
PANDEMİNİN KAHRAMANLARI

Gündem aslında vaka
sayılarının düşmesinden
çok aşı da yoğunlaştı.
Çünkü tedarik sorunu ya-
şanıyor. Ama aşı yok diye
çaresiz değiliz. Dünyada
onlarca ülke tek bir doz
bile aşı yapmadan salgını
kontrol altına almayı
başardılar. Geleneksel
yöntemleri kullanarak. 

AŞI YOK DİYE 
ÇARESİZ DEĞİLİZ

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 8'de

Pandemi nedeniyle 
tükenmek üzereler!

Tüm dünyayı bir yılı aşkın sü-
redir etkisi altına alan Covid-

19 pandemisiyle mücadelede
hemşireler en ön saflarda yer alıyor.
Uzmanlar, hemşirelerin toplumun
sağlığına kavuşması için her yaştan
bireyin pandemiden korunması yanı
sıra pozitif hastaların tedavi ve
bakım sürecinde aktif şekilde görev
aldığını belirtiyor. Uzmanlar, hemşi-
relerin de bu süreçten yoğun şekilde
etkilendiğine, stres ve tükenmişlik
yaşadıklarına işaret ediyor. I SAYFA 9

ç

FATURALARA DA YANSIDI

Enerji kullanımı
yüzde 350 arttı

Depsaş Enerji, tarımsal sula-
mada kullanılan elektriğin

geçen yıla göre yüzde 350 arttığına
dikkat çekerek, su kaynaklarının ve-
rimli kullanımı konusunda uyardı.
Kuraklık nedeniyle tarımsal sula-
mada kullanılan enerji miktarının
önceki yıllara göre yüzde 350 arttığı
belirtildi.  Yapılan açıklamada, yaşa-
nan kuraklığın su kaynaklarının ve-
rimli kullanımını ve ürün seçimini
çok daha önemli hale getirdiğine
dikkat çekildi. "Araştırmalarımız su
kaynaklarının yüzde 70’inin tarım-
sal sulama amacıyla kullanıldığını
gösteriyor" denildi. I SAYFA 4
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Kuzey Ormanları Üç Aylık
İzleme Raporu yayımlandı.

Rapora göre toplam yapılan 331
adet izlemede 230 ayrı tehdit, tah-
rip ve savunma kaydedildi. Kay-
dedilen izlemelere bölgesel olarak
bakıldığında 1. Bölgede 74 adet,
2. Bölge yani İstanbul'da 101
adet, 3. Bölgede 72 adet ve 4. Böl-
gede 13 adet tehdit, tahrip ve sa-
vunma başlığı tespit edildi.
Raporda, Kuzey Ormanları'nın

inşaat, enerji ve maden projele-
riyle tahrip edilmeye devam edil-
diği belirtildi. Kuzey Ormanları
beslediği 80’nin üzerinde
göl, gölet ve barajla böl-
gede yaşayan on milyon-
larca insan ve sayısız
canlının yegane su kaynağı
durumunda. İzleme dö-
nemi kış ayları olmasına
rağmen en çok yapılan iz-
leme konusu kuraklık oldu. 
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İLK FIRSAT PROGRAMI

50 genç STK’larda
istihdam edilecek

Esas Sosyal’in az bilinen dev-
let üniversitelerinden yeni

mezun olan gençlere okuldan işe
geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği
sunan İlk Fırsat Programı, altıncı yı-
lında 50 gence daha sivil toplum ku-
ruluşlarında ilk iş fırsatı sunacak.
Esas Holding Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Emine Sabancı Kamışlı,
“Esas Sosyal olarak Şevket Sabancı
vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İlk
Fırsat Programı 5 yıldır başarıyla
devam ediyor. Bu-
güne kadar elinden
tuttuğumuz 150
genç, her geçen gün
daha donanımlı hale
gelerek başarıya
giden basamakları
birer birer tırmanı-
yor" dedi. I SAYFA 6
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Maltepe Belediyesi, Bahadır Erdoğdu
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-

kezi, Üreten Engelliler Merkezi, Sevgi Kafe’de
verdiği hizmetlerin yanında engelsiz yaz
kampları ve engellilere yönelik düzenlediği bi-
limsel, psikolojik ve eğlenceli etkinliklerle onla-

rın yanında olmaya devam ediyor. Engelli bi-
reyleri topluma kazandırmak için kurulan ve
iki bölümden oluşan merkezin 117 metrekare-
lik “Sevgi Kafe” bölümünde istihdam edilen 4
engelli genç, kendi emekleriyle para kazanarak
bütçelerine katkıda bulunuyor. I SAYFA 9
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Anne ile kurulan ilişkinin çocu-
ğun hayatı boyunca kuracağı

ilişkiler için bir temel oluşturduğunu
belirten uzmanlar, anne ile çocuk ilişki-
sinin çok kıymetli olduğunu vurgulu-
yor. Uzmanlar, "Çocuk bu yoğun
duygularla baş ederken orada olmak
ve hissedebilmek, çocuğun ruhsal an-
lamda güçlenmesini sağlayacaktır"
uyarısında bulunuyor. I SAYFA 2
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İNŞAAT, ENERJİ VE MADEN PRoJELERİYLE
oRMANLARDA TAHRİP DEVAM EDİYoR

İstanbul; mega rant proje-
leri ve taş ocaklarıyla yoğun

tehdit ve tahrip altında olması se-
bebiyle en çok izleme yapı-
lan bölge oldu. Kuzey
Ormanları’nın İstanbul sı-
nırları içinde kalan alanlarını
önemli ölçüde tahrip etmiş
olan 3. Köprü, KMO ve 3.
Havalimanı projeleri, yine
Kuzey Ormanları’nın özel-
likle parçalanmış mevkileri

üzerindeki inşaat, yapılaşma baskı-
sını da giderek arttığı kaydedildi.
Özellikle Arnavutköy, Sarıyer, 
Beykoz, Şile ve Çekmeköy gibi
kuzey ilçelerinde bir çok yeni inşaat
projesiyle orman işgalleri izlendi. 
Ayrıca dev taş ocaklarının da bü-
yütülmeye devam edildiği göz-
lendi. Taş ocakları İstanbul Kuzey
Ormanları’nın Sultangazi, Maslak,
Şile ve Ömerli mevkilerini hızla yok
ettiği rapora yansıdı. I SAYFA 5
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PARÇALANMIŞ MEVKİLER ÜZERİNDE 
YAPILAŞMA BASKISI GİDEREK ARTIYoR

HAbER

EKREM 
HACIHASANOĞLU

KUDUS’UN 
ISGAL TARIHI

Bugünlerde Şeyh Cerrah mahalle-
sinde ve Mescid-i Aksa’da Filistinli-

lere ve Müslümanların en kutsallarına
yapılan saldırılar 19. yüzyıldan beri adım
adım işletilen bir planın ve projenin artık
son adımlarının yaklaştığını gösteriyor. I.
Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin
Arap topraklarını kaybetmesi ve 2 Kasım
1917’de ilan edilen Balfour Deklarasyonu
ile 9 Aralık 1917’deki İngiliz işgali Kudüs ve
Filistin için sonun başlangıcı olmuştu. 19.
yüzyıl boyunca süren demografik değişim
ise artık siyasi bir dönüşüm için Kudüs’ü ve
Filistin’i hazır hale getirdi.  BM 1947’de İn-
giliz mandası altında, Müslüman ve Yahudi
bölgeleri olarak ayırarak Kudüs’ün batısın-

daki işgali resmileştirdi. Bu dayatmayı
kabul etmeyen Filistinliler ise Irgun ve 
Haganah gibi Siyonist çeteler tarafından
tedhişe tabi tutuldu; Kudüs’ün Müslüman
nüfusu daha da eritildi. I SAYFA 11
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Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk
heyecanı son haftaya kaldı. Beşiktaş

sahasında 10 kişi kalan rakibi Karagüm-
rük'e 2-1 mağlup oldu ve çok ama çok ağır
bir yara aldı. Galatasaray'ın Denizli deplas-
manında kazanmasıyla puanlar eşitlendi.
Şampiyonluk kupasının sahibi son hafta
averajla ya da puanla belli olacak. I SAYFA 15
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Erzurum’dan
İzmir’e, İstanbul’dan

Eskişehir’e farklı illerde 
yeni projeler geliştiren Halk
GYO’nun 2021’in ilk çeyre-
ğinde net dönem kârı 8.4
milyon TL, aktif büyüklüğü
ise 3.5 milyar TL oldu.
Genel Müdür Bülent 
Karan, tabloyu şöyle okudu:
“İstikrarlı büyümemizi 
sürdürerek hem şirketimize
hem de ülkemize değer kat-
maya devam ediyoruz."
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HAYATA ENGEL YOKHAYATA ENGEL YOKHAYATA ENGEL YOKHAYATA ENGEL YOKHAYATA ENGEL YOKHAYATA ENGEL YOK

GYo DÜNYASINDA NELER oLUYoR?

ÇocUK İÇİN EN 
TEMEL İHTİYAÇ!DAMGA EMLAK SAYFA 7’DE
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Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Raporu'na göre, 230 ayrı tehdit, tahrip ve savunma tespit edildi.
Mega rant projeleri ve taş ocaklarıyla yoğun tehdit ve tahrip altında olması sebebiyle en çok 
izleme yapılan bölge İstanbul olurken, özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Çekmeköy
gibi kuzey ilçelerinde birçok yeni inşaat projesiyle orman işgallerinin yapıldığı kayda geçildi

SADECE 3 AYDA
230 AYRI TAHRIP!

KANAL İSTANBUL TEHDİT!
Raporda Kanal İstanbul'un, bölge coğrafyası üzerindeki ölüm-
cül tehdidini devam ettirdiği vurgulandı. Ocak/Şubat/Mart
2021 aylarını kapsayan izleme faaliyeti boyunca sadece İs-
tanbul’a değil tüm Kuzey Ormanları coğrafyasıyla, Karadeniz
ve Marmara Denizi ekosistemlerine zarar verecek olan Kanal 
İstanbul projesinin hazırlıklarına devam edildiği belirtildi. 

ÖZEL BİR EKİP DAĞITIYOR

Aşevinde pişiyor
hanelere gidiyor

Üsküdar'da yaşlılara, ihtiyaç
sahiplerine ve koronavirüs

hastalarına özel hazırlanan menü-
ler yüzlerce ekip tarafından tek tek
hanelere ulaştırılıyor. Belediye’nin
Aşevi’nde titizlikle yürütülen ça-
lışma ile her gün binlerce aile için
hazırlanan yemekler, haftanın 7
günü ekipler tarafından evlere
kadar götürülüp teslim ediliyor.
Baş Aşçı Aşkın İrdem, "Biz asıl ih-
tiyaç sahibi, evde hiç yemek yapa-
mayan yaşlılara yemek yapıyoruz.
Bunlara özel yemek yapıyoruz,
yaşlılar yemeği yapıyoruz" 
şeklinde konuştu. I SAYFA 5
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620 MİLYON DOLAR İHRACAT

Kara bulutlar
nihayet dağıldı

Türk doğal taş sektörü 
pandeminin izlerini siliyor.

En büyük ihraç pazarı Çin’de
2019 yılı sonunda ortaya çıkan
COVİD-19 virüsü nedeniyle 2020
yılında kötü zamanlar geçiren
Türk doğal taş sektörü, 2021 yılı-
nın Ocak – Nisan döneminde ih-
racatını yüzde 26 arttırarak 620
milyon dolara ulaştı ve üzerindeki
kara bulutları dağıttı. I SAYFA 6
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DİJİTAL DUYGULAR

Web sitesinden 
ücretsiz izlenecek

Pera Film’in “Zevk Meselesi”
sergisinden ilhamla hazırla-

dığı “Dijital Duygular” başlıklı seçki,
dijital kültürün ve internetin şekillen-
dirdiği yaşamları-
mıza sanat filmleri
ve videoları aracılı-
ğıyla ayna tutuyor.
Program, 29 Mayıs
tarihine kadar Pera
Müzesi web sitesin-
den ücretsiz izlene-
bilecek. I SAYFA 13
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ŞAMPİYONLUK
SON HAFTAYA!

ADIM ADIM
İŞLENEN BİR

PLAN



ÜNLÜ masal kahramanı Peter Pan, psiko-
lojideki bir davranış sorununa da isim ba-
balığı yapıyor. Genellikle erkeklerde

görülen Peter Pan sendromu, kişinin yetişkin olma-
sına rağmen çocuk gibi davranması olarak tanımla-
nıyor. Karşınızda bir yetişkin var ama adeta bir
çocuk gibi davranıyor. Yaptıklarıyla hem kendisine
hem ilişkilerine zarar veriyor. Bu durumu siz belki şı-
marıklık belki de umursamazlık olarak görüyorsu-
nuz. Ancak Peter Pan Sendromu ile karşı karşıya
olabilirsiniz. Adını İskoç roman ve oyun yazarı J. M.
Barrie'nin yarattığı ünlü masal kahramanı, hiç büyü-
meyen çocuk Peter Pan’dan alan “Peter Pan sen-
dromu” kişinin biyolojik yaşını reddederek, çocuk
gibi davranması olarak ifade ediliyor.

Eskiye dönme isteği

Uzman Psikolog Benan Şahinbaş, sıklıkla olgun yaş-
larda ortaya çıkan ve sosyal hayatı büyük ölçüde etki
altına alan Peter Pan sendromunun daha çok erkek-
lerde ve bekarlarda görüldüğünü söylüyor. Uzm. Psk.
Şahinbaş, Peter Pan sendromunun kişinin verimli bir
yaşam sürmesini engellediği gibi sosyal ilişkilerde ve
iletişimde de problemler doğurduğuna dikkat çeki-
yor. Bu sendromun görüldüğü kişilerde aile kurma,
çalışma, finansal sağlığı ve kariyeri yönetme gibi bir-
çok konunun olumsuz etkilediğini söyleyen Uzm.
Psk. Şahinbaş, bu kişilerin, karşılarına çıkan zorluk-
larla baş etmek yerine çocukluk sürecine dönme is-
teği duyduğunu belirtiyor.

Yaşlanma korkusu

Bu sendromu taşıyan kişilerin genelde durumlarının
farkında olmadığının altını çizen Uzm. Psk. Benan
Şahinbaş, Peter Pan sendromunun belirtilerini ise
şöyle anlatıyor: "Kişi genellikle kariyerinde başarısız-
lık yaşar. Ekonomik açıdan sorumluluk sahibi ol-
makta zorlanır. Sorumluluğun olmadığı sadece
eğlencenin var olduğu bir hayat beklentisi içindedir.
Sık sık iş ve hobi değiştirir ama hiçbirinden tatmin
olmaz. Gerçekleşmesi zor hayaller kurar. Ayrıca bu
hayalleri gerçekleştirmek için mantıklı ve sistematik
herhangi bir adım atmaz. Herhangi bir işin yapaca-
ğına dair inancı çok yüksektir ama çabası çok düşük-
tür. Özeleştiriden yoksundur, genellikle hatalar için
başkalarını suçlar. Gelecekten ve yaşlanmaktan kor-
kar. Sosyal ve romantik ilişkilerde yetişkin gibi dav-
ranmaz. İrade zayıflıkları, özgüven problemleri,
tutarsızlık, aşırı özgüven gibi semptomlar görülüyor.

BEYNE pıhtı gitmesi ve beyin damarlarının tıkanması
olarak ifade edilen beyin embolisi, beyin dokusunun
beslenmesini engelleyerek felce neden oluyor. Felçlere
‘beyin atağı, beyin krizi’ denildiğini ifade eden uz-
manlar, yeni geliştirilen tedavi yöntemleriyle sorunun
giderilebildiğini fakat müdahalede ilk 4,5 saatin kritik
olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, felç riskini artır-
dığı için sigara, nargile ve alkolden kesinlikle uzak du-
rulmasını tavsiye ediyor.

Kan akımı durur

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hasta-
nesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı,
Dünya İnme Önleme Günü dolayısıyla yaptığı açık-
lamada inme ve inmeye yol açan beyin embolisi hak-
kında değerlendirmelerde bulundu. Beyin embolisini
beyne pıhtı gitmesi ve beyin damarının tıkanması
olarak ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, “Damarla-
rın iç duvarlarında veya kalpte oluşan yoğunlaşmış
pıhtılar bir şekilde yerinden beyine gider. Giden pıhtı-
nın büyüklüğüne göre, pıhtı hangi damarda takılıp
kalır ise damarın sonrasına kan akımı durur ve ilgili
beyin dokusu beslenemediği için de hasar görür. Olu-
şan bu hasara da felç veya inme deriz" diye konuştu.

2 14 MAYIS 2021 CUMA YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

EGZERSIZI SAKIN
IHMAL ETMEYIN! Peter Pan

Sendromu

İlk 4 buçuk
saat kritik!

Özellikle son bir yıldır günlük yaşantımızı derinden etkileyen ve fiziksel aktivitelerimizi büyük öl-
çüde kesintiye uğratan Covid pandemisi, hareketsizliğe bağlı kilo alımı ve genel sağlık sorunları için
yüksek risk oluşturuyor. Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, pandemi sürecinde hareketsiz kalmaktan
kaçınılması, evde de olsa mutlaka düzenli egzersiz yapmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

P rof. Dr. Tolga Aydoğ, yaptığı
açıklamada, yürüyüşten etkili
sonuç almanın püf noktasını ve

yürüme ile harcanan kaloriyi belirleyen 4
noktayı anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Mutlaka süre tutun

Yetişkin bireylerde kardiyovasküler sis-
tem için haftada en az 5 gün 30 dakika
orta tempo ya da haftada en az 3 gün 25
dakika şiddetli tempoda yürüme öneril-
mektedir. Eski önerilerde bu yürüyüşle-
rin 10’ar dakikadan uzun olması tavsiye
edilirken, son önerilerde kısa olması da
kabul edilmektedir. Bu süreleri uzatma-
nın önemli bir yolu adım sayar ya da
benzer telefon aplikasyonlarını kullan-
maktır, bunları kullanan bireylerde ek
motivasyona bağlı günlük aktivite artış-
ları görülmektedir.   

Su içmeyi ihmal etmeyin

Yürürken terle kaybettiğiniz suyun yerine
konması sağlık ve performans açısından
oldukça önemlidir. Susama hissi genelde
vücut suyunun yüzde 2’si kayıp oldu-
ğunda başladığından dolayı özellikle
sıcak ve nemli havalarda su içmeyi su-
sama hissine bırakmamak gerekir. Aksi
takdirde kalbin çalışma kapasitesi ve
performans aşağıya düşer. 

Nefesinizi kontrol edin

Orta tempolu bir yürüyüşte kişi kolay-
lıkla konuşabilecek düzeydedir. Eğer bu
tempo bile fazla geldi ise, temponuzu
düşürüp şarkı söyleyebilecek düzeye
çekin (bu durumda günlük yürüme süre-
nizi uzatmanız gerekecektir), eğer cümle
kuramaz hale gelirseniz biliniz ki tempo-
nuzu yükseltmişsinizdir. Şiddetli tem-
poya çıkıp, kısa kısa konuşur duruma
geldi iseniz, bu düzeyde devam etmek
genel sağlık sorunu olan bireylerde
problem yaratabilir. Genelde vücut yü-
rüme hızını kendi otomatik olarak belir-
ler, buna uymaya özen gösterin.  

Ter emen kıyafetler 

Fizik Tedavi Uzmanı ve Spor Hekimi
Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Yürürken tek ih-
tiyacınız ayağınızı sıkmayan ve rahat et-
tiğiniz hafif bir ayakkabı. Ayakkabınızın
görselliğine değil, ayağınızın içinde rahat
etmesine dikkat edin. Eğer basış sorunu-

nuz var ise özel ayakkabı veya tabanlıkla
yürümeye özen gösterin. Ayrıca sıcakta
yürüyecekseniz ter emen kıyafetler kul-
lanmaya özen gösterin. Daha hızlı ama
küçük adımlar atmak hızınızı artırır.
Müzik dinliyor ve buradaki ritimle adı-
mınızı ayarlıyorsanız, daha hızlı şarkılar
seçin ki adım sayınız ve dolayısı ile hızı-
nız artsın. Yürüme ile ilgili yapılan araş-
tırmalar; özellikle yaşlılarda yürüme
hızının genel sağlık ve yaşam süresi ile
doğrudan ilintili olduğunu, 70 yaşından
ileri bireylerin yürüme hızını 3 km/saat-
ten 5’e çıkardığında yaşam süresinin
uzadığını ortaya koyuyor. Yürürken ayak
parmaklarınızla vücudunuzu ittirin, kol-
larınızı hızlı sallayın, dik yürüyün. Özel-
likle gerideki ayağınızın parmakları ile
kendinizi öne ve yukarı doğru itmeniz
yürümeyi daha verimli ve hızlı yapacak-
tır. Postürünüzün ideal pozisyonda ol-
ması akciğerlerinizin daha verimli
havalanmasına olanak sağlayacaktır.
Kollarınızı hızlı sallama da hızınızı 
artırmada size ciddi katkı sağlar.

ÜSKÜDAR Üniversitesi NP
Etiler Tıp Merkezi Çocuk
Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd.

Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, Anneler
Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada
anne çocuk ilişkisinin önemine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Annenin
çocuğun hayatında çok özel bir yeri ol-
duğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mine
Elagöz Yüksel, “Anne, çocuğun ilk
ilişki kurduğu kişidir. İlk dokunuşları,
ilk duyduğu ses anne karnında ve an-
nenin bedeni ile ilgili olur. Doğdu-
ğunda uzak mesafeyi görme yetisinin
zayıflığıyla en çok annesinin yüzünü
inceler, ilk duygu ifadelerini tanır. Ver-
diği tepkilere annenin cevabı ile kendini
fark etmeye, tanımaya, anlamaya baş-
lar. Annesi tarafından anlaşılma ihti-
yacı tüm çocukluğu boyunca azalarak
da olsa devam eder" dedi. 

Göz teması çok önemli

"Annelik, doğurmak, beslemek ve ben-
zeri fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaktan
çok ötedir” diyen Yrd. Doç. Dr. Mine
Elagöz Yüksel, “Her yapılan “iş”, yani
fiziksel ihtiyaçların karşılanması ço-
cukla kurulan bir ilişkidir. Örneğin em-
zirmek, o esnada göz göze gelmekten,

rahatlama sağlamasından ayrı düşü-
nülemez. Bebeğin altını alırken bile ku-
rulan göz teması, onunla konuşulması
bebek için pişik olmasını engellemek
kadar önemlidir" diye konuştu.

Kendi çocuğuna yansıyor

Annenin baba başta olmak üzere diğer
bakımverenlere ya da aile bireylerine
çocuğun hayatında alan açmasının
önemli olduğunu kaydeden Yrd. Doç.

Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Anne-
nin diğerleri ile ilişkisini sağlıklı
tutması, çocuğa karşı tavırlarında fazla
koruyucu bir rol almaması, çocuğun sı-
nırlarının gelişmesine olanak tanıya-
cak, çocuğun sınırlarını bilmesi ise
davranışlarını kontrol edebilmesine yol
açacaktır" diye konuştu. Anne ile kuru-
lan sağlıklı ilişkinin kişinin kendi çocu-
ğuna da yansıyacağını belirten Yrd.
Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel, “Her

anne, anne olduğunda kendi çocuklu-
ğuna gider, kendi annesi ile ilişkisi can-
lanır. Kendi annesi ile ne kadar sağlıklı
bir ilişkisi var ise bu çocuğuna da yan-
sıyacaktır. Kendi annesi ile iletişimde
problemler yaşamış anneler için ise en
doğru yol, çocuğunu takip ederek zor-
landığı alanlarda geçmiş ilişkisini dön-
üştürerek kendi çocuğuyla yeni bir ilişki
kurma çabası olacaktır" dedi.

Çocuk için en temel ihtiyaç!

ZEYNEP VURAL

Anne ile kurulan ilişkinin çocuğun hayatı boyunca kuracağı ilişkiler için bir temel oluşturduğunu belirten uzmanlar,
anne ile çocuk ilişkisinin çok kıymetli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, "Çocuk bu yoğun duygularla baş ederken
orada olmak ve hissedebilmek, çocuğun ruhsal anlamda güçlenmesini sağlayacaktır" uyarısında bulunuyor. 

MÜMKÜNSE TOPRAKTA YÜRÜYÜN!
Beton zemin gibi yerlerde yürümek ek-
lemler açısından sorun yaratmaktadır,
ancak trambolin gibi aşırı şok absorban
zeminlerde yürümek de ciddi denge so-
runlarına ve buna bağlı düşmelere
neden olabilir. Dolayısı ile tartan pist,
toprak gibi orta düzeyde şok emen ze-
minler en sağlıklı olanlardır. Kişinin eg-
zersiz yaparken sorun yaşamaması
buna devamı için en önemli şart olduğu
için bu hususlar her daim akılda tutul-
malıdır. Özellikle kalp ve akciğer sorunu
olan bireylerde soğuk ve kirli hava so-
runlarının artmasına neden olur. Soğuk
hava kalp ve periferik damarlarda kan-
lanmayı olumsuz etkilerken, kirli hava
akciğer havalanmasını kötü etkileyebilir.
Dolayısı ile genel sağlığı sorunlu bireyle-
rin bu tarz havalarda spor yaparken
daha da dikkatli olması gerekir. 

ANNELER KENDİNİ 
İHMAL ETMEMELİ
Günümüzde “anneler kutsaldır” benzeri söylemlerin, bazı an-
neleri sanki annelik kendisinin yani diğer istek ve ihtiyaçlarının
önüne geçmeli, onları ihmal etmesine sebep olmalı düşünce-
sine itebildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel,
“Her an çocuğunu düşünmemek ve onunla olmamak bu anne-
lerde suçluluk duyguları uyandırmaktadır. Oysa ruh sağlığı iyi
bir çocuğun annesinin ruh sağlığının iyi olması çok önemlidir.
Elbette hayat eskisi gibi olmayacak, çocuğa yer açmak adına
bazı şeyler eksilecek olsa da anne için dengeli bir hayat kurabil-
mek kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktan ya da karşılan-
masını talep etmekten alıkoymamalıdır. Çocuğu ile geçireceği
vakit kısıtlı dahi olsa, örneğin oyun oynarken başka bir şeyler
düşünmeden orada olabilmek ve oynayabilmek yeterli olacak-
tır. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun" diye konuştu.
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nArkotik Suçlarla
Mücadele Müdürlüğü
ile Kaçakçılık ve Orga-

nize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta
farklı adreslerde bulunan site
içindeki dairelere uyuşturucu
operasyonu düzenledi. Operas-
yonda, narkotik köpekleriyle dai-

relerde arama yapıldı. Yapılan
aramalarda farklı türlerde yakla-
şık 2 kilogram uyuşturucu ve
uyuşturucuyu paketlemeye yara-
yan kilitli poşet ile hassas terazi
ele geçirildi. Adreslerde yakala-
nan şüpheliler ifadeleri alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.
DHA

SAncAktepe’de iş
yerinden cep telefonu
çalan şüpheli yaka-

landı. Adli makamlarca serbest
bırakılan şüpheli güvenlik kame-
rasına da yansıdı. Polis ekipleri,
Sancaktepe Meclis Mahallesi
Barış Sokak üzerinde bulunan
bir iş yerinden hırsızlık ihbarı
aldı. Harekete geçen ekipler, iş
yerinin güvenlik kameralarını in-
celedi. Polis, hırsızlık olayını

Ahmet G., isimli şüphelinin ger-
çekleştirdiğini tespit etti. Ahmet
G. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sırasında iş
yerine hırsızlık amaçlı girdiğini
kabul eden şüpheli Ahmet G.,
sevk edildiği adli makamlarca
adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldığı öğrenildi. Şüpheli Ahmet
G.’nin iş yerine girme anları ise
güvenlik kamerasına  yansıdı.
DHA

Uyuşturucu 
operasyonu

Telefon hırsızı kamerada

İ stanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekip-
leri, Fatih'te satışı yasak olan

sağlık ürünlerinin piyasaya sürüldü-
ğünü belirleyerek çalışma başlattı.
Ekipler, dün Fatih'te 2 ayrı adrese eş
zamanlı operasyon düzenlendi. Ad-
reslerde yapılan aramalarda, piyasa
değeri 2 milyon 556 bin liralık; 849
kutu besin takviyesi, 156 bin 780 yağ
yakıcı, kas onarıcı ve geliştirici tablet
hap, 2 bin 944 hormon artırım etkili
takviye solüsyon, 24 bin 50 perfor-
mans artırıcı ve yağ yakıcı ampul, bin
200 hormon artırım etkili takviye en-
jeksiyon, 155 kilogram cinsel ilaç ya-
pımında etken madde olarak
kullanılan protein tozu, karbonhidrat
ve aminoasit madde olmak üzere
toplamda 189 bin 373 sahte sporcu
ürünü ele geçirildi. 

İnternet üzerinden satış

Operasyonda satışının yasak olduğu
ve çoğunun ruhsatının olmadığı, ruh-
satı olan ürünlerinde satışının doktor
tarafından reçeteli yazılarak eczane-
lerden temin edilen ürünler olduğu
belirlendi. Ayrıca, vücut gelişiminde

sorun olan çocukların büyümesinde
ve vücut gelişimine destek için doktor
tarafından reçetelenen ilaçlar ele ol-
duğu tespit edildi.  Bu ürünleri vücut
geliştirme sporu yapan insanların
daha çok tercih ettiği, insan sağlığına
zararlı olduğu, bu ilaçları kullanan-
larda bağımlılık yaptığı, internet üze-
rinden de satışının yapıldığı, nerede
üretildiği belli olmayan merdiven altı
olarak tabir edilen vücuda enjeksiyon
ile yapılan performans artırıcı ve yağ
yakıcı ilaçların, satışının yapıldığı tes-
pit edildi.

Operasyon kamerada

Baskında adreste bulunan Y.P., isimli
şüpheli gözaltına alındı. Y.P.'nin em-
niyetteki işlemlerinin ardından "Kişi-
lerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye
Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değişti-
rilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek
Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik
Etme, Bulundurma" suçundan bugün
mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Operasyon anları kameralara da yan-
sırken, ele geçirilen ürünler İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi
yerleşkesinde sergilendi. DHA

Son anda kurtarıldı
MAltepe Gülsuyu Mahallesi Şiri-
nevler Sokak üzerindeki tek katlı
evde saat 15.00 sıralarında henüz

bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler
kısa sürede tüm evi kapladı. Mahalle sakin-
leri yangın sırasında evde bulunan Türkme-
nistan uyruklu kadını pencereden çıkararak
alevlerden son anda kurtardı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri alevlere müdahale etmeye başladı. Yan-
gın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa
döküldü. Yangın yarım saatlik çalışmanın ar-

dından kontrol altına alındı. Yangın nede-
niyle evde hasar oluştu.

Allah yardımcıları olsun

Mahalle sakini İhsan Karakaya, "Çalışıyor-
duk biz haber geldi. Daha önce burada bir
ev sahibi oturuyordu gitti. Kiracı olması la-
zımdı. Görüyordum onları gelip geçerken.
Şu anda içeride değillerdir inşallah. Yan ta-
rafta Suriyeliler vardı onları çıkardık. Onlar-
dan haberimiz yok. Komşulara soracağız,
inşallah içeride değillerdir. Allah yardımcıları
olsun." dedi. DHA

Maltepe'de tek katlı çıkan yangında alevlere teslim olurken, evde bulunan
Türkmenistan uyruklu kadın pencereden çıkarılarak son anda kurtarıldı

Esenyurt'ta, gerçekleştirilen op-
erasyonda farklı türlerde yaklaşık 2
kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Fatih'te 2 ayrı 
adrese eş zamanlı
düzenlenen ope-
rasyonda, piyasa
değeri 2 milyon

556 bin lira olan
sahte ilaç ele geçi-
rildi. Operasyonda
bir şüpheli gözal-

tına alınırken,
baskın anı kame-

ralara yansıdı

ILACIN BILE 
SAHTESI VAR!

Balkondan
tırmandı
Avcılar'da 3 ayrı eve farklı zamanlarda balkonlarına
tırmanarak girip, hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3
şüpheli yakalandı. Balkona tırmanıp, eve giren
şüphelilerden biri kameralara yansıdı

AvcılAr Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro ekipleri, 24 Mart ile 8
Mayıs tarihleri arasında Yeşilkent

Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı evden 3 cep tele-
fonu çalınması üzerine araştırma başlattı. Gü-
venlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler,
evlere balkonlarına tırmanarak giren şüphelile-
rin 18 yaşından küçük Suriye uyruklu M.H. ve
A.S. ile E.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler,
Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yakalanarak

gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 2 cep
telefonunu Esenyurt ilçesinde yine Suriye uy-
ruklu 35 yaşındaki D.E.'ye sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan D.E., hakkında 'Suç Eşyası
Satın Alma' suçundan işlem yapıldıktan sonra
serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüphe-
liden ise  A.S. ve E.D. serbest bırakılırken,
M.H.,adli kontrolle salıverildi. Öte yandan
şüphelilerden birinin balkona tırmanıp eve gir-
diği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. DHA



B ir yılı aşkın süredir devam eden sal-
gın nedeni ile bir çoğumuz işleri-
mize devam ederken, bir

kısmımızda evlerimize kapandık mecburen.
Hareketlerimiz bir çok kişi için, ne yazık ki
evlerimiz ve marketler arasındaki  gidiş-ge-
lişlerden ibaret oldu. Üst üste gelen olumsuz
haberin negatif enerjisi, bedenimizi ve ruhu-
muzu istemesek de etkisi altına aldı. Bir
zincirin halkaları gibi birbirine bağlı gözle
göremediğimiz o manyetik  dalgalar bir ço-
ğumuzu mutsuz ederken, bir çoğumuzu da
pozitif işlere yönlendirdi. Şimdi bende siz-
lere sıkışıp kaldığımız o dört duvarın ar-
dında neler yapabileceğimizi en bahsetmek
istiyorum izninizle...

BİBLİYOTERAPİ NEDİR?

Bibliyoterapi,kısaca şöyle tamamlayabi-
liriz; kitapla tedavi anlamına gelmektedir.
Bu tedavi yöntemindeki amaç kişinin duygu-
sal sorunlarını aşabilmesini sağlamak, ha-
yata karşı uyum sorunlarının gidermek ve
kişinin içinde bulunduğu ruh halinin tüm de-
taylarını tanımlayamaya çalışmaktır.Bir
başka deyişle, ”Doğru zamanda, doğru bi-
reyle, doğru kitabı buluşturmak” olduğunu
söyleyebileceğimiz bibliyoterapi,kişinin oku-
duğu ölçüde tedaviye başladığı bir terapi
yöntemidir. Tarih boyunca kullanılan bu tek-
nik, kitapların kişi psikolojisi üzerindeki iyi-
leştirici ve harekete geçirici özelliklerini
kullanarak insanların sorunlarını çözmeye
yardımcı bir rol üstlendiği bilimsel olarak
kanıtlanmış verimli bir tekniktir.. Okumanın
ruhumuzda bıraktığı şifalı etkiyi her fırsatta
dile getiren bende mümkün olduğunca oku-
maya gayret ediyorum.

Aslında başka dünyalara yolculuk ederken
aynı zamanda ruhumuza dokunuyoruz, kitap
okuyarak farkındaysanız. O nedenle, mümkün
mertebe herkesin bu negatif enerjiden kaçıp
okumaya yönelmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hangi tür kitap seviyorsanız sevin ama yeter
ki baş ucunuzu süsleyen bir kitap bulundurun
mutlaka. Bunun yanı sıra salgını kendi lehine

çeviren bir çok kişi vardır eminim. Evde
kalma fırsatını kaçırmaya insanlar bu sürede
hem okumak hem de kitap yazmak konu-
sunda adım attılar tıpkı benim gibi... Müthiş
bir olay bu. Ve benim kanaatimce kendi ken-
dine kalmanın güzel yanlarından biride, hangi
yaşta olursak olalım yeteneklerimizi fark edip
üretmeye yönelmektir. Göreceksiniz ki, ortaya
çıkan emek sizlere muazzam bir haz yaşata-
cak ve bir sonraki adım için dürtülerinizi ha-
rekete geçirerek.Yeter ki bunun farkında olun
ve eyleme geçin. Usta şairlerimiz tarafından
yazılmış ve önemli kişiler tarafından seslendi-
rilmiş bir çok şiir kanalları mevcut örneğin.

Onlar aracılığıyla kulaklarınızın pası sili-
nirken, belki bir mısrada duracak sizlerde
kendinizden, yaşantınızdan bir şeyler bula-
cak ve kalemi elinize alıp yazmaya başlaya-
caksınız. Neden olmasın ki? Yazmakta en
az okumak kadar önemli bir rahatlama tek-
niği bence. Kalbinize ağırlık yapan yükleri
kimse ile paylaşamıyorsanız, bunu kaleme
alarak şaheser yaratabilirsiniz. İlla ki pro-
fesyonel anlamda yapın demiyorum elbette
ama eser sizin ve aklınızdan ve kalbinizden
dökülen o satırlar özel ve değerli.. Tecrübe
ile sabittir ki yazdıkça kendinizi bulacak ve
yazma isteğinize engel olamayacaksınız.

Öyleyse şimdi harekete geçin...

E SERTİFİKA PROGRAMLARI

Salgının yarattığı ruhsal çöküntülerin
farkında olan ve bir araya gelmenin müm-
kün olmayacağını fark eden bazı kamu
kurum ve kuruluşları, hemen atılım yapıp
profesyonel bir ekiple online şekilde gerçek-
leştirilen, bazı öne çıkan alanlarda prog-
ramlar gerçekleştirdiler. Kurum ve
kuruluşlar arasında imzalanan protokol
kapsamında hemen herkesin cüzi bir rakam
ya da ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu
programların da büyük ölçüde memnuniyet
yarattığı söyleyebilirim. Bunların öncülü-
ğünü belediyeler oluştururken, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi ara-
sında imzalanan protokolle de antrenörlük
eğitimleri yapıldı. Millî bayramlarımız da
yapılan yarışmalarla bayram coşkuları evle-
rimizde yaşatılmaya çalışıldı. Kimlikleri-
mize yeni meslek dalları ekleyip
zenginleştirdik kendimizi. Bunlardan öne çı-

kanlar başkalarının etkili ile-
tişim teknikleri, digital pazarlama uzmanlık
eğitimi, diksiyon eğitimi ve bioenerji gibi bir
çok alan ön plana çıkanlardan .. Değişen
alışkınlarımızın yerini online alışverişlerin
artması ile farklı meslekler aldı.Özellikle de
home Office çalışan çalışan ya da evde
kalan kesimlerden bir hayli destek
gördü.Boş vakitlerini yeni kariyer alanlarına
dönüştürmek için doğru bir zamanlama idi
açıkçası. 

SAKİN SPORLAR

Düzenli spor yapan insanlar için evde ge-
çirilen zaman yine değerlendirildi ancak ha-
reketlerimizin azalması ile bir çoğumuz
mutfaktan çıkamadık tabiki. Haklı olarak
yakamadığımız kaloriler ile kilo almaya
başladık hızla. Buna  birde hantallık eklene-
nince kas ve iskelet sistemlerimiz de zarara
uğradı. Bir çok spor merkezi pandemi nede-
niyle kapanınca iş yine bizlere düştü. Bir ço-
ğumuzun evlerini koşu bandı, eliptik
bisiklet, kondisyon aletleri aldı.Kendi vücut
ağırlığımız ile yaptığımız pilates,yoga ve
meditasyon gibi beynin bedene hükmünü
sağlayan sakin egzersiz programları
aldı.Spor kulüpleri, hatta profesyonel spor-
cular dahi evden devam etmek zorunda
kaldı sporlarına.Bazı görüntülü programlar
aracılığıyla ile gerçekleştirilen antrenman-
lar ile mümkün olduğunca kayıp olan
zaman bir nebzede olsa hareketlenmemize
olanak sağladı.

Yine belediyeler uzman eğitmenler tara-
fından canlı yayınlarla evlerimize konuk ol-
dular spor yaptırmaya katkıda bulunmak.
YouTube üzerinden yayılan spor ve egzersiz
programları da bir çok kişi için faydalı Bah-
çeli evleri olanlar için spor yapmak kolayla-
şırken apartman dairesinde oturanlar için
gürültü nedeniyle sorun haline gelmiş olabi-
lir. Tüm bu zorlu döneminden en muzdarip
olanlar ise yaş ilerledikçe yaş ve eklerimi

tahrip olan büyüklerimiz oldu.Yaşın getir-
diği olumsuz etkilere ve deformasyona karşı
koymaya çalışsalar da bu pek mümkün ol-
madı. Çünkü onlar salgının başından beri
evde kalan yaş gruplarından oldular  ne
yazık ki. Birde düzenli spor yapıp bunu alış-
kanlık haline getirmiş bireyler için tam bir
yıkımdı diyebilirim tabiri çünkü düzenli
spor,hem psikolojik hem de psikolojik olarak
bağımlılık yapıyor. Spora ara verenler ile
uyuşturucu kullananların beyinlerinde aynı
bölgenin aktifleştiğini biliyor muydunuz?
Hatta ilerleyen vakalarda depresyona dahi
girildiği bilimsel olarak kanıtlanmış du-
rumda. O yüzden haftada en fazla üç veya
dört gün, maksimum bir saat yapmanız ye-
terli olacaktır. Eğer bu alışkanlığı her gün
yapıyor iseniz ve her sabah yapma ihtiyacı
hissediyorsanız spor bağımlısı olabilirsiniz
buna dikkat edin. Abartmadan ve dozunda
yapmak hem mental hem de fiziksel olarak
yeterli olacaktır. Kendi kendinize yeterli ola-
mıyorsanız şayet uzman kişilerden destek
alarak, sakatlanmaya mahal vermeden yap-
manızda fayda olacaktır.Bilinçsiz yapılan
bedenimizde yaratacağı tahribatı göz
önünde bulundurmayı unutmayın lütfen.
ABD’deki Oregon Health and Science bir
grup bilim adamı tarafından fiziksel mi
yoksa psikolojik bir olgu olduğuna dair
araştırma araştırmayı yürüten Dr.Justen
Rhodes,hareketli ve hareketsiz fareler üze-
rinde yaptığı testlerle ”Koşmaları engelle-
nen koşucu farelerin beyinlerinde çok yoğun
hareketler saptadık. Bu beyin bölgeleri ba-
ğımlı oldukları maddelerden mahrum kal-
dıklarında kokain, morfin, nikotin veya
alkol bağımlısı farelerde aktive olan beyin
bölgeleriydi” diyerek özetledi çalışmasını.
Uzmanlara göre spor yapamamak bağımlı-
larda fiziksel mahrumiyet yaratıyor.Bu ne-
denle abartmadan vücudumuza ve
ruhumuza faydalarını saymakla bitiremeye-
ceğimiz sporu bağımlılık haline dönüştür-
meyelim...

KENDİMİZİ MUTFAKDA BULDUK

Sizlere dikkatimi çeken bazı başlıkları
aktardım. Tabi bunların yanı sıra beslenme
tarzımızda büyük ölçüde etkilenmiş oldu
salgın döneminde. Birçok kişi hijyen nede-

niyle ekmelerini evde yaptığı gibi karbonhid-
ratlı besinlere yöneldi. Hamur işleri ve tatlı-
lar yedikçe iştahımızı kabarttıkça kendimizi
mutfaklarda bulduk. Glisemik endeksi yük-
sek ve basit şekerlerden oluşan besinler ne
kadar fazla yerseniz o kadar çabuk acıkma-
nıza sebep olacaktır.Bu nedenle protein
ağırlıklı ve besin içeriği açısından zengin gı-
daları tüketmeniz de faydalı olacaktır.Bu
negatif dönemde serotonin hormonunu sal-
gılanmasına sebep olan,ceviz,badem ve çi-
kolata gibi mutluluk hormonunu artıran
besinleri de ihmal etmeyin. Evde yapılan yo-
ğurtları tüketerek hem bağışıklık sisteminizi
güçlendirebilir hem de  lumber (bel bölgesi)
bölgenizdeki yağ yakımını hızlandırmış olur-
sunuz. Evde yaptığımız yoğurtların fayda-
ları çok fazla o yüzden her gün bir veya iki
kase tüketmenizi tavsiye ederim.Bunun yanı
sıra öğünlerinizi yayarak, az ve sık yemiş
olur aynı zamanda formunuzu korumuş
olursunuz. Çaylarımıza eklediğimiz beyaz
şekerler(basit şeker) den uzak durup, vücu-
dumuzun ihtiyacı olan şeker miktarını mev-
sim meyveleri ile aşırıya kaçmamak koşulu
ile takviye edebilirsiniz. Bazen etrafına top-
lanıp umutlarımızı uçurduğumuz Türk kah-
vesini günde en fazla iki kez tüketerek hem
keyif yapabilir hemde biz hanımlar için ha-
rika bir yüz pilingi olarak kullanabiliriz.
Türk kahvesinin dozunda tüketildiğinde vü-
cuttaki selülitleri azalttığı ve bilimsel çalış-
malar ile Alzheimer’ı önlemeye yardımcı
olduğu belirtilmiş.

Bedenimizi önemsediğimiz kadar ruhu-
muzu da beslemeyi unutmadan, en çok neyi
seviyor ve keyif alarak yapıyorsak onlara
yönelerek, kaliteli günler geçirmenizi diliyo-
rum. Sağlıklı ve mutlu, aydınlık günlerde
yeniden görüşmek dileğiyle esen kalınız.

RUHUN BEDENE
HÜKMÜ Zeynep BALA 

z_bala@anadolu.edu.tr

ÖZGÜR KÖŞE
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür-
lüğü'nün desteği ile Japonya ve Türkiye'de gerçekleş-
tirilen çekimler ve tarih araştırması ile Japonya'daki
Türk izleri belgesel oldu. 45 dakikalık belgesel,
Türkçe - İngilizce ve Japonca dillerinde yayınlanacak.
Belgesel için Türkiye ve Japonya'da iki farklı gala
gösteriminin yapılması planlanıyor.  "Japonya'da
Türk İzleri" belgeseli, bu konuda yapılmış ilk belgesel
film olma özelliği de taşıyor.

Uzman isimleri yer aldı

Hazırlanan belgeselin danışmanları arasında Boğa-
ziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi Kurucu
Müdürü Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Ankara Üniversi-
tesi Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Merthan Dündar, Japon Tarihçisi Dr. Erdal Kü-
çükyalçın, Türk Sanat Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Mi-
nako Mizuno Yamanlar ve Osmanlı Tarihi Uzmanı
Prof. Dr. Tadashi Suzuki gibi alanının uzman isimleri
yer aldı.

Birçok konu işlendi

Öte yandan, belgeselde Türkiye Cumhuriyeti Tokyo
Büyükelçiliği, Japonya Devleti Ankara Büyükelçiliği,
Tokyo Yunus Emre Enstitüsü, Kaşiwazaki Türk Kül-
tür Kasabası, Tokyo - Kobe, Nagoya Camileri ve Ja-
ponya Türkiye Cemiyeti gibi birçok noktada yapılan
çekimlerin yanı sıra Japonya'daki Türk Tatarları, Er-
tuğrul Fırkateyni, Sultan 2.Abdülhamit, Japon İmpa-
ratoru Meiji ve iki ülke tarihi açısından önemli isimler
olan Yamada Torajiro, Abdülhay Kurban Ali ve Ab-
dülreşit İbrahim gibi birçok konu da işlendi. DHA

Türk izleri 
belgesel oldu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema
Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Ja-
ponya ve Türkiye arasında tarih bo-
yunca süren ilişkilerin tüm boyutu ve
Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu.
Çalışmaları 2 yıl süren ve "Japonya'da
Türk İzleri" adı verilen belgeselin yönet-
menliğini Umut Mete Soydan yaptı

Siemens, Google Cloud ile
iş birliği kapsamında, en-

düstriyel üretim sektö-
ründe yapay zekaya

dayalı çözümlerin kullanı-
mını artırmayı amaçladı-

ğını ve üretimde verimlilik
artışı sağlanmasını 

hedeflediğini duyurdu.

EndüstriyElotomasyon ve yazılım
alanlarında çalışmalar yürüten Siemens,
fabrikalardaki süreçleri optimize etmek ve
üretimde verimliliği artırmak için Google
Cloud ile iş birliği yaptığını kaydetti. Sie-
mens, kendi fabrika otomasyon çözümle-
rini Google Cloud’un veri bulutu ve
yapay zekâ/makine öğrenmesi (AI/ML)
teknolojileri ile entegre ederek üreticilerin
inovasyon geliştirmesine yardımcı olmayı
amaçladığını belirtti. İş birliği kapsamında
geliştirilen yapay zekaya dayalı çözümle
ilgili Siemens tarafından yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “Siemens’in
üretim sektörünü ileri taşıyan öncü tekno-

lojileri Google Cloud’un veri bulutu,
yapay zeka ve makine öğrenmesi yetenek-
leriyle birleşerek üreticilere fabrika verile-
rini uyumlu hale getirme olanağı tanıyor.
Ayrıca ürünlerin görsel açıdan denetimi,
montaj hattında bulunan makinelerin yıp-
ranma ve aşınma durumlarının tahmin
edilerek gelecekte oluşabilecek maliyetle-
rin önceden tahmin edilmesi gibi uygula-
maları mümkün kılıyor.”

İyileştirme amaçlanıyor

Google Cloud ve Siemens arasındaki iş
birliğiyle Industrial Edge ile bağlantılı ola-
rak yapay zekanın dağıtımını ve ölçeğe

göre yönetimini kolaylaştırmak, üretimde
çalışanları güçlendirmek, rutin görevleri
otomatikleştirmek ve genel kaliteyi iyileş-
tirmek amaçlanıyor. Siemens Dijital En-
düstriler’in Fabrika Otomasyonu Kontrol
Bölümü Başkan Yardımcısı Axel Lorenz,
“Yapay zekâ, fabrikalarda radikal bir dö-
nüşüm yaratma konusunda büyük potan-
siyel taşıyor. Üreticilerin birçoğu yapay
zekâ alanında bugün hala “pilot proje”
seviyesinde kalmış durumda; biz bunu
değiştirmek istiyoruz” dedi. DHA

KURAKLIK
FATURAYA
YANSIYOR

YapaY zeka değiştiriYor

Depsaş Enerji, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin
geçen yıla göre yüzde 350 arttığına dikkat çekerek, 
su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda uyardı.
Kuraklık nedeniyle tarımsal sulamada kullanılan enerji
miktarının önceki yıllara göre yüzde 350 arttığı belirtildi

G üneydoğu Anadolu bölgesinin
görevli tedarik şirketi Depsaş
Enerji’den yapılan açıklamada,

hizmet bölgesinde yer alan Diyarbakır,
Şanlıurfa ve Mardin’de kuraklık nedeniyle
tarımsal üretimde görülen sert düşüşle il-
gili meslek odalarının ve uzmanların uya-
rılarının basına yansıdığına dikkat çekildi.
Açıklamada meteorolojik verilere göre,
bölgede yağışların geçen yıla göre yüzde
50’den fazla azaldığı belirtilerek, “2021
yılı Ocak-Nisan döneminde kuraklık ne-
deniyle tarımsal sulamada kullanılan
enerji miktarı önceki yıllara göre yüzde
350 artmıştır. Bu tüketim artışı sadece
yılın ilk dört ayında şirketimize 800 mil-

yon TL ek yük getirmiştir. Mart 2021 iti-
barıyla 4,5 milyar lirayı aşan çiftçilerin
elektrik borcu daha da artmaktadır” ifa-
delerine yer verildi.

Alternatif ürünlere yönelin

Depsaş Enerji’den konuyla ilgili yapılan
yazılı açıklamada, yaşanan kuraklığın su
kaynaklarının verimli kullanımını ve ürün
seçimini çok daha önemli hale getirdiğine
dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Araştırmalarımız su kaynaklarının yüzde
70’inin tarımsal sulama amacıyla kulla-
nıldığını gösteriyor. Bölgemizdeki su kay-
naklarının zaten kısıtlı olduğunun
bilincindeyiz, çiftçilerimize gerek verimli

sulama yöntemleri gerekse de ürün seçimi
konusunda destek sağlamaya çalışıyoruz.
Ayrıca mısır ve pamuk gibi aşırı sulama
gerektiren ürünler yerine farklı alternatif
ürünlere yönelmelerini teşvik ediyoruz."

Enerji tedariki durdurulabilir

Çiftçilerin vahşi sulamadan vazgeçerek
damlama tekniğine yönelmelerinin mali-
yetleri büyük oranda düşüreceğini ifade
eden Depsaş Enerji, uzun bir süredir bi-
rikmekte olan borçların, kuraklığın etkileri
ile katlanarak büyüme ihtimaline dikkat
çekti. Şirketten yapılan açıklamada, çiftçi-
ler ve sulama birlikleri, biriken borçlarını
ödemeye davet edildi. Su kaynaklarının

verimli kullanılması gerektiğine dikkat
çeken Depsaş Enerji’nin açıklamasında
şu ifadelere de yer verildi: "Ödenmeyen
her bir fatura, sadece üzerimizdeki yükü
daha da artırmakla kalmıyor, aynı za-
manda özellikle Şanlıurfa ve Mardin'de
uzun yıllardır biriken tarımsal sulama
borçlarını yönetilemez hale getiriyor, uy-
gulanan tarım modelini sürdürülemez
hale getiriyor. Mart 2021 itibariyle tarım-
sal sulama abonelerinin şirketimize olan
elektrik borçları 4,5 milyar lirayı aşmış
durumdadır." Şirket, çiftçileri ve sulama
birliklerini biriken borçlarını ödemeye ça-
ğırarak, enerji tedariğinin durdurabilece-
ğini belirtti. DHA

Belgeselin yapım ekibinde uzman isimler de yer
aldı. Görüntü Yönetmenliği Emre Küçükosman ta-
rafından yapılan belgeselde, Türkiye'den ve Japon-
ya'dan drone görüntüleri, dublajda ise Türkiye'nin
önemli ve tanıdık dublaj sanatçıları yer aldı.
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Barış YARKADAŞ
TARİHE NOT...

https://twitter.com/barisyarkadas

Bayramda bir 
aileyi sevindirin

P andemi KoronaVirüs belasının dünyaya mu-
sallat olmasının ardından patlayan ekonomik
kriz ve bunun tetiklediği eşitsizlik artık gün

gibi ortada... 

Öyle ki; dünyanın birçok ülkesi, henüz tek doz aşı
bile alabilmiş değil. Üstelik ne zaman alacakları ya
da alıp alamayacakları da bilinmiyor. Aşı üreticisi
hiçbir firma ise patentini kimseyle paylaşmıyor. Her-
gün binlerce insan aşı olamadığı için ölürken, onlar
karlarına kar katmaya devam ediyor. Kapitalizm, en
vahşi haliyle dişlerini bedenimize geçiriyor. 

DAYANIŞMA

İşte böyle bir cangılda, solun dünyaya hakim kıl-
maya çalıştığı değerlerin başında gelen "dayanışma"
ilkesi daha bir anlamlı hale geliyor. 

Niyetim, Ramazan Bayramı'nın ilk günü sizi teorik
tartışmalara boğmak değil kuşkusuz... Sözü daya-
nışmaya getirmemin sebebi, İBB Sözcüsü Murat
Ongun'un dün twitterda yaptığı bir 'paylaşım.'

ÖNEMLİ BİR KAMPANYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arka-
daşı Murat Ongun, benim de başta KRT TV ile TV
100'de sık sık çağrı yaparak yurttaşlarımızı katıl-
maya teşvik ettiğim "Askıda Fatura" kampanyasının
son durumuna ilişkin bilgi vermiş. 

Ongun, twitinde şu ifadeyi kullanmış: 
"50 milyon lirasını, İstanbul’daki ihtiyaç sahipleriyle
dayanışmaya harcayan yüz binlerce hayırsevere şük-
ranlar...

Askıda Fatura, sizi gerçek ihtiyaç sahipleriyle buluş-
turan doğru adrestir. Gönül rahatlığıyla mutluluk
dağıtmaya devam edebilirsiniz.

askidafatura.ibb.gov.tr "

Görüldüğü üzere, İstanbullular salgının vurduğu
komşularının suyunun kesilmesine ya da çocukları-
nın sütsüz kalmasına duyarsız davranmamış. Yüz-
binlerce hemşehrimiz, Askıda Fatura uygulamasına
girerek bir komşusunun borcunu ödemiş...
AKP iktidarının koronvirüs salgını karşısında yap-
ması gerekeni, aslında yurttaşlar yerine getirmiş. 

HAYDİ!

Yazının başlığını bu yüzden "Bayramda bir aileyi se-
vindirin" koydum. 

Bu yazıyı okuduktan sonra siz de Askıda Fatura uy-
gulamasını kullanarak bir aileye destek verebilirsi-
niz. Böylesi zor zamanları atlatabilmenin en güzel
yolu dayanışmadır ve dayanışmanın yaşattığı o eşsiz
duygudur. 

Bayramınız kutlu olsun...

SADECE 3 AYDA
230 AYRI TAHRIP!

Aşevinde pişiyor hanelere gidiyor

ÜSKÜDAR Belediyesi yıllar-
dır sıcak yemek hizmeti ile
kimsesiz yaşlılar ve ihtiyaç
sahiplerinin günlük yemek
ihtiyacını en iyi şekilde karşı-
lamaya devam ediyor. Bele-
diye’nin Aşevi’nde titizlikle
yürütülen çalışma ile her
gün binlerce aile için hazır-
lanan yemekler, haftanın 7
günü ekipler tarafından ev-
lere kadar götürülüp teslim
ediliyor. Pandemi sürecinde
evinde tedavi olan ve hasta-
neden yeni çıkmış hastalara
da sıcak yemek servisi yapı-
larak ihtiyaç sahibi korona-
virüs hastalarının yemekleri
Üsküdar Belediyesi Aşevi
aşçıları tarafından özenle pi-
şiriliyor. Tek kullanımlık
folyo kaplarda dağıtımı ya-
pılan yemekler, yağ ve tuz
oranı asgari düzeyde tutula-
rak hasta yemeği mantığı ile
hazırlanıyor.

Hayat paylaşınca güzel

Üsküdar Belediyesi Başkan
Yardımcısı Zekeriya Şanlıer,
"Üsküdar bir Ramazan
şehri. Hayat paylaşınca gü-

zeldir. Biz Üsküdar Beledi-
yesi olarak pandemi önce-
sinde otuz bin, otuz beş bin,
kırk bin kişilik sofralara alış-
mıştık. Günlük olarak alış-
mıştık. Hayatımızı ve tüm
dünyayı etkileyen bu salgın
süresince bu sofraları özle-
dik doğrusu. Ama yine biz
bu hizmetlerimize devam
ediyoruz, bu anlamda Ra-
mazan ayında günlük şu
anda binlerce ailemize gör-
düğünüz bu leziz yemekleri-
mizden sunuyoruz" dedi

Yaşlılar yemeği
yapıyoruz

Baş Aşçı Aşkın İrdem ise
"Biz asıl ihtiyaç sahibi, evde
hiç yemek yapamayan yaşlı-
lara yemek yapıyoruz. Bun-
lara özel yemek yapıyoruz,
yaşlılar yemeği yapıyoruz.
Yağ oranı az, tuzu az, sebze
oranı yüksek yemekler yapı-
yoruz. Tabii bunun yanında
pandemi sürecinde sağlık
çalışanlarımızı unutmadık.
Bunlar bizim her şeyimiz.
Gecelerini gündüzlerine 
katıyorlar" diye konuştu.

K uzey Ormanları Üç Aylık İzleme
Raporu yayımlandı. Rapora göre
toplam yapılan 331 adet izlemede

230 ayrı tehdit, tahrip ve savunma kayde-
dildi. Kaydedilen izlemelere bölgesel ola-
rak bakıldığında 1. Bölgede 74 adet, 2.
Bölge yani İstanbul'da 101 adet, 3. Böl-
gede 72 adet ve 4. Bölgede 13 adet tehdit,
tahrip ve savunma başlığı tespit edildi.
Raporda Kuzey Ormanları'nın  inşaat,
enerji ve maden projeleriyle tahrip edil-
meye devam edildiği belirtildi. 

Su kaybı yaşandı

Kuzey Ormanları beslediği 80’nin üze-
rinde göl, gölet ve barajla bölgede yaşa-
yan on milyonlarca insan ve sayısız
canlının yegane su kaynağı durumunda.
İzleme dönemi kış ayları olmasına rağ-
men en çok yapılan izleme konusu kurak-
lık oldu. Kuzey Ormanları göl ve
barajlarının hemen hepsi ciddi seviyelerde
su kaybına uğradı, bir kısmı kurumaya
yüz tuttu. Uzmanlar bu durumun su hav-
zaları üzerindeki inşaat baskısı, bölgedeki
sanayi ve nüfus yığılması ile iklim krizin-
den kaynaklandığını belirtti.

İnşaatla işgal edildi

İstanbul; mega rant projeleri ve taş ocak-
larıyla yoğun tehdit ve tahrip altında ol-
ması sebebiyle en çok izleme yapılan
bölge oldu. Kuzey Ormanları’nın İstanbul
sınırları içinde kalan alanlarını önemli öl-
çüde tahrip etmiş olan 3. Köprü, KMO ve
3. Havalimanı projeleri, yine Kuzey Or-
manları’nın özellikle parçalanmış mevki-
leri üzerindeki inşaat/yapılaşma baskısını
da giderek arttığı kaydedildi. Özellikle Ar-
navutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Çekme-
köy gibi kuzey ilçelerinde bir çok yeni
inşaat projesiyle orman işgalleri izlendi.
Ayrıca bu projelere inşaat malzemesi sağ-
lamak için orman içine açılan dev taş
ocaklarının da büyütülmeye devam edil-
diği gözlendi. Taş ocakları İstanbul Kuzey
Ormanları’nın Sultangazi, Maslak, Şile ve
Ömerli mevkilerini hızla yok ettiği rapora
yansıdı. 

Kanal İstanbul tehdit!

Raporda Kanal İstanbul'un, bölge coğraf-
yası üzerindeki ölümcül tehdidini devam
ettirdiği vurgulandı. Ocak/Şubat/Mart
2021 aylarını kapsayan izleme faaliyeti

boyunca sadece İstanbul’a değil tüm
Kuzey Ormanları coğrafyasıyla, Karade-
niz ve Marmara Denizi ekosistemlerine
zarar verecek olan Kanal İstanbul projesi-
nin hazırlıklarına devam edildiği belirtildi.
Yapılan izlemelerde özellikle İstanbul’un
Avrupa yakasındaki son su, tarım ve
orman alanlarının bulunduğu arazilerin
hızla el değiştirdiği kaydedildi. 

Trakya da tehlikede

Rapora göre İstanbul’dan sonra en yük-
sek oranda tehdit ve tahrip altında bulu-
nan bölge ise Trakya oldu. Raporda,
"Trakya; Istrancalarda hızla yayılan
maden ve RES projelerinin yanı sıra tüm
bölgeyi etkisi altına alan sanayi kirliliği-
nin de tahribi altındadır. Dünyadaki en
eşsiz körfezlerden biri olan Saros Körfezi
ve çevresindeki ormanlık alanlar, FSRU
Doğalgaz limanı ve boru hattı projesiyle
hızla tahrip edilmektedir. Ayrıca Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
ikinci nükleer güç santrali için Trakya'nın

daha öne çıktığını açıklaması bölgedeki
nükleer santral tehdidinin yeniden ilk 
sıralara taşımıştır" denildi. 

Onlarca canlı boğuldu

Mart ayında sona eren av sezonu bo-
yunca Kuzey Ormanları’nın tüm bölge-
leri yoğun bir avcı baskısı altında kaldığı
rapora yansırken, "Tahrip projelerinin
görece uzak kaldığı orman içlerinde yaşa-
maya çalışan az sayıda yaban hayvanının
da avcı ateşinde can verdiği gözlenmiştir.
Nesli tükenme tehdidi altındaki kuş türle-
rinden, sayısı parmakla sayılabilecek
kadar azalmış memeli türlerine kadar pek
çok yaban hayvanı av hedefi olmuştur.
Ayrıca Kuzey Ormanları’nın iç içe olduğu
Karadeniz ve Marmara Denizi ile Boğa-
ziçi’nde yoğunlaşan endüstriyel balıkçılık
faaliyetleri birçok balık türünün popülas-
yonunda tükenişe yol açmış, onlarca
yunus ve deniz kaplumbağası yine bu 
ağlarda boğularak can vermiştir" 
bilgisi verildi. 

Kuzey Ormanları Üç Aylık İzleme Raporu'na göre, 230 ayrı tehdit, tahrip ve savunma tespit edildi.
Mega rant projeleri ve taş ocaklarıyla yoğun tehdit ve tahrip altında olması sebebiyle en çok 
izleme yapılan bölge İstanbul olurken, özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Çekmeköy
gibi kuzey ilçelerinde birçok yeni inşaat projesiyle orman işgallerinin yapıldığı kayda geçildi

EKREM HACIHASANOĞLU

15 HEKTARLIK ORMAN
ALANI TAHRİP EDİLDİ
Raporun son bölümünde, "Bu 3 aylık
periyotta resmi kaynaklar tarafın-
dan açıklanan bilgilere göre yangın
çıkan 10 noktada, 15 hektarlık bir
orman alanı tahrip edilmiştir" deni-
lerek, "Bu yangınların 2 tanesi ocak
ayında çıkmış olup Düzce ve Sakar-
ya’da, 8 tanesi şubat ayında çıkmış
olup İznik, Düzce, Sakarya, Yedigöl-
ler, Beykoz’da gerçekleşmiştir.
Rapor kapsamında yapılan izleme-
lerde tehdit ve tahrip projelerine
karşı Kuzey Ormanları yerleşmele-
rinde yaşayanlar örgütlü bir şekilde
bir araya gelip, projeye neden karşı
olduklarını ifade etmişlerdir. Ekolo-
jik tahribatın yarattığı sonuçlarının
etkilerinin her geçen gün arttığı ve
bu duruma karşı da Kuzey Ormanları
sakinlerinin mücadele etmek için
örgütlendikleri görülmektedir" 
ifadelerine yer verildi. 

2021 yılının ocak, şubat, mart ayları içerisinde yapılan izlemelerin kaynakla-
rına bakıldığında Kuzey Ormanlarına dair yapılan haberlerin yüzde 45 oranı
ile en çok ulusal medyada, bunu takiben yüzde 27 oranında yerel medyada
ve yüzde 26 oranında ise haber ajanslarında yer bulduğu görüldü. 

ÇOK SAYIDA HABERE KONU OLDU

Üsküdar'da yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine ve koronavirüs hastalarına özel hazırla-
nan menüler yüzlerce ekip tarafından tek tek hanelere ulaştırılıyor. Belediye’nin
Aşevi’nde titizlikle yürütülen çalışma ile her gün binlerce aile için hazırlanan ye-
mekler, haftanın 7 günü ekipler tarafından evlere kadar götürülüp teslim ediliyor



D oğal taş sektörü, 2021 yılının
ikinci yarısında covid-19 aşısı-
nın yaygınlaşmasıyla dünya ti-

caretinde daha da hareketlenme bekliyor
ve 2021 yılı sonunda ihracatını 2 milyar
doların üstüne taşımayı hedefliyor. Renk
ve desen zenginliğiyle moda olan taşları
anında dünya pazarlarına sunma şan-
sına sahip olan Türk doğal taş sektörü
2021 yılının Ocak – Nisan döneminde is-
teyene işlenmiş, isteyene blok mermer sa-
tarak her iki grupta da ihracatını
arttırmayı başardı.

Aslan payını aldı

Türkiye’nin 2020 yılının Ocak – Nisan
döneminde 173 milyon dolar olan blok
mermer ihracatı, 2021 yılının aynı döne-
minde yüzde 42’lik artışla 246 milyon
dolara yükseldi. Türkiye’nin blok mer-
mer ihracatında Çin 196 milyon dolarlık
tutarla aslan payını aldı. 2021 yılının
Ocak – Nisan döneminde Türkiye’nin iş-
lenmiş ürün ihracatı yüzde 17’lik artışla
320 milyon dolardan 374 milyon dolara
çıktı. 135 milyon dolarlık Türk doğal taşı
talebinde bulunan Amerika Birleşik Dev-
letleri işlenmiş mermer talebinde ilk sıra-
nın sahibi oldu.

Her türlü talebe cevap

Türk doğal taş sektörü, blok mermer ih-
racatında doğuya yönelirken, işlenmiş
ürün ihracatında yönünü batıya döndü.
Türkiye’nin doğal taş sektöründe dünya
rezervlerinin üçte birine sahip olma
avantajı yanında, renk ve desen zenginli-
ğine sahip olduğunu dile getiren Ege
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mevlüt Kaya, bu sayede
her türlü talebe cevap verebildiklerinin
altını çizdi.

Hedef 2 milyar dolar

Pandeminin yaralarını sardıklarını anla-
tan EMİB Başkanı Kaya, “2021 yılı
Ocak-Nisan döneminde 620 milyon
dolar ihracat gurur verici. Sektörümüz
her krizden olduğu gibi pandem krizin-
den de inadına üretim, inadına ihracat
sloganıyla hareket ederek kurtuldu. Kon-
teyner ve navlun fiyatlarındaki büyük ar-
tışlara rağmen elde edilen bu ihracat
rakamları nedeniyle sektörümüzdeki tüm
ihracatçılarımızı kutluyorum. Konteyner
bulamadıkları için 1,5-2 aydır ürünleri
depolarında bekleyen ihracatçılarımız

var. Konteyner krizi olmasaydı ihracatı-
mız 700-750 milyon dolar aralığına çı-
kabilirdi. 2021 yılının ikinci yarısında
aşılama oranlarının yükselmesi ve kon-
teyner krizinin çözülmesiyle doğal taş
ihracatında 2 milyar doları aşacağımıza
inanıyoruz” diye konuştu. 

Marble Fuarı’na hazırlık

Pandemi nedeniyle 2020 yılında dünya
genelindeki büyük doğal taş fuarlarının
hiçbiri düzenlenememişti. Dünya’nın
ikinci büyük fuarı kabul edilen İzmir
Marble Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı
25-28 Ağustos 2021 tarihlerinde dünya-
nın dört bir tarafından ithalatçıları ağır-
lamaya hazırlanıyor. İzmir Marble
Fuarı’nı Türk doğal taş sektörünün bay-
ramı olarak nitelendiren Ege Maden İh-
racatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya,
sektör olarak Marble Fuarı’ndan azami
faydayı sağlamak için çaba gösterecek-
lerini sözlerine ekledi.
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az bilinen devlet üniversitelerinden mezun
olan gençlerin okuldan işe geçiş sürecini des-
teklemek üzere 2016 yılında hayata geçirilen

İlk Fırsat Programı’nın 2021 dönemi için başvurular
başladı. İlk Fırsat Programı, özelikle daha az bilinen
devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere, sivil top-
lum kuruluşlarının (STK) kurumsal iletişim, finans ve
muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi
teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi özel
sektörde de karşılığı olan birimlerinde iş deneyimi sunu-
yor. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarında
12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışarak
ilk iş deneyimlerini kazanan program katılımcılarının
maaşları, Esas Holding ile İlk Fırsat Programı’nın viz-
yonunu paylaşan kurumsal destekçiler tarafından karşı-
lanıyor. Ayrıca katılımcılar İlk Fırsat Akademisi
kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği
de alıyorlar. 

Destek alıyorlar

Office Programları’nın ve İngilizce
eğitimin yanı sıra Dünya Ekonomik
Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri ola-
rak adlandırdığı pek çok eğitime katı-
lırken aynı zamanda önemli
kurumların yöneticilerinden mentor-
luk ve mülakat becerilerini geliştirecek
destekler de alıyorlar. STK’larda iş de-
neyimi kazanan bu gençler, ek olarak
prova mülakatlar, söyleşiler vb. etkin-
liklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden ya-
rarlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı
tamamlıyor. İlk Fırsat Programı, programdan mezun
olan 95 genç ve programa devam eden 55 katılımcıyla
birlikte bugüne kadar 150 gencin Türkiye’nin önde gelen
sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi kazanmalarını
sağladı. İlk Fırsat katılımcılarının program bitmeden iş
teklifi alma oranı yüzde 82 olurken, program bitiminden
sonraki 3 ay içinde işe girme oranı yüzde 93, 6 ay so-
nundaki istihdam oranı ise yüzde 100 oldu.

5 yıldır devam ediyor

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sa-
bancı Kamışlı, “Esas Sosyal olarak Şevket Sabancı viz-
yonuyla hayata geçirdiğimiz İlk Fırsat Programı 5 yıldır
başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar elinden tuttuğu-
muz 150 genç, her geçen gün daha donanımlı hale gele-
rek başarıya giden basamakları birer birer tırmanıyor.
Gençlerin gözlerinde gördüğümüz ışık geleceğe umutla
bakmamızı sağlıyor. İlk Fırsat Program 6. yılına girer-
ken, biz de gençlere daha fazla fayda sağlamak için dur-
madan çalışıyoruz. Bu amaçla 2021 yılında
programlarımız arasına Hayırlı Sabancı desteğiyle İngi-
lizce Fırsatım Programı’nı ekledik. Gençlik ve istihdam
alanında önemli engellerden biri olan İngilizce yetkinli-
ğini artırmayı hedefleyen yeni programımızın gençlerin
hayalleri için çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Gençlere yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım ol-
duğuna inanıyor, İlk Fırsat’ın yeni döneminin hayırlı ol-
masını diliyorum” dedi. 

50 genç desteklenecek

Programın genç başvuruları 4 Haziran'a kadar devam
edecek. 21 Haziran – 13 Ağustos tarihleri arasında ise
yeni mezunlara özel olarak kurgulanmış ve gençlerin
potansiyellerinin değerlendirildiği profesyonel mülakat-
lar online olarak gerçekleşecek. Programa kabul edilen
adaylar Ağustos ayının 3. haftasında açıklanacak. Prog-
rama dâhil olan gençler, belirlenen STK’larda 12 ay bo-
yunca tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışacak ve aynı
zamanda İlk Fırsat Akademisi’nin eğitimlerine katılacak.

Esas Sosyal’in az bilinen devlet üniver-
sitelerinden yeni mezun olan gençlere
okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat
eşitliği sunan İlk Fırsat Programı, altıncı
yılında 50 gence daha sivil toplum
kuruluşlarında ilk iş fırsatı sunacak.

Dünya Doktorları Derneği
(DDD), Suriye’de çatışmalar-
dan etkilenmiş muhtaç ve sa-

vunmasız insanlara sağlık hizmeti
götürmeye devam ediyor. Dernek, bir yan-
dan bölge insanının sağlık sorunlarına
çözüm üretirken, diğer yandan hem pan-
demiyle mücadelede hem de Covid-19 va-
kalarının tespiti konularında görevler
üstleniyor. Merkezlerinde pandemiden ko-
runma eğitimleri veren DDD, Covid-19
vakalarının tespit edilmesi ve salgının böl-
gede kontrol altına alınabilmesi için PCR
testlerine başladı. 

3 ayda 20 bin test

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yar-
dım Operasyonları Birimi – ECHO fonla-
rıyla temin edilen PCR testleri sadece
Covid-19 belirtileri gösteren, Covid-19

hastalığına sebep olan virüsü taşıdığından
kuşku duyulan kişilere yapılıyor. DDD
yaptığı PCR testleri sonucunda pozitif
çıkan vakaları, işbirliği içinde olduğu teda-
viden sorumlu sağlık birimlerine yönlendi-
riyor. 3 ayda 20 bin  test yapabilme
kapasitesi bulunan DDD merkezlerindeki
bu rakamın bölgedeki ihtiyaca ve fon des-
teğine bağlı olarak artması bekleniyor. 

Tedavi merkezleri devrede

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde yürü-
tülen ''Kuzey Batı Suriye Sağlık Kümeleri
Covid-19 pandemisiyle mücadele planı''
kapsamında, bölgede karantina ve gerekli
tedavi hizmetini sağlayan 12 hastane ve 36
Covid-19 Toplum Tedavi Merkezi bulunu-
yor. İhtiyaç olması durumunda bu mer-
kezlerde gerekli karantina işlemleri de
uygulanıyor. 

Suriye’de PCR testleri başladı

Türk doğal taş sektörü pandeminin izlerini siliyor. En büyük ihraç pazarı Çin’de 2019 yılı sonunda ortaya çıkan
COVİD-19 virüsü nedeniyle 2020 yılında kötü zamanlar geçiren Türk doğal taş sektörü, 2021 yılının Ocak –
Nisan döneminde ihracatını yüzde 26 arttırarak 620 milyon dolara ulaştı ve üzerindeki kara bulutları dağıttı

EMİB ZİRVEDE YER ALDI
Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2021 yı-
lının Ocak – Nisan döneminde yüzde
26’lık artışla 493 milyon dolardan, 620
milyon dolara çıkarken, Ege Maden
İhracatçıları Birliği ger-
çekleştirdiği 219 milyon
dolarlık doğal taş ihraca-
tıyla en fazla doğal taş
ihraç eden birlik konu-
munu korudu. Türki-
ye’nin en çok doğal taş
ihraç ettiği ülkelerin ba-
şında 196 milyon dolar-
lık tutarla Çin yer aldı.
2020 yılının Ocak –
Nisan döneminde 139,5
milyon dolarlık Türk
doğal taşı ithal eden

Çin’e, 2021 yılının 4 aylık döneminde
doğaltaş ihracatımız yüzde 41 artış
kaydetti. İşlenmiş Türk taşını en çok
tercih eden ABD, 135,8 milyon dolar-

lık Türk doğal taşı ithal
ederek zirve ortağı oldu.
Fransa, 33,2 milyon do-
larlık Türk doğal taşı itha-
latıyla listede üçüncü
sıraya adını yazdırdı. İs-
rail, Irak, Hindistan, Al-
manya, Avustralya,
Birleşik Arap Emirlikleri
ve Libya en çok doğal taş
ihraç ettiğimiz diğer ülke-
ler oldu. Türkiye, 2021 yı-
lında 151 ülkeye doğal taş
ihraç etmeyi başardı.
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10 yılı aşkın süredir savaş nedeniyle sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde
çöktüğü Suriye’de Dünya Doktorları Derneği PCR testlerine başladı.
Kuzey Batı Suriye’de başlayan testlerde tespit edilen pozitif vakalar
Suriye’de faaliyet gösteren hastanelere yönlendiriyor

DDD, Ocak ayında tüm dünyaya aşı çağrısı yapmıştı. Kıt-
lık ve çatışmalar gibi nedenlerle yoksul ve evsiz kalan mil-
yonlarca insanın pandemi sürecinde çok daha savunmasız
hale geldiği vurgulanan çağrıda, “Birbirleriyle yarışırcasına
ön siparişler veren zengin ülkeler buna son vermeliler. Bu
aşıların bir kısmını yoksul ülkelerle paylaşmalılar. İnsanla-
rın aşılara erişimini sağlamak için bilgi ve kaynak payla-
şımı, içinden geçtiğimiz ve bir süre daha devam edecek bu
sıkıntılı süreçte çok büyük önem taşıyor” denilmişti.

DÜNYAYA 
ÇAĞRIDA 

BULUNDULAR
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KalDer üyeliği ile Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan son firma Vakıf
GYO oldu. Genel Müdür Onur İncehasan, “Üstün Performansta
Yetkinlik programına da katılmayı planlıyoruz. Bu yolculuğun 
hepimize çok fazla katma değer sunacağına inanıyoruz” dedi

Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım or-
taklığı şirketi olan Vakıf GYO, Türkiye
Kalite Derneği (KalDer) tarafından yü-
rütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne ka-
tıldı. Vakıf GYO Genel Müdürü Onur
İncehasan, “EFQM Modeli’ni, Kal-
Der’in tanıma ve ödüllendirme prog-
ramlarını, kalite konusundaki
yaklaşımımızı gösteren bir araç olarak
değerlendirerek, Vakıf GYO’yu sürdürü-
lebilir üstün performansın referans
noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.
KalDer’in ‘Üstün Performansta Yetkin-
lik’ programına da katılmayı planlıyo-
ruz. Kurumsal hafızayı güçlendiren ve
ciddi bir öğrenme süreci olan bu yolcu-
luğun hepimize çok fazla katma değer
sunacağına inanıyoruz” dedi.

‘İş birliğinden mutluyuz’

Vakıf GYO ev sahipliğinde düzenlenen
törene Vakıf GYO Genel Müdürü Onur

İncehasan ve ekibi ile KalDer Genel
Sekreteri Sabri Bülbül katıldı. Ulusal
Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’nin
imzalandığı törende konuşan Vakıf
GYO Genel Müdürü Onur İncehasan,
“2020’de başlattığımız birçok proje ile
bütünsel olarak, tüm süreçlerimizi ye-
niden tasarladık, stratejik yönümüzü
belirledik ve 5 yıllık stratejilerimizi
oluşturduk” diye konuştu. KalDer
Genel Sekreteri Sabri Bülbül ise Vakıf
GYO’nun KalDer üyeliğiyle yine sek-
törde bir ilke imza attığını vurguladı.
Sabri Bülbül, “Mükemmellik yolcu-
luğu hiç şüphesiz ki büyük bir titizlikle
yürütülmesi gereken bir süreci de bera-
berinde getiriyor. Biz Vakıf GYO’nun
bu süreci başarı ile tamamlayacağına
inanıyoruz. Mükemmellik yolculukla-
rında KalDer olarak her zaman kendi-
lerine destek sağlayacağız” ifadelerini
kullandı.

2 020 yılını güçlü mali performansla ta-
mamlayan Halk GYO (Gayrimenkul Ya-
tırım Ortaklığı) A.Ş. özkaynak ağırlıklı

finansman modeliyle büyümesini sürdürdü.
Şirket, İzmir’de Teknik Yapı ortaklığı ve Emlak
Konut güvencesiyle hayata geçecek Evora İzmir
projesine yönelik çalışmalarının yanı sıra İstan-
bul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de
inşa sürecini yürütmeye devam etti. Toplam ha-

sılatını gayrimenkul satışı, kira ve finansal gelir-
den elde eden Halk GYO’nun, 2021’in ilk çeyre-
ğinde net dönem kârı 8.4 milyon TL, aktif
büyüklüğü ise 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Faiz gayrimenkulü baskılıyor

Finansal verileri değerlendiren Halk GYO
Genel Müdürü Bülent Karan, “Salgın sonrası
normalleşme süreciyle birlikte gayrimenkul sek-

töründe de canlılığın artması bekleniyor,
bununla birlikte özellikle konut satışlarını
etkileyen faiz oranlarının yüksekliği de gay-
rimenkuldeki hareketliliği baskılıyor. Geçen
yılın yaz aylarında kamu bankaları öncülü-
ğünde gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kam-
panyalarının, sektörü canlandırdığı gibi özelikle
konut stoklarının da geniş ölçüde eritilmesine
vesile olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. 
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ÜÇ aYDa 8.4 
MİLYon tL kÂr 

Erzurum’dan İzmir’e, İstanbul’dan Eskişehir’e farklı illerde
yeni projeler geliştiren Halk GYO’nun 2021’in ilk çeyre-
ğinde net dönem kârı 8.4 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 
3.5 milyar TL oldu. Genel Müdür Bülent Karan, tabloyu
şöyle okudu: “İstikrarlı büyümemizi sürdürerek hem şirke-
timize hem de ülkemize değer katmaya devam ediyoruz”

GYO DUNYASINDA NELER OLUYOR?

BÜYÜYECEK

Türkiye merkezli küresel gayrimenkul şirketi
olan ve Peker Grubu şirketlerinden birisi ola-
rak faaliyet gösteren Peker GYO’nun sermaye
artırımına Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
(SPK) beklenen onay çıktı. Çıkarılmış serma-
yesini 253 milyon TL’den 1 milyar 265 milyon
TL’ye yükseltecek olan Peker GYO, bedelli ser-
maye artırımından sağlanacak olan nakit kay-
nağın tamamına yakınını yeni yatırımların
finansmanında kullanacak.

Kazanca devam

Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılını, EY

(Ernst&Young) tarafından denetlenen mali
tablolarına yansıyan sonuçlara göre
67.4 milyon TL karla kapatan Peker
GYO, 2021 yılı ilk 3 aylık döne-
minde de 38 milyon TL kâr açık-
ladı. Böylelikle, bir önceki yılın aynı
dönemindeki 17.4 milyon TL’lik kâr
yüzde 100’ün üzerinde bir artış gös-
termiş oldu. Peker GYO tarafından
açıklanan, 1 Ocak – 31 Mart 2021
ara hesap dönemine ait finansal
tablolarda belirtilen 38 milyon
TL’lik ilk 3 aylık kârın 9.6 milyon

TL’si, şirketin Almanya’da yer alan yatırımla-
rından Hagen Projesi’nin satışıyla
elde edildi. Peker GYO’nun sermaye
artış süreciyle ilgili konuşan Peker
GYO Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Peker, “Bedelli sermaye artı-
rımı yoluyla sağlanacak olan 1 milyar
12 milyon TL’lik nakit kaynağın ta-
mamına yakını; 4 tanesi Türkiye, 2 ta-
nesi Almanya, 1 tanesi İngiltere ve 1
tanesi de Hollanda’da olmak üzere 8
adet yeni yatırımın finansmanında
kullanılacak” diye konuştu.

Çıkarılmış sermayesini
253 milyon TL’den 1
milyar 265 milyon 
TL’ye yükseltmek için
SPK’dan onay alan
Peker GYO, bedelli ser-
maye artırımından sağ-
lanacak olan kaynağın
tamamına yakınını yur-
tiçi ve yurtdışında top-
lam 8 adet yeni
yatırımın finansma-
nında kullanacak 

Hasan PekerHasan PekerHasan PekerHasan PekerHasan PekerHasan PekerHasan PekerHasan Peker

Bülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent KaranBülent Karan

Sürdürülebilir
performansın
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Sabri 
Bülbül

Onur 
İncehasan

Yeni yatırımlarla 

Çİft ödüllü GYO SİteSİ
Şeker GYO sitesinin de değerlendirmeye alındığı, dünyanın
en prestijli tasarım ödülleri arasında bulunan Muse Crea-
tive Awards’un jürisinde, Head of User Experience of Hua-
wei Sebastiano Boni, Associate Creative Director of
MullenLowe Renato Barreto ve Marketing Manager of Fa-
cebook Min Lu gibi sektörün önde gelen profesyonelleri yer
aldı. 

En basit erişim

Adobe Authorized Affiliate programına dahil Muse Crea-
tive Awards’da ödül alan www.sekergyo.com.tr’nin tasarım
ve kullanıcı deneyimi Reklam5 tarafından geliştirildi. Site,
tüm çözünürlük ve cihazlarda benzer kullanıcı deneyimini
yaşatmayı hedefleyen responsive yapıda tasarlandı. Kulla-
nıcılara sunulan tüm finansal bilgilerin görselleştirilerek site
üzerinde okunabilirliğinin arttırılması hedeflendi. .NET
MVC ile geliştirilmiş CIQRA CMS altyapısı ile hem içeri-
ğin hem de kullanıcılardan gelen form dönüşlerinin kolay-
lıkla yönetilebilmesi sağlandı. Uçtan uca tasarlanmış
kullanıcı deneyimi ise kullanıcıların site üzerinde hedefle-
dikleri bir noktaya en basit şekilde erişmelerini sağlıyor.

Yoğun şehir hayatından sıkılanlar, pandeminin de
etkisiyle büyükşehirlerin dışındaki bölgelere olan il-
giyi artırdı. Gerek İstanbul’a yakınlığı gerekse de
konum avantajıyla yerleşim için Silivri en çok tercih
edilen yerlerin başında geliyor. Özellikle Silivri böl-
gesinde yaptığı inşaat projeleriyle bölgede adından
söz ettiren Home Yapı Mühendislik’in, Dedemin
Konakları , benzersiz konum özellikleriyle, ferahlığın
ve özgürlüğün tadını doyasıya çıkarma imkanı veri-
yor. Villalar, İstif Kent sitesi içindeki denize ve kum-

sala yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Selimpaşa
şehir merkezine de yürüyüş mesafesinde olan Dede-
min Konakları, TEM otoyoluna 3 dakikada ulaşa-
bilme imkânı ve İstanbul’a yakınlığıyla da cazibe
merkezi konumunda.

Sürprize yer yok

Müşterileri doğru dinleyerek en uygun mimari çö-
zümleri sunduklarına değinen Home Yapı Kurucu
Ortağı İnşaat Mühendisi Nevzat Ülküseven, “Proje-

lerimizi tasarlarken işin uygulama kısmını da bildiği-
miz için, müşterilerimize en optimum çözümleri ta-
sarım aşamasından itibaren sunuyoruz ve şeffaf bir
şekilde ilerlemeyi tercih ediyoruz. Böylece hiçbir
sürprize yer bırakmadan müşterilerimize kendilerini
ait hissedebilecekleri estetik ve güvenli mekânlar ya-
ratıyoruz. Dedemin Konakları projemiz, yüzde 80'i
yeşil alan olan 12 bin metrekare arsa içinde, 25 adet
müstakil tapulu 350 metrekare arsalı villalardan olu-
şuyor. Projeye olan ilgi, bizi ikinci etap çalışmaları
için oldukça heyecanlandırıyor” dedi. Projenin, sa-
hiplerine her açıdan avantaj sağladığını belirten
Home Yapı Kurucu Ortağı Mimar Hasan Aksel
Yağcıoğlu da, “Dedemin Konakları projesinin plan-

lama aşamasında modern ve şık cephe, iç mekân-
larda özel tasarım ile konforun ve huzurun harman-
landığı alanlar oluşturduk. İmalatı birinci sınıf
malzeme ve işçilikle tamamlayıp güvenliği ön
planda tuttuk. Yüksek kaliteli beton ve nervürlü
demir kullanarak deprem riski taşımayan yönetme-
liklere uygun halde projemizi tamamladık” dedi.

Şeker GYO web sitesi;  yaratıcılık, tasarım, kullanıcı deneyimi ve etkin iletişim anlayışı yönüyle incelenen yüzlerce site ara-
sından Real Estate kategorisinde Gold Winner, Property/Developer kategorisinde de Silver Winner ödüllerine layık görüldü 
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Sİlİvrİ’de hemen teSlİm vAhA
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G ÜNDEM aslında vaka sayılarının düşmesinden
çok aşı da yoğunlaştı. Çünkü tedarik sorunu ya-
şanıyor. Ama aşı yok diye çaresiz değiliz. Dün-

yada onlarca ülke tek bir doz bile aşı yapmadan salgını
kontrol altına almayı başardılar. Geleneksel yöntemleri
kullanarak. 

Nedir onlar? Yaygın test birincisi. İkincisi saptanan
vakaların kurumda izolasyonu. Hasta insanların, ev
halkına da virüs bulaştırsınlar diye eve gönderilmesi
hem kendileri, hem ev halkı için tehlikeli. İkincisi, ba-
kanın kendisi de söyledi; bu vakaların önemli bir kısmı-
nın ortalıkta dolaştığını, işe devam ettiğini vb.
biliyoruz. Kurumda izole edilmeleri şart. Üçüncüsü,
saptanan vakaların temaslılarının ve onların temaslıla-
rının saptanıp, hepsine test yapılıp karantinaya alın-
ması. Yine bu saptanan vakaların enfeksiyonu nereden
aldıklarının araştırılması. Yani virüsü hem ileriye
doğru, hem geriye doğru takip etmek. Kuralına uygun
filyasyon budur. Hedef, virüsü almış olma olasılığı olan
her kişiyi bulmak ve bu kişileri toplumun geri kalanın-
dan ayırmaktır. Virüsü hapsetmektir. Filyasyonun man-
tığı budur. Bakanlığın yaptığı Türk usulü filyasyon
eksiklerle doludur ve etkili olmamaktadır. Vaka sayıla-
rının düşmesi fırsat bilinerek filyasyon rehberi gözden
geçirilmeli, diğer ülkelerin deneyimlerinden ve DSÖ’nün
tavsiyelerinden faydalanılarak usulüne uygun hale geti-
rilmeli, filyasyonda çalışanlar eğitilmelidir. Diş hekim-
leri, ortopedistler, gerçek alanlarına iade edilip, yeni
insanlar eğitilmeli ve işe alınmalıdır.

Test sayısı en az yüzde 10 azaltıldı

29 Nisan'da başlayan süreçle vakalarda azalma ol-
duğu ifade edildi. Ancak uzmanlar vakaların bu kadar
süre içinde düşmesinin imkansız olduğuna dikkat çeke-
rek yapılan test sayısında düşüş olduğunu belirtti. Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'son günlerde azalan test
sayısının vaka sayısının azalmasının sebebi değil so-
nucu' olduğunu söyledi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy "17 Mayıs'ta vakalar 5 bine düşecek" dedi.

Test sayıları düşüyor çözüm bu olmamalı

Son 10 günde yapılan toplam test sayısı bir önceki
10 güne göre bir milyon daha az. Sağlık Bakanı bu du-
rumu “hastaneye başvurular azaldı, test sayısı da doğal
olarak azaldı” diye açıklıyor. Sağlık Bakanı’nın artık
bir yılı geçmiş sürede, Covid salgınına ilişkin en temel
ilkeyi yanlış anlamış olmasını görmek insanı hayrete
düşürüyor. DSÖ Direktörü’nün sözleriyle, bu salgını
kontrol etmek için en önemli şey “test, test, test”.Koro-
navirüs ancak test yapılarak saptanabilen bir virüs. Vi-
rüsü yenmek için nerede olduğunu bilmeniz lazım.
Yeterince test yapmazsanız, testleri yalnızca belirti
veren ve “hastaneye başvuracak” kadar hasta olan in-
sanlarla sınırlarsanız toplumda var olan bulaşmanın
ancak çok ufak bir kısmını saptayabilirsiniz. Bir ben-
zetmeyle düşman ordularının büyüklüğünü ve nereler-
den saldırıya hazırlandığını bilemezsiniz. Biz bu
durumdayız. Çünkü test pozitiflik oranlarımız, yani ya-
pılan 100 testten kaçının pozitif çıktığı, çok yüksek. Bu
oran nisan ayı içinde yüzde 20 civarındaydı. Bugün-
lerde de yüzde 10’un üzerinde. Oysa DSÖ “test pozitif-
lik oranı yüzde beşten yüksekse yaptığınız test sayısı
yeterli değildir, toplumda var olan virüsün çok azını
saptayabiliyorsunuz demektir” diyor. Test sayılarımızı,
vakalar azalıyor diye azaltmak yerine, test yapma kri-
terlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yalnızca, sokağa
çıkma yasağı varken hastaneye gelecek kadar hasta
olanlara değil, riski yüksek olan herkese test yapmamız
gerek. Birincisi, saptanmış bir vaka ile temas etmiş
olan belirtili belirtisiz herkese. İkincisi bu “ka-
panma”(!) döneminde bile çalışmaya devam eden kala-
balık işyerlerindeki bütün çalışanları test ile taramamız
gerekiyor. Güvenlik işlerinde çalışanlar, otobüs, taksi
şoförleri, mağazalardaki satış elemanları, kuryeler ta-

ranması gereken diğer meslek grupları.

Sorunu tam olarak algılayamıyoruz

Sağlık Bakanı, “Hastaneye başvurular azaldı, test
sayısı da doğal olarak azaldı” diye açıklıyor. Bakanın
artık bir yılı geçmiş sürede, Covid salgınına ilişkin en
temel ilkeyi yanlış anlamış olmasını görmek insanı hay-
rete düşürüyor.Uzun sokağa çıkma yasağının daha ba-
şındayız. Maalesef, korktuğumu söylediğim, “geçim
sıkıntısı” intiharlarının haberleri daha bu hafta sonu
düştü sosyal medyaya. Salgınla mücadelede başından
beri gözlenen adaletsizlik, yani salgın kısıtlamalarının
hep aynı ve güçsüz toplum kesimlerine (65 yaş üstüne,
çocuklara ve gençlere, küçük esnafa, kayıtdışı sektörde
çalışanlara) yüklenmesi sabırları daha da zorluyor. Ki-
minle konuşsam depresyon, üzüntü, öfke gibi olumsuz
duyguları gözlüyorum.Salgının yol açtığı ölümleri önle-
menin, virüsün açtığı cehennem kuyusunda daha derin-
lere düşmenin önlenmesi için sıkı tedbirler gerekliydi.
Ama buraya gelene salgının kötü yönetilmesi, bir türlü
kontrol altına alınamaması, belli kesimlere yüklenen bu
kısıtlamaların uzadıkça uzamasına ve tahammül sınır-
larını aşmasına yol açtı.Bunca fedakarlık ve kayıpla
gelen bu süreçte, salgın yönetimi artık bu uzun sokağa
çıkma yasağından virüsü kontrol etmek açısından
azami faydayı elde etmek zorunda. Bunu bize; sağlığı,
maddi kayıpları, hatta canıyla bedeller ödeyen vatan-
daşlarına borçlu.

Kapanma süresini nasıl kullanacağız?

Bizde 29 Nisan akşamı uygulanmaya başlanan ted-
birlere kapanma, hele tam kapanma demek mümkün
değil. Bütün fabrikaların çalıştığı, inşaatların devam et-
tiği, hatta otellerin bile çalıştığı ve maşallah parası
olanlarca doldurulup parti yapıldığı bir yerde, kapan-
madan/toplu karantinadan bahsetmek mümkün değil.
Dolayısıyla  bulaşma zincirinin kırılacağını ve 17 Mayıs
sabahı virüsten temizlenmiş bir ülkeye uyanacağımız
hayal etmek bile mümkün değil. Hükümet önüne günlük
vaka sayılarını 5000’e düşürme hedefini koymuş. (Bu
sayı nereden alındı acaba?) Yani haftalık sayılarla 100
binde elli. Yani meşhur haritaya göre yüksek risk, kavu-
niçi renk. Yani Mart ayındaki sayılara geri dönüş. Yani
söylendiği gibi bir “ferahlama” değil. Bu “kapanma”
yalnızca mücadeleye devam edebilmek için güç toplama
olanağı sağlayabilir. Bu dönemi iyi kullanamaz, 17
Mayıs sonrası yapacaklarımızı şimdiden planlamazsak
çektiğimiz sıkıntılar nafile olacak. Birkaç hafta içinde
yeni ve daha yüksek bir zirveye doğru yola çıkacağız.

Geleneksel yöntemleri kullanmak zorundayız

Tedbirler sıkılaştırıldığında birlikte yaygın aşılama
yapan iki ülke, İngiltere ve İsrail, salgını kontrol etmeyi
başardılar. Her ikisi de hem yeni vaka, hem ölüm sayı-

larını ocak ayına göre yüzde birlere düşürdüler. Bizim
bu yolu deneme şansımız yok. Çünkü elimizde aşı yok.
Şimdiye kadar kullandığımız Sinovac ağır hastalık ve
ölümleri azaltmada etkili olmuş gibi duruyor. Ama en-
feksiyonu almayı ve başkalarına bulaştırmayı azalt-
mada çok etkili değil. Zaten nüfusumuzun da ancak
yüzde 10’unu tam aşılayabildik. Yakın zamanda bir aşı
geleceği de şüpheli. Gerçi ortalıkta çeşitli vaatler uçuşu-
yor ama gelecek aşının cinsi de miktarı da geliş tarihi
de her gün değişiyor. Ben dünyadaki aşı üretimine ve
dağıtımına bakarak temmuz ayından önce anlamlı mik-
tarda aşıya ulaşabileceğimizi sanmıyorum.

17 Mayıs sonrası

17 Mayıs sonrasına hazırlanmak için, haziranın acı
deneyiminden de yararlanarak kademeli bir açılım
planı gerekiyor. Sağlık Bakanı’ndan bu planı açıklama-
sını bekliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde toplu taşı-
mayı rahatlatmak için kamu sektörünün yanı sıra özel
sektörle de görüşerek, mesai kademelendirmesi artık
gerçekleştirilir diye umuyoruz. Önümüzde iki hafta ka-
muda ve özel sektörde yöneticilerin ve çalışanların, iş-
yerinin Covid açısından nasıl güvenli hale
getirilebileceği konusunda eğitimi için kullanılmasını
bekliyoruz.Her ne kadar Cumhurbaşkanı
“kapanma”(!)nın hedefini turizm ve ticareti canlandır-
mak olarak ilan ettiyse de tedbirlerin gevşetilmesinde
ilk adımın, DSÖ’nün tavsiyesine göre okulların, ilkokul-
lardan başlayarak kademeli ve “güvenli” bir şekilde
açılması olacağını umuyoruz. Bu dönemin gerekli plan-
ların ve hazırlıkların yapılması için kullanıldığını düşü-
nüyoruz.Bunları bekliyor ve umuyoruz. Yoksa toplumun
yalnızca Covidden sakınması değil, ruh sağlığını koru-
ması da mümkün olmayacak.

Gelen 26 milyon doz aşı

Çin’in Ankara Büyükelçiliği 7 Mayıs tarihi itibarıyla
Türkiye’ye 26 milyon doz Sinovac aşısı teslim ettiklerini
açıkladı. YetkinReport’un sorularına isimlerinin saklı
kalması kaydıyla yanıt veren Çin büyükelçilik kaynak-
ları aşı teslimatında “yavaşlama” olduğunu kabul eder-
ken, yavaşlamanın kasıtlı olmadığını, “siyasi bir nedene
de dayanmadığını” söylediler.Çin Büyükelçiliğinin ver-
diği bilgi, Mart sonu, Nisan başından bu yana Çin aşısı
teslimatı yapılmadığını gösteriyor. Sağlık Bakanı Koca,
bu sorun ortaya çıkmadan önce Mayıs sonuna dek
Çin’den 100 milyon doz aşı alınacağını söylemişti
ancak bu durumda o hedefe de ulaşılması kolay görün-
müyor.

Çin aşısı neden durdu?

Çin Büyükelçilik kaynaklarına aşı teslimatının si-
yasi nedenlerle, örneğin TBMM’de onay bekleyen ve
Türkiye’deki Çin vatandaşı Uygur Türkleriyle bağı ku-

rulan “Suçluların Karşılıklı İadesi” anlaşması nede-
niyle mi durduğunu da sorduk. Uygur Türklerine yöne-
lik insan hakları ihlallerine dair kampanyalar özellikle
Batı kamuoyunda etkili oluyor. Hatta bu yüzden ABD
Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Ba-
kanı Weng Yi, Mart ayında Alaska’daki buluşmaları
sert söz düellosuna sahne olmuştu. Türkiye’de bu ko-
nunun en yakın takipçisi İYİ Parti lideri Meral Akşe-
ner. Ama çoğu muhalefet partisinin yanı sıra
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti hüküme-
tinin müttefiki MHP lideri devlet Bahçeli’nin de bu
konuda fren koyduğu biliniyor.Çinli kaynaklar ise
“Hayır” diyorlar; “Aşı teslimatının yavaşlamasıyla bu
konunun, hiçbir siyasi konunun herhangi bir ilgisi yok.
Türkiye ile ilişkilerimizde siyasi bir sorun yok.”Aşı
teslimatının Mart sonundan bu yana durmasının nede-
nini Çin içinde yoğun bir aşılama kampanyası için bir
süre ihracatı durdurmalarına bağlıyorlar. Dün, yani 7
Mayıs’ta tamamlanan bir kampanyada tam 300 mil-
yon doz aşı kullanılmış. Çin’in nüfusunun 1 milyar
400 milyona yakın olduğu düşünülürse kampanyanın
boyutları da anlaşılabilir.

Çin’den en çok aşı alan ülke Türkiye

“O kampanyanın tamamlanmasıyla” dedi üç kayna-
ğımdan birisi, “En kısa zamanda, Mayıs ayı içinde ye-
niden ihracata başlayabiliriz”. Ancak ne teslimatın
başlayacağı tarih ne de miktarı konusunda “henüz”
bilgi verilmedi.Çin kaynakları, şimdiye dek teslim edi-
len (ve iki dozu da bendenizin damarlarında dolaşan)
26 milyon doz aşının, Çin’in toplan aşı ihracatının ki
100 milyon doz olmuş) dörtte birinden fazlasını oluş-
turduğunu söylediler.Türkiye, Çin’den aşı ithal eden ül-
keler listesinde ilk sıradaymış. Bu bilgiyi veren
kaynak, “Çin’in aşılama oranı Türkiye’nin yarısı
kadar” dedi. Tabii Çin’in nüfusu 1,4 milyar, Türki-
ye’ninki 84 milyon olunca oranlar hayli yanıltıcı olu-
yor, sayılara bakmak lazım. Yine de Türkiye’deki
aşılama oranı bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi du-
rumda, Resmî verilere göre, 6 Mayıs itibarıyla 83,6
milyon nüfustan 14,4 milyonu ilk doz aşıyı olmuş;
yüzde 17,5 ediyor. İkinci doz aşıyı olanlarımızın sayısı
da 10 milyondan biraz fazla, o da yüzde 12,3
ediyor.Çin’den gelen aşının duraksaması, hükümetin
diğer kaynaklara olan yönelişinin -geç de olsa- hızlan-
masını da sağlamıştı. Alman BioNTech aşısı alımı için
yeni bir anlaşma yapılması, bizzat Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ara-
masıyla Sputnik V aşısı alımı ve ortak üretimi
konusunun gündeme gelmesi hep bu süreçte söz ko-
nusu oldu.En azından 17 Mayıs’a kadar kapanmış du-
rumdayız. Aşılamanın hızlanması kovit salgınıyla
mücadele için gerekli. Bazı soruların yanıtlarıysa,
böyle zaman içinde ortaya çıkıyor.

AŞI YOK DİYE 
ÇARESİZ DEĞİLİZ

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

SORUN AŞILAMADA! TUTARSIZLIK DİZ BOYU
1 Mayıs 2021 itibari ile dünyada 1. dozunu olmuş ülkeler ara-

sında Türkiye’nin 11. sırada olduğumuz görülmektedir. Ancak nü-
fusa oranlayarak bakıldığında Fransa, Almanya ve İtalya
nüfusunun yüzde 23’ünden fazlasını aşılamış durumdadır. Avru-
pa’da COVID-19 ve varyantlarından en çok etkilenen ülke olan İn-
giltere’de ise %51 civarındadır. Dünyada COVID-19’a karşı
yapılan aşılamada aşı oranlarında belli bir düzeyin üzerine çıkan
ülkelerde, enfeksiyon gelişimi, hastaneye yatış, yoğun bakım ihti-
yacı ve ölüm oranlarında bir azalma etkisinin olduğu görülmekte-
dir. Ülkemizde yaşlara göre aşılamada enfeksiyon oranlarında
azalma ko nusunda resmi bir veri olmamasına rağmen vaka artış-
ları ve hastaneye yatanların oranları sahadan alınan bilgiler ışı-
ğında aşı olamayan riskli  gruplar ve 55 yaş altına kaymıştır.12
Nisan 2021’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ye bugüne
kadar 26 milyon doz Sinovac, 4,5 milyon doz da BioNTech aşısı
geldiğini, görüşmelere bağlı olarak 4-5 ay sonra Rusya’da üretilen
Sputnik aşısının da gelebileceğini söyledi. Koca, Mayıs ayında az
miktarda BioNTech aşısı gelebileceğini, Haziran’da ise 30 milyon
doz BioNTech aşısı beklendiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca,Şubat ayında Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası dü-
zenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye bugüne kadar 26 milyon
doz Sinovac, 4,5 milyon doz da BioNTech aşısı geldiğini, görüşme-
lere bağlı olarak 4-5 ay sonra Rusya'da üretilen Sputnik aşısının da
gelebileceğini söyledi.Ancak Sağlık Bakanı 12.02 .2021 tarihli
açıklamasında “Önümüzdeki süreçte giderek aşılama tedariki ile
birlikte takvimi de genişleteceğimizi zaten biliyorsunuz. Bu dö-
nemde daha önce 50 milyon doz aşı için bir sözleşme yapılmıştı.
50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleş-
mesinin imzaladığını söyleyebilirim “diye açıklamış ancak aşı te
darikinde toplumunda bilemediği bir kaotik durum gelişmişti.Son
olarak; Türkiye’de 3 Nisan’dan itibaren uygulanan Biontech aşıla
rının 2 dozunun 28 günlük aralarla uygulanmayı planlamış olan
Sağlık Bakanlığı, ani bir kararla ikinci doz için aşı aralığını 6-8
haftaya çıkar dığını ilan etti. Bu takvim değişikliğinin temel ne-

deni, Türkiye’nin aşı tedariki konusunda yaşadığı sorun diğer bir
deyişle yeterli aşının olma masıdır. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı
türden değişikliklerin, aşı ile ilgili tereddütleri ve kaygıyı artırdığı,
nihayetinde aşılama çabalarını zora sokabilmektedir.Bununla bir-
likte turizm mevsimine yönelik tatil yerlerindeki otel ça lışanlarının
öğretmenler ve sağlık çalışanlarının hane halkından ön celenmesi
kabul edilemez bir durum olarak toplumda yerini almıştır. TTB’nin
30 Nisan 2021 tarihli “Aşı candır aşı yaşatır” basın toplantısında
belirtildiği gibi, aşılama COVID-19 pandemisinin kontrolü için ge-
reklidir, ancak yeterli değildir. Aşı sağlama sorunu yaşayan ülke-
mizde mutlaka virüsle temasın ve virüs yayılımının önlenmesine
yönelik uygulamaların eşzamanlı olarak kararlılıkla sürdürülmesi
gerekir. Pandemi sorunu yö netiminin COVID-19 salgınının sürdü-
rülebilirliğini değil, durdurulmasını hedeflemesi, toplumsal daya-
nışma ile eşitsizliklerin daha da derinleşmesini önlemesi gereklidir.

Öte yandan hergün birbirnden entre-
san yasaklar alınan ülkemüzde bir uy-
gulanır diğeir iptal edilirken birde İl
Hıfzıssıhha Kurulları'nın birçoğunun
pandemi nedeniyle toplanmadığı, Vali-
liklerin kararları aldıktan sonra üye-
lere imzalamaları için gönderdiği
ortaya çıktı. 100 binde vaka sayıları
üzerinden 24-30 nisan vaka sayıları
hesaplandığında 253 bin 532 kişi edi-
yor. Oysa her gün açıklanan tablodaki
ilgili tarihlerdeki vaka sayısı toplamı
269bin 711.Fark: 16bin 179. Nereden
bakarsak tutarsızlık diz boyu. Bilim
adamları rakamlar oynayarak sayılaın
düşürlmesinin siyasetin elinde oldu-

ğunu iddia ettiler Sağlık Bakanı Ko-
ca'nın "Test sayısının azalması vakalar-
daki düşüşün sebebi değil sonucu"
sözlerine uzmanlar tepki gösterdi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Tarama
yöntemi tercih edilse vaka sayısındaki
artışı görürüz. Kısıtlı test yapıldıkça,
vaka sayısı az çıkar" dedi. Prof. Dr.
Vedat Bulut da "240 bin testi 150 bine
çekerler, vaka sayılarını 5 bine düş-
mesi ellerinde" ifadesini kullandı. 
Türkiye'de vakaların 65 bin sınırına
dayanması sonrası yaşanan pik hasta-
nelerde de bilançoyu ağırlaştırınca 
hükümet 17 günlük tam kapanma 
kararı almıştı.

İnfo@gazetedamga.com.tr
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Kudüs istisnasız 
Filistin’indir!

A ma, Yaser Arafat’ın FKÖ’nün (Filistin
Kurtuluş Örgütü’nün) görevde bulunduğu
süre içerisinde, kendi topraklarının bir

kısmını, Siyonist İsrail yönetiminin kontrolüne ve
yerel hizmetleri yürütme ve iç güvenliği sağlama
dışında hiçbir yetkiye sahip olmayan özerk yöne-
tim kurma karşılığında,  İsrail ile barış yapmayı
kabul edildiğini hatırlamakta fayda olacaktır 
diye düşünüyorum. 

Çünkü yapılan bu hatalar sadece İsrail yöneti-
minin Filistin topraklarının kalan kısmı üzerindeki
hakimiyetini değil aynı zamanda Filistin halkının
bağımsızlığını geri kazanmak adına kendi toprak-
larında verdiği mücadele ve yaptığı eylemlerin 
İsrail tarafından terörist saldırı olarak 
nitelendirilmesinede fırsat vermişti. 

Devamında; taahhüt edilenlerin arasında, özerk
yönetimin eline verilecek topraklarda ve gerekse
işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgele-
rinde kurulacak olan Yahudi yerleşim merkezle-
rine hiçbir şekilde müdahale edemez denilmesi ve
o anlaşmanın içeriğinde Kudüs konusuna değinil-
memesi. 

Kaldı ki kapalı kapılar ardında yapılan görüş-
meler er ya da geç ortaya çıkar. Aynen; Arafat ve
kurmayları tarafından siyonistlere verilen taah-
hütlerin ortaya çıkması ve kaybedileceğini anla-
dıkları prestijlerini ileride Kudüs konusunu tekrar
ele alıcağız diyerek kazanmaya çalışmaları gibi.

Oysa ki; birilerinin Prestiji yüzünden 9 milyon-
luk Filistin halkının kaderi katil İsrail’in ellerine
teslim edilirken Filistin halkına da sadece siyase-
ten yapılan hataların bedelini canıyla ödemesi
miras kalmıştı. Ve hal böyle olunca İsrail'den
"barış görüşmeleri" yoluyla Kudüs konusunda 
taviz vermesini beklemek şu durum itibariyle 
hayalcilikten öteye gitmeyecektir. 

Sonuç olarak; Arafat yüzünden elden giden
vatan topraklarının geri alınması ve siyonist 
güçlerin işgalinden kurtulmak için savaşan 
masum insanların verdiği mücadele sonucu 
geriye on binlerce yetim çocuk ve canlarını 
feda eden binlerce şehit.

Bu durumda; 
Suçlu Filistin halkı mı?
Yoksa halkının kaderini çıkarları uğruna 

siyonistlere satan ve bunun bedelini halkına 
ödeten lider mi?

(Ve umarım Filistin’in İsrail’i gibi gelecekte
Türkiye’nin Katar’ı olmaz.) 

Saygılarımla

Pandemi koşulları sebebiyle
eğitimlere ara verilen 870
metrekare alan üzerine ku-

rulu olan merkezde engelli vatandaşları
hayata katmak, toplumla iç içe olmala-
rını sağlamak ve üreten bireyler haline
getirmek için çalışmalar yapılıyor. Sa-
dece engelli vatandaşların istihdam edi-
leceği merkezde engelli vatandaşların iş

hayatına ve sosyal hayata katılımları
teşvik edilecek. Merkezde down sen-
dromlu çocukların çalıştığı Sevgi Kafe
de bulunuyor. 

Gıda desteği sunuyor

Engelli bireyleri topluma kazandırmak
için kurulan ve iki bölümden oluşan
merkezin 117 metrekarelik “Sevgi Kafe”

bölümünde istihdam edilen 4 engelli
genç, kendi emekleriyle para kazanarak
bütçelerine katkıda bulunuyor. Korona
tedbirleri kapsamında uygulanan kısıt-
lamalar sebebiyle Engelliler Haftası et-
kinlikleri gerçekleştirilemezken, Maltepe
Belediyesi, bu zor günlerinde ihtiyaç sa-
hibi, evden çıkamayan engellilere
yemek ve gıda desteği sunuyor. 

HAYATA ENGEL YOK
Maltepe Belediyesi, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Üreten Engelliler
Merkezi, Sevgi Kafe’de verdiği hizmetlerin yanında engelsiz yaz kampları ve engellilere yönelik
düzenlediği bilimsel, psikolojik ve eğlenceli etkinliklerle onların yanında olmaya devam ediyor

Beylikdüzü Belediye Başkan
Yardımcısı

Mulayim demİrtaş

Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerim ile kutlar;

sağlık, mutluluk 
ve huzur dilerim

Aras Marmara Eğitim Vakfı
Başkanı (AREV)

Vehbi orakçı

Tüm dünyayı bir yılı aşkın
süredir etkisi altına alan
Covid-19 pandemisiyle 

mücadelede hemşireler en
ön saflarda yer alıyor. 

Uzmanlar, hemşirelerin top-
lumun sağlığına kavuşması
için her yaştan bireyin pan-

demiden korunması yanı
sıra pozitif hastaların tedavi

ve bakım sürecinde aktif
şekilde görev aldığını 

belirtiyor. Uzmanlar, hemşi-
relerin de bu süreçten

yoğun şekilde etkilendiğine,
stres ve tükenmişlik yaşa-

dıklarına işaret ediyor

Ü sküdar Üniversitesi Sağlık Biim-
leri Fakültesi Hemşirelik Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan,

12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla
yaptığı açıklamada Covid-19 pandemi-
sinde hemşireliğin önemine ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu.

En ön saftalar 

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi al-
tına alan Covid 19 pandemisinin bütün
sektörleri etkilemekle birlikte en fazla sağ-
lık hizmetlerinin yükünü arttırdığını kay-
deden Prof. Dr. Selma Doğan, “Bu
süreçte sağlık çalışanları büyük bir özveri
ile bugüne kadar çalışmalarını sürdürmüş-
lerdir. Covid-19 pandemisi ile mücadelede
en ön safta görev alan sağlık çalışanlarının
başında ise hemşireler gelmektedir. Toplu-
mun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve
sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde
yaşamsal bir rolü olan hemşireler, Covid-
19 pandemisine karşı yürütülen savaşta
ön saflarda kendileri ve yakınlarının sağlı-
ğını riske ederek, yoğun bir çalışma tem-
posu içinde büyük bir özveri ile 24 saat
kesintisiz hizmet vermektedir. Hemşireler
Covid-19 hastalarının bu en zor dönemle-
rinde, en yakın mesafede her türlü sağlık
bakım gereksinimlerini karşılamak için
büyük bir gayret göstermektedirler.” dedi.

Her alanda hizmet

Hemşirelerin dünya genelinde ve ülke-

mizde Covid-19 pandemisi ile yürütülen
olağanüstü mücadelede toplumun sağlı-
ğına kavuşması için her yaştan bireyin
gerek Covid -19’dan korunması gerekse
Covid-19 pozitif bireylerin tedavi ve bakım
süreçlerinde aktif olarak görev aldığını be-
lirten Prof. Dr. Selma Doğan, şunları söy-
ledi: “Hemşireler Covid-19 ile mücadelede
aile sağlığı merkezleri, okullar, iş yerleri,
huzurevleri gibi kurumlarda her yaş gru-
bundan bireylere koruyucu hizmetler kap-
samında, Covid 19 ve korunmaya yönelik
toplum eğitimleri, sürveyans çalışmaları,
aşılama, sanitasyon ve sosyal izolasyon
uygulamaları, ev ziyaretleri, evde bakım
hizmetleri verdikleri gibi  hastanelerde
hastalarının servis ve yoğun bakım ünite-

lerinde temel ve ileri düzey tedavi ve ba-
kımlarını kesintisiz olarak yerine getirmek-
tedirler.”

Önemleri anlaşıldı

Covid-19 pandemisi ile gerek uluslararası
gerekse de ulusal platformda hemşirelik
mesleğinin ve hemşirelik bakımının öne-
minin yeniden gündeme geldiğini belirten
Prof. Dr. Selma Doğan, “Diğer insanların
birbirinden kaçtığı, birbirine yaklaşama-
dığı ve dokunamadığı pandemi günlerinde
hemşireler hastaların en yakınındaki en
büyük destekleyicileri olmuşlardır.” dedi.

Sorunlarla karşı karşıyalar

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL

Beyin Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Yönetici Yardımcısı Fatma Kartaloğlu
Agay ise pandemi sürecinde en ön saf-
halarda yer alan hemşirelerin önemli so-
runlarla karşı karşıya geldiklerini
söyledi. “Hemşireler, halk sağlığını koru-
yucu, tedavi edici, eğitici, destekleyici, li-
derlik edici ve strateji geliştirici rollerini
tüm rolleri ile multidisipliner ekibin en
önemli üyelerinden biri olarak görev
aldı” diyen Fatma Kartaloğlu Agay, 
bu süreçte acil servis hemşireliği, 
yoğun bakım hemşireliği, enfeksiyon
kontrol hemşireliği, iş yeri hemşireliği,
servis hemşireliği gibi branşlaşmış 
hemşirelik alanlarının öneminin 
anlaşıldığını kaydetti.

HEMSIRELER 
STRES ICINDE

Dünya birincisi
kanada merkezli Ulus-
lararası Caribou Contest
Matematik Yarışması’nın

6’ncı kupa maçı sonuçlandı.
Dünya genelinde 6 bin 679 öğren-
cinin katıldığı yarışmada, Uğur
Okulları Batıkent Kampüsü 8’inci
sınıf öğrencisi Semih Koçer, kendi
kategorisinde tüm sorulara doğru
yanıt vererek dünya birincisi oldu.
Küçük yaşlardan bu yana matema-
tik dersine ilgi duyan Koçer, elde
ettiği dünya şampiyonluğu derece-

siyle hem ailesine hem de öğret-
menlerine gurur yaşattı.

Başarıyı önemsiyoruz

Öğrencilerin uluslararası yarışma-
larda başarı göstermesinden dolayı
büyük mutluluk duyduklarını belir-
ten okulun Genel Müdürü Nil
Çiçek, “Yarışmada kendi yaş gru-
bunda dünya birincisi olan öğren-
cimiz Semih Koçer ile gurur
duyuyoruz. Ayrıca Türkiye genelin-
deki okullarımızdan yarışmaya ka-

tılan 194 öğrenciden 5’i kendi kate-
gorisinde dünya genelinde ilk
200'de, 23 öğrencimiz de kendi ka-
tegorisinde Türkiye genelinde ilk
100'de yer almıştır. Eğitim strateji-
lerimizi öğrencilerin, 21’inci yüzyıl
becerileriyle donanmaları üzerine
kurguluyoruz. Öğrencilerimizi aka-
demik, sosyal, duygusal ve fiziksel
olarak destekleyen bir kurum ola-
rak hem bireysel hem de kitlesel
başarıları önemsiyoruz” dedi.
DHA

8’inci sınıf
öğrencisi Semih
Koçer, Kanada
merkezli
Uluslararası
Caribou
Matematik
Yarışması’nda
dünya 
birincisi oldu

Yükseköğretim Kurulu
(YÖK), üniversitelerde engelsiz
bir ekosistemin oluşturulmasını

teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri
her yıl “Engelsiz Üniversite Ödülleri” veri-
yor. 2021 yılında bu kapsamda kendini ge-
liştiren üniversiteler de ödüle layık görüldü.
“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim”
başlıkları altında engelli öğrencilerin eği-
time, mekânlara ve sosyo-kültürel faaliyet-
lere erişimleri konusunda farkındalık
oluşturmak amacıyla yükseköğretim ku-
rumlarını teşvik edici birçok yeni çalışmalar
yapan Yükseköğretim Kurulu, 2021 Engel-
siz Üniversite Ödülleri’ni almaya layık gö-

rülen üniversiteleri açıkladı. Katılımcı üni-
versitelerin başvurularının değerlendiril-
mesi sonucunda ödülleri almaya hak
kazananların açıklandığı ‘2021 Engelsiz
Üniversite Ödülleri Töreni’ YÖK Başkanı
Yekta Saraç’ın yanı sıra YÖK yürütme ku-
rulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti.
Ödül törenine ayrıca, Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Derya Yanık, ödül almaya
hak kazanan üniversitelerin rektörleri, ilgili
rektör yardımcıları, engelli öğrenci birimi
sorumluları, YÖK Engelli Öğrenci Ça-
lışma Grubu üyeleri ile ödül başvurularının
değerlendirilmesinde görev yapan panelist-
ler Kovid-19 küresel salgını nedeniyle video 

konferans yoluyla katıldılar.

Engelsizliğini kanıtladı

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsünün de ‘YÖK Engelsiz Üniversite
Ödülleri’ kapsamında ‘Mekânda Erişilebi-
lirlik’ kategorisinde ‘Turuncu Bayrak’ al-
maya hak kazanan üniversitelerden biri
olduğu bildirildi. Konuyla ilgili değerlendir-
mede bulunan Maltepe Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Şahin Karasar şu ifadeleri
kullandı: "Engelsiz Üniversite olma yo-
lunda her geçen gün daha güçlü adımlar
atıyoruz. Konuyu sürekli olarak gündemi-
mizde tutuyoruz. Geçen yıl aday olmuş-
tuk; bu yıl da turuncu bayrağı almaya hak
kazandık. Gelecek yıllarda diğer birimleri-
miz için de başvuruda bulunacağız. ‘En-
gelsiz Üniversite’ konusunda bu denli çaba

harcayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlı-
ğı’na, Sayın Başkan Prof. Dr. Yekta Sa-
raç’a, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma
Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan’a
üstün duyarlılıkları ve çalışmaları için özel-
likle şükranlarımı sunuyorum." DHA

Üniversitelere engelsiz ödül
Ramazan Bayramınızı
en içten dileklerim ile kutlar;

sağlık, mutluluk 
ve huzur dilerim



MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU

10 14 MAYIS 2021 CUMA www.gazetedamga.com.tr



11ANALİZ YAZISI 14 MAYIS 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

Bugünlerde Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescid-
i Aksa’da Filistinlilere ve Müslümanların en kut-
sallarına yapılan saldırılar 19. yüzyıldan beri

adım adım işletilen bir planın ve projenin artık son
adımlarının yaklaştığını gösteriyor. Peki nedir bu son
adımlar? Şeyh Cerrah hadisesi, Kudüs’te kalan Müslü-
manların tamamıyla yerlerinden edilmesi, Ramazan
ayında Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı ise buradaki
İslam’ın kutsal mabetlerinin yıkılarak yerine tapınağın
inşa edilmesi. Zira her iki mekânın da sembolik bir de-
ğeri var. “Şeyh Cerrah” adını Kudüs fatihi Selahaddin
Eyyubi’nin tabibi Hüsameddin Cerrahi’nin 12. yüzyılda
burada inşa ettiği zaviyeden ve türbesinden alıyor. Bu
mahalle özellikle 19. yüzyıldan itibaren Kudüs’ü ve Fi-
listin’in yöneten Hüseyni ve Neşaşibi gibi önemli ailele-
rin meskûn oldukları bir mekân. Bu aileler sembolik
olarak Kudüs’ün demografik kimliğinin en önemli un-
surlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla bu mahalleyi
Müslümanlardan izale etmek, Kudüs’ü tamamıyla bir
Yahudi şehri yapmanın yaklaşan adımlarıdır. Mescid-i
Aksa ise zaten Müslümanların ilk kıblesi ve aynı za-
manda fethin sembolü. İsrail de kendisine başkent kıl-
dığı Kudüs’ü Yahudileştirme çabalarının bir ürünü
olarak, bu en önemli sembolü ortadan kaldırmaya ve
yerine bir tapınak inşa etmeye kararlı. Her zaman ol-
duğu gibi, bu yönde adım atarak tepkileri ölçüyor. Tabii
bir de meselenin iç politika ve iktidar ayağı var. 

DEMOGRAFİ MESELESİ HALLEDİLDİ

Belki de Filistin ve Kudüs’ün iki yüz yıllık bir süreç
içinde yavaş yavaş elden çıkışının son sahneleri ortaya
konuyor İsrail tarafından. Öncelikle 19. yüzyıl boyunca
demografi meselesi halledilmişti. Şimdi aynı oyun Ku-
düs’te oynanıyor. Kudüs’ün nüfusu ortaçağlar boyunca
ve hatta 19. yüzyıla kadar hep on bin civarında olmuş-
tur. 19. yüzyılın ilk yarısında 11 bin civarında olan
Kudüs nüfusunun, 6 bini Müslüman, 3 bin 500’ü Hıris-
tiyan ve bin 800’ü Yahudiydi. Fakat Yahudiler 20. yüz-
yılın başında, göçler nedeniyle demografik üstünlüğü
ele geçirmişti bile. 10 bin Müslüman ile 10 bin Hristi-
yan’a karşılık, Yahudi nüfusu 30 bine, yani hem Müslü-
man hem de Hıristiyanların üç katına ulaşmıştı. İslam
dünyası demografik olarak şehri 20. yüzyılın başında
kaybetmişti. Filistin’in genelinde de durum farklı de-
ğildi ve bu süreç yüzyıl içinde Filistin’in buharlaştırıl-
masına ve son nokta olarak da Kudüs’ün Müslüman
demografisinin tamamen ortadan kaldırılmasına kadar
geldi. Zaten resmi istatistiklere göre, Kudüs’ün elân
nüfusunun yüzde 64’ü Yahudi, yüzde 33’ü Müslüman
ve yüzde 2’si Hıristiyanlardan oluşmakta. Demografi
değişmişse o toprakları elde tutmak çok zor hale gelir.

Zira siyasi değişimden evvel hep demografiler değişti-
rilir. 

TEDBİRLER PEK İŞE YARAMADI

Osmanlı belgelerinde devletin bu demografik değişimi
fark ettiği, “Kudüs’ün adeta bir Yahudi beldesi haline
geldiği”nin belgelerde ifade edildiği ve özellikle II.
Abdülhamid döneminde çeşitli tedbirlerin alınıldığı
kaydedilmekteyse de, zayıflayan devletin önlemlerinin
Fransa, İngiltere ve Rusya’nın baskıları yanında çok
da işe yaramadığı görülmekte. Bunların üstüne bir de
(Yahudi göçlerinin ülkenin güvenliği için bir tehdit
oluşturduğunu fark ederek tedbir alan) II. Abdülha-
mid’i deviren İttihat ve Terakki hükumetinin kısıtla-

maları kaldırması tam bir felaket olmuştur.  Hepimizin
bildiği, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Arap
topraklarını kaybetmesi ve 2 Kasım 1917’de ilan edilen
Balfour Deklarasyonu ile 9 Aralık 1917’deki İngiliz iş-
gali Kudüs ve Filistin için sonun başlangıcı olmuştu. 19.
yüzyıl boyunca süren demografik değişim ise artık si-
yasi bir dönüşüm için Kudüs’ü ve Filistin’i hazır hale
getirmiştir. Kudüs ve Filistinliler 1920 ve 1930’larda
direnç göstererek pek çok isyan çıkarmışlarsa da hem
artarak devam eden Yahudi göçü hem de İngiliz ordusu
ve Siyonist çeteler bu kalkışmaları bastırmıştı. 

BEDELİNİ FİLİSTİNLİLER ÖDEDİ

İşin ilginç tarafı, I. Dünya Savaşı’nın bedelini ödeyen

Filistinliler, hiç müdahil olmadıkları II. Dünya Sava-
şı’nın tazminatını da ödemek zorunda bırakıldılar; Na-
zi’lerin Yahudilere yaptığı soykırımın bedelini de
Filistinliler ödedi. Yeni kurulmuş olan Birleşmiş Millet-
ler (BM), sanki bu iş için kurulmuş gibi, ilk iş olarak
1947’de İngiliz mandası altında, Müslüman ve Yahudi
bölgeleri olarak ayırarak Kudüs’ün batısındaki işgali
resmileştirdi. Bu dayatmayı kabul etmeyen Filistinliler
ise Irgun ve Haganah gibi Siyonist çeteler tarafından
tedhişe tabi tutuldu; Kudüs’ün Müslüman nüfusu daha
da eritildi. 
*Prof. Dr. Cengiz Tomar Ahmet Yesevi Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev
yapmaktadır 

NEKBE’DEN İBRAHİM ANLAŞMASINA KUDÜS’ÜN İŞGAL TARİHİ
PROF. DR. CENGİZ TOMAR Bugünlerde Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ve Müslümanların en kutsallarına yapılan

saldırılar 19. yüzyıldan beri adım adım işletilen bir planın ve projenin artık son adımlarının yaklaştığını gösteriyor.

MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞTÜLER

14 Mayıs 1948’de İsrail’in resmen kurulması-
nın ardından, ertesi gün Nekbe, yani Büyük
Felaket gününde on binlerce Filistinli kendi
topraklarında mülteci konumuna düştü. Cebe-
lü’l-Meşârif artık bugün de gündemde olan ve
üzerinde İbrani Üniversitesi’nin kurulduğu
diğer “Mount Scopus”a dönüşmüştü. 1950’de
Batı Kudüs’ü başkent ilan eden İsrail 1967 Altı
Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ü de işgal ede-
rek şehrin tamamını ele geçirdi. Bölgeye 200
bin yerleşimci iskân ederek şehrin demografik
yapısını tamamen değiştirdi. 1980’de Kudüs’ü
İsrail’in “bölünmez ve ebedi” başkenti ilan

eden İsrail, 1990’ların başında SSCB’nin da-
ğılmasının ardından Rus ve Polonya Yahudile-
rini Kudüs’e yerleştirerek ‘Büyük Kudüs’ü inşa
etmeye başladı. Aslında ABD Kongresi 1995
yılında aldığı kararla ABD büyükelçiliğinin
Kudüs’e taşınmasını onaylamış olsa da,
Trump iktidara gelinceye kadar bunu uygula-
madı. ABD’nin bir önceki başkanı Trump 6
Aralık 2017’de Kudüs’ün İsrail’in başkenti ol-
duğunu resmen tanıdı ve 14 Mayıs 2018’de,
İsrail’in kuruluş gününde ABD elçiliğini Ku-
düs’e taşıdı. Bu karar Rusya ve Avustralya ta-
rafından da tanındı.

13 Ağustos 2020’de yapılan İbrahim Anlaş-
ması’yla da İsrail Mısır ve Ürdün’den sonra
Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkileri nor-
malleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda
önemli bir adım atmış oldu. Artık İsrail Ku-
düs’ün işgalini tamamlamak için an kollamak-
tadır. Şüphesiz şimdi Arap Birliği, İslam
İşbirliği Teşkilatı, BM ve benzeri uluslararası
örgütler (her zaman olduğu gibi) bunu kına-

yacak fakat İsrail bildiğini yapmaya devam
edecektir. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve
İran gibi bölgenin Müslüman pivot ülkeleri
birleşmedikçe ve güçlü olmadıkları müddetçe,
bu işgal süreci yakında Filistin'i ve Kudüs’ü ta-
mamen ortadan kaldırmakta ve Mescid-i Ak-
sa’yı yıkmakta beis görmeyecektir. Yazımızı
her zaman olduğu gibi bir son sözle bitirelim:
Görünen köy kılavuz istemez.

GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ
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Y aklaşık 9 milyon engelli bireyin yaşa-
dığı Türkiye’de ‘engelli istihdamı’ de-
nilince akla daha çok mavi yakalı

çalışanlar geliyor. Oysa özellikle son dö-
nemde yeni nesil arasında kendini yetiştir-
miş, donanımlı, kalifiye ve beyaz yakalı
çalışan olmaya uygun çok sayıda engelli ça-
lışan adayı var. Engelsiz İstihdam - ThisAbi-
lity Projesi, engellilerin sadece mavi yakalı
çalışan olarak görülmelerine dair önyargıyı
kırmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen
işe alım şirketlerinden biri olan Gi Group
şemsiyesi altındaki Engelsiz İstihdam – Thi-
sAbility markası, dünya genelinde ilk kez
Türkiye’de uygulamaya konuldu.

Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e
üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri ara-
sında, engelli bireyleri daha iyi anlamak,
sorunlarına dikkat çekmek ve bu konuda
farkındalık yaratmak üzere belirlenmiş özel
bir hafta. Dünya genelinde 1 milyar engelli
bulunuyor. Ulusal Engelli Veri Tabanı’na
göre; Türkiye’deki engelli birey sayısı 8
milyon 559 bin 222. Resmi olmayan ra-
kamlara göre bu sayının 9 milyonun üs-
tünde olduğu tahmin ediliyor.  Engelli
bireylerin yüzde 36’sı 22-49 yaş arasında
yer alırken, istihdam edilen 90 bin 131 en-
gelli bireyin 12 bin 223’ü kamu, 77 bin
908’i özel sektörde çalışıyor. Toplumun
yüzde 13’ünü oluşturan engelli bireylerin
sadece 90 bin 131’nin istihdam edilmiş 
konumda olması, işgücüne katılım oranları
ve istihdam oranlarının çok düşük 
seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Engelsiz istihdamının önü açılmalı!

İstihdam engelli bireylerin önündeki
önemli engellerden biri. Buna bir de mavi
yakalı, beyaz yakalı ayrımcılığı eklenmiş du-
rumda. Dünya genelinde ilk kez Türkiye’de
uygulanmaya başlanan  ThisAbility Koçluk
Sistemi ile engellilerin beyaz yakalı olmala-
rının önündeki engellerin kaldırılması hedef-
leniyor. ThisAbilitiy Koçluk Sistemi, Gi
Group Türkiye tarafından geliştirildi ve şir-
ketin global merkezi tarafından beğenilerek
uygulamaya konuldu.

Engelli bireyler tüm iş ilanlarına
başvuru yapabilmeli!

Sistemdeki engelli istihdamındaki yerleş-
tirme aksaklıklarını ve eksikliklerini tespit
ettikleri için, bu farkındalığa adım attıkla-
rını ifade eden Gi Group Engelsiz İstihdam
Projesinden Sorumlu İşe Alım Uzmanı
Evrim İçer “Hedefimiz, her kuşaktan en-
gelli istihdamını, daha çok iş yaşamına ka-
zandırmak ve engellilerin sadece mavi
yakalı çalışan olarak görülmele-
rine dair önyargıyı kırmak. İşve-
renler kanuni zorunluluğunu
yerine getirmek üzere, engellilerin
istihdamında genel olarak engelli-
lik derecesi az olanları ve belli
özür gruplarını tercih etme yo
luna gidiyorlar. Bu durum engelli-
lik derecesi yüksek olanların istih-
dam edilmelerinde daha da
güçlükler oluşturuyor. Engelli bi-
reyler yalnızca engelli çalıştırma

yükümlülüğü altında açılan iş
pozisyonlarına yönlendiriliyorlar. Öncelikle,
engelli bireylerin tüm iş pozisyonlarına da
kabul edilebilmeleri gerekiyor. Bu ayrımcılı-
ğın giderilebilmesi için açılan bütün iş ilan-
larına, engellilerin de başvuru
yapabilmelerinin önü açılmalıdır" dedi. 

Engelsiz İstihdam – ThisAbility ile, 
şirket ve aday arasına engel
girmesini en baştan önlüyor...

Engelliler Haftası nedeniyle, engellilerin
toplumla bütünleşmesine katkı sağlayacak
istihdam sorununa dikkat çekmek istedikle-
rini ifade eden Evrim İçer, şöyle devam etti:
“ThisAbility Koçluk Sistemi kapsamında
engelli çalışan adaylarımızın işe alımları ön-
cesinde detaylı bir raporlama çalışması ya-
pıyoruz. Aday havuzumuzdan alım yapacak
şirkete uygun engel kategorilerini belirliyor,
uygun adaylarımızla ön mülakat yaparak

çalışmaya aday olacağı şirketi, şir-
ketin ergonomik durumunu, pozis-
yonun engel durumuna
uygunluğunu birlikte tartışıyoruz.
Engel durumlarına göre şirket içe-
risinde rahat çalışma ortamının
olup olmaması ya da sağlanıp sağ-
lanamaması da dahil tüm durum-
ları adayla karşılıklı istişare edip,
doğru ve sağlıklı  bir yola çıkmaya
çalışıyoruz. Şirketlere sunduğumuz
raporumuzda, adayın tüm sağlık

hikayelerini ayrıntılı olarak anlatıyoruz.
Bundaki amacımız, şirket ile adayımızın
arasına engelinin girmemesi. Şirket ile gö-
rüşmeye girmeden önce, mülakat denemesi
yaparak adayımızı görüşmeye hazırlıyoruz,
hatta kıyafet seçimine kadar destek veriyo-
ruz. Adayımız her zaman bizim gönül dos-
tumuz. Bu nedenle işe yerleştiği takdirde,
çalıştığı yerle ilgili aidiyetlik duygusu geli-
şene kadar da desteğimizi sürdürüyoruz.
ThisAbility ekibi olarak, bir nevi mentörlük
görevi yapıyoruz."

Pandemi döneminde banka, çağrı
merkezi gibi şirketler engelli
istihdamını arttırdı...

Engellilerin istihdamını zorlaştıran bir
diğer sorun, temel ve mesleki eğitim olanak-
larının yeterli olmaması ve mevcut olanak-
lardan yeteri kadar yararlanamamaları.
Özellikle pandemi süreci, özel eğitim alan
bu grubun eğitimlerinin sekteye uğramasına
sebep oldu. Eğitim hayatı yarım kalan en-
gellilerin iş bulmaları daha da zorlaşmıştı.
Bir yandan da dijitalleşme ile birlikte, özel-
likle evden çalışma sistemine geçilmesi ile
birlikte engelli istihdamının başka bir kapısı
aralandı. Banka, çağrı merkezi gibi şirket-
ler evden çalışma sistemine uygun engelli is-
tihdamını değerlendirmeye başladı. Bu
durum şimdilik sevindirici olsa da, daha
sonraki dönemlerde bu yaklaşımın kalıcı ol-
ması ve engellilere evden çalışmalarının da-
yatılması yönünde bir tehlike de içeriyor.

Engelli istihdamındaki sorunlar, 
acil çözüm bekliyor...

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30.madde-
sinde yer verilen düzenlemeye göre; işveren-
ler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları

özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli,
kamu işyerlerinde ise yüzde 4 engelli ve
yüzde 2 eski hükümlü veya terörle mücade-
lede yaralananları meslek, beden ve ruhi du-
rumlarına uygun işlerde çalıştırmakla
yükümlü tutulmuşlardır. Bu oranların 2008
yılı öncesinde olduğu gibi yeniden kamu ve
özel işyeri ayrımı yapılmaksızın işverenlere
yüzde 6 oranında engelli, eski hükümlü ve
terör mağduru istihdam etme zorunluluğu
getirmesi ve engelli istihdamının bu oranının
yarısından az olamayacağı şeklinde düzen-
lenmesi büyük önem taşıyor. Yoksa şirketler
kotaları dolduğunda engelli istihdamını da
durduruyorlar.

Engellilerin kuruluş içindeki verimlilikle-
rinin sağlanması veya artırılmasında,
engelli  ergonomisine uygun olarak dizayn
edilmiş işyeri ortamı eksik. Bu yüzden tercih
edilen engelli kategorisi de şirketler tarafın-
dan oldukça sınırlı kalıyor.

İşverenler kanuni zorunluluğunu yerine
getirmek üzere, engellilerin istihdamında
genel olarak engellilik derecesi az olanları ve
belli özür gruplarını tercih etme yoluna gidi-
yorlar.

Engelli bireyler yalnızca engelli çalıştırma
yükümlülüğü altında açılan iş pozisyonlarına
yönlendiriliyorlar. Engelli bireylerin tüm iş
pozisyonlarına da kabul edilebilmeleri gere-
kiyor. Bu ayrımcılığın giderilebilmesi için
açılan bütün iş ilanlarına, engellilerin de
başvuru yapabilmelerine olanak sağlanmalı.

Çalışma ortamında engelli bireylerle bir-
likte çalışma konusundaki bilgi ve beceri
eksikliği, dışlayıcı kültürü de birlikte getiri-
yor. Bunun sonucu olarak çalışma ortamın-
daki davranışlarda, performans
değerlendirmesi ve terfi gibi süreçlerde de
ayrımcılık yaşanıyor.

Engelliler de beyaz yakalı ve kalıcı 
çalışan olmayı hak ediyor!
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DIJITAL DUYGULAR
P era Müzesi Film ve Video Prog-

ramları, Zevk Meselesi sergisi
kapsamında Dijital Duygular adlı

seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluş-
turuyor. Sergi, ortaya çıktığı günden bu
yana anlamı sürekli değişen kitsch kav-
ramının beğeninin şekillenmesindeki ro-
lüne odaklanırken; film programı,
sınıfsal bir gösterge olarak beğeni kav-
ramının, yüksek sanata karşın kitle kül-
türündeki yükselişin ve nesne
kültüründen dijital kültüre geçiş süre-
cinde şekillenen görsel dilin, sinema ve
video sanatındaki yansımalarını bir
araya getiriyor.  ABD ve İspanya’dan,
görselliği ile dikkat çeken 5 yapımın yer
aldığı programda, internet dünyasının
ve tüketim kültürünün toplumsal yansı-
maları çarpıcı bir dille ortaya konuluyor. 

Popüler kültürün renkli simaları

Ünlü rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın
Freebird şarkısının komik ve gürültülü
bir uyarlaması olan Özgür Kuş’ta Suzie
Silver, tüm rolleri hem yönetiyor hem
de oynuyor. Cinsiyetler ve türler arası
geçişi sağlamak üzere olağanüstü bir
görüntü yelpazesinden ve özel efektler-
den faydalanan yönetmen, izleyiciye
muhteşem bir görsel şölen sunuyor.
Julia Meltzer ve Amanda Ramos’un,
internetin sosyal mekân olarak nasıl iş-
lediğini ele aldıkları kısa filmi (chantlan-
dia), izleyiciyi şu sorgulamalara teşvik
ediyor: Bilgi Çağı bizi gerçekten bir
araya mı getirir, yoksa birbirimizden
daha fazla ayrılmamıza mı neden olur?
Bilgisayarın plastik arayüzüyle samimi
ve yakın olabilir miyiz?  Programın en

eğlenceli filmlerinden biri de Brooklyn'li
bir sokak kedisinin internet kullanıcıla-
rına aşk mektubu niteliğindeki Mükem-
mel Yabancılar İçin Sevgililer Günü.
2006 yılında anonim biçimde internette
yayınlanan ve yaklaşık yarım milyon
görüntülemeye ulaşarak YouTube'un
açılış sayfasına düşen kısa film, “viral”
hale gelen sanat videolarının ilk örnek-
lerinden biri.  Shu Lea Cheang, aynı
oyuncularla farklı dönemlerde çektiği iki

filmiyle programda yer alıyor. Beyaz,
burjuva, heteroseksüel bir dünyada ku-
rumsal kapitalizm tarafından sınırlara
itilmiş insanlar arasındaki bağları or-
taya çıkartan Fresh Kill, yüksek teknolo-
jik tüketim kültürünün zehirli
sonuçlarına maruz kalan kıyamet son-
rası bir manzarayı tasvir ediyor. Ulusa-
şırı şirketlerin Üçüncü Dünya
ülkelerinden hammadde getirirken hem
ürünleri hem de insanları zehirlediği te-

masından hareket eden film, Staten Is-
land’ı kaplayan kurgusal katı atık sahası
Fresh Kill’de geçiyor. Cheang’in konum
tabanlı mobil internet dizisi Harikalar
Geziniyor ise Madrid'in Maravillas
(Harikalar) olarak da anılan Malasaña
semtinde geçiyor. Dizi, anaakım-dışı
yeni eşcinsel kuşağı; mülteciler, göç-
menler, açık aileler, sürdürülebilir
yaşam gibi konular çerçevesinde 
ele alıyor.

AvrupA Müze Forumu ödül
gerekçesini “Yerel halkın des-
teği ve katılımı ile birlikte ger-

çekleştirdiği kültürel çalışmalar, kırsal
yaşam zenginliğini temel alarak sosyal
ve ekonomik hayatın canlanmasında çok
başarılı ve örnek projelere imza atmak,
son yüzyılda dramatik sosyo-ekonomik
dönüşümler nedeniyle yaşanan göç so-
rununu gündeme taşımak, yerel halkın
yaşamını ve hikâyelerini kurumsal bir
kimlik ile tanıtmak, bölgenin tarihi ve
kültürel mirasını örneklendirerek dün-
yaya taşımak ve sosyo ekonomik yaşa-
mına katkı koymak” olarak açıklandı.

10 yıllık emeğin ürünü

Ödülü Silletto Trust üyesi Carol Jackson

ve EMYA Jüri üyesi Dina Sorokina’nın
elinden alan Kenan Yavuz, müze proje-
sini doğup büyüdüğü topraklara bor-
cunu ödemek amacıyla ailesi birlikte
sosyal sorumluluk projesi oluşturdu-
ğunu söyledi. On yıllık bir emeği sonucu
olan müzenin, uluslararası alanda
büyük bir ödül ile taçlandırılmış olma-
sından gurur duyduğunu kaydeden
Yavuz, amacının Anadolu’nun kültür
mirasını ve büyük medeniyetinin izlerini
geçmişten geleceğe taşımak olduğunu
belirtti.

Canlı tutmak zorundayız

Anadolu medeniyetini yeni kuşakları
hafızasına nakşetmenin mekân olma-
dan mümkün olmadığına dikkat çeken

Kenan Yavuz, "Değişmemesi gereken
güzelliklerimizi korumak ve zaman-
mekân ilişkisi içinde yeni nesillerin di-
mağında canlı tutmak zorundayız.
Dünya müzecilik anlayışına yepyeni bir
bakış açısı getirmeye çalıştık. Yaşan-
mışlıktan hareket ederek, köylerimizde
virane olan evlerden topladığımız taş-
lar ve ahşaplar ile 25 farklı mekândan
oluşan 15 bin metrekare büyüklüğe
ulaşan bir köy inşa ettik. Gördüğümüz
yoğun ilgi ve talep nedeniyle Selçuklu
mimarisi ile ‘han’ şeklinde bir konak-
lama tesisini de önümüzdeki turizm se-
zonuna yetiştireceğiz. Kültür ve
deneyim turizmine öncülük edecek te-
sisimize ‘Taşların Konuştuğu Mekân
Loru Han’ ismini verdik" dedi. 

Evrim İçer

Pera Film’in “Zevk Meselesi” sergisinden ilhamla hazırladığı “Dijital Duygular” başlıklı seçki, dijital
kültürün ve internetin şekillendirdiği yaşamlarımıza sanat filmleri ve videoları aracılığıyla ayna
tutuyor. Program, 29 Mayıs tarihine kadar Pera Müzesi web sitesinden ücretsiz izlenebilecek

Dijital Duygular film programı, 29 Mayıs tarihine kadar peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki
izleyiciler tarafından izlenebilecek. Yasal düzenlemeler gereği film gösterimleri, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tabi.

+18 UYGULAMASINA TABİ

AVRUPA’DAN BÜYÜK ÖDÜL
İş insanı Kenan Yavuz’un doğup büyüdüğü Bayburt Beşpınar Köyü’nde kurduğu Etno-
grafya Müzesi,  Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından
düzenlenen EMYA (European Museum of the Year Award) Silletto büyük ödülünü kazandı

Flamingolar gözlerini açtı
İzmİr’İn Gediz Deltası’nda yuva kuran yaklaşık 20 bin fla-
mingo çiftinin yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Gediz
Deltası’nda üreyen flamingoların yavruları, önümüzdeki yaz
aylarının sonunda uçmaya başlayacak. Dünya nüfusunun
yaklaşık yüzde 5 ila 10’nun Gediz Deltası’nda ürediği fla-
mingoların ilk yavruları doğmaya başladı. Flamingolar kış
aylarında kur danslarına başlamış, Nisan ayının başında
deltadaki üreme adasında kuluçkaya yatmıştı. Geçmiş yıllar-
daki çalışmalara göre Gediz Deltası’nda yıllık ortalama 18-
20 bin çift flamingo ürüyor. Bu senenin tam sayıları,
flamingolar üreme adasını terk ettikten sonra yuvaların sa-
yılması sonucunda belli olacak. Flamingolar, yaz aylarında
bir kreş oluşturacak ve yavrulara toplu olarak bakacak.

Yıl boyu izlenecek

Türkiye’nin önemli sulak alan sistemlerinden biri olan Gediz
Deltası’nda bu yıl kuş nüfusunun belirlenmesi çalışmaları
Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün
(DKMP) ve DKMP İzmir Şube Müdürlüğü’nün gözeti-
miyle gerçekleştiriliyor. Çalışmada, Gediz Deltası’nın yıl
boyu izlenmesi ve hem üreme hem de üreme dönemi dı-
şında tüm kuş varlığının belirlenmesi hedefleniyor. Gediz
Deltası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu
resmi başvuruyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Liste-
si’ne girmeye hazırlanıyor. Deltada başlatılan Kuş İzleme
Programı hem deltanın tanınması hem de deltanın dünya
mirası özellikleri gösteren benzersiz doğasının araştırılması
için önem taşıyor.  Gediz Deltası’nda yürütülen kuş araş-
tırma programı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç: "Dünyadaki her
10 flamingodan birine İzmir’in yaşam vermesi büyük bir ay-
rıcalık. İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde
Gediz Deltası ve onun sunduğu yaşam her zamankinden
daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle, İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ve DKMP ile yürüttüğümüz bu çalışma Deltanın
daha fazla tanınması, sevilmesi ve yaşatılması için büyük
önem taşıyor. Deltadaki kuşların yaşamına gün be gün şa-
hitlik yapmak ve bunu paylaşmak bizim için hem bir mutlu-
luk kaynağı hem de bir görev. Pandemi koşullarında özel
izinle sürdürdüğümüz çalışmamız önümüzdeki dönemde
gönüllülerimize de açık olacak” dedi.
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İ stanbul Modern Sinema, Türk Tuborg
A.Ş’nin katkılarıyla düzenlediği çevrimiçi
gösterim programında, baharın son

ayına özel bir seçki hazırladı. 2020’de festi-
vallerde adından söz ettiren, ödüllü filmler-
den oluşan seçki farklı tarihsel bağlamlarda,
farklı karakter ve öyküler üzerinden bazen
özlemi duyulan, idealleştirilen bir nostalji,
bazen de kendini zorla hatırlatan, silinmeye
direnen bir iz olarak “geçmiş” kavramıyla uğ-
raşıyor.

Altın Ayı ödüllü İran filmi

Seçkide geçtiğimiz yıl Berlin’de Altın Ayı ka-
zanan İranlı yönetmen Mohammad Rasou-
lof’un son filmi Şeytan Yoktur, İran’da halen
uygulanmaya devam eden idam cezası üze-
rine dört hikâyeden oluşuyor.

Portre filmleri 

Avrupa sinemasının yetkin yönetmenlerinden
Agnieszka Holland’ın gerçek bir şifacının ha-
yatına odaklandığı Şarlatan ve rock müzik
tarihinin en eksantrik ve asi figürlerinden
Frank Zappa’nın hayatını anlatan Zappa da
programda yer alan iki portre film olarak
dikkat çekiyor. 

Türkiye’de ilk kez

Yuri adlı bir delikanlının kentsel dönüşüm
yüzünden evinin yıkımını engellemeye çalış-

masıyla uzaya gitme hayâllerini iç içe işleyen
Fransız filmi Gagarine ise Türkiye’de ilk kez
izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Modern’in
web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler,
gösterim programında belirtilen tarih-saat
aralıklarında yayında kalıyor.

Bahar Nöbeti Programı
GAGARINE, 2020

18-20 Mayıs 2021
Yönetmen: Fanny Liatard,

Jérémy Trouilh
Oyuncular: Alseni Bathily, Lyna

Khoudri, Jamil McCraven

Adını 1960’ların başında ziyarete gelen Sov-
yet kozmonotun verdiği, Fransız Komünist
Partisi’nin buluşma üssü olan sosyal konut
projesi Cité Gagarine için 2019’da yıkılma
kararı çıkar. Annesi tarafından terk edilmiş
genç Yuri de adını aynı kozmonottan almıştır
ve onun gibi uzaya ve astrolojiye tutkundur.
Bir yandan artık her yeri dökülen sitesinin yı-
kılmasını önlemeye çalışır. Uzaydaki yaşam
rüyasıyla sosyal gerçek, kişisel ile toplumsal
tarihin iç içe geçtiği, yönetmenlerin bu tatlı ve

duygusal ilk uzun metrajı geçtiğimiz yıl Can-
nes’da prömiyerini yaptı. Türkiye’deki ilk
gösterimi burada gerçekleşecek.

ŞEYTAN YOKTUR, 2020
20-22 Mayıs 2021

Yönetmen: Mohammad Rasoulof
Oyuncular: Baran Rasoulof, Zhila

Shahi, Mohammad Seddighimehr

Mohammad Rasoulof’un filmi bugün dün-
yada en çok ölüm cezasının uygulandığı bir
ülkede (filmin çekildiği 2019 yılında İran’da
225 kişinin ölüm cezası infaz edilmiş) bu sis-
temin son halkası olan görevlileri merkezine
alan dört farklı bölümden oluşuyor. Kendisi
de hayatı boyunca film çekmeye yasaklı olan
yönetmen bu ceza sisteminin ahlaki boyu

tunu tartışmıyor, onun yerine sıradan insan-
ların sıradan hayatlarına bakıyor. Birbirinden
farklı tonlarda akan öykülerin içe işleyen dra-
matik etkisinin yanında sinemanın gücünü
de kanıtlıyor. İran’da gizlice çekilen film
geçen sene Berlin’de Altın Ayı ödülüne layık
görüldü.

ŞARLATAN, 2020
22-24 Mayıs 2021

Yönetmen: Agnieszka Holland
Oyuncular: Ivan Trojan, Josef

Trojan, Juraj Loj

Film, Jan Mikolášek isimli doğuştan kabili-
yetli bir şifacının 1930’lar Çekoslovakya’sın-
daki gerçek hayatından uyarlanmış.
Yetiştirdiği şifalı bitkilerle zengin fakir dinle-
meden binlerce hastayı idrarlarına bakarak
teşhis koyan ve iyileştiren bir figür. Nazi işgali
sırasındaki nüfuzlu Almanlardan komünist
memurlara, hatta başbakan Antonín
Zápotocký’a kadar. Avrupa sinemasının en
etkin isimlerinden, Polonyalı yönetmen Agni-
eszka Holland, kimilerinin “şarlatan” laka-
bını yakıştırdığı Mikolášek’in başka bir
adama karşı aşkını da katarak hikâyesini
daha kırılgan ve karmaşıklaştırıyor. Berlin’de
dünya prömiyerini yapan Şarlatan, Çek-
ya’nın Oscar adayı oldu.

ARKADAŞ, 2019
24-26 Mayıs 2021

Yönetmen: Gabriela Cowperthwaite
Oyuncular: Jason Segel, Dakota John-

son, Casey Affleck

Esquire dergisinde yayınlanan ödüllü maka-
leden uyarlanmış bu filmin kalbinde “arka-
daşlık” var. Dane (Jason Segel) üniversite
arkadaşları Nicole ve Matthew’a (Dakota
Johnson ve Casey Affleck) Nicole’e ölümcül 

kanser teşhisi konmasının ardından destek
olmak ister. Artık iki kızları olan arkadaşları-
nın yanına taşınır. Önce düzenini değiştirmek
gibi başlayan süreç, zamanla Dane’in işini ve
ilişkilerini yitirmesine sebep olur. Sıradan bir
öyküye sıcak ve tatlı bir nefesle hayat veren
film ölümcül hastalık temasını melodrama
kaçmadan, karakterlerine derinlik katarak,
anlara odaklanarak anlatıyor. Filmin en
büyük gücü ise oyunculukları.

BAHAR NoBETı
İSTANBUL MODERN SİNEMA’DA İstanbul Modern 

Sinema, çevrimiçi
programlarına
Bahar Nöbeti ile
devam ediyor.
2020’de festival-
lerde adından söz
ettiren, ödüllü, kimi
ilk kez izleyiciyle
bulaşacak filmler-
den bir seçki olarak
hazırlanan Bahar
Nöbeti, 18-30 Mayıs
tarihleri arasında iz-
leyiciyle buluşuyor

ZAPPA, 2020
26-28 Mayıs 2021
Yönetmen: Alex Winter
Amerikan rock müzik tarihinin en eksantrik
figürlerinden biri olan Frank Zappa’yı anla-
tan bu belgesel 1991 Prag’daki konser gö-
rüntüleriyle başlar. Zappa, Kadife Devrim’e
ilham veren kültürel figürlerden biri olarak
oraya davet edilmiştir. İki yıl sonra kansere
yenik düşerek 52 yaşında ölecektir. Film az
bulunan arşiv görüntüleriyle Zappa’nın ço-
cukluğundan iş ahlâkına, rock yıldızlığından
senfoni besteciliğine uzanan yolculuğunu
anlatıyor. 1960’larda hippilerden nefret
edecek kadar ciddi, psikedelik müzik yapar-
ken uyuşturucu düşmanı olacak kadar ay-
kırı, telif hakları için büyük şirketlere dava
açacak kadar cesur bir adam. 

BABA, 2020
28-30 Mayıs 2021
Director: Srdan Golubovic
Cast: Goran Bogdan, Boris Isakovic, 
Nada Sargin
Sırp yönetmen Srdan Golubović’in bu dördüncü
uzun metrajı çarpıcı bir sahneyle başlar: bir kadın
yanında iki çocuğuyla kocasının çalıştığı fabrikaya
gider. Yiyecek alacak parası yoktur ve sonunda
kendisini benzinle yakmaya karar vermiştir. Film
bir anneyle açılsa da, başrolde baba, Nikola var.
Bu intihar girişimi sonrasında sosyal güvenlik ta-
rafından elinden alınan çocuklarının velayetini
geri almak için Belgrad’a 300 km yol yürümeye
başlar. Amacı yetkililere sesini duyurmak olan Ni-
kola için aç biilaç, bedeninin sınandığı bir yolculuk
olacaktır bu. Filmin tereddüt etmediği tek şey ger-
çekliği. Nikola’nın hikâyesinde romantize edilecek
hiçbir şey yok. Baba, kayıtsız ve çürümüş bir
toplumun tahrip edici bir tablosu.
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Süper Lig’in 41. haftası büyük bir heye-
cana sahne oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe
ve Galatasaray’ın şampiyonluk için kıya-
sıya yarıştığı ligde Galatasaray, deplas-
manda Denizlispor’u 4-1 mağlup etti.
Rodallega’nın kırmızı kart gördüğü
maçta üç penaltı kararı verildi. Galatasa-
ray böylece ligdeki yenilmezlik serisini 8
maça çıkardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin
mağlup olduğu haftada üç puanı hane-
sine yazdıran Galatasaray, son haftaya
şampiyonluk iddiasını sürdürerek girdi.
Beşiktaş ile puanını eşitleyen Galatasa-
ray, averajla ikinci sırada yer aldı. Karşı-
laşma oldukça tempolu başladı. İki
takımın da peş peşe pozisyonlar bulduğu
maçta ilk gol Galatasaray’dan geldi. 22.
dakikada Halil ile öne geçen Galatasa-
ray, 35. dakikada Babel’in penaltısıyla bir
gol daha buldu. 42. dakikada Galatasa-
ray’ın kazandığı penaltıda Emre Ak-
baba’nın vuruşunu kaleci Abdülkadir
kurtarırken, ilk yarı 2-0 Galatasaray’ın
üstünlüğü ile sona erdi.

Peş peşe goller

İkinci yarıda Denizlispor, 62. dakikada

savunmanın hatasını iyi değerlendirip
farkı bire indirdi. İki takımın da pozis-
yonlar bulduğu ikinci 45 dakikada son
bölüm inanılmaz bir heyecana sahne
oldu. Galatasaray’ın net fırsatlardan ya-
rarlanamadığı son 15 dakikada, tempo
yükseldi. Galatasaray, 82. dakikada ka-
zandığı penaltıda topun başına geçen
Mohamed’in vuruşunu kaleci Abdülkadir
çeldi. Ancak Video Yardımcı Hakem’den
gelen uyarı sonrası hakem Abdülkadir
Bitigen, atışın tekrarlanmasını istedi. Bu
karara itiraz eden Rodallega, ikinci sarı
karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Penaltıyı tekrar kullanan Mohamed, 86.
dakikada bu kez ağları havalandırmayı
başardı. 89. dakikada Mohamed ile bir
gol daha bulan Galatasaray, farkı üçe çı-
kardı. Kalan dakikalarda başka gol ol-
mayınca Galatasaray, mücadeleyi 4-1
kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fener-
bahçe’nin yenilmesiyle 9 puanlık bir maç
kazanmış oldu. Puanını 81 yapan Gala-
tasaray, Beşiktaş ile puanını eşitledi. Son
haftaya girilirken Galatasaray averajla
ikinci sırada yer kaldı. Küme düşmesi ke-
sinleşen Denizlispor ise 28 puanda kaldı.

ASLAN ZİRVEYE ORTAK OLDU

SAMPIYONLUK
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Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk heyecanı

son haftaya kaldı. Beşiktaş sahasında 10 kişi
kalan rakibi Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu ve

çok ama çok ağır bir yara aldı. Galatasaray'ın
Denizli deplasmanında kazanmasıyla puanlar

eşitlendi. Şampiyonluk kupasının sahibi son
hafta averajla ya da puanla belli olacak

Ş ampiyonluk yarışındaki müthiş ya-
rışta lider Beşiktaş sahasında Kara-
gümrük’e takıldı ve çok ağır bir yara

aldı… Son 2 haftaya girilirken kayıp yaşa-
mak istemeyen siyah beyazlılar 10 kişi
kalan Karagümrük karşısında 80’de yediği
golle büyük bir şok yaşadı. Maçta 1-0 ge-
riye düşen siyah beyazlılar ikinci yarının
hemen başında beraberliği yakaladı. Kara-
gümrük 80’de Zukanovic’in atılmasıyla 10
kişi kaldı. Galibiyet golü için müthiş bir
baskı kuran Beşiktaş, kontra ataktan yediği
golle bir kez daha geriye düştü. Son dakika-
ları müthiş bir heyecan fırtınasına dönen
mücadelede Beşiktaş puan çıkarmayı başa-
ramadı ve kritik haftayı eli boş geçti.

Puanlar kafa kafaya

Galatasaray 81 puanda kalan Kartal’a ye-
tişti ve puanlar kafa kafaya geldi. +44 ave-
rajla yarışta önde olan Beşiktaş’ı
Galatasaray +42 averajla takip ediyor. Bu
nedenle gelecek hafta oynanacak maçlarda
atılacak goller bile artık çok önemli. İki
takım da haftaya puan olarak aynı kalırsa
ikili averajda da eşitlik olduğu için şampi-
yon genel averajla belli olacak. Gelecek
hafta Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile
oynayacak, Galatasaray ise sahasında Yeni

Malatyaspor’u ağırlayacak.

Kartal'a büyük şok

Fatih Karagümrük 39. dakikada Andrea
Bertolacci’nin golüyle 1-0 öne geçti. Jure
Balkovec’in sol kanttan ortaladığı topta,
Andrea Bertolacci altı pas içerisinde topu
kaleci Ersin’in kolları altından ağlarla bu-
luşturdu. Mücadelenin ilk devresini 1-0 ge-
ride kapatan Beşiktaş ikinci yarı topyekün
hücuma kalktı. Bir an önce beraberliği sağ-
lamak ve galibiyet golü için vakit bulmaya
çalışan siyah beyazlılarda 54’te sahneye
Rachid Ghezzal çıktı. 54’te Cyle Larin’in
sol kanattan ceza sahasına yerden ortala-
dığı topta, Rachid Ghezzal arka direkte
müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ve
meşin yuvarlağı ağlara gönderip maça den-
geyi getirdi. 77’de Karagümrük deplas-
manda 10 kişi kaldı. Gelişen Beşiktaş
kontra atağında Ervin Zukanovic Fatih Ka-
ragümrük yarı sahasında rakibi Bernard
Mensah’ı düşürdü. Hakem Ali Palabıyık
ikinci sarıdan kırmızı kartını çıkardı ve
Ervin Zukanovic oyundan atılarak takımını
eksik bıraktı. 80’de gelişen hızlı hücumda
Beşiktaş 10 kişi kalan rakibi karşısında ge-
riye düştü. Lucas Biglia’nın uzun pasıyla
topla buluşan Alassane Ndao topu altı pas

önündeki Fabio Borini’ye çevirdi. Fabio Bo-
rini müsait pozisyonda topu ağlara gön-
derdi ve Vodafone Park’ta takımını yediden
öne geçirerek Kartal’a büyük bir şok yaşattı.

Yalçın’dan 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın,
Süper Lig’in 40’ıncı haftasında 3-1 kaybe-
dilen Galatasaray maçının ilk 11’inde 2
zorunlu değişikliğe gitti. Yalçın, sakatlığı
nedeniyle kadroya dahil edilemeyen Gök-
han Töre’nin yerine N’Koudou, sarı kart
cezalısı Atiba Hutchinson’un yerine ise
Necip Uysal’a forma şansı verdi. Kaleyi
Ersin Destanoğlu’na emanet eden Yalçın,
savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton,
Vida ve N’Sakala’dan oluşturdu. Savun-
manın hemen önünde Josef de Souza ve
Necip Uysal’ı sahaya süren Yalçın,
hücum hattının sağında Ghezzal, orta-
sında Adem Ljajic, solunda ise N’Kou-
dou’ya forma şansı verdi. Tecrübeli teknik
adamın gol yollarındaki tercihi ise Kana-
dalı Cyle Larin oldu. Siyah-beyazlıların

Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: “Ersin
Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida,
N’Sakala, Josef, Necip Uysal, Ghezzal,
Adem Ljajic, N’Koudou, Larin.”

5 isim sınırda

Beşiktaş’ta Fatih Karagümrük karşısında
ilk 11’de görev alan Necip Uysal, 3 hafta-
lık aranın ardından ilk 11’de sahada yer
aldı. Son olarak Süper Lig’in 37’nci haf-
tasında iç sahada 3-1 kazanılan Kayse-
rispor maçında 11’de başlayan Necip
Uysal, ardından Rizespor maçında sarı
kart cezası nedeniyle forma giymedi. Tec-
rübeli futbolcu, Hatayspor ve Galatasa-
ray karşılaşmalarında ise oyuna
sonradan dahil oldu. Siyah-beyazlı
ekipte, Fatih Karagümrük maçında 5
isim sarı kartı sınırında bulunuyor. Larin,
Dorukhan Toköz; Ljajic, Josef ve N’Sa-
kala, Karagümrük maçında sarı kart gör-
meleri halinde ligin son haftasında
deplasmanda Göztepe ile oynanacak
maçta takımını yalnız bırakacak.

BİZE YAKIŞAN BİR 
GÖRÜNTÜ OLMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 ye-
nildikleri Fatih Karagümrük maçı sonrası oyna-
dıkları oyundan memnun olmadığını söyledi.
Yalçın, “Gönül isterdi ki kazanalım ve son maça
rahat bir şekilde girelim. Bize yakışan bir gö-
rüntü olmadı” dedi. Maçı değerlendirmesi iste-
nen Sergen Yalçın, “Çok üzgünüz. Çok
beklediğimiz bir oyun ortaya çıkmadı. Gönül is-
terdi ki; kazanalım son maça rahat bir şekilde
girelim. Futbol maalesef böyle bir oyun. Futbol
her şeye açık. Çok konsantre olmak lazım. Mü-
cadele etmek lazım. Normal oyunumuzun çok
uzağında bir oyun ortaya koyduk. Bize yakışan
bir görüntü olmadı. Üzgünüz. Cumartesiye hazır-
lanacağız. Enteresan bir maç günü oldu. Üç
tane rakip. Sadece Galatasaray kazandı. Futbol
bu ve böyle şeyler insanın başına geliyor” dedi.

Atiba ile Gökhan gelecek

Takım kadrosuyla ilgili
görüşlerini paylaşan
Sergen Yalçın, “Abouba-
kar zaten yok. Oğuzhan
da olmayacak. Atiba ile
Gökhan gelecek. Sezon
sonuyla ilgili şu anda
fazla bir şey konuşmak
istemiyorum. Bütün se-
zonla ilgili şu anda ko-
nuşmak istemiyorum.
Şampiyonluk maçı var.
Hedefteyiz, henüz bir
şey kaybetmedik.
Hakem arkadaşlarla il-
gili de üzgünüz. Bu du-

rumlar yaşandığı için üzgünüz. Ülke futbolunun
neden gelişmediği her şey net açık. Belki günün
konusu değil ama Türkiye’de futbol çok uzak-
larda. Çok gerilerde. Biz şampiyonluk için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Sonuna kadar
mücadelemizi veriyoruz. Allah kısmet ederse
şampiyon oluruz” ifadelerini kullandı. Maç sonu
meydana gelen olaylarla ilgili olarak da konuşan
Sergen Yalçın, “Böyle maçlarda normal. Kara-
gümrük de çıktı mücadele etti. Yan etkenlerin
çok önemi olduğunu düşünmüyorum. Rakip 10
kişi oynarken ve 1-1’ken çok dağınıktık. Bu bize
yakışmıyor. Mevcut kadro maalesef bu” dedi.

Deplasmanda Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin
yenildiği haftada şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Fenerbahçe'nin önüne
geçen ve ikinci sıraya yükselen Galatasaray, lider Beşiktaş ile de puanı eşitledi

Fenerbahçe fırsatı tepti
Süper Lig 41. haftasında Sivasspor’u ağırlayan
Fenerbahçe, galibiyetten başka bir şey hedefle-
mediği maçı 2-1’lik mağlubiyetle tamamladı ve
zirveye yerleşebileceği gecede üçüncü sıraya ge-
rileyerek şampiyonluk umutlarını mucizelere bı-
raktı. Sivasspor’un gollerini 45+1’de Kayode ve
48’de Hakan Arslan kaydederken, Fenerbahçe
özellikle ilk yarıda birçok net fırsattan faydala-
namadı. Sivasspor kalecisi Ali Şaşal bu sezon en
fazla kurtarış (7) yaptığı maçı oynadı. İrfan Can
Kahveci’nin 7. dakikadaki sakatlığı Fener-
bahçe’deki tüm dengeleri bozarken, Mesut
Özil’in sarı lacivertli kulüpteki ilk asistinde Pa-
piss Cisse’nin 90+3’te attığı gol Fenerbahçe’ye

yetmedi. Lider Beşiktaş’ın Karagümrük’e 2-1 ye-
nildiği gecede Sivasspor’u yenerek zirveye yer-
leşme şansını elinin tersiyle iten sarı lacivertliler,
Galatasaray’ın Denizlispor’u mağlup etmesiyle
bitime 1 hafta kala 3. sıraya kadar geriledi. Son
haftaya Beşiktaş ve Galatasaray 81 puanla girer-
ken, 79 puanlı Fenerbahçe şampiyon olabilmek
için son hafta maçında rakiplerinin kaybetme-
sini bekleyecek ve Kayserispor’u mağlup etmesi
gerekecek. Ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça
çıkartan Sivasspor ise, puanını 62 yaparak 5. sı-
raya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılma yo-
lunda önemli bir galibiyet elde etti. Yiğidolar
ligdeki son maçında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Karşılıklı kaçan goller

Oldukça tempolu başlayan maçta iki takım da
maçın başında net fırsatlar yakaladı. Dakika 3’te
Max Gradel’in uzak köşeye plasesiyle gole yak-
laşan Sivasspor, 7. dakikada Valencia’nın yaptığı
ortaya hareketlenene İrfan Can’ın müsait pozis-
yonda kötü kafa vuruşu sonrasında rahat nefes
aldı. Sarı lacivertli futbolcu bu pozisyondan
sonra sakatlık geçirerek yerini Mert Hakan’a bı-
rakmak zorunda kaldı. Dakikalar 19’u gösterir-
ken Fenerbahçe savunmasıyla tek başına kalan
Sivasspor forveti Kayode, ceza sahası içine girer
girmez yaptığı vuruşta direğe takıldı.
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E kranların başarılı ismi
Ömür Gedik, hayatı-
nın bilinmeyenlerini

Damga okurları için anlattı.
Kariyer hedeflerinden ve
özel hayatından söz eden
Ömür Gedik, “Benim sonuç
itibariyle gazeteci kimliğim
var. Gazetecilik tecrübem de

olduğu için yaptığım sanatsal faaliyetler
de kendimi gösterme imkanını daha çok
buluyorum. Bu nedenden ötürü de ol-
dukça mutluyum” dedi. Gedik ayrıca;
sosyal medya hesaplarını kendisinin yö-
nettiğini de söyleyerek, “Gördüğünüz
Ömür Gedik neyse o” şeklinde konuştu.

ÜÖmür Gedik müzikle uğraşmaya ne zaman
başladı... Ömür Gedik’i biraz tanıyalım?
Müzikle tanışmam ortaokul yıllarında pi-
yano dersi almam ve okul korosuna seçil-
memle başladı. Klasik piyano eğitiminin yanı
sıra Boğaziçi Üniversitesi rock korosu Mavi
Topluluk ve İstanbul Avrupa Korosu gibi pek
çok koroda uzun yıllar önemli şeflerle birlikte
çalıştım. Üniversite yıllarında solistliğini yap-
tığım müzik grubumla çeşitli konserler ver-
dim. Profesyonel müzik yaşamım ise
bundan 10 yıl önce Teoman, Burak Kut ve
Halil Sezai düetlerinin yer aldığı maxi single
ile başladı.

ÜDinleyici neden Ömür Gedik konserlerine
gelsin diğer Sanatçılardan ne gibi farklar 
görecek?
Gazetecilik ve televizyonda sunuculuk tecrü-
bem olduğu için interaktif ve samimi konser-
ler oluyor benimkiler. İzleyicilerle şarkıların
hikayelerini, ruh hallerini paylaşarak devam
ediyorum konsere. Ve sevdiğim şarkıları söy-
lediğim için kendim sahnede çok eğleniyo-
rum, bu da karşıya geçiyor. Hep birlikte
keyifli vakit geçirmiş oluyoruz.

ÜÖmür Gedik sahne repertuarında neler var?
Herkesin dinlemeyi ve birlikte söylemeyi sev-
diği şarkıları seçiyorum. Önemli filmlerin
unutulmaz şarkıları olmazsa olmazım. Kon-
serde pek çok şarkıyı rock düzenlemesi ile
söylüyoruz.

ÜAramışsın bir anda tuttu bunu neye 
bağlıyorsunuz? Bu şarkının hikayesi nedir?
Söz ve müziği bana ait olunca söylerken şar-
kının daha da içine girmem etkili oluyor.
Şarkı artık bitmesi gereken bir ilişkiyle vedala-
şan ve geriye dönmeyeceğini söyleyen birinin
hikayesini anlatıyor. Unisex bir şarkı, hikaye-
nin kahramanı kadın da olabilir erkek de.

ÜMüziğe başladığınızda çevrenizden 
ne gibi tepkiler geldi ve tarzında etkilendiğiniz
isimler oldu mu?
Üniversitede aynı koroda birlikte şarkı söyle-
diğim, çok da sevdiğim bir arkadaşım olan

Teoman müzik hayatımda en fazla etkilen-
diğim isim oldu, hala da olmaya devam

ediyor.

ÜYeni yılda neler yapmayı planlı-
yorsunuz?
Bol bol şarkı söylemeyi, izleyi-
cimler güzel konserlerde buluş-
mayı ve yeni şarkılar yazmayı
planlıyorum.

ÜSosyal Medya ile aranız nasıl
siz mi giriyosunuzyoksa bir baş-
kası mı kontrol ediyor?
Sosyal medya hesaplarımı ken-

dim yönetiyorum. Sosyal
medya ile aram iyi, arada linç
yediğim zamanlar oluyor ama
zaman içinde aramızdaki sevgi
bağı her şeyin düzelmesini sağlı-

yor. Takipçilerimle iletişim içinde
olmayı seviyorum, eleştirilerinden de çok

şey öğrendiğim oluyor. Zamam zaman on-
larla dertleşiyorum ve buna da bayılıyorum.

İyi geliyorlar bana. 

ÜÖmür Gedik’in aşk hayatı
nasıl? Kıskanç mısınız? Hayatı-
nızdaki insan neyi yapsa affet-

mezsiniz? Evlilik Sözleşmesi
yapar mısınız?

Aşk hayatımda her şey yo-
lunda. Gerektiği kadar
kıskancım. Abartmam

ama umursamazlık
da yapmam. Af-

fetmeyeceğim
tek şey ihanet

olur. Evlilik sözleşmesi yapmakta bir sakınca
görmüyorum.

ÜAşk hayatı ile sürekli gündeme gelen sanat-
çılarla ilgili söylemek istedikleriniz var mı?
Herkesin kendi tercihi. Kimisi aşk kimisi iş ki-
misi de her ikisiyle birlikte gündemde olmayı
tercih eder. Tamamen tercih meselesi.

ÜKonser fiyatları neden yükseldi?
Diğer şeylerle karşılaştırıldığında çok fazla
yükseldiğini düşünmüyorum.

ÜMüzik ödülleri ve Müzik yarışmaları sizce
amaçlarına göre mi hareket ediyolar?
Her ödül ve yarışmayı kendi içinde değerlen-
dirmek lazım.

ÜÖmür Gedik, mutfakta nasıl?
Mutfağa sadece yemek yemek için gidiyo-
rum. Evde yemekleri yardımcım yapıyor.
Yemek yapmakla aram iyi değil.

ÜGiyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz
sizi yönlendiren birisi var mı?
Üstüme yakışanı giymeyi seviyorum. Renkli
olmak hoşuma gidiyor. Sade kıyafetlerden
hoşlanmıyorum. Spor ve çılgın şeyler ho-
şuma gidiyor. Özel günler ve kliplerde moda-
cılarla çalışıyorum.

ÜBu kadar güzel olmayı neye borçlusunuz?
Dış güzellik görecele ve geçici. İçimdeki gü-
zelliği bana çok şey öğreten hayvanlara ve
onlara duyduğum sevgiye borçluyum.

ÜNeden Dünya çapında bir star çıkaramıyo-
ruz Dünya listelerine giremiyoruz?

Yurt dışında tanınan starlarımız var. Dünya
listeleri de olur inşallah. Emmy alan Haluk
Bilginer’in müzik dünyasına da ilham verme-
sini diliyorum.

ÜYeni jenerasyondan kimleri 
beğeniyorsunuz?
İsim vererek hatırlayamadıklarımı kırmak
istemem.

ÜSizce müzik kariyerinizin en önemli yılı 
hangisi unutamadığınız bir anı var mı?
İtalya’ya giderek dünyaca ünlü Al Bano’nun
stüdyosunda onunla yaptığım düeti unuta-
mam. Kendi şarkısına Nazan Öncel Türkçe
söz yazmıştı ve Al Bano da ilk kez Türkçe
söylemişti. Al Bano ile hem İtalyanca hem
de Türkçe düet yaptık.

ÜMüzik sektörümüzün içinde bulunduğu
durum hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Müzikte Magazin ne kadar önemli?
Özellikle pop müzikte magazin konuşulur-
luğu arttıran özel bir tutkal. Onsuz
olmuyor.  Ama dozunu da kaçırmamak
lazım.

ÜYoutube kanalınız da canlı performans 
yapıyor musunuz?
Youtube kanalımda akustik performanslar
da var, film yorumları da. Oldukça renkli içe-
rikler sunmaya özen gösteriyorum.

ÜMüzik dışında başka aktiviteleriniz var mı
Müzik dışında neler yaparsınız?
Müzik dışında kurucu başkanı olduğum
hayvan hakları derneği Haçiko ile ilgileniyo-
rum. Büyük zamanımı dernek alıyor. Onun

dışında köşe yazarlığı ve film eleştirmenliğine
de devam ediyorum.

ÜHayatınız da keşkeleriniz var mı?
Vardır tabii ama keşkelerle uğraşacağıma ha-
talarımdan ders çıkarmayı tercih ediyorum.

Ü2020 ile ilgili ne gibi planlarınız var?
Tiyatro sahnesi için bir müzikli oyun planım
var. Sinema dünyasından önemli bir isimle
birlikte sahnede olacağız. Şu anda senaryosu
yazılıyor.

Ü2019’da Muz Paylaşımınız Can Yaman'a
desteğinize Şort boyu paylaşımlarınız çok ko-
nuşuldu hala bu sözlerinizin arkasındamısınız
ve bu olaylar nasıl gelişti ?
Can Yaman’ı savunmadım, hatalı olduğunu
yazdım ben de. Orada eleştirdiğim ve karşı
olduğum linç kültürü idi. Her insan hata ya-
pabilir, Can da yaptı ama Can’ın üzerine bu
kadar gidilip abartılı bir şekilde linç edilmesi,
işinden edilmeye çalışılması çok acımasız-
caydı, ben bunu eleştirdim. Şort değil G
stringle şehirde gezenleri eleştirmem, çirkin
bulmam  özgürlüğe karışmak olarak algı-
landı ve tuhaf bir lince dönüştü. Gerçekten
de beni ilgilendirmeyen bir konuydu, kim ne
giyerse giysin, kendi düşünsün, bundan
sonra çıplak gezen birini de görsem bana ne
diyeceğim. Muz paylaşımımın arkasındayım,
et tüketimine karşı duran hayvan haklarını
koruyan uluslararası bir örgütün, PETA’nın
görseliydi o muz. İnsanların dikkatini etin
zararlarına çekmek amaçlıydı ve başarılı
oldu da. Birkaç hayvanın hayatını değiştir-
diysem ne mutlu bana. Yine olsa yine 
paylaşırım bu görseli. 

SEDAT
SARIKAYA

SÖYLEŞİ
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ÖMÜR GEDİK KİMDİR?
Yazar, müzisyen ve hayvan hak-

ları savunucusu Ömür Gedik, 22
Aralık 1970 tarihinde İstanbul'da
dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniver-

sitesi İngiliz Filolojisi'nden mezundur.
Üniversite yıllarında okulun müzik kulü-
bünde aktif olarak çalışmış, bölümün
seçmeli sinema derslerine katılmıştır. Altı
yıl boyunca çok sesli rock müzik yapan
“Mavi Topluluk” ile çalışan Gedik, okul
içi ve dışında pek çok konser vermiştir.
Üniversiteden mezuniyetinin ardından
çeşitli basın kuruluşlarında muhabir ola-
rak çalışmaya başladı. Marmara Üniver-
sitesi'nde İngilizce Öğretmenlik
formasyonunu tamamladıktan sonra
Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölü-
mü'nde bir yıl boyunca okutmanlık
yaptı. Ömür Gedik üniversite yıllarında

kendi kurduğu grupla başladığı
müzik hayatını Teoman, Burak Kut

ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk
maxi single’ı “Portakal, Orda
Kal” ile profesyonelliğe
taşıdı.Halil Sezai ile seslendir-
diği Paramparça o yılın en çok

dinlenen ikinci şarkısı oldu. 2015 yılında
çıkarttığı “Hey Onbeşli” ve “Karşılaşma”
isimli single çalışmaları ile büyük beğeni
toplayan ve Hayvan hakları konusun-
daki çalışmaları ile de dikkat çeken
Ömür Gedik kısa adı HAÇİKO olan Hay-
vanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma
Derneği’nin kurucu başkanıdır.İlk evlili-
ğini 1991 yılında Soner Gedik ile yapan
Ömür Gedik'in bu evlilikten Tayga isimli
bir kızı bulunmaktadır. Soner Gedik ile
olan evliliğine 2010 yılında nokta koyan
Ömür Gedik, şarkıcı Ferhat Göçer ile
birlikteliğini sürdürmektedir. 18. Kral
Müzik Ödülleri’nde “HAÇİKO” projesiyle
Kral Pop Özel Ödülü’nü alan Ömür
Gedik, Oğlak burcudur.

Single'ları:
Portakal Orda Kal (Teoman ile düet)
(2011)Paramparça (Halil Sezai ile düet)
(2011)Aşk Var Ya (Burak Kut ile düet)
(2011)Neden Yoksun (2013)Kaliko (maxi
single) (2013)Taht Kurmuş Kalbime (45
Yıllık Baba Şarkılar) (2013)Dokun Bana
(Umut Kuzey ile düet) (2014)Bekle Bekle

(2014)Hey Onbeşli (2015)Karşılaşma
(2015)Dillirga (2015)İlişki Durumu Çeliş-
kide (feat. H. Yılmaz) (2015)Aşk Mı
Dedin (maxi single) (2016)Sana Ne
Kime Ne (Yalçın Aşan ile düet)
(2016)Gece Hayvanı (2017)Gözyaşlarım
Anlatır (2018)Neredesin Sen (2018)Ku-
lakların Çınlasın (feat. Yalçın Aşan)
(2018)Aşka Bağlan (feat. Serdar Ortaç)
(2018)Güneş Seninle Doğar
(2019)Aşkım (Aşkın’ın Şarkıları)
(2019)Manastırın Ortasında (Akustik)
(2019)Resim (2019)Aramışsın (2019)

KISA KISA
En sevdiğiniz

renk:
Kırmızı

En sevdiğiniz
yemek:
Pizza

En sevdiğiniz
şehir:

İstanbul
En sevdiğiniz

film:
Haçiko

En sevdiğiniz
dizi:

Friends
En sevdiğiniz

spor: 
Futbol
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