelik ve işin 
zor ve keyifli yanları da olduğunu vurgula-
yan Damla Atasoy, "Çok keyifli bir mesle-
ğim olduğu için zorlansam da bu bana 
herhangi bir yorgunluk ve mutsuzluk vermi-
yor. Çocuklarımı da genelde hipodromda 
büyüttüm ama pandemi olduğu için onlarla 
eskisi gibi çok sık hipodromlarda bir araya 
gelemiyoruz" diye konuştu. 

Ayrı kalmak zor oluyor 

Yarış pistlerinde mücadele eden atların 
antrenörlüğünü üstlenen Beyda Tanrıkulu, 
at sevgisiyle anne şefkati birleştiğinde çok 
daha güzel bir uyum yakaladıklarını, bu 
uyumun da yarış başarılarına yansıdığını 
dile getirdi. İzmit'te yaşayan 26 yaşındaki 
Beyda Tanrıkulu, "Antrenörlük mesleğini 
çok seviyorum. Sadece, yarışlara giderken 
kızımdan ayrı kalmak zor oluyor. Bu ne-
denle havanın güneşli olduğu günlerde ya-
rışlara kızım Lamia ile beraber gidiyoruz. 
Kızım doğmadan önce, henüz cinsiyeti bile 
belli değilken eski jokey olan eşime, 'Çocu-

ğumuz erkek olursa karışmam, ama kız 
olursa kesinlikle jokey olmasını istiyorum' 
diyordum. Ben jokeylik mesleğini daha önce 
tanımış olsaydım, atçılık sektörüne jokey 
olarak girmek isterdim. Şimdi bu hayalimi 
kızımın gerçekleştirmesini istiyorum. Saha-
larımızda erkek egemenliği hakim değil. 
Hem bir kadın antrenör hem de anne olarak 
at yarışı sektöründeyim ve tüm kadınları-
mızı bu sektörde yer almaya davet ediyo-
rum" dedi. 

Anne olmak avantaj 

At sahibi, yetiştirici ve TJK Eski Yönetim 
Kurulu Başkanlarından Muammer Kitap-
çı'nın kızı Merve Kitapçı, TJK Asli Üyesi 
ağabeyi Levent Kitapçı'dan devraldığı bay-
rağı daha da ileriye taşımak için çalışmala-
rını sürdürüyor. Oğulları 15 yaşındaki 
Barbaros ve 13 yaşındaki Kaan ile birlikte 
1,5  yıl önce çiftliğe geldiklerini söyleyen 
Merve Kitapçı, vaktinin büyük bir çoğunlu-
ğunu çiftliğinde ailesi ve atlarla birlikte geçi-
riyor. Hamileliğin, doğumun, tayların ve bu 
tayların büyüme sürecinin bir anne için ya-
bancı mefhumlar olmadığını anlatan Merve 
Kitapçı, "Nasıl ki doğdukları günden itiba-
ren çocuklarımızın üstüne titriyor, onların 
beslenmesi, bakımı, ihtiyaçları, eğitimleri, 
kısacası her şeyleri ile ilgileniyorsak, tüm 

bunlar çiftliğimizdeki taylar için de geçerli. 
Bir anne olmanın yetiştiricilikte büyük bir 
avantaj olduğunu düşünüyorum. Hem bir 
anne hem de bir yetiştirici olmak, bir anne-
nin içinde var olan sevgi, şefkat, bakım ve 
korumacılık gibi iç güdüleri taylarımıza ak-
tarabilmenizi sağlıyor. Bu şekilde tayınız da 
mutlu yetişiyor ve arkasından başarılar geli-
yor. Ayrıca, kısraklar da birer annedir ve 
tayları için endişelenirler. Bu yönleriyle de 
bizimle çok büyük bir benzerlik gösterirler. 
Kısrakların, tayları yanlarından uzaklaştı-
ğında öyle bir bakışları vardır ki; bu bakış, 
bizlerin çocuklarımızı etrafımızda göreme-
diğimizde endişeyle etrafa bakışımız ile bire 
bir aynıdır. Kendi çocuklarımızın büyümele-
rini, küçük küçük de olsa atacakları adım-
ları ve elde edecekleri başarıları düşünürüz. 
Bu düşünceler taylarımız için de geçerli. Ye-
tiştiricilik benim için çok yeni olsa da bir 
kadın ve bir anne olmanın avantajlarıyla bu 
yolu biraz daha hızlı kat ediyorum. Tabii ki 
çalışmalarımızı tek başıma değil, ekibim ile 
birlikte sürdürüyoruz. Bir haranın başında 
bir kadının olması ve bu kadının da bir anne 
olması da birlikte çalıştığı ekip ile kurduğu 
denge açısından da daha avantajlı oluyor. 
Aslında değişen bir şey yok diyebilirim; es-
kiden 2 tane çocuğum vardı, şimdi 22 tane 
oldular" şeklide konuştu. DHA

Türkiye Jokey  
Kulübü’nün ülkeye  
yayılan 9 hipodromunda, 
kadınlar kariyer yarışının 
ön saflarında yer tutuyor. 
“Apranti”den “yönetim 
kurulu üyeliği”ne,  
“seyislik”ten “atla terapi 
uzmanlığı”na kadar her 
kademeye adlarını  
yazdıran kadınların 
görev yaptığı  
hipodromlar, Anneler 
Günü’nü büyük bir  
heyecan ile bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını reddetti

HIPODROMUN  
GUZEL ANNELERI

EN ÖN 
SAFTALAR

DÜNYAYA İLK BAKIŞINA TANIK OLUYORUM
TÜRKİYE Jokey Kulübü Silivri Aşım İs-
tasyonu'nda görev yapan Özlem Akça, 
seyislik mesleğini severek yaptığını ve bu 
mesleği tercih ettiği için çok mutlu oldu-
ğunu dile getirdi. 4 yıldır aşım istasyo-
nundaki kısrakların doğumlarında 
bulunan, doğum sonrasında da bu tay-
ların yetiştirilmesinde görev alan Özlem 
Akça, işini 'annelik' duygularını ortaya 
koyarak yaptığını ifade etti . İki kız ço-
cuğu olan Özlem Akça, "Gebe olan bir 
kısrağın gebelik sürecine, doğum sancı-
larına, doğuma, kısrağın doğan tayına 
anne şefkatliyle yaklaşımına, doğan 

tayın dünyaya ilk kez bakışına tanık olu-
yorum ve bir 'anne' olarak tüm bu heye-
canı tarifi mümkün olmayan duygular 
ile ben de yaşıyorum. Daha sonra, 
doğan tayların bakımını üstlenerek onla-
rın yetiştirilmesinde de görev alıyorum. 
Tayları büyütürken, ben de onlarla bir-
likte büyüyorum. Her sabah işbaşı yap-
tıktan sonra kısrak ve tayların genel 
kontrolünü yapıyorum.  
Tedavileri varsa onları uyguluyorum. 
Daha sonra onları yemyeşil, geniş pa-
doklara salıyoruz. Tayların o merakları, 
neşeleri, anneleri ile olan birliktelikleri 

beni çok duygulandırıyor. İmkanı olan 
herkese, bu süreci hayatlarında en azın-
dan bir defa bile olsa tecrübe etmelerini 
tavsiye ediyorum" dedi.

İNGİLTERE'DE ziraat mühendisliği 
eğitimi aldıktan sonra önce İngilte-
re'de daha sonra da ülkemizde yetişti-
riciliğe başlayan Pınar Aracı Baş, 
atçılık sektöründeki çalışmala-
rını 13 yıldır sürdürüyor. 
Atları ile bire bir ilgile-
nen ve zamanının 
büyük bir çoğunlu-
ğunu 4 yaşındaki kızı 
Elif ile birlikte çiftlik-
lerinde geçiren Pınar 
Aracı Baş, "Aracı 
Ekürisi'nin kurucusu, 
babam İbrahim Aracı 
önderliğinde 13 yıldır yetiş-
tiricilik faaliyetlerinde bulunuyo-
rum. Kısraklarımızın gebeliğine, 
doğumlarına, doğan taylarımızın bü-
yümesine, kısacası tüm bu süreçlere 
defalarca şahit oldum. Bu nedenle 
bizzat anne olmadan önce annelik 
duygularını tattığımı söyleyebilirim. 

Kendi çocuğunuz olduğunda, bir 
anne olarak onun hayatının her nok-
tasına müdahil oluyorsunuz. Onun 
hayatı ve geleceği için en doğru ter-

cihleri yapmak zorundasınız. 
Bu nedenle çok büyük bir 

sorumluluğunuz var. Bu 
durum, yetiştirdiğiniz 
veya sahibi olduğunu 
atlar için de geçerli 
fakat tek bir farkla; 
atlar biz insanlardan 
çok daha hızlı yaşıyor-

lar. Ömrü yeten insan-
lar kendi çocuklarını, 

torunlarını ve tabii kısmet 
olursa da torunlarının torunlarını 

görebiliyorlar. Atçılıkta ise bir kan 
hattına sahip olup da o kan hattının 
10'uncu jenerasyon yavrularını bile 
görebiliyorsunuz. İngiltere'de ve Ko-
caeli'de iki adet çiftliğimizde sayısı 
100'ü aşan atımız bulunuyor” dedi. 

İNANILMAZ BİR KEYİF ALIYORUM 



F utbola başladığı Bayer Leverkusen'de
önce minikler ardından da U15, U16,
U17, U18 takımlarında forma giyen Em-

rehan Gedikli, gösterdiği performansla Al-
manya U18 Milli Takımı'na seçildi. Kulübüyle
profesyonel sözleşmeye imza atan genç forvet,
hedeflerini ve A takımla çıktığı ilk maçtaki duy-
gularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
anlattı. 18'inci doğum gününe denk gelen 25
Nisan 2021 tarihinde Bayer Leverkusen ile
profesyonel sözleşmeye imza atan Gedikli,
"Bayer Leverkusen ile ilk profesyonel sözleş-
mem Haziran 2022 yılına kadar. Çok mutlu-
yum. Çocukluğumdan beri Leverkusen'de
futbol oynuyorum ve A takıma yükselmek hep
hayalimdi. Bayer Leverkusen'in bana olan gü-
venini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım
ve mücadele edeceğim" dedi.

Hiçbir hayal imkansız değil

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'in
İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle oynadığı
karşılaşmada 80'inci dakikada Karim Bellara-
bi'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez A takım
formasını giyen Emrehan Gedikli, "A takımla
çıktığım ilk maçta yaşadığım duygu, çok güzel
bir duyguydu, inanılmaz bir duyguydu. 10-15
yıldır zaten bu takımın forması altında oynu-
yorum. İnşallah bir gün bu formayla A takım
için sahaya çıkarım diye kendime hedef koy-
muştum. Allah'a şükür bu bana nasip oldu.
Bu da bana hiçbir hayalin imkansız olmadı-
ğını gösterdi" şeklinde konuştu.

Normal düzene geri döneriz

"Bundan sonraki hedefim, Bayer Leverku-

sen'in kalıcı bir parçası olmak. Daha fazla oy-
nayıp A takımla ilk golümü atmak istiyorum"
diye sözlerini sürdüren Emrehan Gedikli, ta-
raftarla buluşmak için sabırsızlandığını dile ge-
tirdi. Gedikli, şunları kaydetti: "Pandemi
sürecinde başından beri A takımla antrenman-
lara çıktığım için idmanlarımı normal şekilde
sürdürebiliyorum. Pandemi döneminde bazen
idmana çıkamayan arkadaşlar oldu. İdmanlar-
dan geri kalmadığım için mutluyum. Umarım
pek yakın zamanda her şey yoluna girer ve he-
pimiz normal düzene geri döneriz. Henüz
Bayer Leverkusen'in büyük taraftarının
önünde sahaya çıkamadım. Sabırsızlıkla o anı
bekliyorum. Allah'ın izniyle
hep beraber güzel ve
başarılı günleri gö-
receğimize
inanıyo-
rum."
DHA
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SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla SaBıRSıZlıKla 
BEKlİYORUm!

SaBıRSıZlıKla Almanya
Bundesliga'nın 
köklü kulüplerinden
Bayer Leverkusen'in
altyapısında uzun 
yıllar forma giyen ve
geçen ay profesyonel
sözleşme imzalayan
Emrehan Gedikli, 
hayaline 
kavuştuğunu söyledi. 
18 yaşındaki Türk 
asıllı forvet, "Bayer 
Leverkusen'in büyük
taraftarının önünde
oynamayı sabırsızlıkla
bekliyorum. A takımla

ilk golümü atmak 
istiyorum"

dedi

Gedikli, A takımla çıktığı ilk maçında ailesiyle yaşa-
dığı duyguları şöyle anlattı: "Ailem her zaman beni

desteklemiştir. daima benim için mümkün olanın en
iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Bu yüzden onlara
ömür boyu minnettar olacağım. ilk maçıma çıktı-

ğımda bütün ailem bizim evde toplanıp maçı izlemiş.
Hocam beni ısınmaya yolladığında evde herkes he-
vesle oyuna alınmamı beklemiş. Oyuncu değişikliği
için çağrıldığımda, herkes bunca sene beraber bek-
lediğimiz anın mutluluğunu yaşayıp sevinç gözyaş-
ları akıtmış. Maçtan sonra beni görüntülü aradılar,
herkes tebriklerini iletip ne kadar mutlu olduğunu

ifade etti. Ailemin gurur dolu bakışları beni çok
memnun etti. Onlar her zaman her şeyin en iyi-

sine layık. ilk profesyonel sözleşmemi imzala-
maya da zaten ailece gitmiştik. O gün
gerçekten hepimiz çok heyecanlıydık, imza

sonrası da bir o kadar sevinçli. Allah bizi
daima bir arada tutup mutlu ol-

mayı nasip etsin inşallah."

HEPiMiZ ÇOK 
HEYECANLIYDIK

Şampiyon atletlerin
Şampiyon annesi
Yaşar Üniversitesi'nin milli atletleri Berfe Sancak ve Tibet Sancak’ın anneleri
Hanife Sancak da aynı çocukları gibi sporda büyük başarılara imza attı. 
Hanife Sancak atletizmde Balkan ve Türkiye rekorları kırarak birçok önemli
derece alırken, çocuklarının başarısı için de büyük fedekarlıklarda bulundu

ÇocuklArının aynı zamanda antrenörlüğünü
yapan Hanife Sancak, eşi Murat Sancak ile pist-
lerde tanıştığını belirterek, çocuklarının kendileri-
nin izinden gidip milli takıma seçilip dereceler
kazanmalarının gururunu yaşadığını söyledi. Ço-
cuklarının atletizmde başarılar kazanırken akade-
mik hayatta da başarılı olması için çabaladıklarını
ifade eden anne Sancak, "Spor, hayatımızın her
anında var. Çocuklarımızın evde anneleri, pistte
antrenörleriyim. Pistte tamamen antrenör-öğrenci
ilişkisi içindeyiz. Pistte bana, 'Anne' dediklerinde
tatlı sert oluyorum. 'Evde anneniz, burada hoca-
nızım' diyerek çocuklarımla iletişim kuruyorum.
Sahadaki olayı sahada bırakıp evde yine anne-
aile-çocuk ilişkisini sürdürünce bir sorun yaşan-
mıyor. Kendim de spor yaşantımda aynı
aşamalardan geçtiğim için bu durum evdeki
anne-kız, anne-oğul ilişkimizi olumlu etkiliyor"
dedi.

Gurur duyuyoruz

Çeşitli yaş gruplarından birçok çocuk ve gence
antrenörlük yapan Hanife Sancak, "Kendi çocuk-
larımla sporcu-aile ilişkisini yaşadığım için diğer
çocukları da her zaman kendi çocuklarım gibi gö-
rüyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor. Kendi ço-
cuklarımızın ve yetiştirdiğimiz çocukların milli
takıma seçilmesi, başarı kazanmaları bizi çok
daha fazla mutlu ediyor. Biz de spor yaptık, orada

heyecan ve gurur duyduk. Ancak çocuklarımızla
ve öğrencilerimizle duyduğumuz gurur çok daha
fazla" diye konuştu. Çocuklarının eğitim hayatla-
rını çok önemsediklerini dile getiren Hanife San-
cak, "Sporla uğraşırken bir yandan da eğitim
hayatlarında başarılı olmaları için onları hep des-
tekledik. İlk başından itibaren, sporu yapsınlar
ama akademik anlamda da başarılı olup üniversi-
tede iyi bir eğitim alsınlar istedik. Okul, antren-
man sistemi anne ve baba desteğiyle oluyor. Böyle
düşünerek hayatımızı programladık. Spordaki ba-
şarılarıyla gurur duyduğum kadar akademik başa-
rıları ile de gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rol modelimiz annemiz

Genç atletler Berfe Sancak ve Tibet Sancak ise
"Atletizm bizde bir aile geleneği. Kendimizi bildik
bileli ailecek birlikte pistlerdeyiz. Annemiz bizim
için çok iyi bir rol model oldu. Anneler ne kadar
bilinçlenir ve hayatta söz sahibi olursa bizim gibi
sporda ya da başka alanlarda başarılı olan çocuk-
ların sayısı o kadar artar. Küçüklüğümüzden bu
yana bizi her konuda eğittiği ve her kararımızda
yanımızda olduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
Her şeyi beraber yaşadık ve beraber başardık, ba-
şarmaya da devam edeceğiz. Hakkını asla ödeye-
meyiz, bize hem anne hem antrenör hem arkadaş
oldu. Annemiz olmadan asla başaramazdık" diye-
rek duygularını dile getirdi. DHA

Üzüntüden

ağladım!
Türkiye'de Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor 
formaları giydikten sonra kariyerini ülkesinde Kolos 
Kovalivka forması altında sürdüren Yevgen Seleznyov,
Galatasaray'ın kendisini istediği dönemde transferinin
gerçekleşmemesi sonucunda üzüntüden ağladığını belirtti
Türkiye'de karabükspor, Akhisarspor ve
Bursaspor formaları giyen yevgen Selezn-
yov, kariyerini ülkesinde kolos kovalivka for-
ması altında sürdürüyor. Ukraynalı golcü,
Akhisarspor forması giydiği dönemde Ga-
latasaray'a transfer sürecine ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu. 

Ağır bir darbe oldu

Brutal Football'a konuşan Seleznyov,
"Galatasaray, beni 3 kez istedi. Son 2'si
çok zordu. O zaman Galatasaray'ın teknik
direktörü aramıştı. 'Şampiyonlar Ligi'nde
oynayacağız ve seni ilk 11'de oynatacağım'
demişti. Grupta ise Porto, Schalke ve Loko-
motiv Moskova vardı. Taraftarlar, her-
kes beni bekliyor, bana yazıyordu.
Sonra başkan geldi ve hiçbir ücrete
Galatasaray'a gitmeyeceğimi söy-
ledi. 33 yaşındaki bana 1 milyon
euro ödüyorlardı ki neden git-
meme izin vermediklerini an-
lamadım. Soyunma odasında
oturdum, ağladım. Benim için
ağır bir darbe oldu ve Mala-
ga'ya gittim" ifadelerini kul-
landı. Galatasaray'a gitmek
istediğini dile getirdiğini de
aktaran Seleznyov, "Süper
kupa'dan sonra maçın en iyi
oyuncusu seçilmiştim. ikinci
kupayı bu şehre getirmiştim.
Başkana bu kulüp için müm-
kün olan her şeyi yaptığımı
söyledim. Bunun muhtemelen
kariyerinizdeki ilk ve son kupa
olacağını söyledim. Gitmeme izin
vermesini istedim" dedi.

Neymar, PSG ile 
sözleşme yeniledi
Paris Saint Germain Neymar'ın kulüpten ayrılacağı
yönündeki söylentilere son noktayı koydu. Fransız devi
yıl futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar
uzatıldığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcunun adı uzun
süredir eski kulübü Barcelona ile anılıyordu
Adı uzun zamandır eski kulübü Barcelona ile anılan Bre-
zilyalı yıldız futbolcu Paris Saint Germain'de kaldı. Fransız
kulübü, 29 yaşındaki futbolcuyla 2025 yılına kadar söz-
leşme imzaladığını duyurdu. PSG ile yeni sözleşme imza-
ladıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda
bulunan Neymar, "Paris ile olan sözleşmemi 2025'e kadar
uzattığım için çok mutluyum, Gerçek şu ki burada dört yıl
daha kalmaktan, kulübün projesinin bir parçası olmaktan,
denemek ve kazanmaktan çok mutluyum. Şampiyonluklar
kazanmak ve en büyük hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi'ni
gerçekleştirmek için buradayım. Bu yüzden kulüpte kal-
maktan, bunun bir parçası olmaktan ve sözleşmemi uzat-
maktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

27 maçta 25 gole katkı

2017 yılında 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle
Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Brezil-
yalı yıldız bu sezon lig kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak
üzere toplam çıktığı 27 maçta 15 gol 10 asistlik perfor-
mans sergiledi.

Ozan Kabak için indirim iddiası
İngiltere'de milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Liverpool'daki geleceği konuşulmaya devam ediyor. Kırmızılar'ın Ozan'ı 
18 milyon sterlin olan satın alma opsiyonundan daha aşağı bir ücrete takımda tutabileceğini iddia etti
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Liverpool'daki
geleceği İngiliz medyasında gündem olmaya
devam ediyor. İngiliz basınından Daily Mir-
ror'da yer alan habere göre, savunmadaki
partneri Nathaniel Phillips ile iyi bir uyum
sağlayan 21 yaşındaki yıldız futbolcu, gelecek

sezon da Kırmızılar'ın formasını giyecek. İn-
giliz devinin, Schalke'den devre arasında kira-
lık olarak takıma dahil ettiği Ozan'ın 18
milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kul-
lanacağı belirtildi. Öte yandan haberde
Schalke'nin Almanya küme düşmesinin ar-

dından Liverpool'un 18 milyon sterlinlik fiya-
tın daha aşağında bir ücretle milli yıldızımızı
kadrosunda tutabileceği vurgulandı. Ozan
Kabak devre arasında kadroya katıldığı Li-
verpool'da 9 Premier Lig ve 4 Şampiyonlar
Ligi olmak üzere 13 maçta görev aldı.



K anal 7 ekranlarında pazartesiden 
cumaya yayınlanan günlük dizi 
Emanet'in kadrosunda bulunan ve 

İbo karakterini canlandıran Adnan Mehmet 
Ali Aslan DAMGA'ya konuştu. Aslan dizide 
oynadığı rol için; 'İbo kadar yemek yemiyor 
ve kendime bakmıyorum' dedi. 
 
Adnan Mehmet Ali merhaba. Seni ta-
nıyanlar var ancak Emanet ile birlikte 
bu sezonun başından beri yeni bir sayfa 
açtın kariyerinde. Tanımayanlar için 
kendini tanıtır mısın... Adnan Mehmet 
Ali Aslan kimdir? 
İnsanın kendini tanıması, en çok da tanıt-
ması zordur. Ben yirmi yedi yaşında, kendi 
halinde yaşayan, hayalleri olan, bu hayalleri 
için çabalayan, olabildiğince pozitif olmaya 
çalışan birisiyimdir. Müzik dinlemeyi, yürü-
yüş yapmayı, eğlenmeyi severim. Canım is-
tediği an, o isteğim neyse onu hayata 
geçirmek isterim. Aslen Mersin-Mut’luyum. 
Yani, doğuştan mutlu bir insanım. 
 
Oyunculuğa nasıl başladın? 
Seni bu serüvene iten neydi? 
Oyunculuk çocukluk hayalimdi. Bir gün tel-
evizyonda bir tiyatro oyunu izlemiştim. İz-
lerken beni etkileyen bir durum oluşmuştu 
ve ben de oyuncu olmaya karar verdim. 
Üniversiteyi bitirdikten sonra amatör tiyat-
roda oynamaya başladım. Sonra oradan 
ayrıldım. Bir süre sonra İstanbul Temaşa 
Tiyatrosu ile tanıştım. Burası benim ailem, 
evim, okulum oldu. Oyunculuk hayatımda 
burada piştim. Her şeyi burada öğrendim. 
Sahne önü, sahne arkası, hemen her bi-
rimde çalıştım ve her işi öğrendim. İnsanlar 
tanıdım, hocalarım oldu ve beni eğittiler. İs-
tanbul Temaşa Tiyatrosu'yla birlikte profes-
yonel oyunculuk hayatım başlamış oldu. 
 
Emanet dizisine başlangıcın nasıl 
oldu? O süreci anlatır mısın... 
Emanet dizisi için oyuncu seçmelerine katıl-
dım. Audition verdim. Sonra olumlu geri 
dönüş oldu ve hazırlıklar başladı. Heyecanlı 
bir durum tabii ki. Elinizde sadece bir parça 

sahne var ve onu oynamanız gerekiyor. Ben 
de neler yapabilirim, neler katabilirim diye 
düşündüm; süzgeçten geçirdim ve oyna-
dım. Sonra da İbrahim’le tanıştım… 
 
Dizide bilgisayardan iyi anlayan 
bir polissin. Diğer yanda ise karşı 
cinslerle hemen iletişim kuramıyorsun, 
kurduğunda da başarılı olamıyorsun. 
İbo senin için nasıl biri? 
İbo, Anadolu insanı, kültürlü, temiz kalpli 
ve sevimli bir karakter. Evet, aynı zamanda 
tam bir bilgisayar kurdu. Hayatı hep iş 
olmuş. Bu yüzden karşı cinsle iletişimde 
zorlanıyor. Aslına bakarsak, Anadolu insanı 
biraz çekingendir bu konuda. İbrahim ka-
rakterinde de bunun biraz payı var.  
 
Gerçek hayatta İbo gibi biri olmak  
ister misin? Hangi yönleriniz örtüşüyor 
ya da ayrışıyor? 
İbo temiz kalpli bir insan. Onun güzel yüre-
ğine, iş hayatındaki çözüm becerilerine 
sahip olmak isterdim. Benzeyen bir yanımız 
var: İkimizde yemek yemeyi seviyoruz ama 
ben onun kadar çok yemiyorum. Her mutlu 
veya hüzünlü olduğumda, onun gibi ye-
meğe vermiyorum kendimi. İbo genel an-
lamda kendine bakan birisi ama ben onun 
kadar bakmıyorum kendime. 
 
Bu karşılıksız aşkı da merak eden çok 
insan var. Kara ile İbo kavuşacak mı?  
Evet, izleyicilerimiz çok merak ediyor. Sos-
yal medyada da “karibo” etiketiyle paylaşı-
yorlar bizi. Kavuşacaklar mı, 
kavuşamayacaklar mı sorununun cevabını 
hep birlikte izleyerek öğreneceğiz. 
 
Emanet ilk sezonunda önemli izlenme 
oranları elde etti. Yemin sonrası da 
soru işaretleriyle bakılıyordu ama 
muhteşem bir performans var ortada. 
Dizi nasıl gidiyor senin açından? 
Emanet, birçok haftalık dizinin önüne geçi-
yor. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört 
bir yanında izleniyor. Yoğun bir tempoya, 
güzel ve çalışkan bir ekibe, çok iyi yönet-

menlere ve harika bir seyirciye sahip. Sosyal 
medyada, seyircilerden güzel geri dönüşler 
alıyoruz. Benim için hem kamera arkasında 
hem de kamera önünde eğlendiğim harika 
bir iş. 
 
Haftanın her günü yayınlanan bir di-
zide oynamak kolay mı zor mu? Çekim-
ler nasıldı? Zorlanıyor musunuz? 
Evet, yoğun bir tempoya sahip. 
Haliyle insan yoruluyor. Çekimler seri bir 
şekilde yapılıyor. Her işin olduğu gibi bu 
işin de bir zorluğu var. Ama ben sevdiğim 
işi yaptığım için çok mutluyum. 
Eğleniyorum ve çalışıyorum. 
 
Hemen hemen finale gelindi. Hatta bir 
grubun çekimlerini tamamladığını 
gördük. Sezonu özetlemen gerekirse 
neler yaşadın? Sette, çekimlerde,  
kamer arkasında... 
Ohooo koca bir sezonu buraya nasıl sığdı-
rayım (gülüyor). O kadar çok anı biriktir-
dim ki kendime, anlat anlat bitmez. 
İnsanlarla şakalaşmayı, onları güldürmeyi 
severim. Bir nebze de olsa insanları güldü-
rerek mutlu etmeye çalışırım. Başkalarını 
güldürmek beni mutlu ediyor. Bir filmde 
görmüştüm. Diyor ki: “en asil sanat başka-
larını mutlu etmektir”. Bu sezonda, bu işte 
güzel arkadaşlıklar, kahkahalar biriktirdim. 
Yönetmenlerimiz çok güzel insanlar.  
Onlarla çalışmak çok keyifliydi. 
İkinci sezonu çok merak ediyorum.  
Bakalım nasıl geçecek.  
 
Yaz için bir tatil planın var mı? 
-Pandemi nedeniyle aklımda olan planları 
bir süre daha erteleyeceğim ve tatil yapama-
yacağım. Kısmet olursa, ailemi görmeye 

gideceğim. Onlarla bolca vakit geçirmeyi 
düşünüyorum. 
 
Pandemi süreci maalesef herkesi 
etkilemeye devam ediyor. Sizi sette 
zorlayan durumlar oldu mu? 
Evet, sette birçok insan çalışıyor. Kalabalık 
bir çalışma ortamındasınız. Birisi öksürse 
veya hapşırsa ister istemez hemen panik 
oluyorsunuz. Maske takıyorsunuz, akşam 
evine geldiğinizde su içmek istiyorsunuz ve 
ağzınızda maske olmamasına rağmen var-
mış gibi hissedip çıkartmaya çalışıyorsunuz. 
Umarım bu süreç bir an önce biter ve eski 
hayatımızdaki gibi maskesiz ve sağlıklı za-
manlarımıza döneriz. 
 
Oyunculuktaki hangi hedeflerin var? 
'İşte ben oldum ve başardım' diyebilece-
ğin bir nokta belirledin mi kendine? 
Elbette ki var. The Greatest Showman ta-
dındaki filmlerde ve oyunlarda oynamak is-
tiyorum. Ben oldum kavramı, bana göre bir 
kavram değil. Ancak, başardım kavramını 
hayalimdeki yaşam standartlarına ve ko-
numa geldiğimde kullanacağım yerler var. 
“Bunlar nedir” diye sorarsanız, henüz ger-

çekleşmediği için paylaşmak istemiyorum.  
 
Koronavirüs sebebiyle uzun süredir 
mümkün olduğunca evlerdeyiz. 
Yeni alışkanlıklar ve uğraşlar oluştu. 
Geçen senenin mart ayından itibaren 
hayatında neler değişti? 
-Çok uzun süre evde vakit geçirmeye başla-
yınca, can sıkıntısı artıyor. Bir süre sonra 
kitap okumak da keyif vermemeye başladı. 
Dedim ya, canım ne isterse onu yaparım, 
diye. Sürekli mobilya, dekor vs. evin içinde 
dönüp dolaşıyorum. Uzun zamandır istedi-
ğim bir şey vardı. O da piyano öğrenmekti. 
Artık başladım ve zaman buldukça onunla 
oynuyorum. O benim yeni oyuncağım. 
 
Sosyal medyadaki videolarınla da  
çok konuşuluyorsun.  
Oradaki hayatın nasıl? 
-Videolarım çok beğeniliyor. Uzun zamandır 
yapmıyorum. Durduk yere aklıma bir şey, bir 
fikir gelir onu çekerim ve paylaşırım. Doğal 
ilerliyor yani. Bir ara elimde baya malzemede 
vardı. Yüz boyaları, makyaj, peruklar vs. Şimdi 
onlarda pek kalmadı. Yani buradaki hayatıma 
biraz ara vermişim diyebiliriz.
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Sosyal medyadaki videolarının yanı sıra rol aldığı Emanet dizisinde de 
adından söz ettiren Adnan Mehmet Ali Aslan bu haftaki konuğumuz 
oldu. Genç oyuncu The Greatest Showman tadındaki filmlerde ve  
oyunlarda oynamak istediğini söyledi. Ayrıca sezonun genel bir  
değerlendirmesini de yapıp neler yaşadıklarını anlattı

IBO KADAR  
YEMIYORUM

Tiyatrodan gelen bir oyuncusun. 
Şimdi ise dizilerde boy 
gösteriyorsun. Sence tiyatro mu 
yoksa dizi ya da filmler mi? 
 
Hepsini seviyorum. Ama tiyatro bir 
yana, film ve dizi bir yana. Tiyatro 
canlı; duygular sesler insanlar her şey 
canlı. Seyirciden gelen canlı bir geri bes-
leme var. Tiyatroda sahneye çıkmanın 
vermiş olduğu heyecan daha başka bir 
şey. Film ve dizilerde oynamayı da çok 
seviyorum. Oranın da hayatıma ve mes-
leğime kattığı çok şey var: Yeni arkadaş-
lıklar, farklı mekânlar… Film ve diziler, 
oyunculuk kariyerinde daha etkili olu-
yor. Ben şöyle düşünüyorum; tiyatro, 
ruhunu ve kalbini besliyor, film ve dizi 
kariyerini ve cüzdanını besliyor.  
O yüzden ikisini de ayrı ayrı seviyorum. 

TİYATRO İNSANIN  
RUHUNU BESLER! Yemek yemeyi seviyor-

sun. Ekranda görünen 
o. Gerçek hayatta da ye-
meğe düşkün müsün? 
Yapmaktan keyif aldığın 
ve beğendiğin bir lezzet 
var mı? 
 
İbo’yla ortak yönümüz 
yemek yemeyi seviyoruz. 
Ama ben o kadar abartılı 
değilim. Çok fazla da ayırt 
etmem ama dünya mutfa-
ğına merakım vardır. En 
lezzet aldığım annemim 
yemekleridir. İkinci sırada 
ise babaannem ve annean-
nemin yemekleri yer alır. 
Yemek yemenin dışında 
yapmayı da çok severim. 
Birçok yemeği de yapabili-
yorum. 

YEMEK YAPMAYI  
ÇOK SEVERİM!

Sevgilin var mı? 
Yok  
 
En son izlediğin film/dizi? 
En son dizi olarak Irregulars isimli  
yabancı diziyi izledim. Film olarak 
Ölümlü Dünya’yı izledim. 
 
Hangi takımlısın? 
Futbolla çok alakam yoktur ama  
Fenerbahçeliyim. 

KISA KISA KISA...
BURAK 
ZİHNİ

SÖYLEŞİ
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