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Koronavirüs ile mücadele
kapsamında tam kapanma

devam ederken, Avcılar Namık
Kemal Mahallesi’ndeki denetim
noktasında araç içerisindeki sü-
rücü ve yolcuların izin belgeleri tek
tek kontrol edildi. Avcılar Emniyet
Müdürlüğü ekipleri tarafından
durdurulan taksideki yolcunun izin
belgesi olmadığı tespit edildi. Araç-
tan indirilen ve üzerinde kimlik ol-
madığını belirten bu kişiye bin 593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-

nu'nun 282'nci maddesi uyarınca
sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal et-
tiği gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari
para cezası kesileceği belirtildi. Av-
cılar’da Mustafa Kemal Paşa Ma-
hallesi’nde oturduğunu, Merkez
Mahallesi’nde oturan nişanlısını
görmeye gittiğini belirten genç, so-
kağa çıkma kısıtlamasından haber-
siz olduğunu öne sürdü. I SAYFA 4
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BUYUKCEKMECE
ISRAIL’E TEPKILI

İBB el öpmeye gitti
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Kartal

Belediyesi yetkilileri, Ramazan
Bayramı’nın ilk gününde Kar-
tal Belediyesi Yaşlı Bakım ve
Huzurevi’ne bir ziyaret gerçek-
leştirerek vatandaşların bayra-
mını kutladı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Genel Sekreter Yardımcısı Dr.
Şengül Altan Arslan, Kartal
Belediyesi Başkan Yardımcıları

Ali Apaydın ve İmam Aydın’ın
yer aldığı bayram ziyaretinde
konuklar huzurevi sakinlerinin
sıcak ilgisi ile karşılandı. Hu-
zurevinde kalan vatandaşlarla
tek tek ilgilenerek bayramlarını
kutlayan heyet, daha sonra İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel’in ortak bayram
mesajını kendilerine iletti.
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ROMANtİK OLMAK
pAhALIYA pAtLADI

İBB Ekrem İmamoğlu,
sosyal medya hesabı üze-

rinden 'Dünya Çiftçiler Günü'yle
ilgili paylaşımda bulundu. İma-
moğlu, "İBB yıllardır çiftçileri
unutmuştu... 4.2 milyon ücretsiz
fide dağıttık, üre-
timden sula-
maya, ekimden
satışa tüm sü-
reçte destek
olduk. Be-
reketli top-
raklarda
tarım tekrar
başladı" ifa-
desini kul-
landı.
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ÇİftÇİLeRe
DeSteK VAR

Büyükçekmece Belediyesi’nin Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Bundan sonra Büyükçekmece’ye İsrail tohumu giremez” ifadesini kullandı

İstanbul’un en fazla tarım ara-
zilerine sahip ilçelerinden olan

Büyükçekmece’de İsrail tohumuna
ambargo uygulanacak. Kastamo-
nu’dan getirtilen ata tohumları ile üre-
tilen siyez buğdayının ilk mahsulünden
elde edilen siyez unu vatandaşlara üc-
retsiz dağıtıldı. Ata tohumlarına sahip
çıkılması ve yerli tohumlarla tarım ya-
pılmasına yönelik tarımsal faaliyetlere
öncülük yapan Büyükçekmece Beledi-
yesi, Büyükçekmece Tarım Üretim ve

Pazarlama Kooperatifi (BÜTKOOP)
ve Büyükçekmece Ziraat Odası işbirli-
ğiyle geçtiğimiz yıl Celaliye’de ekilen
siyez buğdayının ilk mahsulü alındı.
Ata tohumunun kullanılması konu-
sunda çiftçileri teşvik eden Büyükçek-
mece Belediyesi, ilçenin
800 hektarlık tarım
arazilerinde bilimsel
tarım tekniklerinin kulla-
nılmasına yönelik üniversite-
ler ile de işbirliğini sürdürüyor. 
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KAStAMONU’DAN BÜYÜKÇeKMeCe’Ye

Ata tohumunun insan sağlığı
açısından çok değerli olduğunu,

sahip çıkılması gerektiğini ve bu ko-
nuda kapsamlı bir çalışma başlatıldı-
ğını belirten Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı;
“Büyükçekmece’de 800 hektar alanda
çiftçilerimizle beraber iyi tarım yapma-
nın yollarını arıyoruz. Burada en çok
dikkat çekmemiz gereken husus şudur;
bizim ilk Kıblemiz Mescidi Aksa’yı
bombalayan, çoluk çocuk, kadın, ihti-

yar demeden katleden katil İsrail’in
hibrit tohumlarını yani GDO’u tohum-
larını yani insan sağlığına zararlı to-
humlarını almaya devam ediyoruz. Biz
Büyükçekmece Belediyesi olarak bu
800 hektarlık alanda ata tohumlarımızı
kullanarak tarım yapmaya başladık ve
devam ediyoruz. Bütün Türkiye herkes
İsrail’in tohumlarını asla almamalıyız.
Hiçbir şeyini almamalıyız. Eğer bizi
ölümden kurtaracak ilacı dahi olsa
alınmaması ibadettir” dedi. I SAYFA 9
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İLAÇLARINI BİLe KULLANMAMAK geReK
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İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu

Göz göre göre cinayet!

arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki
bir parkın hemen yakınında başlayan kavga

cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü-
lerde Sait Çakmak yaklaşık 15 kişinin saldırısına
uğruyor. Kaçmaya çalışan talihsiz genç görüntüler-
den dakikalar sonra bir parkın içerisinde bıçaklana-
rak öldürülüyor. Hayatını kaybeden Sait
Çakmak’ın yakınları, olayın hemen ardından saldı-
rıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin evine
saldırmış, içeride şüpheli ve yakınlarının olduğu 20
kişi mahsur kalmıştı. Olayların büyümesi üzerine
Arnavutköy’e çok sayıda çevik kuvvet ve özel hare-
kat polisi sevk edilmiş, evde bulunan 20 kişi özel
harekat polisleri tarafından sabaha karşı geniş gü-
venlik önlemleri altında evden çıkarılmıştı. I SAYFA 3
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Arnavutköy’de bir parkta yaşanan kavganın büyümesi üzerine bıçaklanarak öldürülen
19 yaşındaki Sait Çakmak’ın öldürülmeden hemen önce saldırıya uğradığı görüntüler
ortaya çıktı. Çakmak'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı

ÖZeL hAReKAt geLMİŞtİ
Bağlaması umut oldu

İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Hasan
Pamuk, 24 yıldır Parkinson hastalığı ile müca-

dele ediyor. Titremeleri günden güne artan ve bu ne-
denle evden çıkmakta dahi zorlanan Pamuk'un kendi
deyimiyle tek ilacı besteleri ve bağlaması. Maddi imkan-
sızlıklar nedeniyle beyin pili ameliyatı olamayan Pamuk,
sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor. I SAYFA 5
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Balkonda sebze
yetiştiren çoğaldı

Kovid-19 salgını sürecinde yaşamını şehirde
sürdürüp toprakla uğraşmaya yönelenler,

uygun toprak şartlarını sağlayarak evlerinin balkonla-
rında sebze ve meyve yetiştirebiliyor. I SAYFA 7
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Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan
Kalan Müzik'in sahibi, binden fazla albüme ya-

pımcı olarak imzasını atan Hasan Saltık, Osmanlı'dan
bu yana farklı kültürlerdeki ses kayıtlarının arşivlerini
yaptıkları araştırmalarla ortaya çıkarıyor. I SAYFA 8
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F1 yönetimi, Haziran ayında yapılması planlanan
Türkiye Grand Prix'nin seyahat kısıtlamaları dolayı-

sıyla iptal edildiğini açıkladı. I SAYFA 15
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Yeni koronavirüs sal-
gını Çin'de ortaya

çıkar çıkmaz Ar-Ge’ye baş-
layan firmanın COVID-19
test kitleri, İngiltere, İtalya,
Fransa gibi Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere dünyada
50 ülkeye ihraç ediliyor. Tür-
kiye’ye 2020’de 50 milyon
dolar civarında döviz kazan-

dırdıklarını ifade eden Ana-
tolia Tanı A.Ş.Yönetim Ku-
rulu Başkanı Alper Akyüz,
"80 milyon liralık bir yatı-
rımla yeni ve çok daha
büyük bir Ar-Ge merkezi
kurduk. Burada çok daha
fazla araştırmacıyla çalışma-
larımıza devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.
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50 ülkeye test kiti gönderdik!
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Çamlıca Medipol Üniversi-
tesi Hastanesi Endokrinoloji 
ve Metabolizma Hastalıkları 

Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Mu-
zaffer İlhan, diyet ve egzersize rağmen 
verilemeyen fazla kiloların altından 
cushing sendromu yatabileceğine dik-
kat çekti. Doç. Dr. İlhan, “Yaşlanma 
ile birlikte bazal metabolizma hızı de-

diğimiz organlarımızın tükettiği enerji 
miktarı azalmaya başlar. Kişiden ki-
şiye göre değişmekle birlikte, her fak-
tör aynı kalsa bile kişinin 40 yaşındaki 
bazal metabolizma hızı 20 yaşında-
kine göre kabaca günde 150 kcal daha 
azdır. Bazal metabolizmayı etkileyen 
diğer ana faktörler boy, kilo ve cinsi-
yettir. Kilo verdikçe bazal metabo-

lizma hızı azalır. Kişinin diyet yaparak 
kilo verince, aynı diyeti yapmasına 
rağmen sabit kiloda kalmasının sebep-
lerinden biri bazal metabolizma hızı-
nın kilo verince düşmesidir. Bazal 
metabolizmayı etkileyen diğer önemli 
bir faktör cinsiyet olup erkeklerde me-
tabolizma hızı kadınlardan daha yük-
sektir” diye konuştu. 

MÜGE CESUR ÖZMEN

ACIBADEM Altunizade Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can “Mevsim 
geçişinin olduğu şu günlerde başta Covid 

olmak üzere diğer hastalıklara karşı bağışıklık siste-
minin desteklenmesi çok önemlidir.. Bahar ayının yıl-
dız sebzesi olan taze bakla zengin içeriğiyle son 
derece besleyici bir özelliğe sahip. Susam yağı ile pi-
şirdiğiniz de besleyiciliğini daha da artıyor. 100 g bak-
lada 8.2 gr karbonhidrat, 4.64 gr protein, 1.63 gr lif 
bulunmaktadır. Bununla birlikt sodyum potasyum, 
folik asit, C vitamini içeriği açısından zengindir” diyor 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, bakla-
nın çok bilinmeyen 5 önemli faydasını sıraladı, önemli 
uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Kalbi koruyor 

Kurubaklagiller familyasından olan bakla kalp dostu 
olarak bilinir. Yüksek protein ve lif içermesi, kolestrol 
içermemesi bakımından yüksek kolestrolü olan birey-
lerce kırmızı ete alternatif olarak tüketilmelidir. Lif iç-
eriği sayesinde vücutta kötü kolestrolü düşürücü 
etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında vegan ve veje-
taryenler için kaliteli bir protein kaynağıdır.  

Kolon kanseri riskini azaltıyor 

Bakla, düzenli tüketildiği zaman içerdiği çözünür lif ile 
kabızlığa karşı iyi bir alternatiftir. Kronik olarak kabız-
lık yaşayan insanların kolon kanserine yakalanma 
riski  yüksektir. Kurubaklagilller ve sebzeler ile günlük 
almamız gereken lif miktarını mutlaka tamamlamalı-
yız. Ortalama 1 porsiyon bakla; günlük lif ihtiyacının 
yüzde 36’sını karşılayabilir. Yeterli lif tüketimi ile 
kolon kanseri görülme riskini azaltmak mümkün. 
Mevsiminde haftada 2 gün bakla tüketmekte fayda 
var. Ancak huzursuz bağırsak sendromu (irritabl ba-
ğırsak sendromu) olan hastalarda gaz yapabileceği 
için bakladan kaçınması önerilir.  

Bağışıklığı güçlendiriyor 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can “Covid-
19 ile mücadele ettiğimiz bu aylarda, içerdiği linoleik 
asit ile virüsün hücre zarı yapısını bozarak, bu sayede 
vücudun virüs ile savaşmasında katkı sağlıyor. Bak-
layı susam yağı ile pişirdiğiniz de besleyiciliğini daha 
da arttırmış olursunuz.          

Zayıflama çabasına destek sağlıyor 

Bakla zengin lif ve protein oranına sahiptir. Düşük ka-
lorili olup aynı zamanda  tok tutan bir besindir. 
Öğünde tüketildiğinde tokluk hissi uzun olacağından 
günlük kalori alımını azaltabilir.  Diğer baklagiller gibi 
zayıflama diyetinde mevsimindeyken muhakkak yer 
verilmelidir.  

Parkinsonun ilerlemesini azaltıyor 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can “Yapı-
lan bilimsel çalışmalara göre; bakla levedopa açısın-
dan zengin olan bir baklagildir. Levedopa vücutta 
dopamin adlı bir nörotransmittere dönüştürülür. Par-
kinson hastalarının tedavisinde dopamin kullanılmak-
tadır. Literatüre göre; zengin dopamin içeriği olan 
bakla düzenli tüketildiğinde hastalığın ilerlemesinin 
yavaşlamasına yardımcı olabiliyor. Ancak ilaç ilaç te-
davisi gören bireyler mutlaka doktor kontrolü eşli-
ğinde tüketmelidir” diyor.  SEMANUR POLAT
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Y üzyılın küresel salgın hastalığı 
Covid-19 önlem alınmadığı tak-
dirde bebeklere de bulaşabiliyor! 

Haliyle pandeminin tüm belirsizliğiyle 
devam ettiği bugünlerde çok daha fazla 
endişe duyan çiçeği burnunda anne 
baba adayları, bebeklerini koronavirüs-
ten nasıl koruyabileceklerinin telaşını 
yaşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, anne babaların 
bazı kurallara dikkat ederek bebeklerinin 
bu süreci sağlıkla geçirmelerini sağlaya-
bileceklerini belirterek “Yeni doğan be-
beklerin bağışıklık sistemleri tam 
gelişmediği için, normal zamanda dahi 
enfeksiyona aşırı duyarlılarken, bu ola-
ğanüstü koşullarda bakımları çok daha 
özen gerektiriyor. Hastalık başladığında 
çocukların virüse daha az yakalandığı 
hipotezi varken zaman içerisinde gördük 
ki bebekler de enfekte olabiliyor.” diyor. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, Covid-19 pan-
demisinde yenidoğanların bakımına yö-
nelik önemli önerilerde bulundu; anne, 
baba ya da bebeğin Covid pozitif olması 
durumunda dikkat edilmesi gereken ku-
ralları anlattı. Toplumumuzda doğum 
sonrasında anne babanın yanında yar-
dımcı aile bireyleri bulunur. Ancak bu 
durum çok kişi ile temas edilmesine yol 
açar ki, bu temaslar da pandemide en-
feksiyon riskini artırmaktadır. Bu ne-
denle anne ve baba pandemi sürecinde 
bebeği ile baş başa olmalı, mümkün ol-
duğu kadar bebeğin az kişi ile temas et-
mesi sağlanmalıdır. Bu durum 
başlangıçta anne babayı tedirgin etse 
de, daha sonrasında bebekleri ile daha 
iyi adapte olduklarını göstermektedir. 

El hijyenine çok dikkat edin 

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan 
Covid-19 pandemisi nedeniyle yeni 
doğan bebeğe bakım kurallarına çok 
daha fazla özen göstermek gerekiyor. 
Özellikle el hijyeni kritik önem taşıyor. 
Bebeği her emzirme öncesinde mutlaka 
ellerinizi yıkayın. 

Bebeğinizi bu dönemde bol bol emzirin 

Covid-19 ile ilgili bilinmeyenleri yeni 
yeni öğreniyoruz. Ancak anne sütünün 
bütün enfeksiyonlara karşı güçlü bir 
besin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
annenin bebeğini anne sütü ile besle-
mesi çok önemlidir. Anne sütünde bağı-
şıklığı sağlayan birçok madde 
bulunmaktadır. Böylelikle bebek yeni 
doğan dönemini daha güçlü geçirebil-
mektedir. 

Covid aşınızı mutlaka yaptırın 

Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Emziren annele-
rin aşı sırası geldiyse mutlaka yaptırmalı-
dır. Çünkü emzirmenin aşı olmaya engel 
bir durumu bulunmuyor. Aşı olduktan 

sonra anne bebeğini aynı sıklıkla emzir-
meye devam edebilir. Böylelikle anne 
aşıyla kendini korumuş olacağı gibi bebe-
ğini de korumuş olur. Ancak aşıya güve-
nerek önlemleri gevşetmemek, aşı sonrası 
da pandemi sürecindeki kurallara mut-
laka dikkat etmek gerekiyor” diyor.  

Bulunduğu ortamı havalandırın 

Bebeğin hijyeni ve temiz ortamda ol-
ması enfeksiyon ve alerjik durumlarla 
karşılaşma riskini de azaltacaktır. Bu ne-
denle bebek odasından çıkarıldığında 
oda mutlaka aralıklarla havalandırılmalı 
ve bu hava akışı gün içerisinde düzenli 
olarak sağlanmalı. Dışarıdan gelen 
temiz hava ile ortam daha risksiz hale 
gelecektir. 

Muayene ve kontrollerini ihmal etmeyin 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Aileler Covid-19 
nedeni ile hastaneye gelmeye çekinebili-
yorlar ancak yeni doğan bebeğin ilk haf-
talarda bazı bulgularının 
değerlendirilmesi kritik önem taşıdığın-
dan kontrolleri mutlaka yapılmalı. Sarı-
lıkla ilgili problem olup olmadığına dair 
sık sık kontrol edilmesi şart. Anne sütü-
nün yeterli olup olmadığının, beslenme 
düzeninin de mutlaka takip edilmesi ge-
rekiyor” diyor. 

Giysi ve nevresimlerini sık değiştirin 

Yeni doğan bebekler dışarıdan gelebile-
cek enfeksiyon durumlarına açık olduğu 
için giysileri ve nevresimlerinin temizliği 
de çok önemli. Bu nedenle bebeğin kul-
landığı kıyafet, havlu ve nevresim gibi 
ürünleri en az 60 derecede yıkayıp ütüle-
yin.  Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Anne ve ba-
baların doğumdan önceki ve sonraki 15 
günde mümkün olduğu kadar az in-
sanla temas etmeleri çok önemli. Böyle-
likle anne ve babanın Covid pozitif biri 
ile temas etmemesi sağlanmakta ve be-
beğe de Covid bulaştırma riski azalmak-
tadır. Her ne kadar rutin planlı 
doğumlarda anne babaya test yapıla-
bilse de hasta olabildiği halde testin ne-
gatif olduğu dönemlerle 
karşılaşılabiliyor. Doğum öncesi test ne-

gatif olabiliyor ama doğum sonrasında 
pozitif olduğu ortaya çıkabiliyor. Bu ne-
denle anne ve babanın, özellikle de çalı-
şan, aşı olmamış gebelerin doğum 
öncesi ve sonrasındaki 15 günde kendi-
lerini izole etmeleri çok şart” diyor. 

Aşırı kaygıdan kaçının 

Yenidoğan dönemi anne baba da kay-
gıyı tetikleyip arttırabilirken, hele bir de 
pandemi sürecine denk gelmesi çok 
daha fazla anksiyeteye yol açıyor. Bu 
nedenle yeni doğan bebeğin bakımında 

kaygı düzeyinin fazla olması anne ba-
bada uyku düzensizliklerine neden olur-
ken; bebekte de uykuya dalma sıkıntısı, 
gerginlik, beslenme ve gaz sorunlarına 
neden oluyor. Anne baba mümkün ol-
duğu kadar izole bir şekilde bebekleri ile 
kaldıkları, çevre ile teması kestikleri tak-
tirde hastalık korkusu da azalacağı için 
bebekleri ile daha rahat ortamda birlikte 
olabilir, bu sorunların önüne geçebilir-
ler. Bebeğin yeni doğan süreci ve sonra-
sındaki aşılama süreçlerini atlamamalı 
ve aşılarına düzenli devam edilmelidir. 

Bakla deyip  
geçmeyin!

SAĞLIKLI KİLO NASIL VERİLİR? 
Metabolizma hızını boy, cinsiyet, kilo olmak üzere birçok faktörün etkilediğini belirten Doç. Dr.  

Mahmut Muzaffer İlhan “Sağlıklı kilo kaybında aldığınız kalorinin, bazal metabolizma ve egzersiz  
ile harcadığınız kaloriden düşük olması gerekiyor. Ancak buna rağmen kilo verilemiyorsa, karında 

mor çatlaklar, yüzde yuvarlaklaşma gibi belirtileri varsa cushing sendromu araştırılmalı” dedi. 

Kendine has aromasıyla bahar sofralarının 
sağlık deposu bakla, Covid-19’dan korun-
mada büyük öneme sahip olan bağışıklık 
sistemini desteklemesiyle de öne çıkıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz 
Tıraş, Covid-19 pandemi-
sinde yenidoğanların  
bakımına yönelik önemli 
önerilerde bulundu; anne, 
baba ya da bebeğin Covid 
pozitif olması durumunda 
dikkat edilmesi gereken  
kuralları anlattı

BEBEKLER ICIN 
ONEMLI ONERILER

Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş; anne, baba ya 
da bebeğin Covid pozitif çıkması duru-
munda yapılması gerekenlere yönelik 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu; 

Emziren anne Covid pozitif ise! 

• Anne Covid pozitif ise çift maske  
takmalıdır. 
• İlacını mutlaka kullanmalıdır. 
• Beş günlük ilaç kullanma döneminde 
sütünü sağıp atmalıdır!  
• Bazı anneler ilaç kullanmayıp bebek-
lerini emzirmeyi tercih ediyorlar. Ancak 
ateş 38 derece ve üstüne çıktığında hiç 
bir enfeksiyonda emzirmeyi önermiyo-
ruz. Çünkü anne sütünden bulaş olabi-
liyor.  
• Anne Covid nedeniyle ilaçlarını kulla-
nırken; emzirme gerektiği ya da meme-
sinin dolduğu zamanlarda mutlaka 
memesini boşaltmalı, sütü sağıp atma-
lıdır. Bu süreçte bebeğin beş gün mama 

ile beslenmesini öğretiyoruz.   
• Bebeğe bulaştırmaması açısından 
mutlaka mesafeye dikkat etmeli ve be-
beğin odasına daha az girmeli, temel 
ihtiyaçları dışında mesafesini korumalı-
dır.  
• Test negatife dönünce; anne yeniden 
bebeğini emzirmelidir.  

Baba Covid pozitif ise! 

• Aile üyelerinden biri; örneğin baba 
enfekte olduysa mutlaka farklı bir yerde 
izole edilerek anne ve bebekle teması 
kesilmelidir. Evde çift maske takmalıdır. 
Anneye destek için farklı bir aile bireyin-
den yardım alınabilir.  
Bebek Covid pozitif ise! 
• Yeni doğan bebekler de enfekte ola-
bildiğinden; şüpheli bir durum varsa 
anne ve baba mutlaka maske kullana-
rak bebeğe bakmalıdır ve hemen hasta-
neye götürmelidir.  
• Bebeğin Covid testi pozitif çıkarsa; 
bebek Covid olduğunda genellikle solu-
num sıkıntısı olarak belirti vermektedir. 
Bu sebeple Covid olan yeni doğan be-
bekler evde takip edilmez ve hastanede 
takibe alınır. Oluşan bulgu ve belirtilere 
göre tedaviye yönlendirilir. Yeni doğan 
bebekler için özel bir Covid tedavisi uy-
gulanmıyor. Destek tedavisi verilen yeni 
doğan bebeklerde gerektiğinde ventila-
tör ile solunum desteği yapılmaktadır. 

Anne, baba ya da bebek Covid pozitif ise!
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Sarıyer'de içinde yolcu olma-
dığı öğrenilen İstanbul Ulaşım
A.Ş.'ye ait otobüste yangın çıktı.

Otobüsün alev alev yandığı anlar çevre-
deki vatandaşların cep telefonu kamerala-
rına anbean yansıdı. Yangın, Sarıyer
Tarabyaüstü  İETT otobüs son durakla-
rında saat 06.00 sıralarında, park halin-
deki 34 DZ 23 91 plakalı İstanbul Ulaşım

A.Ş.'ye ait otobüste çıktı. Henüz öğrenile-
meyen bir nedenle yanmaya başlayan
otobüsü kısa sürede alevler tamamen
sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu
hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yan-
gına müdahale etti. Alev topuna dönen
otobüs itfaiye ekipleri tarafından kontrol
altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını sön-

dürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.
Yanan otobüs ise kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen sön-
dürmesinin ardından polis ekipleri yanan
otobüs üzerinde ve garajda olay yeri ince-
lemelerinde bulundu. Yangının çıkış se-
bebi araştırılıyor. Otobüsün alev alev
yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep
telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Sarıyer'de akraba olan iki kişi
arasında başlayan kavga, diğer
aile üyelerinin dahil olmasıyla bü-

yüdü. Kavgada yaralanan üç kişinin kaldı-
rıldığı hastane önünde karşılaşan iki grup
yeniden birbirine girdi. Polis, havaya ateş
açarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ta-
raflardan birinin yaralısının başka hasta-
neye nakledilmesiyle kavga sona erdi. O
anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sa-
rıyer'de akraba olan iki kişi arasında saat
15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen ne-
denle kavga çıktı. Diğer aile üyelerinin de
dahil olmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan
kavgada iki taraftan üç kişi yaralandı. Yara-
lılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile
Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karı-
şan taraflar, yaralıların peşinden hastaneye
gittiğinde tekrar karşı karşıya geldi. Önce
hastanenin içinde, daha sonra da hastane
bahçesinde kavgaya devam ettiler. Polis,
hastanede kavga eden tarafları ayırmakta
güçlük çekti. Bir polis havaya ateş açarak
kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflardan biri-
nin yaralısının başka hastaneye nakledilme-
siyle kavga sona erdi. Polis, kavgaya karışan
2 kişiyi gözaltına aldı. Hastane bahçesin-
deki kavga ve polisin havaya ettiği anlar cep
telefonu kameralarına yansıdı. 

küçükçekmece'deRamazan Bayramı ön-
cesinde açılan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Yangın sabah saat 08.45 sıralarında Küçük-

çekmece Atatürk Mahallesi Dinar Sokak'ta bulunan
tekstil atölyesinde çıktı. Çalışanların mesaide bulunma-
dığı saatlerde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan
yangını fark eden sokak sakinleri durumu itfaiyeye
haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekip-
leri sevk edildi. 5 katlı binanın bodrum katında bulunan
tekstil atölyesine giren itfaiye ekipleri yangını kontrol al-
tına alarak tamamen söndürdü. Yangın nedeniyle 5 katlı
binada bulunan dairelerdeki insanlar da tahliye edildi.
Binada yaşayanlardan biri olan Necdet Orhan, “Yan-
gınla uyandık, bize dışarı çıkın aşağıda yangın var pat-
lama durumu var dediler. Biz de dışarı çıktık. Altta daha
yeni bayramdan önce açılan tekstil firması vardı. Büyük
ihtimalle ütüyü açık bırakmış olabilirler" dedi.

Otobüs alev alev yandı

İtfaiye hızır gibi yetişti

Tekme tokat
kavga çıktı

Böyle evlat
olmaz olsun

GOZ GORE GORE
CINAYET!
GOZ GORE GORE
CINAYET!
GOZ GORE GORE
CINAYET!
GOZ GORE GORE
CINAYET!
GOZ GORE GORE
CINAYET!
GOZ GORE GORE
CINAYET!
Arnavutköy’de bir parkta yaşanan kavganın büyü-
mesi üzerine bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki

Sait Çakmak’ın öldürülmeden hemen önce saldırıya
uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Çakmak'ı bıçakla 
öldürdüğü iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı

A rnavutköy Anadolu Mahalle-
si’ndeki bir parkın hemen yakı-
nında başlayan kavga cep

telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gö-
rüntülerde Sait Çakmak yaklaşık 15 kişi-
nin saldırısına uğruyor. Kaçmaya çalışan
talihsiz genç görüntülerden dakikalar
sonra bir parkın içerisinde bıçaklanarak
öldürülüyor. Hayatını kaybeden Sait
Çakmak’ın yakınları, olayın hemen ardın-
dan saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen
şüphelinin evine saldırmış, içeride şüpheli
ve yakınlarının olduğu 20 kişi mahsur kal-

mıştı. Olayların büyümesi üzerine Arna-
vutköy’e çok sayıda çevik kuvvet ve özel
harekat polisi sevk edilmiş, evde bulunan
20 kişi özel harekat polisleri tarafından
sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri al-
tında evden çıkarılmıştı. Saldırıyı gerçek-
leştirdiği iddia edilen şüpheli de gözaltına
alınarak, Gayrettepe'deki Asayiş Büro
Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan bıçaklı
kavgaya karıştıkları iddia edilen 28 kişi
gözaltına alındı. Polis, olayın yaşandığı
mahallede güvenlik önlemi almaya
devam ettiği öğrenildi. DHA

Verilmiş sadakaları varmış

kaza, saat 22.00 sıralarında Genços-
man Mahallesi Şebboy Sokak üze-
rinde meydana geldi. Yokuştan yukarı

doğru çıkan 31 ANS 34 plakalı hafif ticari araç ile
sokak üzerinde seyreden 34 CUF 711 plakalı oto-
mobil bilinmeyen dedenle çarpıştı. Kazanın etki-
siyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 34
CPZ 983 plakalı otomobile, kazaya karışan diğer
otomobil ise park halindeki 26 TV 479 plakalı
hafif ticari araca çarptı. İki araç sürücüsü hafif
şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar du-
rumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay ye-

rine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale-
nin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis,
kazaya ilişkin çalışma başlattı.

İyi ki kimseye bir şey olmadı

Kaza sesinin ardından evinden dışarıya çıkan
mahalle sakini, “Ben görmedim, sadece ses geldi.
Sese çıktım. Bizim arkadaşın arabası park ha-
linde. Ona vurmuşlar. Allah'tan kimseye bir şey
olmadı. Birinin hafif kolunda bir sorun vardı.
Çoluk çocuk da olabilirdi burada, Allah'tan kim-
seye bir şey olmadı" dedi. DHA

Güngören'de, hafif ticari araç ile otomobilin birbirleri ile çarpışıp daha
sonra da park halindeki araçlara vurması sonucu iki kişi yaralandı

Pendik, Kavakpınar
Mahallesi'nde drift
yaparken kaza yapan

otomobildekilere mahalle sakin-
leri saldırdı. Drift yapan sürücü-
nün arkadaşı da vatandaşların
üzerine otomobili sürüp olay
yerinden kaçtı. O anlar bir va-
tandaşın cep telefonu kamera-
sına saniyte saniye yansıdı. Olay
saat 19:00 sıralarında Pendik
Kavakpınar Mahallesi Abdi
İpekçi Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre
kiralık olduğu öne sürülen iki
otomobilin sürücüleri cadde
üzerinde ve sokak aralarında
aşırı hızlı giderken çevre sakin-
leri tarafından durdurulup uya-

rılmak istendi. Uyarılara kulak
asmayan sürücüler drift yap-
maya başladı. Drift yapan sürü-
cülerden birinin kullandığı
otomobil, sürücüsünün direksi-
yon hakimiyetini kaybetmesinin
ardından önce cadde üzerinde
beton bariyere ardından da
ağaca çarptı. Çarpmanın etki-
siyle otomobilde bulunan bir
kişi yaralandı. Çevre sakinleri
otomobilde bulunanlara sal-
dırdı. Diğer otomobil sürücüsü,
aracını arkadaşlarına saldıran
çevre sakinlerinin üzerine sürdü.
O anlar bir vatandaşın cep 
telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.

Mahalle karıştı

Sultanbeyli'de annesi ve anne-
annesini rehin alan şüpheli, Özel
Harekat polislerinin kapıyı kıra-

rak eve girmesinden sonra balkondan at-
ladı. Kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre
sonra yakalanarak gözaltına alındı.Olay
akşam saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli,
Adil Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre
sinir krizi geçiren bir kişi önce binanın bal-
kon kısmına çıkarak intihar girişiminde bu-
lundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin
ikna çabalarına olumsuz yanıt veren 25
yaşlarındaki kişi, bu sırada evde bulunan
anne ve anneannesini rehin aldı. Olay ye-
rine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve
sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çalış-
maları sonuçsuz kalınca özel harekat polis-
leri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada
ikinci katta bulunan balkondan atlayan kişi,
bir süre kaçtıktan sonra polisler tarafından
yakalandı. Gözaltına alınan kişi, sağlık
kontrolünden geçirildi daha sonra da polis
merkezine götürüldü.

Silivri’de 
korkutan anlar

Silivri'de geri dönüşüm fabrika-
sında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tesiste hasar

oluştu. Silivri, Sancaktepe Mahallesi'nde
tek katlı kağıt dönüşüm fabrikasında akşam
saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın İt-
faiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülür-
ken, tesiste ufak çaplı hasar oluştu. 

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki bir
parkın hemen yakınında başlayan kavga

cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 



H ayvanların engel ve travması-
nın genellikle insan kaynaklı 
olduğunu ve travmayı aşma 

sürecinin hayvandan hayvana farklılık 
gösterdiğini belirten Ersen Sarıkoca, şu 
bilgileri verdi: “Yaşam merkezimizde 
darbeye, şiddete bağlı travma yaşayan, 
kurşunlanmış, baltalı saldırıya uğramış, 
kulakları, patileri kesilmiş, köpek dövüş-
lerinde kullanılmış, tecavüz ve tacize uğ-
ramış birçok hayvan var. Bu hayvanlar, 
insanlar tarafından bu denli zarar gör-
dükleri halde buraya geldikten sonra 
yine bir insan tarafından sevilmeyi öğre-
nebiliyorlar. Çünkü köpeklerin, insanlar-
dan en büyük farkı art niyetleri 
olmaması ve kötülüğü çok çabuk unuta-
bilmeleri. Hafızalarında kötülüğü tutup, 
insanlardan intikam alma gibi bir duy-
guları yok. Onlar sevgiye sevgiyle kısa 
sürede karşılık verebiliyor.” Ardahan’da, 
2019 yılında dövüştüğü köpeğin sahibi 
tarafından sürekli kazandığı gerekçesiyle 
baltalı saldırıya uğrayan Kangal cinsi 
köpeğin, omurgasında balta yarasına 
bağlı kocaman delikle yaşam merkezine 
getirildiğini anlatan Sarıkoca, “Ağır ya-
ralı olarak gelen köpeğimizin çok şükür 
tedavisi tamamlandı. Yaşadıklarına rağ-
men insan canlısı bir köpek olarak haya-
tına devam ediyor. Çünkü bir köpek siz 

ona ne verirseniz onu alıyor. Bir köpeği 
nasıl yetiştirirseniz davranışı da buna 
bağlı şekilleniyor” dedi. 

Kulakları kesildi 

Kulakları makasla kesilip, şiddet uygula-
nan Pitbull cinsi 'Turbonaz’ın dramını 
da anlatan Sarıkoca, “'Turbonaz'ın bize 
gelene kadar ne yazık ki yaşamadığı sı-
kıntı kalmamış. Dişi olduğu için üre-
timde adeta fabrikasyon usulü 
kullanılmış. Kulakları büyük ihtimalle 
makasla kesilmiş. Köpek dövüşlerinde 
kullanılmış, geldiğinde dövüşlerden 
kalan birçok yarası ve izi vardı. Tedavi 
gördüğü halde izlerin bir kısmı hala du-
ruyor. Bir deri bir kemik olarak bize 
gelen 'Turbonaz', dövüş köpeklerinin 
önüne dişleri çekilerek yem olarak atıl-
mış. Bugüne kadar birçok sıkıntı yaşa-
masına rağmen insanlarla hiçbir 
problemi yok. İlk defa gördüğü insan-
lara bile göbeğini açar, kuyruk sallar, 
kendini sevdirir. Aslında Pitbull'lar sal-
dırgan, deniyor; 'yasaklı ırk' olarak ad-

landırılıyor ancak bunun sorumlusu da 
insanlar” diye konuştu. 

Mucize bizim için günlük bir şey 

Engelli, hasta ve felçli hayvanlarla aynı 
atmosferi solumayan kişiler için mucize 
olan durumların, kendileri için günlük 
rutin haline geldiğini belirten veteriner 
Sarıkoca, “Ötenazi yapılmak üzere olan, 
‘Artık bu hayvana yapabileceğimiz hiçbir 
şey yok’ denen noktalarda yaptığımız 
müdahalelerle birçok kedi ve köpeği 
ayağa kaldırdık. Bakımevinde, kronik 
hastalığı olan, kanserli, çeşitli travmalar 
sonucu felçli ve yatalak olan birçok hay-
vanın tedavisi devam ediyor. Ayrıca kö-
peklerde ölümcül olabilen gençlik 
hastalığı ve kanlı ishal, kedilerde ise te-
davisi mümkün olmayan FIP hastalı-
ğıyla mücadele eden hayvanların da 
süreci iyi geçirmeleri için elimizden ge-
leni yapıyoruz” dedi. 

Hayvanlar destek görmeli 

Hayvana şiddetin yaptırımının ağırlaştı-
rılması gerektiğine vurgu yapan Sarı-
koca, “Hekimlerin, hayvanseverlerin 
yasada değişikliğe yönelik bir beklentisi 
var, insan olarak herkesin böyle beklentisi 
olmalı, diye düşünüyorum. Yaptırımlar 
etkisiz ve oldukça yetersiz. Maalesef top-
lumda, ‘Hayvanlara yapılmış, o hayvan, 
ne olacak ki’ gibi yanlış bir inanç var; 
ama bilmiyorlar ki bu işi yapan insanlar 
normal psikolojiye sahip değiller. Bugün 
hayvana şiddet gösteren bir kişi, yarın bir 
insana şiddet gösterebilir ve bu şiddetti 
alışkanlık haline getirebilir. Bu konuda 
birçok bilimsel makale bulunmaktadır. O 
nedenle önlemlerin alınması ve caydırıcı 
şekilde cezaların uygulanması şart” dedi. 
Engelli ve ağır hasta olan hayvanların 
bakım ve tedavi masraflarının maliyetli 
olduğunu ve insanlardan yeterli desteği 

göremediklerini söyleyen veteriner Sarı-
koca, “Ağır ve kronik hastalığı bulunan 
hayvanların özel mamalar tüketmesi ge-
rekiyor. Ayrıca çeşitli ilaçlar ve tedavilerin 
düzenli olarak yapılması ve belli aralık-
larla rutin kontrollerin, kan testlerinin ya-
pılması gerekiyor.  
Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda 
bu hayvanların bakım ve tedavi masraf-
ları oldukça maliyetli oluyor” diye ko-
nuştu. Engelli hayvanlara özel üretilen 
yürüteç ve diğer aparatlara da ulaşmanın 
zor olduğunu belirten Sarıkoca, “Paranız 
varsa kolay, her şey maliyete bakıyor ne 
yazık ki. Maddi durumunuzda sıkıntı 
yoksa yurt dışından da getirebiliyorsu-
nuz, bunu Türkiye’de üreten çeşitli fir-
malar da var. Ancak olay tamamen 
maliyette bitiyor” dedi. Hayvanların ya-
şamlarının geri kalanında bir gün bile 
olsa mutlu olabilecekleri ortam yarat-
maya çalıştıklarını belirten derneğin ku-
rucusu ve başkanı Zühal Kadıoğlu, 
toplumsal bilincin oluşması adına engelli 
hayvanların görünürlüğünün artması ge-
rektiğine dikkat çekti. Merkeze patileri 
kesik halde getirilen ve tedavi gördükten 
sonra sağlığına kavuşan 'Sızı' isimli kö-
peğin hikayesini anlatan Kadıoğlu, "'Sızı' 
şiddete maruz kalıp 3 patisi kesilmiş ve 
çukurda en az 7-8 gün kalmış bir kö-
pekti. Bulunduğunda kan kaybından 
artık şoka girmişti. Hemen özel araç ile 
İstanbul’a aldık ve de tedaviye başlandı. 
Sol ön ve arka patileri yok ve sağ arka 
patisi yarım. Uzun tedavi sonucu hayata 
tutundu, kendisine protezler yapıldı 
ancak adapte olamadı. İnsanlara uzun 
zaman güvenemedi, özel eğitmen geldi, 1 
ay boyunca ilgilendi. Zamanla insanlara 
yaklaşmaya ve güvenmeye başladı. Şu 
anda öz güveni tam ve çok mutlu bir can 
olarak himayemizde hayatına devam 
ediyor” diye konuştu. 
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YUREK SIZLATAN 
BIR HIKAYE 

Üst yapı  
seferberliği 

KARTAL’I yaşanabilir, modern bir kent 
haline getirmek için çalışmalarını sürdü-
ren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde alt 

ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam edi-
yor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ön-
cülüğünde; İBB, İSKİ ve Kartal Belediyesi, 
geçtiğimiz yıl hummalı bir çalışma başlatarak So-
ğanlık Mahallesi’nin alt yapı sorununa da el atmış, 
bölgenin yarım asırlık yağmur suyu ve atık su so-
runu, kısa bir sürede gerçekleştirilen çalışmalar ne-
ticesinde tarihe karışmıştı. Tüm bu yenileme 
çalışmalarının ışığında, mahalleyi modern görün-
tüsüne kavuşturmak isteyen Kartal Belediyesi, ye-
nilenen alt yapı çalışmalarını, üst yapı çalışmaları 
ile taçlandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 
kısıtlama ve tam kapanma döneminde yaptığı ça-
lışmalar sonucunda Soğanlık Yeni Mahalle’de 10 
sokağın asfalt serim işlemi gerçekleşti, çalışmalar, 
mahallenin 4 sokağında daha devam edecek. 

Çalışmalar sürüyor 

Çalışmalar kapsamında Soğanlık Yakakent Cad-
desi ve Millet Caddesi'nde de asfalt serim çalışma-
larına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel, yetkililerden son durum ile ilgili bilgi alıp 
incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili konuşan 
Başkan Gökhan Yüksel, "Soğanlık Yeni Mahal-
le’de, hatırlarsanız, geçtiğimiz dönem tapu soru-
nunu çözmüştük. Tapular komşularımıza 
dağıtılmıştı. Bu dönem de bu mahalledeki 14 soka-
ğımızın alt yapı çalışmalarına başladık. Alt yapı 
çalışmaları bittikten sonra bu yıl, baharın gelişiyle 
ve sıcaklıkların artmasıyla bu 14 sokağımızdaki as-
faltlama işlemlerini de Fen İşleri Müdürlüğümüz-
deki arkadaşlarımız, İBB ekipleri ve İSKİ ekipleri 
devam ettiriyorlar. 14 sokağın 10’unda çalışmalar 
tamamlandı. Diğer sokaklarla ilgili de bu ay ve 
önümüzdeki ay çalışmalar devam edecek. Kartal’ın 
her noktasında, Soğanlık ile birlikte diğer mahalle-
lerde de altyapı seferberliği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Kartal Belediyesi'nin ortak çalışma-
ları ile devam ediyor" diye konuştu.

Kartal Belediyesi ile İBB'ye bağlı İSKİ  
tarafından geçtiğimiz yıl yürütülen  

koordineli çalışmalar neticesinde 25 yıllık 
yağmur suyu ve atık su sorunu tarih olan 

Kartal Soğanlık’ta, şimdi de üstyapı  
seferberliği başlatıldı. Sokağa çıkma  

kısıtlamaları ve tam kapanma sürecini  
fırsat bilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 
Soğanlık’ta yer alan 14 sokağın 10’unda 

asfaltlama çalışmalarını tamamladı 

Engelli ve Muhtaç Hayvanları 
Yaşatma ve Koruma Derneği 
(ENCANDER) bünyesinde  
410 kedi ve köpek, yaşama 
tutunmaya çalışıyor.  
Dernekte yaşamını sürdüren 
her hayvanın, vicdanı olan  
insanların yüreğini sızlatacak 
bir hikayesi var. Kimi baltalı 
saldırıya uğramış, kiminin 
dişleri sökülmüş, kiminin  
ise dikkatsiz sürücü nedeniyle 
hayatı kararmış

HAYVANLARIN yasada mal olarak 
korunduğunu, bu yüzden bir can ta-
şıdıklarının göz ardı edildiğini kayde-
den ENCANDER Başkanı Kadıoğlu, 
şöyle konuştu:  “Hayvanlara şiddet 
uygulayan, öldüren kişilere kalıcı bir 
yaptırım uygulanmamaktadır.  
Bu kişilere uygulanan yaptırım ne 
yazık ki para cezasıyla sınırlandırıl-
mıştır. Biz yaşam hakları savunucu-
ları olarak hayvanlara yapılan her 

türlü şiddetin mutlaka hapis cezası 
alması ve/veya bu kişilerin sosyal so-
rumluluk projelerinde çalıştırılıp hay-
vanlar ile iletişime geçmelerinin 
sağlanması, hayvanların ihtiyaçlarını 
gidermek için çalıştırılmaları gerekti-
ğini düşünüyoruz.  
Her canlının yaşam hakkı var ve bu 
yaşam hakkının insan eliyle korun-
ması gerekiyor. Bu da ancak kanun-
larla mümkün olacaktır.”  

Her canlı yaşamalı 

Kalp krizini tetikliyor, beyin damarla-
rında anevrizmaya (baloncuk) yol 
açtığı için inmeye neden oluyor, 

böbrek fonksiyonlarını ve görmeyi bozuyor... 
Hayati risk taşıyan bu sağlık sorunlarına yol 
açan bu faktör, yüksek tansiyon! Ülkemizde 
her üç kişiden biri yüksek tansiyon hastası. 
Üstelik sağlıksız beslenme ve hareketsiz 
yaşam tarzı giderek daha fazla kişinin tan-
siyon sorunu yaşaması anlamına geliyor. 
Acıbadem International Hastanesi Kardiyo-
loji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, hiç-
bir belirti olmasa bile tedavi edilmeyen 
yüksek tansiyonun vücuda hasar verdiğine 
dikkat çekerek “Yüksek tansiyon özellikle 
kalp, damar sistemi, göz, beyin ve böbrekler 
üzerinde olumsuz etkilere sahip. Beyin da-
marlarında anevrizmaya, kalp yetersizliği 
ve kalp krizi riskinde artışa yol açabiliyor. 
Bu nedenle yüksek tansiyon yaşayan her-
kesi, yaşam tarzını mümkün olan en kısa 
sürede değiştirmek zorundadır. Doğru bes-
lenme ve egzersiz ile stresten uzak kalmak 
her şeyden önce gelir.” diye konuşuyor. 

Her kalp atışında vücuda pompalanan 
kanın damar duvarlarına uyguladığı baskı, 
tansiyon olarak tanımlanıyor. Halk arasında 
“büyük tansiyon” olarak bilinen sistolik ba-
sınç, kalp attığında kalp kasının kasılma-
sıyla oksijenden zengin kanın damarlara 
pompalandığında ortaya çıkıyor. Diastolik 
kan basıncı ise kalp kası gevşediğinde kan 

damarlarında oluşan basınç olarak tanımla-
nıyor ve “küçük tansiyon” olarak biliniyor. 
Sistolik basıncın 120 mmHg ve diastolik 
basıncın 80 mmHg düzeyinde olmasının 
“normal tansiyon” olarak tanımlanabilece-
ğini anlatan Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, 
“Hipertansiyon nedenlerine göre esansiyel 
yani primer ve sekonder  olarak iki gruba 
ayrılır.” diyor.  

Yaş ve kalıtsal yatkınlık, en önemli etken 
Primer gruptaki hipertansiyon faktörle-

rinde yaş ve kalıtsal yatkınlık öne çıktığını 
belirten Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, şöyle 
devam ediyor: “Yaşam tarzı, obezite, aşırı 
tuzlu besinler, yüksek alkol tüketimi, egzer-
siz eksikliği, sigara, stres veya doğum kont-
rol hapları gibi bazı ilaçlar da bu esansiyel 
hipertansiyonun nedenidir. Sekonder hiper-
tansiyona yol açan etmenler olarak da böb-
rek dolaşım sorunlarını ve hormonal 
bozuklukları sayabiliriz. Bu   nedenlerin te-
davileri sonrasında hipertansiyon da gerile-
mektedir.” 

Baş ve ense ağrısı ilk belirtiler 

Yüksek tansiyonun en önemli belirtisi ise 
baş ve ense ağrısı ile baş dönmesi. Ayrıca 
nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, gör-
mede bozukluk da oluşabileceğini belirten 
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, seyrek olarak da 
halsizlik, yorgunluk, kulaklarda çınlama, 
ciddi yüksek seviyelerde de burun kanaması, 

gece uykudan uyanıp idrara 
çıkma ve bacaklarda şişlik gibi belirtilere de 
rastlandığını kaydediyor.  

*** 
Ülkemizde hipertansiyonun görülme sık-

lığı son derece yüksek. Ülkemiz nüfusunun 
yüzde 31.2’sinin tansiyonunun 140-90 
mmHg düzeyinin üstünde olduğunu belirten 
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Kadınlarda bu 
oran yüzde 36, erkeklerde ise yüzde 30 ci-
varındadır. Yüksek tansiyon 50 yaş altı er-
keklerde, kadınlara göre daha sıktır. 50 yaş 
üstünde ise kadınlarda  daha sık görülmekte 
ve toplamda kadınlardaki oran daha fazla 
izlenmektedir. Bunun da en belirgin nedeni 
kadınlardaki menopoz dönemindeki hormo-
nal değişimlerin etkisidir.” diye bilgi veriyor. 

Tanı için en az bir haftalık takip şart 

Kan basıncının 140/90 mm Hg üzerinde 
olması kişinin hipertansiyon hastası olabile-
ceğini gösteriyor. Ancak tanının fizik mua-
yene, elektrokardiyogram, ekokardiyografi, 
24 saatlik kan basıncı takibi (tansiyon hol-
ter) ve laboratuvar testleri ile konulduğunu 
anlatan Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Hekim 
kontrolünde yapılan bu testler, hastalığın 
derecesini ve tedavi süreçlerini de belirler. 

Tanı için tansiyon en az 1 haftalık tansiyon 
takibi gerekir. Böylece hastanın ortalama 
tansiyon değerlerini görmek ve hipertansi-
yonun evresini tespit etmek mümkün olabi-
lir. Yüksek tansiyon hafif, orta ve ağır 
olmak üzere üç evrede ele alınıyor.” diyor.  

Tedavi süreci hastaya göre şekillenmeli 

Günümüzde yüksek tansiyon tedavisinde 
etkili ilaçlar bulunuyor. Farklı aktif bileşenle-
rin kombinasyonu ile birçok hastaya en iyi şe-
kilde yardımcı olunduğunu kaydeden Dr. 
Aslıhan Eran Ergöknil “Doktorun sanatı, her 
birey için en etkili kombinasyonu belirlemede 
yatmaktadır. Bu hastadan hastaya değişir, 
yani hastanın genel risk profili, kardiyovaskü-
ler hastalıklar için bireysel risk faktörlerinin 
toplamı, obezite, sigara, alkol tüketimi, diya-
bet, yüksek kolesterol seviyeleri gibi faktörler 
ile tıp geçmişinde kalp krizi, felç gibi öyküle-
rin olması hastaya göre tedaviyi şekillendir-
mektedir.” diye bilgi veriyor. 

Limon ve sarımsak tansiyon düşürüyor 

Bazı sebze ve meyveler, yüksek tansiyo-
nun düşürülmesinde etkin rol oynuyor. 

Limonun kan damarlarının esnekliğini 
sağladığını ve kan basıncını düşürdüğünü 
ifade eden Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, diğer 
besinler hakkında da şu bilgileri veriyor: 
“Sarımsak da halk arasında tansiyon düşü-
rücü etkisi en çok bilinen besindir. İçeriğin-
deki nitrik asit ile hidrojen sülfür, kan 
basıncını düşürür. Ayrıca havuç, domates, 
kereviz, muz ve kayısının da tansiyon değer-

lerinin artışına engel olduğu biliniyor.” 
Yüksek tansiyona karşı en iyi önlem: 
Sağlıklı beslenme ve spor 
Hipertansiyondan korunmak için yapıl-

ması gerekenlerin başında beslenmeye dik-
kat etmek geliyor. Beden kitle BMI 25'ten 
az olması gerektiğini vurgulayan Acıba-
dem International Hastanesi Kardiyoloji 
Uzmanı Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, diğer 
önerilerini şöyle sıralıyor: 

• Az yağlı beslenmeye dikkat edilmeli, 
hayvansal yağlar yerine kaliteli bitkisel yağ 
tüketimine özen gösterilmeli. 

• Beyaz un, makarna ve tatlı yiyecekler 
gibi basit karbonhidratlardan uzak 
durulmalı.  

• Kan şekeri seviyesini çok fazla etkile-
meyen ve böylelikle vücut ağırlığını düşür-
meye yardımcı olan tam tahıllı ürünler 
tüketilmeli.  

• Çok fazla tuz da kan basıncını artırdı-
ğından, tuz bakımından zengin gıdalardan 
kaçınılmalı, tuz tüketimi azaltılmalı.  

• Jambon, füme et veya kurutulmuş 
balık gibi işlenmiş veya tuzlanmış et ve 
balık ürünleri, sosis ve sosis ürünleri ile sod-
yum içeriği yüksek peynirler, poşetlerde 
hazır yemekler, konserve yiyecekler ve çor-
balar, tuzlu atıştırmalıklar ve cipslerin yanı 
sıra tuzlu fındık ve patates kızartması gibi 
yiyeceklerden de uzak uzak durulmalı. 

• Haftada yaklaşık üç kez 30 ila 45 da-
kikalık egzersiz, yürüyüş yapılmalı.  

• Sigaradan uzak durulmalı, alkol tüke-
timi azaltılmalı, stres seviyesi düşürülmeli.

17 Mayıs Hipertansiyon Günü
Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 
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BAGLAMASI
UMUDU OLDU

Şiir dolu bir pazar

P azar günlerini oldum olası sevmem.
Herhalde ertesi gün pazartesi olduğun-
dan olacak yahut yeni bir haftanın

bütün bir ihtişamıyla üzerime çullanıyor olma-
sından olacak sevmiyor da olabilirim tabii. Ama
şüphesiz; bir sıkıcılığı var pazar günlerinin.
Hem ertesi gün iş olması hem de bir de üstüne
üstlük yalnız olmak! 

Böyle geniş kalabalık pazar kahvaltılarının
yerine tek bir sade kahve ve cılız bir ateşle
yanan sigara ile gelip geçen “pazar kahvaltı-
ları” varsa; mutluluk pek zor olmalı.

Gene de sırt üstü yatıp dinlenmek adına
pazar günleri birebir... Bugün de böyle sırt üstü
yatıp dinlenirken sizinle sevdiğim şiirleri paylaş-
mak istedim.

Gelin biraz şiirlere gidelim. Mesela Turgut
Uyar'la başlayalım gene;

“Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,
Uykudan uyandırsam seni:
Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç\'ten.
Vapur düdükleri ötmededir.
Etraf alacakaranlık,
Köprü açıktır henüz.
Bir gün sabah sabah kapıyı çalsam...

**
Yolculuğum uzun sürmüş oldukça
Gece demir köprülerden geçmiştir tren.
Dağ başında beş on haneli köyler,
Telgraf direkleri yollar boyunca
Koşuşup durmuş bizle beraber.

**
Şarkılar söylemişim pencereden,
Uyanıp uyanıp yine dalmışım.
Biletim üçüncü mevki,
Fakirlik hali.
Lületaşından gerdanlığa gücüm yetmemiş,
Sana Sapanca\'dan bir sepet elma almışım..

**
Ver elini Haydarpaşa demişiz,
Vapur rıhtımdadır pırıl pırıl,
Hava hafiften soğuk,
Deniz katran ve balık kokulu
Köprüden kayıkla geçmişim karşıya,
Bir nefeste çıkmışım bizim yokuşu...

**
Bir gün sabah sabah kapıyı vursam,
-Kim o ? dersin uykulu sesinle içerden.
Saçların dağınıktır, mahmursundur.
Kimbilir ne güzel görünürsün sevgilim,
Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam,
Uykudan uyandırsam seni,
Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç\'ten.
Fabrika düdükleri ötmededir...”

Sonra Can Yücel desek biraz...

Kim Özlerdi Avuç İçlerinin Kokusunu
O kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler,
arkalarında doldurulması mümkün olmayan

boşluklar bırakılmasaydı eğer.
**

Dayanılması o kadar da zor değildir,
büyük ayrılıklar bile, en güzel yerde 

başlatılsaydı eğer.
**

Utanılacak bir şey değildir ağlamak,
yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer.

**
Yüz kızartıcı bir suç değildir hırsızlık,
çalınan birinin kalbiyse eğer.

**
Korkulacak bir yanı yoktur aşkların,
insan bütün derilerden soyunabilseydi eğer.

**
O kadar da yürek burkmazdı alışılmış bir ses,
hiçbir zaman duyulmasaydı eğer.

**
Daha çabuk unutulurdu belki su sızdırmayan

sarılmalar,
kara sevdayla sarıp sarmalanmasalardı eğer.

**
Belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla,
öylesine delice bakmasalardı eğer.

**
Çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı
belki de,
kalp, göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer.

**
Yerini başka şeyler alabilirdi uzun gece

sohbetlerinin,
son sigara yudum yudum paylaşılmasaydı eğer.

**
Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman,
meydan savaşlarında korkular, aşkı ağır
yaralamasaydı eğer.

**
Su gibi akıp geçerdi hiç geçmeyecekmiş gibi

duran zaman,
beklemeye değecek olan gelecekse sonunda eğer.

**
Rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla,
tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalma-

saydı eğer.
**

O büyük, o görkemli son, ölüm bile anlamını
yitirirdi,

yaşanılası her şey yaşanmış olsaydı eğer.
**

O kadar da çekilmez olmazdı yalnızlıklar,
son umut ışığı da sönmemiş olsaydı eğer.

**
Bu kadar da ısıtmazdı belki de bahar güneşleri,
her kaybedişin ardından hayat yeniden başla-

masaydı eğer.
**

Kahvaltıdan da önce sigaraya sarılmak şart
olmazdı belki de,

dev bir özlem dalgası meydan okumasaydı eğer.
**

Anılarda kalırdı belki de zamanla ince bel,
namussuz çay bile ince belli bardaktan veril-

meseydi eğer.
**

Uykusuzluklar yıkıp geçmezdi, kısacık kestir-
melerin ardından,

dokunulası ipekten bir o kadar uzakta olma-
saydı eğer.

**
Issız bir yuva bile cennete dönüşebilirdi belki de,
sıcak bir gülüşle ısıtılsaydı eğer.

**
Yoksul düşmezdi yıllanmış şarap tadındaki

şiirler böylesine,
kulağına okunacak biri olsaydı eğer.

**
İnanmak mümkün olmazdı her aşkın 

bağrında bir
ayrılık gizlendiğine
belki de, kartvizitinde "onca ayrılığın birinci
dereceden failidir"
denmeseydi eğer.

**
Gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar,
ihanetinden onlar da payını almasaydı eğer.

**
Issızlığa teslim olmazdı sahiller,
kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle
avunmaya kalkmamış olsaydın eğer.

**
Sen gittikten sonra yalnız kalacağım.
Yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya

canım ellerini
tutmak isterse...

**
Evet Sevgili,
Kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu, kim
uzanmak isterdi ince parmaklarına,
mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık
etmiş olmasalardı eğer!!
Ve Özdemir Asaf'la bitirelim...

**
Lavinia
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.

**
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.

**
Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia...

H asan Pamuk, 30'lu yaşlarında Par-
kinson hastalığı ile tanıştı. Mat-
baada çalışan Hasan Pamuk,

istemsiz titreme ve kasılma şikayetleri son-
rası önce bir psikiyatriste başvurdu. Bu-
rada uygulanan tedaviden sonuç
alamayan Pamuk'a başka bir hastanede
yapılan tetkikler sonrası Parkinson teşhisi
konuldu. İlaçları günden güne artan ve
hareketleri kısıtlanan Pamuk, günde 17
ilaç kullanıyor ve 24 yıldır bu hastalıkla
mücadele ediyor. Bugüne kadar 15 beste
yapan ve tek ilacım dediği bağlamasına
sarılan Pamuk, maddi imkansızlıklar ne-
deniyle tedavi olamıyor. Artık ilaçlardan
fayda göremediğini belirten Hasan
Pamuk, beyin pili ameliyatı için yardımse-
verlerden destek bekliyor. Heyecan, tit-
reme, utangaçlık, çekingenlik şikayetleri
sonrası hastaneye başvurduğunu belirten
Hasan Pamuk, "Önce bir psikiyatriste git-
tim ve orada bir yatıştırıcı verdiler. Şika-
yetlerim sona ermeyince Parkinson teşhisi
konuldu, 15 gün kadar hastanede yattım.
O günden bugüne şikayetlerim devam edi-
yor. Doktorlar, 'bir tedavisi yok ömür boyu
ilaç kullanacaksın, hayatını böyle idame
ettireceksin' dedi. Her gittiğim doktor ilaç-

larımın sayısını artırdı. Şimdi günde 17
ilaç kullanıyorum. İlacı fazla aldığımda
istem dışı kasılmalar yaşıyorum, az kul-
landığımda yerimden kımıldamıyorum.
İlaçların etkisi benim için bitti artık. Çare-
nin beyin pili tedavisi olduğunu biliyorum.
Ancak bu ameliyatı maddi yönden karşıla-
yamıyorum. Hastalığım nedeniyle malu-
len emekliye ayrıldım ve o maaşla
geçinmeye çalışıyorum" dedi.

Bestelerim yaşasın

Müzikle uğraştığını ve bağlama çalarak
hayata tutunmaya çalıştığını anlatan
Hasan Pamuk, ameliyat olmak istediğini
belirterek şunları söyledi: "Şu anda o
sazın hakkını tam veremiyorum. Yazıyo-
rum, çiziyorum yaklaşık 15 bestem var.
Bu sözleri başkalarını seslendiriyor.
Saza bakıp bakıp duruyorum, etkileniyo-
rum,üzülüyorum. Hayalim sazımı eskisi
gibi çalabilmek. Yaptığım besteleri top-
luma dinletmek istiyorum. Ben öldükten
sonra da eserlerimle yaşamak istiyorum.
Yürüyebilmek başkasına bağımlı olma-
mak için ameliyat olmak istiyorum. Bir
değneğe tutunmadan rahatlıkla yürümek
dileğim. Evden parka kadar bir 100-150

metre kadar yürüsem bana yetecek. Has-
talığın tedavisi olmadığını biliyorum ama
bunun alternatifleri var. Beyin pili ameli-
yatı olup basketbol oynayanlar bile var.
Yaşama sevincimi kaybettim yarına dair
bir umudum yok. 10 metre ileriye gitmeye
cesaret edemiyorum." Pamuk, iyileşip top-
luma faydalı olmak istediğini ifade ederek,
"Genç yaşta Parkinson hastalığı nedeniyle
eve mahkum oldum. Kimseye bir yardı-
mım dokunmadı. Benim de bir faydam
olsun istiyorum, iyileşip çevreme yardım
etmeyi amaçlıyorum" dedi.

Bir an önce iyileşsin

Hasan Pamuk'un 21 yıllık eşi Dürdane
Pamuk da yaşadıkları zorlukları şu söz-
lerle anlattı: "21 yıllık evliyiz ama hiçbir
zaman sosyal hayatımız olmadı. Eşimle
ne beraber bir çarşıya çıktık, ne düğüne
gidebildik. Biz hep kendi halimizde, o
kendi halinde yaşadı. Günler böyle gelip
geçti, hep yalnızlık yaşadık. Tuvalete gi-
derken zorlanıyor, yemeğini yerken zorluk
çekiyor. Bir an önce iyileşsin o da hayatını
yaşasın istiyorum. Daha yaşı genç bera-
ber memleketimize gidelim gezelim 
istiyorum."

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com

İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Hasan Pamuk, 24 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele
ediyor. Titremeleri günden güne artan ve bu nedenle evden çıkmakta dahi zorlanan Pa-
muk'un kendi deyimiyle tek ilacı besteleri ve bağlaması. Maddi imkansızlıklar nedeniyle
beyin pili ameliyatı olamayan Pamuk, sağlığına kavuşabilmek için yardım bekliyor

Huzurevi sakinleri
unutulmadı İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi ve Kartal Belediyesi
yetkilileri, Ramazan Bayra-
mı’nın ilk gününde Kartal
Belediyesi Yaşlı Bakım ve
Huzurevi’ni ziyaret etti

ŞİŞlİ'de kolonlarında çat-
lama ve eğilme olduğu ge-
rekçesiyle boşaltılan 6 katlı
binanın ön kısmına iskele
demirleri konularak önlem
alındı. Şişli Esentepe Kar-
deşler Caddesi üzerindeki
6 katlı binanın kolonla-
rında dün saat 18.30 sıra-
larında çatlama meydana
geldi. Binanın kolanlarının
çatladığını gören bina sa-
kinleri kendilerini dışarı
attı. Yetkililerin yaptığı in-
celemelerinin ardından ko-
lonları çatlayan bina
mühürlenirken, binanın ya-
nındaki iki bina da önlem
amacıyla boşaltıldı. Kolon-
ları çatlayan ve eğilme ol-
duğu belirtilen binada gece
saatlerinde güvenlik önlemi
alındı. Binanın ön kısmı
iskele demirleri ile destek-
lendi. Binanın kolonların-
daki demirlerin de ortaya
çıktığı görüldü.

Boş binaya demirli destek

Güneşi
görmek
gerek

Vücuttakİ D vitamininin fazlalığı ve azlığının
kas-kemik ağrılarına neden olabildiğini kaydeden
Dr. Betül Mercan, doğru güneşlenmeyle yeterli D
vitaminini almanın mümkün olduğunu söyledi. D
vitamini eksikliğinin ve fazlalığının psikolojik ile fi-
ziksel rahatsızlıkların yanı sıra eklem ağrılarına da
neden olabileceğine dikkati çekten Medipol Mega
Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Betül Mercan, uyarılarda bulundu.D vitamininin
büyük ölçüde güneş ışınları etkisi ile deriden sen-
tezlendiğini aktaran Mercan “D vitamini aynı za-
manda vücudumuzda önemli rolü olan bir öncül

hormondur. Vücutta kemik mineralizasyonu, 
kalsiyum-fosfor dengesinin düzenlenmesi başta
olmak üzere pek çok metabolik-biyolojik olayda
rol oynar” dedi. Mercan, D vitamininin birçok ra-
hatsızlıkla ilişkisine dikkati çekerek “Son yıllarda
yapılan araştırmalar D vitamini düzeyinin kemik
sağlığı dışında kolon, prostat, meme gibi bazı
kanserler, tüberküloz, hepatit gibi enfeksiyon has-
talıkları, koroner kalp, hipertansiyon gibi kardiyo-
vasküler hastalıklar ile diyabet, alerji ve alerjik
astım, bazı psikiyatrik ve uyku bozuklukları ile 
ilişkili olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan
Bayramı’nın ilk gününde Kartal Be-
lediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi’ne
bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaş-
ların bayramını kutladı. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) Genel
Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan
Arslan, Kartal Belediyesi Başkan
Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam
Aydın’ın yer aldığı bayram ziyare-
tinde konuklar huzurevi sakinlerinin
sıcak ilgisi ile karşılandı. Huzur-
evinde kalan vatandaşlarla tek tek il-
gilenerek bayramlarını kutlayan
heyet, daha sonra İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ve Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’in ortak bayram me-
sajını kendilerine iletti. Ortak me-
sajda, “Pandemi nedeniyle bu

bayramda da büyüklerimizin ellerin-
den öpemedik onlarla kucaklaşama-
dık; ama her daim aklımızda ve
kalbimizdeler. Aramızda mecburiyet-
ten mesafeler olsa da her zaman ba-
şımızın tacısınız. Bir araya
geleceğimiz bayramlarda sağlıkla bu-
luşmak dileğiyle tüm huzurevi sakin-
lerimizin bayramını kutluyoruz”
denildi. Pandemi kurallarına uygun
olarak açık havada gerçekleştirilen zi-
yarette İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Dr. Şengül Altan Arslan ve
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, huzurevi sakinleri ile sohbet ede-
rek keyifli dakikalar geçirdi.
Gerçekleştirilen sohbetin ve bayram
kutlamalarının ardından Kartal Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları tarafın-
dan huzurevi sakinlerine hijyen kiti
ile hediye paketleri takdim edildi.
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YERLİ ilaç üreticisi Gen İlaç 
ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., halka arz için 

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) baş-
vurduğunu duyurdu. Gen İlaç ve Sağlık 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafın-
dan yapılan açıklamada şirket paylarının 
halka arzında, sermaye artırımı ve ortak 
satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı 

kaydedildi. OYAK Yatırım liderliğinde 
gerçekleşecek olan halka arzın, halka 
açıklık oranı yüzde 20,83 olarak belirle-
nirken, ek satış hakkının kullanılması du-
rumunda ise bu oranın yüzde 22,92’ye 
çıkacağı bildirildi. Sabit Fiyat ile Talep 
Toplama yöntemiyle yapılması planla-
nan halka arzda, mevcut tüm ortakların 
rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli ser-

maye artırımı yöntemiyle halka arz edi-
lecek payların nominal değerinin 50 mil-
yon TL olacağı kaydedildi. Bu miktarın, 
toplam halka arzın yaklaşık yüzde 80’lik 
bölümünü oluşturduğu belirtildi. GEN 
tarafından yapılan açıklamada, “GEN’in 
mevcut ortak satışı kapsamında halka 
arz edilecek paylarının nominal değeri 
ise 12,5 milyon TL’dir. GEN’in toplam 

halka arz edilen paylarının nominal de-
ğeri 62.500.000 TL olup, fazla talep gel-
mesi halinde ortak satışı kapsamında 6,3 
milyon TL nominal değerli payların 
halka arz edilecek pay miktarına eklen-
mesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçek-
leşmesi halinde toplam 68.750.000 TL 
nominal değerdeki paylar halka arz edi-
lecektir” bilgilerine yer verildi. DHA 

Yerli ilaç üreticisi GEN, halka arz yoluna gitti 

NOW Gayrimenkul Yönetim Kurulu 
Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 

nisan ayına ilişkin konut satış istatistikleri hakkında 
değerlendirme yaptı. Başyazıcıoğlu “Türkiye gene-
linde konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 
bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 
250  konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya 
sahip olurken satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 
126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 
505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. 
Pandemi kısıtlamaları ile birlikte evde bolca vakit 
geçirmeye başlayan vatandaşların yaşadıkları yer-
leri değiştirme arzusu ve yabancı yatırımcı artışta 
etkili oldu” diye konuştu. 

İstanbul dikkat çekti 

ARTTIİstatistiklere göre yabancılara yapılan konut 
satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Başyazıcıoğlu, konut 
satışlarındaki yabancı yatırımcıya doğru artan iv-
meyi şöyle değerlendirdi: “Enflansyonun artması 
ile konut alımının daha da kolaylaştığı Türkiye’de 
yabancı yatırımcılar da arttı. Sırasıyla nisan ayında 
557 konut satın alarak Türkiye’den en çok konut 
satın alan yabancı uyruklu yatırımcı olan İran va-
tandaşlarını 546 konut ile Irak, 402 konut ile Rusya 
Federasyonu, 229 konut ile Afganistan ve 188 
konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Bu rakam-
ların ışığında nisan ayı konut satış verilerine baktı-
ğımızda, yabancılara yapılan konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 
4 bin 77 oldu. Turizmin başkenti, Türkiye’nin en 
büyük metropolü İstanbul, bu tercihlerde nisan 
ayında 2 bin 9 konut satışı ile birinci sırada yer aldı. 
İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 
konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile  
Ankara ve 197 konut satışı ile Mersin ve 131  
konut satışı ile Bursa izledi. Bu artışın yıla  
yayılarak devam edeceğini ön görüyoruz.”

Konut satışları 
katlandı

Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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SON dönemde yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı alınan ön-
lemlerin etkisiyle alışveriş yöntemlerinde 
ciddi dönüşüm yaşandı, özellikle e-tica-
ret uygulamalarına ilgi ve çevrim içi alış-
veriş arttı. Rekabet Kurumu verilerinden 
yaptığı derlemeye göre, salgın döne-
minde zaman kaybı ve mekan kısıtı ol-
maksızın çevrim içi ortamda alışveriş 
yapma imkanı ön plana çıkarken, tüketi-
ciler bu kapsamda en hızlı işlem yapa-
bildikleri araçlara yöneldiler. İnternetten 
alışverişte geçen yıl tüketicilerin yüzde 
84'ü mobil cihazları, yüzde 16'sı ise bil-
gisayarları tercih etti. Mobil cihazlar 
üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde 
tüketicilerin yüzde 79,6'sı mobil uygula-
mayı, yüzde 20,4’ü ise internet tarayıcı-
sını kullandı. Söz konusu cihazlar 
kanalıyla tamamlanan alışverişlerde uy-
gulamanın payı, 2019 yılı için yüzde 
56,4 iken 2020 yılı için yüzde 82,3 oldu. 
Bu yüksek artış, Kovid-19 salgını süre-
cinde tüketicilerin çevrim içi alışveriş 
yapma eğiliminin arttığını ve kullanım 
kolaylığı sunan mobil uygulamaların 
daha sık kullanılmaya başlandığını or-
taya koydu. Mobil cihaz ve uygulama 
kullanımına ilişkin bu eğilim, 18-24 yaş 
aralığındaki tüketicilerde en yüksek sevi-
yeye ulaşırken, 45 ve üzeri yaş grubunda 
en düşük seviyeye indi.

E-Ticaret 
ivme kazandı

Yerli tohuma tam destek var

TÜİK’in açıkladığı konut satışlarını  
değerlendiren Now Gayrimenkul Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şükrü Başyazıcıoğlu, “Konut satış-

ları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 124 oranında artarak 95 bin 
863 oldu. Pandemi kısıtlamaları ile evde bolca 

vakit geçirmeye başlayan vatandaşların  
yaşadıkları yerleri değiştirme arzusu ve yabancı 

yatırımcı artışta etkili oldu” dedi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tarımın sürdürülebilirliği 
adına yerli üreticiyi ve yerli tohum kullanımını desteklediklerini duyurdu 

CIFTCILER ICIN  
MESAJ VERDI

Z OB Genel Başkanı Bayraktar, 
'Dünya Çiftçiler Günü' dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada, salgın 

sürecinde çiftçilerin canla başla üret-
meye devam ettiğini belirtti. Bu süreçte 
tarım ve çiftçilerin öneminin çok daha 
iyi anlaşıldığını belirten Bayraktar, "Ko-
ronavirüs sürecinde çiftçilerimiz tüm 
zorluklara rağmen hiç yılmadan üret-
meye devam ediyor. Pandeminin başın-
dan bu yana sofralarımızda gıda eksik 
olmuyorsa bu onların sayesinde. O ne-
denle her zaman tekrarlamaktan gurur 
duyuyorum; 'Koronavirüsle mücadele-
nin kahramanlarından biri de Türk çift-
çisidir.' Bir alkışı da emektar 
çiftçilerimiz hak ediyor. Tarımın gıda 
güvencesi anlamına geldiğini biliyoruz. 
Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçi-
lerimizi desteklemek zorundayız çünkü 
çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Tar-
lada kalmak, üretmek, insanlarımızı do-
yurmak istiyoruz. Yaşadığımız 
tecrübeler gösteriyor ki tarım potansiye-
limizin tamamını kullanmak, arz açığı-
mız olan ürünlerimizin üretimini doğru 
planlamak zorundayız. Arz açığı veren 
ürünlerin üretiminin artırılması için iyi 
bir üretim planlaması yapılmalı, destek 
politikaları artırılmalı ve verim artışı 
sağlanmalıdır" dedi. 

Bayraktar, üreticinin elinde kalan pata-
tes ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) tarafından alınmasının olumlu 
karar olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: "Karar ayını  
zamanda piyasada patates 
ve soğan fiyatlarının 
yükselmesini sağla-
mış, üreticilerimiz 
tarafından mem-
nuniyetle karşı-
lanmıştır. Ancak 
üreticimizin 
ürettiği ürün-
lerde fiyat istikrarının sağlanması için 
üretim planlaması yapılmalı, sözleşmeli 
üretim yaygınlaştırılmalı, ürün ihtisas 
havzaları ve piyasa düzenleyici kuruluş-
lar oluşturulmalı, üretim doğru yerde, 
doğru zamanda ve doğru miktarlarda 
ekonomik olarak iç ve dış talebe göre 
planlanmalıdır. Üretici örgütlenmesine 
önem verilmeli, üretim maliyetleri düşü-
rülmeli, tarımsal ürünler üreticiden tü-
keticiye örgütlü bir yapıyla ulaştırılmalı, 
pazarlama sorunlarına çözüm getiril-
mesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlar 
iş birliği içinde çalışmalıdır." 

Çiftçi kazanırsa ülke kazanır 

Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından 

en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna 
dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam 
etti: "İçinde bulunduğumuz süreç gös-
terdi ki her zaman önemini koruyan 
tarım sektörü daha da önem kazanacak. 
Üreticilerimizi daha fazla destekler, sek-
törün yapısal sorunlarını çözersek tüm 
ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte du-
rumu avantajlı hale getirebilir, içinde 
bulunduğumuz coğrafyanın gıda am-
barı olabiliriz.  
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 
yaklaşık 90 milyonluk Türkiye nüfu-
suyla birlikte 60 milyon turisti besleye-
cek, tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık 
ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 
milyar doların üzerinde üretim değeri 

sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemi-
zin zenginleşmesine katkı sağlamak isti-
yoruz. Hedefimiz; bütün sorunlarını 
çözmüş, örgütlenmesini tamamlamış, 
üretimde yüksek verim ve kaliteyi yaka-
lamış, dünya ile rekabet eden, üretici-
sine istikrarlı gelir sağlayan, tüketicisine 
bol ve makul fiyatlarla ürün sunan, 
başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 
çevre ülkelerin gıda açığını kapatan bir 
tarım sektörü oluşturulmasıdır. Bunun 
için üreticiyi merkez almış, istikrarlı, 
sorun çözen, geleceği planlayan politi-
kalara ihtiyacımız vardır. Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak 
bu hedeflerin peşindeyiz. Gece gündüz 
bu amaçlar için çalışıyoruz." DHA 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,  
‘Dünya Çiftçiler Günü’ mesajında, “Koronavirüs sürecinde çiftçilerimiz tüm  
zorluklara rağmen hiç yılmadan üretmeye devam ediyor. Pandeminin  
başından bu yana sofralarımızda gıda eksik olmuyorsa bu onların sayesinde. 
Koronavirüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir.  
Bir alkışı da emektar çiftçilerimiz hak ediyor” dedi

CARREFOURSA’NIN 
tarım alanındaki destek 
ve faaliyetlerini değerlen-

diren CarrefourSA CEO’su Kutay 
Kartallıoğlu, “Yerli üreticilerimizi 
desteklemek, ülkemizin mirası yerli 
tohumlarımızın kullanımını yay-
gınlaştırmak amacıyla başta Tarım 
ve Orman Bakanlığı olmak üzere 
Tarım İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğimiz 
çerçevesinde faaliyetlerimiz sürü-
yor. Bursa ve Balıkesir’de yerli 
tohum üreticileriyle olan çalışma-
larımız sonucunda fideler, toprakla 
buluşurken yaz aylarında reyonlara 
gelecek ürünlerin devamlılığı adına 
Antalya’nın yükseklerinde ekim 
faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu faali-
yetler için aile boyu çiftçilikle uğra-
şanlarla çalışıyoruz. CarrefourSA 
olarak akredite laboratuvarlarla 
anlaşmalar yaptık, böylelikle çiftçi-
lerimize ücretsiz toprak analiz des-
teği de vermeye başladık. 
Eğitimlerimize de devam edeceğiz, 
böylelikle hasat dönemlerindeki ve-
rimi daha da arttıracağız” diye ko-
nuştu. 

Gıda Platformu takip ediyor 

“Doğru ürünü doğru üreticiden 
alarak doğru hizmet ve fiyatla 
müşterilere sunmayı amaçladıkla-
rını ve OYAK Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık şirketlerinden HEKTAŞ iş 
birliğiyle İzlenebilir Gıda Platfor-
mu’nu başlattıklarını ifade eden 
Kutay Kartallıoğlu şu ifadeleri kul-
landı: “Platform ile artık ‘doğrusu’ 

söylemimizi bir adım öteye taşıyo-
ruz. Müşterilerimize reyonları-
mızda yer alan yedi farklı sebze 
ürününün üzerindeki QR Kod sa-
yesinde o ürünün nerede, nasıl ye-
tiştirildiğini öğrenme fırsatı 
sunuyoruz. Platform sayesinde 
müşterilerimizin kalıntı içermeyen, 
sera sebze ürünlerini tüketmelerini 
sağlıyoruz. Çiftçilerle sözleşmeli 
alım garantisi modeliyle çalışarak 
üretim süreçlerini kontrol ediyor, 
planlı bir şekilde üretim yapılma-
sını ve hasat gerçekleşmesini sağlı-
yoruz. Böylece çiftçi, ne zaman ne 

ekeceğini, ne zaman hasat yapaca-
ğını ve ne kazanacağını biliyor. 
Hasat edilen ürünleri, soğuk zinciri 
bozmadan önce depolarımıza, 
analiz ve paketleme işlemleri ta-
mamlandıktan sonra da reyonları-
mıza getiriyoruz. CarrefourSA 
olarak Türkiye’nin birçok bölgesin-
den binlerce çiftçi ile çalışarak 
müşterilerimizin doğru ürünü tü-
ketmelerini sağlıyoruz. Bu yolda 
başta çiftçiler olmak üzere iş birli-
ğimizde emeği geçen herkesin 
Dünya Çiftçiler Günü kutlu 
olsun.”



7İSTANBUL 16 MAYIS 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

Balkonda sebze yetiştiren çoğaldı
yenİ tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınıyla bü-
yükşehirlerden kırsala

göç artarken, yaşamını şehirde sür-
dürenlerin bir kısmı toprağa dön-
meye ve buna uygun hobiler
edinmeye başladı. Büyükşehirlere
yakın bölgelerden aldıkları arazilere
konteynır yerleştirerek buralarda
tarım yapanların yanı sıra kentte
yaşayıp bu imkanlara sahip olama-
yanlar da balkonlarında saksıda
sebze ve çiçek yetiştirmeye yöneldi.
Beykoz'da çiftçilik yapan ve son 33
yıldır atalık tohumlardan fide üre-
ten Acar Ailesi, 7 bin metrekarelik
alanda aralarında domates, biber,
patlıcan, salatalık, yeşillikler, karna-
bahar, brokoli ve lahana gibi kışlık
sebzeler ile kavun, karpuz, çilek gibi
yaz meyvelerinin bulunduğu 70-80
çeşit ürün yetiştirerek sürdürülebilir
tarım yapıyor.

Patlıcan biber domates

Ahmet Acar, Kovid-19 salgınıyla
hobi bahçelerine ve evlerin balkon-
larında sebze yetiştiriciliğine ilginin
arttığını dile getirerek, insanların bu
dönemde toprakla uğraşarak güzel
bir hobi edindiğini söyledi. Acar,
pazarlardan veya seralardan alınan
fideleri yetiştirirken dikkat edilmesi
gerekenleri şöyle anlattı: "Balkon-
larda da sebze yetiştiriciliği yapıla-
bilir. Verimli bir toprak ve doğru
sulamayla balkonda, saksılarda ye-

tiştirilecek ürünlerden verim alına-
bilir. Tercih edilecek ürünlere göre
saksının derinliğine, genişliğine dik-
kat edilmeli. Toprak için de bahçe
toprağının yanı koyun, keçi veya
inek gübresi koyabiliriz. Su tutma
kapasitesini artırmak için perlit veya
vermikül katıp iyice harmanlayaca-
ğız. Bu karışımla su payı bırakacak
kadar saksıyı doldurup ekime hazır
hale getireceğiz. Her fidenin belli bir
büyüme, meyve verme periyodu
var. Domates, çiçek açtıktan 65 gün
sonra kızarır. Biberler 45-50 günde
olgunlaşır. Derinliği ve kapasitesi
küçük saksılara maydanoz, nane,
roka, tere, reyhan gibi derin kökü
olmayan yeşillikler ekilebilir. Patlı-
can, biber, domates, salatalık gibi
bitkilerin ise derin ve büyük saksı-
lara ekilmesi gerekiyor."

2 gün sulamak yeterli

Yeşilliklerin ekildiği derinliği az olan
saksılarda, bitkilerin birer karış
arayla dikilebileceğini kaydeden
Acar, bu tür bitkilerin nemli toprağı
sevdiğini, sulamanın da toprağın
kuruma durumu kontrol edilerek
haftada 2 veya 3 gün yapılması ge-
rektiğini belirtti. Acar, yeşilliklerin
hasatlardan sonra hayvansal güb-
releri sulandırarak güçlendirilebile-
ceğine değinirken, aşırı sulamanın
bitkileri çürütebileceği uyarısında
bulundu. Kentte yaşayanların en
fazla rağbet gösterdiği ürünlerin 

başında çileğin geldiğini belirten
Acar, "Çilek, gübreli toprakları sevi-
yor. Yeşillik ektiğimiz 30 santimetre
derinliği olan saksılarda büyütebili-
riz. Çilek çok yıllık bir bitkidir ve
uygun şartlarda çok hızlı gelişim
gösterir. Dönem dönem gübre şer-
beti yaparak besleyebiliriz. Çilek
çok fazla su sevmez. Aşırı sulandı-
ğında küflenip çürüyebilir. Haftada
2 gün sulamak yeterli olacaktır."
dedi.Acar, çileğin meyve verdikten
sonra kol atma yöntemiyle köklen-
diğini, bu kolların kesilmesi halinde
çileğin yeniden çiçek açıp meyveye
döneceğini söyledi.

İstanbul'da yaşayan, doğuştan işitme engelli
Rabia Demir, Konya'da yapılan koklear 
implant (biyonik kulak) ameliyatın ardından
duymanın mutluluğunu yaşıyor

İ ki erkek kardeşi olan 22 yaşındaki
Rabia Demir, küçük yaşlarda
işitme engelliler için düzenlenen

özel eğitim programlarına katılarak
annesinin de desteğiyle işaret dili ve
dudak okuma yöntemiyle insanlarla
anlaşmaya çalıştı. Anne Emine Eren
(38), dünyaya getirdiği ilk çocuğu olan
Rabia'nın derdine derman bulabilmek
için Ankara, Kayseri ve İstanbul'da çe-
şitli hastanelere başvurdu. Ancak iste-
diğini bulamayan Eren, yaptığı
araştırma sonucunda Konya'daki bir
özel hastanede Kulak Burun Boğaz
Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan'ın ya-
pacağı implant ameliyatından sonra
işitme yetisini kazanabileceğini öğ-
rendi. Bir umutla Konya'nın yolunu
tutan annenin mart ayında Özel Me-
dova Hastanesi'nde ameliyat ettirdiği
çocuğuna ilk aparat burada takıldı. İs-
tanbul'da, nisan ayında ikinci aparatın
takılmasıyla Rabia Demir, 22 yaşında
ilk defa işitmenin ne demek olduğunu
anladı. Ameliyattan 1 ay sonra cihazın
dış parçasının takılmasıyla duymaya
başlayan Rabia, annesi Emine Eren'in
desteğiyle ilk kelimelerini söylemeye
başladı. Emine Eren, kızı Rabia'yı re-
habilitasyon merkezlerine götürdü-
ğünü, gerekli eğitimleri almasını
sağladığını söyledi. Eren, Rabia'nın bi-
yonik kulak ile işitip konuşabileceğini
duyduğunda çok sevindiğini belirterek
şöyle devam etti: "Bu yaşımıza kadar
duyamaz, konuşamaz diye biliyorduk.
Biyonik kulağı duymuştum ama hiç
duymadığı için uygun görülmemişti.
Bahar hoca 'Biyonik kulakla az da olsa
duyacak, konuşacak.' deyince mutlulu-
ğumuzu tarif edemem. Çok mutlu-
yum. Kelimeler boğazıma takılıyor.
Cihaz takıldıktan sonra ona ilk 'Seni
seviyorum, kızım.' diyeceğim. Her
zaman diyorum ama sesimi duyması
çok heyecanlandırıyor. Bir bebek gibi

konuşmayı öğreteceğim. Kızım, benim
için yeniden doğdu. Ben de onunla ye-
niden doğmuş gibiyim."

Özel eğitim alacak

Prof. Dr. Bahar Çolpan, koklear im-
plant (biyonik kulak) ameliyatlarının
hastaların konuşma becerisini de kaza-
nabilmesi için 4 yaşından önce yap-
mayı tercih ettiklerini belirterek, "Rabia
ve ailesine 22 yaşında olmasına rağ-
men bu ameliyatla duyma yetisini ka-
zanabileceğini, konuşmada da bazı
kelimeleri çıkarabileceğini izah ettik.
Aile de ameliyat olmak istedi. Gayet
başarılı bir operasyon geçirdi." diye
konuştu. Çolpan, başarılı geçen ameli-
yat sırasında yapılan ölçümlerde de
işitme sinyallerinin beyne iletildiğini

anlatarak şunları kaydetti: "Konuşma
açısından da beynimizde nöronların
bir gelişimi var. 4 yaşına kadar ko-
nuşma yetimizi de kazanıyoruz. Bu
aşamada hastamız en azından belli
sesleri ve kelimeleri iyi bir rehabilitas-
yon programıyla en azından bazı keli-
meleri çıkartıp, bazı isteklerini ifade
edebilir hale gelebilir, diye düşünüyo-
rum. İşitme rehabilitasyonu açısından
bazı özel eğitim alması gerekiyor." Bu
ameliyatın ardından İstanbul'da, nisan
ayında cihazın dış parçası takıldı. İlk
denemelerde Rabia Demir'in heyecanı,
sevinci odadaki herkese yansıdı. Cihaz
takılırken çekilen görüntülerde Rabia
Demir'in çok heyecanlı olduğu görülü-
yor. İlk işittiği ses sinyalinde başını sal-
layarak ve eliyle "tamam" işareti yapan

Demir'in sevincine annesi de ortak
oldu. Rabia Demir, 20 gündür duyma-
nın sevincini yaşarken annesinin des-
teği ve aldığı konuşma terapisinin
etkisiyle ilk kelimelerini söylemeye baş-
ladı. Annesi ile harfler, rakamlar ile
"anne" ve "baba" gibi kelimeleri söyle-
meyi öğrenen Rabia, kulaklıkla müzik
dinlemenin de keyfini yaşadı. Anne
Eren, kızının duymasıyla çok büyük
bir mutluluk yaşadığını vurgulayarak
"21 senenin mutluluğunu yaşadık
Rabia ile. Yeniden doğmuş gibi olduk.
Kızım sesleri duyuyor. Kapı sesini, tel-
evizyonun sesini, bizim seslerimizi du-
yuyor. İnşallah en kısa zamanda da
konuşacak. Okulda ve evde terapilere
başladı. Çok mutluyuz." ifadelerini
kullandı.

RabIa mucIzeyI
yaSIyoR

Kovid-19 salgını sürecinde yaşamını şehirde sürdürüp toprakla uğraşmaya yönelenler,
uygun toprak şartlarını sağlayarak evlerinin balkonlarında sebze ve meyve yetiştirebiliyor

Bu üniversite başka!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünye-
sinde 60 ve üstü yaş grubuna hizmet
veren Fethiye Tazelenme Üniversitesi
uzaktan eğitim programının öğrencileri
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döne-
minde de derslerini ihmal etmiyor

Fethİye Tazelenme Üniversitesinde, Kovid-19
tedbirleri kapsamında geçen yıl ekimde uzaktan
eğitime başlandı. Haftanın 5 günü dans, İngilizce,

Almanca, yoga, plates, beceri geliştirme, sosyal bilimler ve
kültür sanat derslerinin verildiği eğitime, 80 öğrenci katılıyor.
Muğla'nın yanı sıra Ankara, İzmir, İstanbul ile Bursa'dan en
genci 60 yaşında olan öğrenciler, her gün bilgisayarın karşı-
sına geçmeden önce heyecanla hazırlık yapıyor. Okula gider-
miş gibi ayna karşısında özenle hazırlanan öğrenciler,
dersleri de dikkatlice takip ediyor. Üniversitenin en yaşlı öğ-
rencisi 83 yaşındaki Yonca Döğerli, üniversiteye kızının ısrarı
üzerine başladığını söyledi. Derslere katılmaya başladığında
heyecanlandığını anlatan Döğerli, şunları kaydetti: "Derslere
girmeden önce en güzel elbisemi giyiyorum. Saçımı tarayıp,
hafif makyaj yapıyorum. Bütün arkadaşlarımla derste görü-
şüyoruz. Katıldığım dersler beni çok etkiliyor. Son dersi-
mizde genç bir hocanın yürüyemiyor olması beni hayata
bağladı. Bundan çok etkilendim. Üniversite sayesinde çev-
rem genişledi. Birçok dost edindim. Eşimin ölümünden
sonra arkadaşlarımın büyük desteği oldu. Beni yalnız bırak-
madılar. Tüm dersleri özenle takip ediyorum."

Aynada kendime bakıyorum

Öğrencilerden emekli öğretmen Ayşen Bayındır Gürbüz (77)
de okula başladığına sevinemeden salgının başladığını dile
getirdi. Beceri derslerinde güzel şeyler öğrendiklerini, bazı ar-
kadaşlarının yeni yönlerini keşfettiğini aktaran Gürbüz, şöyle
konuştu: "Ders saatine kadar heyecanlanıyorum. Kendime
çeki düzen verip aynada kendime bakıyorum. Arkadaşları-
mızla görüşeceğimiz için kendime özen gösteriyorum. Türki-
ye'nin her tarafından alanında uzman hocalar derslere girdi.
Haftada üç gün bizi zorla ayağa kaldırdılar. Spor dersleriyle
hareket etmemizi sağladılar. Bulaşık yıkarken, yemek yapar-
ken spor dersleri aklıma geliyor. Kendi kendime bir şeyler mı-
rıldanıp hareket ediyorum. Kahve yaparken koşarmış gibi
hareket ediyorum." Gürbüz, uzaktan eğitimle salgın süre-
cinde hiç yalnız kalmadığını, sıkılmadığını ve bu dönemi çok
keyifli geçirdiğini bildirdi.

Parfümlerimizi bile sıkarak derse giriyoruz

Öğrenci temsilcisi 73 yaşındaki emekli öğretmen Canan İz-
mirli ise yüz yüze eğitim yaparmış gibi derslere hazırlandı-
ğını kaydetti. Derse asla ev kıyafetiyle, eşofmanla
katılmadıklarını belirten İzmirli, şunları ifade etti: "Derslerde
hep birbirimize takılıyoruz. 'Senin parfümün çok güzel koku-
yor. Bugün ne sıktın?' diye. Parfümlerimizi bile sıkarak derse
giriyoruz. Genelde 10 bin adım atan bir kişiyim ve eve ka-
pandık. Çok zorluk yaşadık ama alıştık. Yalnız yaşıyorum
ama bu eğitimler sayesinde hiç zorluk çekmedim. Yöneticile-
rimiz de sürekli arayıp, sordu. Program üzerinden başka ku-
ruluşların canlı programlarına da katıldım. Sanal ortamda
müze ve şehir gezilerine katıldım. En son çok gitmek istedi-
ğim Çin'i sanal ortamda dolaştım. Çok güzeldi."

İstanbul'da 1 Ocak-26 Nisan tarihleri
arasında trafikte kural ihlali yapan 857 bin
129 sürücüye ceza yazıldı. İstanbul Trafik

Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi, sivil ve
motosikletli trafik polisleri, seyir halinde ve sabit nok-
talarda yaptığı denetimlerle kentte trafik güvenliğini
sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kentte 1 Ocak
ile 26 Nisan tarihleri arasında, polis sorumluluk böl-
gesinde yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali
yapan 857 bin 129 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı 289 bin
273 ile park yasağı aldı. Bunu 114 bin 680 ile makas
atmak, fazla yolcu taşımak ve kask takmamak gibi
diğer ihlaller ve 93 bin 869 ile aşırı hız izledi. Trafik
ekipleri, sürücülerden 93 bin 69'una trafik işaret lev-
haları, cihazlarıyla yer işaretlerine uymamak, 60 bin
121'ine muayenesiz araç kullanmak, 56 bin 572'sine
kırmızı ışık ihlali, 44 bin 367'sine seyir halinde cep te-
lefonu kullanmak, 25 bin 607'sine emniyet şeridi
üzerinden cezai işlem uyguladı.

Sürücüler park yasağına uymadı
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E serleri, fotoğraflı ve kitaplı CD’ler halinde,
aynı zamanda plak şeklinde dinleyicinin
ve koleksiyonerlerin beğenisine sunan

Hasan Saltık, arşiv yapmanın önemini, kariye-
rini ve Neşet Ertaş ile yaşadığı anıları, paylaştı.
Saltık, "Biz Yezidiler ve Süryanilerle ilgili çalışma
yaptık. Beşer yılımızı aldı, Yezidilerden ve Sür-
yanilerden o kayıtları toplamak. Çünkü göç et-
mişler. İsveç'ten, Belçika'dan o kayıtların
toparlanması yani ticari olarak baktığımda onu
karşılayabilmek mümkün değil. Yirmide biri bile
bize geri dönmemiştir. Bunlar Anadolu'nun ar-
şivi, yapmak zorundayız. Yani biz yapmazsak,
bunu yapacak kimse yok." dedi.

nÇocukluğunuz Tunceli (Dersim)'de geçmiş.
Okulla birlikte dünya klasiklerini de okumuş-
sunuz. O çok merakımı celbetti. Mesela, Jo-
nathan Livingston, Jack London, Ernest
Hemingway'ın eserlerini ve benzeri klasik ro-
manları daha ortaokul çağlarınızda okumaya
başlamış, 13 yaşında da Tunceli meydanda
gazete ve dergi satarak devam etmişsiniz?
Tunceli, Dersim'de okuma yazma oranı çok
yüksek. Bir de orada kız çocuğu olsun, erkek
çocuğu olsun hiç ayrım yapılmadan bütün ai-
leler okutma gayretindeydi. Bir de öğretmen-
lerimizin etkisi var. Son derslerimiz okuma
dersiydi. 1970'li yıllar olduğu için, böyle ina-
nılmaz klasikleri okuyorduk. Sırasıyla her der-
sin son kısmını okumaya ayırıyorlardı.
Merakımızdan ne bulsak okuyorduk. Yani
daha o dönemler ilkokuldan orta 1'e kadar ne-
redeyse bütün klasikleri bitirmiştik. Biraz da
öğretmenlerimizin bize aşılamasıyla gerçek-
leşti. Babam da devlet memuruydu. 1970'te si-
yasi hareketler ve ufak ufak örgütlenmeler,
okullardaki boykotlar başlamıştı. Babam, 'Biz
en iyisi buralarda artık durmayalım, İstanbul'a
gidelim.' dedi. İstanbul'a gelir gelmez dediler
ki 'Senin kulağın çok iyi.' Ben de dedim, 'Bu ne
kulağıdır?' Konservatuvara yazdırdılar. Rahmi
Saltuk vardı, babamın amcasının çocuğu. İs-
tanbul Devlet Konservatuvarı Gümüşsu-
yu'ndaydı. Orada bir sınava tabi tuttular.
Sınavı geçtim yani ses kulak eğitimi (sınavını).
Sonra birisi geldi parmaklarıma, dudağımın
yapısına baktı, 'obua' dedi. 'Obua nedir?' diye
sordum. Hayatımda ne piyano, ne obua gör-
müşüm. Bağlamadan başka bir müzik aleti
bilmiyoruz tabii. Sonra obuaya başladık, 3 ay
sonra pek obuaya ısınamadım. Alman klarnet
hocamız vardı. 'Klarnet?' dediler. Hazırlık sını-
fını ben öyle artık bir sene okudum. Baktım ki,
batı konservatuvarında piyanoyu, sesleri keş-
fetmeye çalışıyorum. Çok katı bir şeydi. Bir yıl
sonra ben buradan uzayayım dedim. Bu di-
siplin, katılık bana göre değil. Ama o bir yıllık
konservatuvar eğitimi, solfejle, ritim eğitiminin
bile büyük etkisi oldu. Sonra hem düz lisede
okuyup hem de reklam ajanslarında, gazete-
lerde ofisboy olarak İstanbul'da devam ettim.
Ama iyi bir ofis boydum. Ofisboylukta fırtına
gibiydim. O zamanlar kurye gibi şeyler yoktu.
İyiydim. Birçok reklam ajansında, gazetelerde
kuryelik yaptım. Konservatuvara devam eder-
ken Haydarpaşa'da simit satıyordum. Bunu
Dersim, Tunceli'deyken de zaten yapıyordum.
Akşam üzeri gazeteler gelirdi. Devlet dairele-
rine de gazeteleri ben dağıtırdım. Böyle hem
eğitim hem çalışmayla geçti hayatımız.

nLise döneminden sonra amcanızın 
oğlu Rahmi Saltuk’un plak şirketinde 
başladınız değil mi?
O iş tamamen tesadüf. Mahalledeki bütün ar-
kadaşlar o dönem Amerika'ya gemicilikle
kaçtı. Orada birisi benzinci, birisi işyeri kur-
muş. Biz de Amerika'ya gideriz diye düşün-

düm. Aslında tesadüf, askerden geldikten
sonra. Çünkü bir ara miçoluk yapmıştım as-
kerden önce. Amerika'ya kaçmaya çalışıyor-
dum. Ama benim gemim bir türlü Akdeniz'in
dışına çıkamadı.

nNe düşünüyordunuz? Niçin Amerika'ya
kaçmayı istiyordunuz?
Orada iş imkanı olur. Şimdi burada ne yapa-
cağız? Belli bir meslek yok. Sonra askerden
sonra tekrar gemi bulabilmek için amcamın
oğlu Rahmi Saltuk’un şirketine geldim. O dö-
nemler halk ozanları Avrupa'da çok konser
verdikleri için Arif Sağ’lar, Rahmi Saltuk’lar,
Muhlis Akarsu’lar burada birer plak şirketleri
kurmuş, orada konserlerden kazandıkları pa-
rayla. Ben telefonlara bakmak için geldim.
Sonra müzik sektörüne baktım. O dönem
Anadolu'ya tırlarla kasetler gidiyor. Bu nasıl
oluyordu? Bir de yapımcılara ve kapasitelerine
baktım. İşin gerçeği, dedim ki 'Bunlar yapı-
yorsa ben daha iyisini yaparım'. Çünkü inanıl-
maz furya var. Bir de tek televizyon, tek radyo.
Herkes müziği kasetten dinliyor.

n1990’ların başı mı?
Evet, 1988 yılı. Tam askerden geldiğim yıl.
İnanılmaz kaset satışı var. Taverna patlamış.
Türk popu ufak ufak kımıldıyor. Özgün, pro-
test müzik grupları var. İlk Rahmi Saltuk’un
yanına girince, 'Kendi albümlerinin yanı sıra
başka albüm, çeşitlilik nasıl çıkarırız?' dedim.
Müşfik Kenter'in o sırada ‘Bir Garip Orhan
Veli’ şiir albümü çok satıyordu. Rahmi Sal-
tuk’la da Ahmed Arif'in arası çok iyi olduğu
için, 'Bir tane de üniversite öğrencilerinin en
çok sevdiği Ahmed Arif olsun.' dedim. Dönem
olarak en çok moda şairdi.

nMüşfik Kenter’in karşısına Ahmed Arif’i
koydunuz yani?
Evet ama inanılmaz iyi tepkiler ve satış gördü.
Sonra ufak ufak Grup Yorum’la başladık.
Protest müziklerle. Sonra Rahmi Saltuk’la an-
laşamadık. O sürekli belli albümler çıkarmak

istiyordu. Ben, 'Daha ulusal bir müzik şirketi
nasıl olabilir?' diye görüş ayrılığında olunca,
kendi şirketimi kurdum yani ağabeyimden al-
dığım ufacık bir sermayeyle bir kulübe tuttum
burada. O sırada tesadüf eseri, stüdyocu bir
arkadaş Avrupa'ya gidiyordu arabasıyla
müzik, stüdyo aletleri almaya. Oradaki müzik
mağazalarını görünce, vizyonu gördüm. Ben
Türkiye'de ulusal arşiv nasıl yapabilirim?
dedim. Yani öyle bir şey yapmalıyız ki Os-
manlı kültürü de dahil bütün Türkiye'nin coğ-
rafyasını ve müzik kültürünü, çeşitliliğini,
hepsini tanıtabilelim. Çünkü o sırada taverna
ve pop furyası vardı. İlk başlarda biz arşiv se-
risi yapınca, Anadolu halk ozanları, aşıkları
veya diğer dillerde Kürtçe, Lazca, Zazaca,
Süryanice, Yezidice veya mübadele şarkıları
yapınca, bütün gazeteler, 'Bu plak şirketi de
nereden çıktı?' dedi. Hatta müzik sektörü de
bize enayi gözüyle bakmaya başladı.

n1991 yılında Kalan Müzik'i kurduğunuzda,
böyle bir arşiv durumuna geçiş mi yaptınız?
İlk yaptığınız albüm hangisiydi?
Yine Grup Yorum’la Gülbahar ile başladık.
Ufak ufak şeyler yapıyorduk. Ama oradan ka-
zandığımız gelirleri hep, arşiv serisine yatırı-
yorduk. Grup Yorum çok popüler bir gruptu o
dönem, çok iyi bir satış yakalıyordu. Biz
Erkan Oğur’dan kazanıyor, yine arşive yatırı-
yorduk. Gülay'ın albümünü, sonra Kardeş
Türküler'i yaptık. Hep 'Kazancımızı Anadolu
arşivine nasıl aktarırız' diyorduk. Anadolu ar-
şivini tüketiciye ve bilgisiyle, fotoğraflarıyla,
arşiviyle birlikte (aktarmak istiyorduk). Yani
bir albüm çıkarırken aynı zamanda, içeriğini,
kitapçığını da yapıyorduk. Bilinçlendirme yo-
luna gidiyorduk. Sonra bunları çok yapınca,
artık kabımıza sığmıyoruz dedik. Yurt dışın-
daki fuarlara, cebimizden finanse ederek katıl-
maya, gitmeye başladık ve burada Türkiye
standını ilk biz açtık.

nBu arşivcilik düşünceniz ilk sanırım Ata-
türk’ün imamlarından ve Çanakkale Sava-
şında da yer alan Hafız Kemal ile ve onun
gazellerini dinleyerek başlamış değil mi?
Evet, meşhur bir hikaye vardır. Ezan okuyan
(hafız), Hafız Kemal'dir. Çanakkale'deki
cephe fotoğrafını görünce, ailesine ulaştık.
Çanakkale Savaşı'ndaki imam o imam. Aynı
zamanda çok iyi bir hafız. Ailesi de çok mutlu
oldu. Bunları çıkardık. Sonra bütün hafızları,
gazelhanları çıkarmaya başladık. Neyzen Tev-
fik'i de çıkardık.

nDinlediğinizde ne hissettiniz? 'Arşiv yolculu-
ğuna çıkıp, eski kayıtlara ulaşmam gerekiyor'
hissini sizde ne uyandırdı?
Aslında biz Türkiye'de bize empoze edilen
müziği biliyorduk. Altındaki zenginliği, derin-
liği keşfettikçe anlıyorsunuz. Ben mesela Tan-
buri Cemil'in, mesela radyo sanatçısı Yorgo
Bacanos'un dünyanın en iyi virtüözlerinden
olduğunu bilmezdim. Radyoda yetişmiş,
1960'lı yıllarda muhteşem kayıtlar yapmış, Av-
rupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da bütün kon-
servatuvarlarda çalım tekniği olarak prezente
edilmiş. Şerif Muhittin Targan desen, inanıl-
maz derecede Orta Doğu ülkelerinde çok sevi-
len birisi. Yani herkesin yüzü Türkiye'ye
dönük. Ama Türkiye'de ise bunları dünyaya
pazarlayacak bir müzik endüstrisi, sektörü
yok. Bunları nasıl yapacaksınız? Fuarlarda
kendimizi öyle tanıttık ki. Birol Topaloğlu Ka-
radeniz müziğinde, Kardeş Türküler Anadolu
çeşitlerinde, etnik müzikte Erkan Oğur, Kürtçe
kayıtlarda Aynur, bir yanda Yansımalar, İnce-
saz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir anda o

kadar çok yayın yapmaya başladık ki, dün-
yada bütün televizyonlar, radyolar bizimle il-
gilenmeye başladı. Bir sürü röportaj teklifleri
geldi. Dünyadaki üniversitelere müzik grupları
göndermeye başladık. Dolayısıyla bizimle ilgili
de Anadolu müziğini dünyaya tanıtan bir sürü
yayın çıktı. BBC yayın yaptı ve o kadar iyi tep-
kiler almış ki 1 ay sonra bir daha gelip deva-
mını yaptılar.

nHayatınız değişti değil mi? Unkapanı piyasası
1990'lı yıllarda burada pop, arabesk, fantezi fur-
yası sürerken, sizin yaptıklarınızla hem batının
gözü sizin üzerinize döndü hem Türkiye için de
değişik bir platform oluşturmuş oldunuz.
Tabii, evet. Öyle bir hale geldi ki. Dünyanın
hemen hemen bütün gazeteleri bizimle ilgili
haber yapmaya başladı. Radyolar yayın yaptı
ve ödüller almaya başladık. İşte, kraliyet ni-
şanları geldi.

nHollanda Kraliyet ailesinden ‘Prince Claus ni-
şanı ile Time Dergisi, 'Türkiye’nin müzik antro-
pologu' diyerek ‘Europe and Heroes' adlı, 19
kişiye verilen ödülden birini size vererek Av-
rupa’nın kahramanlarından biri olarak seçti
değil mi?
O dönem maalesef 2932 numaralı bir yasa
vardı, 12 Eylül'den kalma. Çeşitli Anadolu dil-
lerinde müzik yapmanın yasak olduğu yasa.
İşte o yasakla yargılanınca, o yasak kalkmak
zorunda kaldı. Çünkü biz, 'Bu Anadolu'nun
zenginliği. Bunun bölücü bir tarafı yok. Türki-
ye'nin zenginliğidir bu.' diye sürekli savunma-
mızı yapınca, o dönem sağ olsun Turgut Özal
hemen o yasayı kaldırttı. Benim yargılamala-
rım da bir şekilde bitti. Çünkü sürekli ifade
vermeye gidiyorduk bir ara. Sonraki hükümet,
benim yargılandığım o albümleri yabancı dev-
let adamlarına hediye olarak vermeye başladı.
Öyle CD’ler yapmaya başladık ki, içine İngi-
lizcesini, Fransızcasını da koyuyorduk. Tower
Records, Şanzelize mağazaları, Virgin mağa-
zaları ve New York'taki Time Square Meyda-
nındaki bazı mağazalarda Kalan Müzik
köşeleri oluşmaya başlamıştı. Bu şekilde Ja-
ponya'daki marketlere kadar girmiştik. Türki-
ye'de de üniversite öğrencileri bizi çok sevince,
artık Türkiye'de satılan 100 CD’nin 7 tanesi
Kalan Müzik’ti. Koleksiyon yapmaya başladı-
lar. Ama biz buradan hiç şımarmadık. Şimdi
de mesela 30'uncu yılımız.

nLiberation'daki "Hasan Saltık olmasaydı
Anadolu sessiz kalırdı.", New York Times'da
"Anadolu’daki fısıltıya dönüşmüş sesleri top-
layıp, bunlardan armonik bir gök gürültüsü
çıkaran adam.' ve Time Dergisi'nde yer alan
"Türkiye'nin müzik antropologu." ifadeleriyle
İTÜ'nün müzik alanında size "fahri doktora"
unvanı vermesi size ne hissettirdi? Bunları
hayal ediyor muydunuz?
Evet. Önemli olan, hiç ticari olarak bakmadık
bu olaya. Biraz Türkiye milliyetçiliği açısından
bak. Bunları normalde konservatuvarlar, üni-
versiteler yapması gerekirken, biz her zaman
gelirlerimizi bu tür araştırma işlerine ayırdık.
Bunun sonucunda, takdir almak tabii bizi daha
çok motive etti ve durmadık da.
Bütün bunları yaparken, hiçbir devlet kuru-
mundan, yabancı vakıftan tek kuruş para gir-
memiştir. Hep kendi öz kaynaklarımızla bunları
yaptık. Yani dışarıdan sponsorluk dahi alma-
dık, paramız varsa yaptık. Nitekim de bu sene
30'uncu yılımız diye, şimdi Karaman türküle-
riyle ilgili bir şey yapıyoruz. Osmanlı Ermenile-
rinin Amerika'da kaydettikleri (eserlerle ilgili) 3
CD ve bir kitaplık bir iş yapıyoruz. Meşhur Ba-
lıkesir Türkçe türkülerini derleyen Achilles

(Poulos) da var. ‘Neden geldim Amerika'ya?’
eserinin orijinalini yapan adam. Chicago'daki
ailesine ulaştık.
Kayıtlar dünyanın her yerinde. Şu anda bizi
arıyorlar. Yani Osmanlı vatandaşlarının çocuk-
ları, torunları, 'Babamın şu kaydı var, dedemin
şu kaydı var' diyor. Şu anda bütün bunlara
ulaşmaya çalışıyor ve buraya getiriyoruz.

nPandemi sonrası mı yapacaksınız bu 
kayıtları? Mesela Achilles kayıtlarını?
Geçen sene pandemi olmasaydı, ben gidip alıp
getirecektim. Ama şimdi sınırların açılmasını
bekliyoruz. Karaman türkülerini ise Yunanis-
tan'daki müzeyle, Küçük Asya Vakfı ile anlaştık.
Mübadele döneminde buradaki Hıristiyan
Türklerin çok iyi kayıtları, Türkçe kayıtlar var.

nGaliba bunlar Kayseri, Kırşehir ve Konya’ya
ait kayıtlar değil mi?
Evet ve bunlar Türkçe kayıtlar. Biz mübadelede
bunları Hıristiyan diye göndermişiz. Bizde
bunların acı ve dramları, ninnileri, ağıtları var.
Bunların bütün kayıtları toparlandı. Onlar gelip
kitaplı CD’li şekilde yayınlanacak. Bana göre
Anadolu'nun zenginliği çok büyük ve daha ya-
pılmamış çok şey var.

n30'uncu yıl vesilesiyle Ara Dinkjian ile 3
CD’den oluşan Osmanlı Ermenilerinin
Türkçe, Ermenice, Kürtçe türküleri 
çalışmanız da var sanırım?
Evet, 3 CD, bir kitap. Türkçe- Kürtçe-Ermenice
kayıtlar olacak. Hepsi bizim vatandaşlarımız o
dönemde. Çok güzel Türkçe kayıtlar yapmışlar
sektörde. Sadece bunlar da değil, Karadeniz'le
ilgili de çok iyi kayıtlar çıkacak. Van derlemeleri
çıkacak. Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs dö-
neminde yapılan kayıtları var. Tekrar yörükler,
pomaklar, tahtacılar... Anadolu'nun ses hafıza-
sını tekrar biz sunacağız. Çünkü bana göre
daha yapılması gereken çok şey var.
Bir de maalesef devletin elinde kayıtlar var. Dev-
let bu kayıtları toparlayamadı. Biz birkaç defa
teklif sunduk, 'Size ücretsiz hizmet edelim. Bu
kayıtlar ulusal diye bir yerde toplansın.' diye.
Maalesef Türkiye'de belli arşivler çeşitli kurum-
ların ve konservatuvarların elinde. Bunları bir
araya getirip bir ses hafızası yapamadılar. Me-
sela (Kurt Ursula) Reinhard'ların 1954'ten
1970'e kadar yaptığı bütün kayıtları Berlin'den
aldık getirdik. Bunları normalde bizim devletin
veya Kültür ve Turizm Bakanlığının yapması ge-
rekiyordu. Hatta şimdi yeni bir haber aldık.
Bunlar görüntülü de çekilmiş. Yani hiç olma-
yan, Anadolu'nun köylerinden çekilmiş görün-
tüler, aşıklar, ozanlar. Normalde bir şekilde bir
komite oluşması, ulusal büyük bir arşiv yapıl-
ması lazım. Böyle bir şey yapsalar, biz elimizde-
kileri verecektik. Arşive baktık, bir iki yere
başvurduk ama sonuç alamayınca biz kendimiz
yapacağız herhalde.

nHacı Bektaş-ı Veli’nin yakın arkadaşı ve 
Balkanların İslamlaşması ve Türkmenleşmesine
vesile olan Sarı Saltık’ın soyundan 
geliyorsunuz değil mi?
Evet, Dersim'de, Tunceli'de Zazaca, Kürtçe ko-
nuşulur ama Türkçe konuşulan tek köy, Sarısal-
tık köyüdür. Alevilik, dedelik bizde. Orada en çok
saygı duyulan ailelerden birisi. Ocak sayılıyor.
Bütün Dersim'deki aşiretlerden bahsediyorum.
‘Sarı Saltık’ deyince saygı duyarlar. Anadolu'ya
gelen ilk beyliklerden. Erzurum'a, oradan Bay-
burt'a sonra Dersim'e yerleşiyorlar. Trakya'ya,
Balkanlara kadar, aile ve kardeşler yayılıyor. Bal-
kanlara İslamiyet'i yaymak için görevlendirilmiş-
ler. Bu konuda eğer kökenine bakarsanız öz Sarı
Saltık'lar biziz. HABER MERKEZİ
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Türkiye'deki müzi-
kal zenginliği dün-
yaya tanıtan Kalan
Müzik'in sahibi,
binden fazla al-
büme yapımcı ola-
rak imzasını atan
Hasan Saltık, Os-
manlı'dan bu yana
farklı kültürlerdeki
ses kayıtlarının 
arşivlerini yaptık-
ları araştırmalarla
ortaya çıkarıyor

Türkiye'nin en iyi vir-
tüözleri de bu arada
bizde. Derya Türkan
dünyanın en iyi klasik
kemençe çalan in-
sanı. Murat Aydemir,
bana göre dünyadaki
en iyi tanbur sanatçı-
larından. Erkan Oğur,
zaten perdesiz gitarı.
Bu arada arşiv çalış-
malarının yanı sıra
Türkiye'deki en iyi ye-

tişmiş müzisyenlere albüm yapma imkanı da
sağladık. No name’lere (ünlü olmayanlar)
albüm yaptık ve hep belli bir yere getirdik.
Mesela Aynur dünya çapında ünlü oldu, Av-
rupa'nın bütün dergilerine kapak oldu ner-
deyse. Dünyanın en iyi konser salonlarında
konserler verdi. Erkan Oğur keza öyle. Cen-
giz Özkan var TRT sanatçısı, bana göre Türki-
ye'deki yaşayan efsane. En iyi türkü icra
eden Nida Ateş... Yani, Türkiye'deki en iyi ic-
racılar veya virtüözler Kalan Müzik’te diyebi-
lirim. Cihat Aşkın da keza öyle.

Türkiye’nin en
iyileri bizde
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Kadıköy 19 Mayıs’ı bekliyor 

KADIKÖY Belediyesi Milli Mücadele’nin 
başlangıcının 102. yılı kutlamaları için 
hazırlıklarını tamamladı. Pandemi ön-
lemleri dolayısıyla hijyen koşullarına 
uygun olarak yapılacak 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
etkinlikleri kapsamında Kalamış Genç-
lik ve Spor Kompleksinde bir dizi etkin-
lik düzenlenecek. Belediyenin 

düzenlediği etkinliklerin ilki 18 Mayıs 
Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında 
masa tenisi turnuvası olacak. 19 Mayıs 
günü ise etkinlikler Kalamış Parkında 
eğitmenler eşliğinde düzenlenecek 
zumba ile başlayacak. Kadıköylüler 
eğitmenler eşliğinde saat 11.00’de sos-
yal mesafe kurallarını gözeterek zumba 
yapacak. 

Atatürk’ün Samsun'a çıktığı Bandırma 
Vapuru’nun hikâyesi teknoloji ile geç-
mişi birleştiren bir kürek ergometresi 
etkinliğiyle anılacak.  
Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirile-
cek kürek istasyonlarında gün boyunca 
20’şer sporcu kürek çekerek 726 kilo-
metreyi tamamlayacak. 20 kişinin 
kürek çekeceği etkinlikte gösterilen 
performans ekrana yansıtılacak.  
Etkinlik 12.00’de başlayacak. 

Her yıl olduğu gibi tur 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda bu yıl da bisiklet turu 
düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi her 
yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik 
‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bi-
siklet Turu 12.30’da Kalamış Atatürk 
Parkı’ndan başlayarak aynı noktada son 
bulacak. 

Kadıköy'de coşku 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 
bayram için özel olarak hazırlanmış TIR 
ve ses sistemi ile donatılmış araçlar 
Kadıköy’ün 21 mahallesine bayram 
coşkusunu taşıyacak.  
Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpaşa’da 
bulunan merkez binasından saat 
13.00’te yola çıkacak TIR ve araçlar, 
marşlar eşliğinde Kadıköy’ün cadde ve 
sokaklarını şenlendirecek.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 günlük 
tam kapanma sürecini fırsata çevirerek, yıllardır 
bekletilen önemli bir projeyi daha gerçekleştiriyor. 
Ekonomik ömrünü tamamlayan ve olası bir dep-
remde yıkılma riski taşıyan Unkapanı Köprüsü’nün 
yıkımı için önce trafik sirkülasyonu bir ada oluştu-
rarak sağlandı. Kavşağın kolları geçici olarak kaldı-
rılarak trafik dönel kavşak şekline dönüştürüldü. 
Kavşak içinde bulunan 29 ağaç da zarar görmeden 
taşındı. 13 Mayıs Perşembe günü başlayan yıkım 
çalışmanın ise 15 Mayıs Cumartesi günü tamam-
lanması planlanıyor. 17 Mayıs 2021 tarihinden 
sonra trafik akışı 3 ay süre ile yeni oluşturulacak 
olan dönel kavşaktan sağlanacak. Bu süreçte yeni 
köprülü kavşak imalatı yapılacak ve yağmursuyu 
ile atık su hatları yenilenecek. 31 Temmuz 2021 ta-
rihine kadar bu imalatlar tamamlanacak ve kavşak 
trafiğe açılacak. “Unkapanı Kavşağı Köprü Yeni-
leme ve Tramvay Alt Geçidi İnşaatı“işi kapsamında 
mevcut 5 açıklıklı köprü yıkılmasının ardından, 
32,50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda  
2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacak. Aynı zamanda 
Cibali’ye kadar tamamlanmış olan Eminönü – Ali-
beyköy Tramvay hattının Unkapanı bölgesinde 350 
metre uzunluğunda alt geçit inşa edilecek. Böylece 
yüksekliği yetersiz olan ve teknik ömrünü tamam-
layan Unkapanı Kavşağı köprüsü yenilenirken,  
Alibeyköy – Cibali bölümü hizmete açılmış olan 
tramvay hattı, Eminönü’ne kadar ulaştırılacak.  
Tramvay hattı için 350 metre uzunluğunda alt geçit 
inşa edilmesine 18 Mayıs’ta başlanacak ve çalışma 
31 Temmuz 2022 tarihinde bitirilecek. Bu süreçte 
57 ağacın daha transplantasyonu yapılacak. 

İBB, yıllardır tehlike arz eden Unkapanı 
Köprüsü’nü yeniliyor. Yeni köprünün ise 

3 ayda tamamlanması planlanıyor. Yıkımın 
ardından, Cibali-Alibeyköy Tramvayı’nı 

Eminönü’ne uzatacak 350 metre uzunlu-
ğundaki alt geçidin de inşaatına başlanacak 

Unkapanı yıkılıyor 

KADIKÖY'DEKİ ana arterlerde yetersiz kesit olan ve 
karışık sitem olarak çalışan atık su ve yağmur suyu 
hatlarının ayrıştırma imalatları yoğun trafik sebe-
biyle yapılamıyordu. İSKİ, tam kapanma dönemini 
fırsata çevirerek Bostancı Mahallesi, Eminpaşa 
Caddesi (Minübüs Yolu) ve Bostancı Gösteri Mer-
kezi önü, Suadiye Çetin Emeç Bulvarı ve devamın-
daki Plaj Yolu Sokak, Fenerbahçe Mahallesi 
Ahmet Mithat Efendi Caddesi'ndeki atık su ve yağ-
mur suyu altyapı geçiş hatlarındaki çalışmalarını 
tamamladı. Fenerbahçe Mahallesi Bağdat Cadde-
si'ndeki atık su ve yağmur suyu altyapı geçiş hattın-
daki düzenlemelerin bayram sonuna kadar 
bitirilmesi hedefleniyor. Toplamda 300-1400 mm 
çaplarında 2000 metre atık su ve yağmur suyu 
hattı, 200 metre dere ıslahı yapılacak. Bitirilen 6 
kritik noktadan sonra Kadıköy'de 35 km'lik altyapı 
çalışması daha yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam  
kapanma sürecinde çalışmalarına hız  

kesmeden devam ediyor. İstanbul'da trafiğin 
en yoğun olduğu Kadıköy ilçesinde 6 nokta-
nın 4'ünde altyapı çalışmaları tamamlandı 

Büyükşehir  
hamle yaptı

ATAŞEHİR'DE bulunan sebze meyve 
halinde yapılan denetimler kapsa-
mında maskesiz çalışan 23 kişiye cezai 
işlem uygulandı. Toplam 20 bin 700 
lira ceza kesildi. Ataşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve 
bekçiler, pazar yerleri ve marketlerin 
ardından Ataşehir Sebze ve Meyve 
Hali'nde koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında maske ve izin belgesi denetimi 
yaptı. Yapılan denetimlere tedbir 
amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri çağrıldı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis 
ekiplerinin, saat 22.00'de başlayan de-
netimlerinde, hal içinde ve dışında 
meyve sebze kasalarına temas eden 
çalışanların bazılarının maskesiz ol-
duğu görüldü. Denetim sonunda 23 
kişiye 900'er liradan toplam 20 bin 700 
lira cezai işlem uygularken, hal 
önünde bulunan trafik ekipleri 2 araca 
494 lira para cezası kesildi. 

Ataşehir’de 
sıkı denetim 

Atatürk’ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru’nun hikâyesi, Kadıköy’de teknoloji ile geçmişi birleştiren bir 
kürek ergometresi etkinliğiyle kutlanacak. Kalamış Atatürk Parkı’na yerleştirilecek kürek istasyonlarında gün 
boyunca 20’şer sporcu kürek çekerek Bandırma Vapuru’nun 726 kilometrelik rotasını tamamlayacak. Ayrıca 

her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek

ISRAIL
Büyükçekmece Belediyesi’nin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü  
etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bundan 
sonra Büyükçekmece’ye İsrail tohumu giremez” ifadesini kullandı
 
 

İ stanbul’un en fazla tarım arazilerine 
sahip ilçelerinden olan Büyükçek-
mece’de İsrail tohumuna ambargo 

uygulanacak. Kastamonu’dan getirtilen 
ata tohumları ile üretilen siyez buğdayı-
nın ilk mahsulünden elde edilen siyez 
unu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. 
Ata tohumlarına sahip çıkılması ve yerli 
tohumlarla tarım yapılmasına yönelik ta-
rımsal faaliyetlere öncülük yapan Büyük-
çekmece Belediyesi, Büyükçekmece 
Tarım Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 
(BÜTKOOP) ve Büyükçekmece Ziraat 
Odası işbirliğiyle geçtiğimiz yıl Celali-
ye’de ekilen siyez buğdayının ilk mah-
sulü alındı. Ata tohumunun kullanılması 
konusunda çiftçileri teşvik eden Büyük-
çekmece Belediyesi, ilçenin 800 hektarlık 
tarım arazilerinde bilimsel tarım teknik-
lerinin kullanılmasına yönelik üniversite-
ler ile de işbirliğini sürdürüyor. 
Kastamonu’dan getirilen siyez buğdayı-
nın ilk mahsulünden elde edilen unu va-
tandaşlara dağıtan Büyükçekmece 
Belediyesi ve Büyükçekmece Tarım Koo-
peratifi ata tohumun yaygınlaştırılma-

sına yönelik çalışmalarını da aralıksız 
sürdürüyor. 

İlacı bile olsa alınmamalı 

Ata tohumunun insan sağlığı açısından 
çok değerli olduğunu, sahip çıkılması ge-
rektiğini ve bu konuda kapsamlı bir ça-
lışma başlatıldığını belirten Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı 
yaptı; “Büyükçekmece’de 800 hektar 
alanda çiftçilerimizle beraber iyi tarım 
yapmanın yollarını arıyoruz. Burada en 
çok dikkat çekmemiz gereken husus 
şudur; bizim ilk Kıblemiz Mescidi 
Aksa’yı bombalayan, çoluk çocuk, kadın, 
,ihtiyar demeden katleden katil İsrail’in 
hibrit tohumlarını yani GDO’u tohumla-
rını yani insan sağlığına zararlı tohumla-
rını almaya devam ediyoruz. Biz 
Büyükçekmece Belediyesi olarak bu 800 
hektarlık alanda ata tohumlarımızı kulla-
narak tarım yapmaya başladık ve devam 
ediyoruz. Bütün Türkiye herkes İsrail’in 
her bir tohumunu onun bize satmış ol-
duğu insanları zehirleyen, insanları kan-
ser eden hibrit ve GDO’u tohumlarını 
asla almamalıyız. Hiçbir şeyini almama-
lıyız. Eğer bizi ölümden kurtaracak ilacı 

dahi olsa alınmaması ibadettir. Bu ne-
denle Dünya Çiftçiler Günü’nde tarımsal 
faaliyetlerimiz içerisinde İsrail’in tohum-
ları çok önemli yer tuttuğu için Türki-
ye’de bunu vurgulamak istedik. Bundan 
sonra Büyükçekmece’ye İsrail tohumu 
giremez. İsrail’in ürettiği hiçbir malzeme 
giremez. İnşallah Türkiye’ye de gireme-
yecektir. Lanetliyoruz. Dünya Çiftçiler 
Günü’nü kutluyorum.” 

Ata tohumu organik yetişen tohumdur 

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan 

Büyükçekmece Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sezgin Erçağ şunları 
söyledi: “Belediyemizin faaliyeti içinde 
bulunduğu bugünkü tanıtımda göster-
miş olduğumuz siyez buğdayı bizim ata 
tohumu diye adlandırdığımız bir tohum 
çeşidimiz. Belediyemizin bu tohumu 
özendirmesi de ayrıca bir özellik katmak-
tadır yapılan işe. Çünkü endüstriyel 
tohum dediğimiz ürünlerde bir sürü gen-
leriyle oynanmış şeyle olabiliyor. Ata to-
humunda hiçbir katkı vs olmadan 
organik yetişen tohum çeşididir.

TOHUMUNA VETO
BÜTKOOP Başkanı Murat Erçağ, 
siyez ununun dağıtımına hız verilece-
ğini belirterek şöyle konuştu; “Sayın 
Başkanımızın öngörüsüyle 2019 yı-
lında dünyamız Covid-19 faktörün-
den etkilenmezken bir tarım yılı ilan 
etti. Bu tarım yılının tam manasıyla 
gerçekleştirilmesi adına bölgemizde 
bazı uygulamalar yapmamız gereki-
yordu. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler 

Günü olması vesilesiyle ilk meyvemiz 
olan siyez buğdayı unumuzu vatan-
daşlarımızla paylaştık, tanıtımını 
yaptık. Bu manada çok gururluyuz. 
250 dönüme yakın yerel çiftçileri-
mizle de buluşarak bir siyez unu 
ekimi gerçekleştirmiştik. Bugün da-
ğıtmış olduğumuz ürünün dağılımını 
sağlamış olacağız ve insanlarımızı 
siyez unu ile buluşturmuş olacağız.” 

İnsanlarımızı siyez unu  
ile buluşturmuş olacağız
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ABLUKA altındaki Gazze'de 
sivilleri, evleri, sokakları, ban-
kaları, tarım alanlarını bom-

balayan İsrail Fillistin'in İçişleri 
Bakanlığı binasını vurdu. İsrail ordusu-

nun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 
yönelik saldırıları devam ediyor.Gazze 
Şeridi ve Batı Şeria'nın birçok nokta-
sına düzenlediği saldırılarda 130 sivil 
şehit oldu. Gazze Şeridi'ndeki Hükü-

met Bilgilendirme Ofisinden yapılan 
yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yer-
leşim biriminin tamamen yıkıldığı ya 
da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim 
biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar 

gördüğü belirtildi. Hava saldırılarını 
bugün de sürdüren İsrail güçleri F-15 
savaş uçakları ile Gazze’nin batısında 
bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı bina-
sını vurdu. DHA 

İsrail güçleri bakanlık binasını vurdu
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 Macron şaşırdı! 

DAĞLIK Karabağ savaşında Azer-
baycan tarafından ağır yenilgi alan 
Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Pa-

şinyan’ın “Azerbaycan sınırımızı ihlal etti” id-
diasında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron, Facebook hesabından 
yaptığı açıklamada Ermenistan’a destek verdi. 
Macron, Azerbaycan’ın Ermenistan sınır böl-
gelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' 
talep ederek, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri 
Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri 
çekilmeleri gerekiyor" diye yazdı. Ermenice 
başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Er-
meni halkına bir kez daha söylüyorum: 
Fransa dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifa-
delerini kullandı. Macron’un ofisinden yapı-
lan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı 
Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne 
olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan asker-
lerinin Ermenistan topraklarından derhal çe-
kilmesi gereğini vurguladı” denildi. Öte 
yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, 
Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' 
suçlamamıştı. Ermenistan başsavcısının "top-
rak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbay-
can’a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.  

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Eri-
van yönetiminin ‘Azerbaycan sınır ih-
lalinde bulunuyor’ manipülasyonuna 
destek vererek, “Azerbaycan, Ermenis-
tan sınır bölgelerinden çekilmeli” dedi 

16 eşi 151  
çocuğu var!

ZİMBABVE, Mbire bölgesinde yaşa-
yan Misheck Nyandoro'u konuşu-
yor. 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 

Nyandoro 66 yaşındaki işsiz baba rekora gi-
deceğini ifade ederek, " Hedefim 100 eş sahibi 
olmak" dedi. Nyandoro, bu yılın içinde 17’nci 
evliliğini planladığını duyurdu. Nyandoro, 
1983 yılında çok eşli hayatı benimsediğini be-
lirterek, eşlerinin hayatından son derece 
memnun olduğunu ifade etti. Maddi anlamda 
sıkıntıda olmadıklarını kaydeden Nyandoro, 
tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tar-
lada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını 
söyledi. Çocuklarından ikisinin polis, altısının 
ise asker olduğunu açıklayan Misheck Nyan-
doro, 13 kızını ise evlendirdiğini ifade etti.

SADECE TURKIYE 
SES CIKARIYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin hiçbir zaman bir Gazze olmayacağını 
belirterek," İsrail terörüne ve vahşetine seyirci kalanlar insanlık suçuna ortaktır. Ada'da Anavatan Türkiye’nin etkin 
ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ispatlanmıştır" dedi

İ srail ordusu abluka altındaki Gazze 
Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava 
ve denizden yoğun şekilde saldır-

maya devam ederken, Tel Aviv yönetimine 
tepki yağıyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik 
saldırılarını değerlendiren KKTC Cum-
hurbaşkanı Ersin Tatar İsrail’in uygula-
dığı devlet terörüne, vahşete ve 
katliamlara seyirci kalanların, İsrail’in iş-
lemekte olduğu insanlık suçuna ortak ol-
duğunu kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı 
Tatar, bayram dinlemeden İsrail'in Filis-
tinli sivillere son sürat devam ettirdiği sal-
dırılarda çocuklar, kadınlar katledilirken, 
BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslar-
arası güçlerin, 1964-74 döneminde Rum-
ların Kıbrıs Türk halkına yönelik 
saldırılarına seyirci kaldıkları gibi, 
Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarına karşı 
da seyirci kaldığını ifade etti. 

Türkiye tek başına sahip çıkıyor 

Dünyanın, Gazze’ye yönelik saldırılara 
seyirci kalmasına rağmen Türkiye’nin tek 
başına bu saldırılara karşı çıktığına vurgu 
yapan Tatar, bu saldırıların sonlandırıl-
ması için gösterilen uğraş ve gayretin in-
sanlık, hukuk ve adalet adına en büyük 
hizmet olduğunu dile getirdi. Tatar, Tür-
kiye'nin bu dik duruşunu tarihin kaydede-
ceğini sözlerine ekledi. 

Türkiye'den vazgeçilmez 

Gazze’de yaşanan vahşet, terör ve soykı-
rıma dünyanın seyirci kalmasının, bir kez 
daha Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’nin 
etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askeri-
nin varlığının ne kadar önemli olduğunu 
gösterdiğini belirten Tatar, “Kıbrıs’ta geç-
mişte yaşananları ve Gazze’de yaşan-
makta olanları dikkate aldığımızda 
Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk aske-
rinden vazgeçmemiz mümkün değildir” 
ifadelerini kullandı. 

KKTC Gazze olmayacak 

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıklama-
sına şöyle devam etti: “Rum-Yunan ikilisi 
ile BM ve AB’nin ‘Türkiye’nin garantör-
lüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs’tan 
uzaklaştırılsın, Kıbrıs’ta güvenliği AB sağ-
lasın’ taleplerinin nedeni de şimdi daha 
iyi anlaşılmaktadır. Ama, dünya şunu bil-
melidir ki; Türkiye’nin garantörlüğü kal-
dırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs’tan 
çekilmeyecek ve KKTC, Gazze olmaya-
caktır. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıla-
rını bir kez daha şiddetle kınarken, bu 
saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşle-
rimize Tanrı’dan rahmet, Filistin halkına 
başsağlığı dilerim. Desteğimiz ve duaları-
mız Filistin halkı içindir." DHA 

DÜNYA 
GÖRMELI

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Soçi kentindeki Buz Sarayı'nda düzen-
lenen Buz Hokeyi Gece Ligi'nin 10. yıl-
dönümü festivalinin gala maçına 
katıldı. Putin, karşılaşmada geleneksel 
olarak giydiği 11 numaralı kırmızı for-
masıyla sahaya çıktı. Putin’in de yer al-
dığı ‘Hokey Efsaneleri’ takımı, ‘Buz 
Hokeyi Gece Ligi Milli Takımı’ ile karşı 
karşıya gelirken Putin’in takım arka-
daşları arasında Savunma Bakanı Ser-
gey Shoygu, Moskova Bölge Valisi 
Andrey Vorobyov, müzisyen Igor But-
man ve milli buz hokeyi sporcuları yer 
aldı. Putin’in 9 sayı ürettiği ve bir asist 
yaptığı karşılaşmayı Rus liderin takımı 
13’e 9 kazandı. Her yıl düzenlenen Buz 
Hokeyi Gece Ligi, Rusya Devlet Başka-
nı’nın girişimleriyle 2011 yılında kurul-
muştu. Buz Hokeyi Gece Ligi’nin 
amaçları arasında, Rusların spora olan 
ilgisini artırmak ve buz hokeyini popü-
lerleştirmek geliyor. DHA 

ALMANYA'NIN Dortmund kentinde İsra-
il'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik 
saldırılarına karşı protesto gösterileri dü-
zenledi. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu 
Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları 
Almanya'nın Dortmund kentinde pro-
testo edildi. Türk ve Alman vatandaşları-
nın da yer aldığı protesto gösterilerine 3 
bin kişi katıldı. Ülkedeki bir çok sivil top-
lum kuruluşlarının da destek verdiği ey-
lemde, İsrail aleyhine “Çocuk katili İsrail, 
Filistine özgürlük” sloganlar atıldı. Öte 
yandan, Türkiye başta olmak üzere, İs-
panya, Pakistan, İngiltere, Kuveyt ve Hol-
landa'da İsrail karşıtı eylemler sürüyor. 

OLAY, ülkenin Güney Avustralya eyale-
tinde bulunan Port Lincoln şehrindeki 
Liverpool caddesinde meydana geldi. 
Çöp kamyonunun cadde üzerindeki en-
düstriyel çöp konteynerlerini boşalttığı 
sırada içinde uyuyan yaşları 11,12 ve 13 
olan, üç çocuktan birinin hayatını kay-
bettiği belirtildi. Polisten yapılan açıkla-
mada,çöp konteynerlerinde uyuyan 12 
yaşındaki çocuğun çöp konteynerinden 
çıkmayı başardığı ve kamyonun camına 
vurarak, şoförü uyardığı bildirildi. 
Ancak, diğer iki çocuğun çöp arabasına 
konulduğu ifade edildi. Olayda 13 ya-
şındaki çocuğun hayatını kaybettiği,  
11 yaşındaki çocuğun ise yara almadığı 
kaydedildi. Polis müfettişi Paul Bahr, 

basına yaptığı açıklamada, olayda ha-
yatta kalan çocukların travma geçirdi-
ğini ve olay anına ilişkin detayları almak 
için zamana ihtiyacın olduğunu belirtti. 
Dedektifler tarafından, çocukların 
neden çöp kutusunda uyuduklarına iliş-
kin soruşturmanın yürütüleceğini kay-
deden Bahr, çocukların evsiz 
olmadıklarını iddia etti. Öte yandan, 
Port Lincoln Belediye Başkanı Brad 
Flaherty, yaşanan olayı bir trajedi ola-
rak nitelendirdi. Flaherty yaptığı açıkla-
mada, “Bu, bir bütün olarak toplum ve 
söz konusu aileler üzerinde korkunç bir 
etkiye sahip olacak korkunç, korkunç bir 
olay. Düşüncelerimiz olaydan etkilenen 
ailelerledir.”  dedi. 

Putin buz hokeyinde döktürdü

Avustralya’da kötü bir ölüm 
Almanya’da eylem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’deki Buz Sarayı’nda düzenlenen Buz Hokeyi Gece  
Ligi’nin 10’uncu yıldönümü gösterilerinin açılış maçına katıldı. Putin, 9 sayı bir de asist yaptı 

Avustralya’da çöp konteynerlerinde uyudukları sırada çöp arabasına konulan 3 çocuktan 1'i hayatını kaybetti
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Sinema ve tiyatro
oyuncusu, senarist, yö-
netmen ve şair İhsan

Yüce, vefatının 30. yıl dönümünde
anılıyor. Tam adı Mehmet İhsan
Yüce olan oyuncu, 23 Ocak
1929'da Elazığ'da Kafkasya Da-
ğıstan göçmeni 7 çocuklu ailenin 3
oğlundan biri olarak dünyaya
geldi. Yüce, ailesinin İzmir'e göç
etmesiyle İzmir Atatürk Lisesi ile
İzmir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi'nde öğrenim gördü. Bir
süre özel şirketlerde muhasebecilik
yapan usta oyuncu, sanat haya-
tına 1952'de İzmir'de Halk ve
Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Yaz-
lık sinemada film izleyen kuşağın
yakından tanıdığı, şimdiki kuşağın
ise "Sarı bıyıklı, kız babası" olarak
hatırladığı Yüce, kariyeri boyunca
160 filmde rol aldı. Bir sezonluk
ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kuran
Yüce, 1966'da arasında Lale Ora-
loğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. Usta
oyuncu, 1968'de ise 3 arkadaşıyla
birlikte Ankara Drama Tiyatro-
su'nu kurdu. Bu tiyatroda "Suç ve
Ceza" ile "Sahne Işıkları" isimli
oyunları sahneleyen Yüce, ardın-
dan Gen-Ar, Arena ve Direkler-
arası tiyatrolarında çalışmalarını
sürdürdü. Yüce, sinemaya "Altın
Yumru" filmiyle ilk adımını attı ve
"Güzel Bir Gün İçin", "Senede Bir
Gün", "Ah Güzel İstanbul", "Bir

Millet Uyanıyor" gibi filmlerle si-
nema kariyerine devam etti. Hal-
dun Dormen, Atıf Yılmaz,
Süreyya Duru, Ertem Eğilmez ve
Tunç Başaran gibi Yeşilçam'ın
büyük ustalarıyla çalışan Yüce, ti-
yatrodan hiç kopmadı. Usta
oyuncu, 1976 Antalya Film Festi-
vali'nde "İşte Hayat" filmindeki
performansıyla "En Başarılı Yar-
dımcı Erkek Oyuncu" ödülüne
layık görüldü.

60'a yakın filmin senaristli-
ğini üstlendi

Yüce, 1970 mayısında Zerrin Acu-
ner'le dünya evine girdi ve bu evli-
likten Aslı adında bir kız çocuğu
dünyaya geldi. Aynı yıllarda se-
naryo yazarlığına başlayan usta
oyuncu, Aslıer Film şirketini kura-
rak, senaristliğini, yönetmenliğini
ve oyunculuğunu yaptığı "Hayat

Cehennemi" adlı filmi yaptı. Yüce,
Türk sinemasında aralarında
"Kibar Feyzo", "Uyanık Gazeteci",
"Çarıklı Milyoner", "Şabaniye",
"Sosyete Şaban", "İnatçı" ve "Fazi-
let" gibi filmlerin de olduğu 60'a
yakın filmin senaristliğini üstlendi.
Usta oyuncu, 1981'deki Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nde
"Derya Gülü" filmindeki rolüyle
"En Başarılı Erkek Oyuncu" ödü-
lünü aldı. Oyunculuğunun yanı
sıra şiir, resim ve heykel çalışma-
ları da bulunan Yüce'nin şiirlerinin
çoğu yayımlanmadı. Usta oyuncu,
kaleme aldığı senaryolarda Ana-
dolu ile insanlarının hikayelerine
yer verdi. Yüce, 1991'de Sala-
cak'taki evinde senaryo çalışmala-
rını sürdürürken geçirdiği kalp
krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Oyuncunun cenazesi Karacaah-
met Mezarlığı'na defnedildi.

Ukrayna'dan 25
Mart'ta başlayan direkt
uçuşlarla Kapadokya'ya,

4 bin 285 bin turist geldi. Yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) ile mücadele
sürecinde geçmiş yıllara kıyasla
sakin bir turizm döneminin yaşan-
dığı Kapadokya'daki tesisler, Ukray-
nalı turistlere ev sahipliği yapıyor.
Her hafta Kiev ve Kharkiv kentlerin-
den gelen uçaklarla bölgeye ulaşan
turistler, UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi'ndeki doğal, tarihi ve
kültürel zenginliklere hayranlık du-
yarak ülkelerine dönüyor. Ukraynalı
turistleri Kapadokya'ya taşıyan Sto-
nepark Travel Yönetim Kurulu Baş-
kanı Muzaffer Büyükbaş,

Ukrayna'da Kapadokya'ya karşı
büyük bir ilgi olduğunu, yaklaşık 2
ay önce başlattıkları uçak seferlerine
alakanın her geçen gün artmaya
devam ettiğini belirtti. Büyükbaş,
"tam kapanma" süresinde bölgede
sıcak hava balon turu başta olmak
üzere etkinliklerin durdurulmasına
rağmen seferlerin aralıksız sürdü-
ğünü ifade ederek, "17 Mayıs'tan
sonra bölgedeki etkinliklerin başla-
yacak olması Ukraynalı turistlerin il-
gisini daha da artırıyor. İleriki
süreçte farklı şehirlerden de uçak se-
ferleri planlıyoruz." dedi. 17 Mayıs
itibarıyla ülke ve bölge turizminde
yoğunluğun artacağını dile getiren
Büyükbaş, uzun yıllardır çoğunlukla

Uzak Doğulu turistlerin ağırlandığı
Kapadokya'da artık farklı ülke va-
tandaşlarının yoğunluk oluşturmaya
başladığını söyledi. Kapadokya'nın,
eylül ayından sonra daha kalabalık
kafilelere ev sahipliği yapmaya baş-
layacağının görüldüğünü aktardı”

1971 yılından bu yana okurların kalbinde
iz bırakan Gülten Dayıoğlu imzalı 'Fadiş',
50'nci yaşını 100'üncü baskıyla taçlan-
dırdı. Gülten Dayıoğlu'nun kendi yaşam
öyküsünden esinlenerek kaleme aldığı,
küçük bir kızın sevgi ve duygu yüklü öy-
küsünü anlatan romanla 'Fadiş', 1971 yı-
lından bu yana üç kuşağın en yakın
arkadaşı oldu. Tüm Türkiye'nin kalbinde

yer eden 'Fadiş', bu 50 yıl süresince sayısız
hayata dokundu. Yediden yetmişe herke-
sin kendinden bir şeyler bulduğu, 'Fadiş'
yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği
dirençle okurlara örnek de oldu. 'Fadiş'in
okuyucuyu kimi zaman hüzünlendiren
kimi zamansa umutlandıran yaşam serü-
veni, 50. Yılında çıkartılan özel baskısıyla
okurlarının karşısına çıkıyor. 

A vrupa Müze Forumu yaptığı açıklama-
nın ödül gerekçesinde, "Yerel halkın
desteği ve katılımı ile birlikte gerçekleş-

tirdiği kültürel çalışmalar, kırsal yaşam zen-
ginliğini temel alarak, sosyal ve ekonomik
hayatın canlanmasında çok başarılı ve örnek
projelere imza atmak, son yüzyılda dramatik
sosyo-ekonomik dönüşümler nedeniyle yaşa-
nan göç sorununu gündeme taşımak, yerel
halkın yaşamını ve hikayelerini kurumsal bir
kimlik ile tanıtmak, bölgenin tarihi ve kültürel
mirasını örneklendirerek dünyaya taşımak ve
sosyo ekonomik yaşamına katkı koymak" ifa-
delerine yer verdi.

Amaç kültür mirasını taşımak

Ödülü Silletto Trust üyesi Carol Jackson ve
EMYA Jüri üyesi Dina Sorokina’nın elinden
alan müze kurucusu Kenan Yavuz, "Doğup
büyüdüğüm topraklara borcumu ödemek
amacıyla sosyal sorumluluk projesi olarak on
yıllık bir emek sonucu ailem ile birlikte kurdu-
ğum müzenin, uluslararası alanda böylesine
büyük bir ödül ile taçlandırılmış olmasından
gurur duyuyorum. Amacımız; Anadolu’nun
kültür mirasını ve büyük medeniyetimizin iz-
lerini geçmişten geleceğe taşımaktır. Değiş-

memesi gereken güzelliklerimizi korumak ve
zaman-mekân ilişkisi içerisinde yeni nesillerin
dimağında canlı tutmak zorundayız. Zira,
mekân olmadan medeniyetimizi yeni kuşak-
ları hafızasına nakşetmek mümkün olmaya-
caktır” dedi.

Kültür elçisi olacağız

Dünya müzecilik anlayışına yepyeni bir bakış
açısı getirmeye çalıştıklarını anlatan Kenan
Yavuz, "Yaşanmışlıktan hareket ederek, köyle-
rimizde virane olan evlerden topladığımız taş-
lar ve ahşaplar ile 26 farklı mekândan oluşan
15 bin metrekare büyüklüğe ulaşan bir köy
inşa ettik. Gördüğümüz yoğun ilgi ve talep
nedeniyle, Selçuklu mimarisi ile "han" şek-
linde bir konaklama tesisini de önümüzdeki
turizm sezonuna yetiştireceğiz. Kültür ve de-
neyim turizmine öncülük edecek tesisimize
'Taşların Konuştuğu Mekân Loru Han' ismini
verdik. Bayburt’un kadim kültürünü, Dedem
Korkut’u, Şair Zihni’yi, Ağlar Baba’yı tanıta-
cak, yerel folklörümüzün tüm inceliklerini,
dokusunu ve kokusunu müze ziyaretçileri ve
misafirleri ile paylaşacak, onların birer kültür
elçisi olarak Bayburt’tan ayrılmalarını 
sağlamaya gayret edeceğiz”dedi. DHA

Oya Aydoğan, 10 Şubat
1957'de Cemal-Güldane
Aydoğan çiftinin kızı ola-

rak Erzincan'da dünyaya geldi.
Sekiz yaşına kadar ailesiyle birlikte
İstanbul'un Beyoğlu semtinde yaşa-
yan oyuncu, Fransız Kız Ortaoku-
lu'nda eğitim aldıktan sonra Saint
Michel Fransız Lisesi'nde okudu.
Aydoğan, küçük yaşlarda oyuncu
olma hayali kurarak, 1975'te Alev
Gün adıyla bir güzellik yarışma-
sında birinci oldu. Fakat ailesinden
gelen baskılar nedeniyle ödülü iade
etmek zorunda kaldı. Bir sene sonra
Ses Dergisi'nin düzenlediği 8. Si-
nema Artisti Yarışması'nda birinci-
liği elden eden Aydoğan, 1975'te ilk
başrolünü "Deli Şahin" adlı filmde
Cüneyt Arkın ile paylaştı. Oya Ay-
doğan, 1978'de Ertem Eğilmez ya-
pımı "Neşeli Günler adlı filmin
oyuncu kadrosuna dahil edilerek,
"Zeynep" karakterini canlandırdı.
1982'de ise "Yedi Bela Hüsnü" fil-
minde Kemal Sunal ile başrolde yer
aldı. İlk evliliğini 1979'da Haluk
Ulusoy ile gerçekleştiren oyuncunun
bu evliliği çok uzun sürmedi. Aydo-
ğan, ikinci evliliğini 1988'de Anava-
tan Partisi İzmir il yöneticilerinden
Latif Demirbağ ile yaptı ve bu evli-
likten Gurur adında bir oğlu oldu.
1980'li yıllarda bir süre gazinolarda
şarkıcılık yapan Aydoğan, 1986'da
Küçük Emrah olarak bilinen şarkıcı
ve oyuncu Emrah İpek ile yer aldığı
"Merhamet" isimli filmin yapımcılı-
ğını üstlendi. Aydoğan, 2007-2010
arasında "Bez Bebek" adlı fantastik

çocuk dizisiyle ekran karşısına geçti.
2011'de ise sunuculuğunu Emel
Müftüoğlu ile üstlendiği "Şekerli
Kahve" isimli televizyon progra-
mında yer aldı.

13 televizyon dizisinde rol aldı

Vefatından kısa bir süre önce Ler-
zan Mutlu ile "Söylemezsem
Olmaz" adlı magazin programında
sunuculuk yapan Aydoğan, 2011'de
verdiği bir röportajda, iyi derecede
Fransızca, orta düzeyde İngilizce
bildiğini ve çocukluk yıllarında ido-
lünün Türkan Şoray olduğunu açık-
lamıştı. Aydoğan, 1976 ile 2016
arasında 51 sinema filmi ve 13 tel-
evizyon dizisinde rol alarak, Ferdi
Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal
Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm
Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın,
Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi

birçok sanatçı ile başrolü paylaştı.
Uluslararası Çayda Çıra Film Festi-
vali'nde "Onur Ödülü"ne 2013'te
layık görülen oyuncu, 2014 Sadri
Alışık Ödülleri'nde komedi dalında
"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve
15. Yıl İnternet Medyası Ödülle-
ri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur
Ödülü"nü kazandı. Oya Aydoğan, 8
Mayıs 2016'da aort damarı yırtıl-
ması sebebiyle ameliyat oldu. 15
Mayıs 2016'da ise tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybetti. Aydo-
ğan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus
Mezarlığı'na defnedildi.

Şefkat gösteren arkadaşımdı

Usta oyuncunun vefatının ardından
düzenlenen cenaze töreninde konu-
şan müzisyen Orhan Gencebay, Ay-
doğan'ı şu sözlerle anlatmıştı: "Çok
eski dostum. Daha doğrusu ben
onun abisiyim, o da benim karde-
şimdi. Ailemden biri gibiydi. Hele
son yıllarda haftanın neredeyse her
günü, bazen birkaç günü görüşür-
dük. Pazar günleri de birlikte kahv-
altı yapardık. Son derece sevgi
doluydu. Çok iyi bir insandı. Mesle-
ğinde çok başarılıydı." Oyuncu Halil
Ergün ise Aydoğan'ın vefatının erken
olduğunu belirterek, "Bazı anlar var
ki insan çok şey anlatmak ister ama
anlatamaz. Oya, hayatımda bana en
çok şefkat gösteren arkadaşımdı. Sa-
ğına, soluna, insanına, hele sanatına
gerçekten çok şefkatli bir insandı. 
Sinemayı çok seviyordu. Mesleğine
aşıktı. Çok üzgünüz." ifadelerini 
kullanmıştı. 

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Oya Aydoğan'ın
vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Aydoğan, 5'inci ölüm
yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı

MUZE ICIN
ANLAMLI ODUL
MUZE ICIN
ANLAMLI ODUL
MUZE ICIN
ANLAMLI ODUL
MUZE ICIN
ANLAMLI ODUL
MUZE ICIN
ANLAMLI ODUL
MUZE ICIN
ANLAMLI ODUL
İş insanı Kenan Yavuz'un doğup büyüdüğü Bayburt
Beşpınar köyünde kurduğu etnografya müzesi Avrupa
Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu (EMF)
tarafından düzenlenen EMYA (European Museum of
the Year Award) SILLETTO büyük ödülünü kazandı

Yavuz son olarak, "Bu muhteşem başarıya ulaşmamıza katkı
koyan Başta Bayburt Valimiz sayın Cüneyt Epcim’e, Belediye
Başkanlarımıza, Yönetim ve Danışma kurulu üyelerimize ve el-
bette başta eşim Sibel Yavuz ve ailem olmak üzere Bayburt
halkına ve Beşpınar köyündeki hemşehrilerime şükranlarımı
sunuyorum. Ülkemize bu güzelliği kazandırmak bizim için
büyük bir övünç vesilesi oldu” değerlendirmesinde bulundu.

İhsan Yüce
unutulmuyor
İhsan Yüce
unutulmuyor
İhsan Yüce
unutulmuyor
İhsan Yüce
unutulmuyor
İhsan Yüce
unutulmuyor
İhsan Yüce
unutulmuyor

Rüya gibi bir yer Kapadokya

Fadiş artık
50 yaşında

Oya Aydoğan
gideli 5 yıl oldu

Şükranlarımı sunacağım
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TOKYO Paralimpik Oyunları'nda 
Türkiye'yi temsil edecek milli atıcı 
Çağla Baş, hedeflediği madalyaya 
ulaşabilmek için yoğun şekilde çalışı-
yor. Türkiye, Avrupa ve dünya şam-
piyonalarında dereceleri bulunan 
milli sporcu, haftanın belirli günleri 
Altınordu ilçesi Durugöl Mahalle-
si'ndeki Havalı Silahlar Atış Poligo-
nu'na gidiyor. Çağla, Tokyo 
Paralimpik Oyunları'nda madalya 
kazanabilmek için antrenmanlarını 
aksatmadan sürdürüyor. Antrenman 
dışındaki vaktinin büyük bölümünü 
4 yaşındaki kızı Elisa Doğa ile geçi-
ren başarılı atıcı, evde çeşitli etkinlik-
ler düzenliyor. Çağla Baş, birlikte 
resim çizdiği, oyunlar oynadığı kı-

zına zaman zaman hikaye kitapları 
okumayı da ihmal etmiyor. İstanbul 
Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü spor-
cusu Çağla,  bu sporda en büyük 
destekçisinin ailesi olduğunu söyledi. 
Kızına örnek olabilmek ve güzel bir 
gelecek hazırlamak istediğini dile ge-
tiren milli atıcı, bunu başarabilmek 
için antrenman ve kampların dışın-
daki zamanda kızının yanında oldu-
ğunu ifade etti. Çağla, kızına en çok 
saygılı ve dürüst olmayı öğretmeye 
çalıştığını, şimdiye kadar bunda ba-
şarılı olduğunu belirtti. 

Elimden gelen mücadeleyi vereceğim 

Daha önce birçok başarıya ulaştığını 
anlatan Çağla, en büyük hedefinin 

paralimpik oyunlarında madalya 
almak olduğunu vurguladı. Çağla 
Baş, hazırlık çalışmalarının çok ke-
yifli geçtiğini ifade ederek, Tokyo ön-
cesi sürekli kamplara gittiğini ve 
hazırlıklarını buralarda da milli 
takım antrenörlerinin gözetiminde 
sürdürdüğünü kaydetti.  
Tokyo Paralimpik Oyunları'na en iyi 
şekilde hazırlandığını belirten Çağla, 
"Tokyo öncesi çok hazır ve zinde ol-
duğumu düşünüyorum. Şimdilik her 
şey yolunda ve bir problem yok. İn-
şallah oraya giderek elimizden gele-
nin fazlasını yapacağım." diye 
konuştu.  
Çağla, Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı'nın bir yıl ertelenmesinin kendile-

rine avantaj sağladığının da altını çi-
zerek, "Bu süre içerisinde eksikleri-
mizi giderme imkanı bulduk. Şimdi 
koyduğum hedefe daha fazla kon-
santre olmuş durumdayım. Tokyo'da 
madalyayı alabilmek için elimden 
gelen mücadeleyi de vereceğim." de-
ğerlendirmesinde bulundu.Birçok 
ulusal ve uluslararası şampiyonada 
madalya kazandığını vurgulayan 
milli sporcu, "Uzun bir çalışma son-
rası yarışmalara katılıyorsunuz. 
Bunun sonucunda da madalya ka-
zanmak ve bayrağımızı göklere taşı-
mak çok gurur verici. Bu, müthiş bir 
duygu. İnanıyorum ki aynı duygu ve 
gururu bu kez Tokyo'da yaşataca-
ğım." ifadelerini kullandı.

Çağla olimpiyat için iddialı durumda

YİĞİT Caner Aydın, "2017 ve 2019 yılla-
rında takım halinde 2 dünya şampiyon-
luğu elde edip rekor kırdık. 2019'da 
bireysel olarak Avrupa şampiyonluğu 
kazandım. Şimdiki hedefim ise temmuz 
ayında Çekya'daki kota yarışlarında ba-
şarılı olup, Ağustos ayında olimpiyat 
kürsüsünde yer almak" dedi. Milli okçu 
Yiğit Caner Aydın, "Tam kapanma süre-
cinde Okçular Vakfı'nın sağladığı izole 
antrenman imkanları doğrultusunda ça-
lışmalarımızı haftanın 5 günü sürdürü-
yoruz. Ayın 12 günü Milli Takım 
kamplarımız oluyor. Günde 5-6 saat an-
trenman yapıyoruz. Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı'nın Tokyo Paralimpik Oyunları 
için kota alan ve kota mücadelesi veren, 
'Olimpiyat Havuzu'ndaki sporcular için 
aşı önceliği sağlaması sonrası ilk doz 
aşılarımızı olduk. Bu da bizi psikolojik 
açıdan da rahatlattı" diye konuştu. "Şu 
anda tüm konsantrasyonum 2-10 Tem-
muz tarihlerinde Çekya'nın Nove Mesto 
kentinde düzenenecek olan Dünya Sıra-
laması Turnuvası'nda. Buna bir kota te-
lafi yarışı da diyebiliriz" diyen Aydın, 
"Mayıs 2020'de İtalya'da düzenlenmesi 
planlanan Avrupa Şampiyonası önce er-
telendi sonra tamamen iptal oldu. O 
turnuvada Avrupa kıtasına verilen tek 
kota şampiyona ait olacaktı. Yarışma ya-
pılsa, Temmuz ayında kota şansım ol-
mayacaktı. Ancak İtalya'daki iptal 
kararıyla birlikte oradaki tek kota da 
Çekya'da tüm kıtalara açık olan 2 kotaya 
eklenince şimdi şansım 1'ken 3'e yük-
seldi" ifadelerini kullandı. 

Madalya getirmek istiyorum 

Yiğit Caner Aydın, 24 Ağustos-5 Eylül 
tarihleri arasında Tokyo'da düzenlene-
cek olan Paralimpik Oyunları'nda kür-
süye çıkacağına inandığını belirterek, 
"Hayalim hep Tokyo'da kürsüye çıkmak. 
Başarı ya da başarısızlığa hazırım ama 
ben hep bir şeyler için emek verip sonra-
sında akışa bırakma taraftarıyım. Elim-
den gelenin en iyisini yaptığımda bir 
şekilde kapıların açılacağını hissediyo-
rum. Kaza geçirmeden önce 2012 yı-
lında Londra Olimpiyatları'nı izleyip, 
'Keşke bir gün sporcu olup olimpiyatlara 
katılsam' demiştim. Şimdi bu hayali ya-
şama zamanımın geldiğini hissediyo-
rum" diye konuştu.

HAYAT MİSYONU  
OKÇULUK

Dünya 3 numarası olan Okçular Vakfı 
ve Paralimpik Okçuluk Milli  

Takımı'nın 28 yaşındaki başarılı 
okçusu Yiğit Caner Aydın, 24 Ağustos- 
5 Eylül arasında düzenlenecek olan 
Tokyo Paralimpik Oyunları'na giden 

yoldaki kota yarışlarına dair  
hazırlıklarını ve "Hayat misyonum" 

dediği TekeRRenk Projesi'nin  
detaylarını anlattı

A Milli Futbol Takımı 
Teknik Direktörü  

Şenol Güneş,  
2020 Avrupa  

Şampiyonası'nda 
(EURO 2020)  

başarılı olacaklarına 
inandığını söyledi

A  Milli Futbol Takımı Teknik Direk-
törü Şenol Güneş, EURO 2020 
öncesinde Antalya'da gerçekleştiri-

lecek ilk etap kampının kadrosunu duyur-
duğu çevrim içi toplantıda, basın 
mensuplarına açıklamada bulundu. Sözle-
rine Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başla-
yan Güneş, Türkiye'nin büyük bir ülke 
olduğunu ve milli takımın ülkeyi temsil etti-
ğini hatırlattı. Ay-yıldızlı takımı korumanın 
ve sahiplenmenin asli görevleri olduğunu 
vurgulayan Güneş, "Başarımızın toplumu-
muzda güven getireceğini biliyoruz. Hedefi-
miz, umutları mutluluğa çevirmekti. Başarı 
istiyorduk ve bunda mesafe aldığımızı dü-
şünüyoruz. Hedefimiz ve planımız belli. Biz 
büyük bir aileyiz, futbolcular bizim çocuk-
larımız. Birlikte olduğumuzu unutmayalım. 
Farklılıklarımız olacak ama bütünlüğümüz 
bozulmayacak. Futbol ortak değerimiz, tar-
tışacağız ama birlikte yarışacağız. Sevda-
mız da imtihanımız da büyük. Türkiye 
kazanırsa biz de kazanacağız. Türkiye için 
kazanmak istiyoruz. Büyük hayallerimiz 
için büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. 
Zaman ve sabır en büyük ilacımız olacak, 
çok çalışacağız. Gurur duyulan, inançlı, 
skor üreten bir takım olmak istiyoruz." ifa-
delerini kullandı. 

Umut verici bir takım 

Futbolun yaşanan olumsuzlukları unuttur-
mayacağını ama insanlara umut vereceğini 
dile getiren Güneş, şöyle devam etti: "Spor 
birlikte davranmanın önemini hatırlatır. Av-
rupa Şampiyonası, Dünya Kupası insanları 
bir araya getiriyor. 3,5 milyar izleyicisi var, 
bu da önemini ortaya koyuyor. Din, dil, ırk 
farkı olmadan milyarlarca kişinin aynı duy-
guyu hissetmesinin tadını yaşayacağız. 
Kadro dışında kalan isimlerin buraya kadar 
verdikleri emeğe teşekkür ediyorum. Bu 
kadroya çağrılma ihtimalleri bulunan oyun-
cular çalışmaya devam etsin, hepsini takip 
ediyoruz. Geniş kadroda birçok oyuncu-
muz var. İnatçıyız, kenetlendik. Umudu-
muzu kaybetmeden yarışacağız. Birlik olup 
ortak hayal kurunca her şeyi başardığımızı 
gösterdik, bunu tekrarlayacağız. Yüreği-
mizdeki umutla yaşayacağız. Kurduğumuz 
hayallerle buraya geldik, hayallerimizi ger-
çekleştirerek buraya geldik. İnsanımız her 
alanda en iyisine layık. Biz de futbol ala-
nında en iyisini yapmaya çalışacağız. Güzel 
oyun göstereceğiz. Gruptan daha yukarı-
lara çıkmak için olağanüstü gayretimiz ola-
cak. Avrupa Şampiyonası çok önemli, her 
turnuva önemli. Avrupa Şampiyonası ve 
Dünya Kupası'nda iddiasız olma düşünce-
miz yok. Avrupa Şampiyonası'nda denk ta-
kımlarla oynayacağız. Bizden bir kademe 
yüksek olarak İtalya'yı görüyorum. Diğer 
takımlar da güçlü takımlar. Her takımın çı-
kabileceğini düşünüyorum. Alacağımız bir 
galibiyet gruptaki dengeleri yerinden oyna-
tacaktır. Birinci ve ikinci çıkma durumu dı-
şında en iyi üçüncü de çıkabilecek. Bu 
grupta ne olacağı hiç belli olmaz. FIFA sı-
ralamasında bu ülkeler iyi durumda. On-
lara karşı üstünlük sağlarsak sıralamada da 
iyi yerlere geliriz." 

Sakatlık açıklaması 

Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle Cenk 
Tosun ve Salih Uçan'ı milli takıma çağıra-
madığını belirtti. 
Caner Erkin'in kadroya çağrılmamasıyla il-
gili soruyu 68 yaşındaki teknik adam, "Sol 
bek seçiminde zorlandık. Caner, bizim için 
çok değerli bir oyuncu. Katılım, istek olarak 
çok iyi olduğunu düşünüyorum. Verim ola-
rak ise beklentimizin altında kaldı. Caner 
Erkin'in oyun olarak istekli olmasına rağ-
men defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. 
O yüzden Rıdvan Yılmaz'ı tercih ettik." şek-
linde cevapladı. Güneş, yapacakları hazırlık 

maçlarında tüm oyuncuları dengeli kullan-
mak istediklerini, İtalya karşılaşmasında en 
iyi kadroyla sahada olacaklarını aktardı. 

Erken kamp önemlidir 

İlk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu 
belirten deneyimli çalıştırıcı, şunları kay-
detti: "Üç rakibimizin de analizini yaptık. 
Futbol sürprizlere açık. Futbolun heyecanı 
çok güzel, keyif veren bir olay. İnsanları gü-
zelliğiyle şaşırtmalı. Bu ortak bir oyun, zevk 
alamıyorsanız orada ne işiniz var. Oyuncu-
larımıza hep birlikte destek olacağız. 
Kampta 2-3 günde bir oyuncularımıza test 
uygulayacağız. Aşıyla ilgili Sağlık Bakanlı-
ğımız öncelik tanıdı.  
Hastalığı geçirenler için zaten aşıya gerek 
olmuyor. Ben ayrım yapılmasını istemiyo-
rum, herkesin aşı olması lazım. Oyuncula-
rımız, pandemide evinde oturan insanların 
zihnindeki travmayı silebilecek zemini ha-
zırlıyor. Evlerimizde gergin, mutsuz, huzur-
suz insanlarımıza bir nebze olsun nefes 
alma şansı veriyor." Oyuncu tercihlerini ya-
parken, yedek bekletmeyi düşündüğü fut-
bolcular için tecrübelilere göre gençleri 
seçtiğini vurgulayan Güneş, Beşiktaş ile 
Fraport TAV Antalyaspor arasında oynana-
cak Türkiye Kupası finalinin tarihi düşü-
nülmeden kamp tarihinin seçilmiş olması 
eleştirilerine şu şekilde yanıt verdi: "Erken 
kampla ilgili haksızlık çok oluyor. Eleştiri-
nin boyutu bazen fazla oluyor.  
Organizasyonlar bugün değil sezon ba-
şında yapıldı. Gelecek sezonun planlaması 
da şimdiyapıldı.  
Bunu yapıyoruz, sonra değiştir diyorlar. 
Böyle bir şey yok. 4 Mayıs'ta da boşluk 
vardı ama takımlar 18'ini istedi. İnsanlar 
bir şey talep edip sonra suçlu arayacaksa 
olmaz. Takımın formsuzluğu, sakatlığı ya 
da başka sebepler hepsi olabilir ama ba-
şarısızlığa mazeret bulmak için uğraşıla-
cağına başarı için bir şeyler yapılmalı. 
Ben hiçbir kulübü diğerine tercih etmem 
ama planlamalar sezon başında yapılır. 
Hakemlere de ben tek sebep bulmuyorum. 
Şampiyonluk herkesin ayağına geliyor, her-
kes kullanabilir. Siz bunu sürekli yapıyorsa-
nız sorun sizde. Ekonomik sorun her sene 
varsa ve sizin borçlarınız büyüyorsa buna 
sebep başkasını bulmayın. Bu durumlar 
ürünü düşürüyor." 

UEFA nezdinde güçsüz değiliz 

Şenol Güneş, UEFA'nın 2021 Şampi-
yonlar Ligi finalini İstanbul'dan 
Portekiz'in Porto kentine alma ka-
rarına ilişkin de açıklamada bu-
lundu. Şampiyonlar Ligi finaline 
ev sahipliği yapmayı hak ettikle-
rini ve bu yolda hem devletin 
hem de federasyonun çok iyi ça-
lıştığını aktaran Güneş, "Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nı hazırladık. 
Olağanüstü koşullar var, pan-
demi nedeniyle ertelendi. Se-
yirci alınmayacaksa bunun 
yararlı olacağını düşünüyo-
rum. Hakkımız baki kalarak 
tekrar olacak. 2023, çok anlamlı 
bir yıl. Seneye de  
UEFA Süper Kupa finali olacaksa 
benim için çok olumsuz değil. Elimizden 
alındı diye düşünmüyorum.  
UEFA nezdinde güçsüz değiliz.  
Bu sene Şampiyonlar Ligi finalini alsaydık 
statta izlenmeyecekti ama taraftarın olduğu 
bir final daha iyi olacaktır." diye konuştu. 

Yüzde yüz garanti 

Şenol Güneş, Dünya Kupası'nı Avrupa 
Şampiyonası'ndan daha çok önemsediğini 
belirtti. Avrupa Şampiyonası'na katılım 
hakkı kazandıklarını, Dünya Kupası'nın ise 
henüz belirsiz olduğunu vurgulayan 

Güneş, "Dünya Kupası ya da Avrupa Şam-
piyonası'ndan tercih yapacak olursam şu 
anda Avrupa Şampiyonası'ndayız. Dünya 
Kupası'nı yüzde yüz garanti etseler onu ter-
cih ederdim. Doğru işler yaparak gruptan 
çıkmak istiyoruz. Buradaki deneyimlerimizi 
Dünya Kupası'ndaki elemelerde iyi kullan-
mak istiyoruz. Bu oyuncu grubunun iki tur-
nuva daha geçireceğini düşünüyorum. Bu 
oyuncuları geçmek için uğraşacak futbolcu-
ların olacağı yeni bir düzenleme de yapaca-
ğız. O yüzden üretime geçmemiz lazım. 
Sorunları düzeltmek için, yatırım için emek 
vermek ve para harcamak gerekiyor.  
Yurt dışına harcadığımız paralarla bu işi 
düzeltemeyiz. Keşkem yok, çünkü yaptığım 
işe inandığım için yaptım. Keşkeleri fazla 
olan adamın başarılı olacağına inanmıyo-
rum. Bunlar futbol içerisinde var. Siz her 
zaman hazır olacaksınız, çağrıldığınızda en 
iyisini yapacaksınız. Oyuncu, takım hazır 
olacak. Hazır değiliz dersek yapacak bir şey 
yok, o zaman burada olmayacağız." değer-
lendirmesinde bulundu. Seçtikleri kadro 
üzerinde eleştirilerin olmasını normal karşı-
ladığını anlatan Güneş, "Kadro üzerinde 
eleştiri olacak. Eleştiri daha doğruyu bula-
bilmek için olmalı. Ben de taraftar ya da 
futbolsever olsam İtalya birinci olur diye 
düşünüyorum. İsviçre hücum yönü zengin, 
Galler savunması iyi olan ve kontratağa iyi 
çıkan bir takım. İtalya her ikisini de iyi yapı-
yor. Güçlü takımlar, onlara karşı çözüm 
üretmek daha önemli. Bizim Hollanda, 
Norveç ve Letonya maçlarına bakarsak 
hangisinden 3 puan beklersiniz deseler Le-

tonya dersiniz ve biz sa-
dece ondan 3 puan 

alamadık. Futbol, 
böyle bir oyun. Yapa-
bildiğimiz tüm sürp-
rizleri yapacağız." 

ifadelerini kullandı. 
Kadronun 

30'dan 26 kişiye düşürülme durumunun 
pozisyon ihtiyacına göre yapılacağını akta-
ran Şenol Güneş, şöyle devam etti: "Yurt 
dışındaki oyuncuların da sorunları var. Ku-
lübünde hocasıyla, ekonomik açıdan veya 
oynayıp oynamama sorunu olabiliyor. 
Cengiz çok önemliydi ve uzun süredir fay-
dalanamadık. Merih de çok önemli ama 
elemelerde kullanamadık. Kaan'ı da kulla-
namadık. Elimizdeki oyuncular çok önemli.  
Umut Meraş, Kenan Karaman ikinci ligde 
oynuyor. Rakiplerimizin tüm oyuncuları 
Avrupa'da üst seviyelerde oynuyor. Artık 
kendimize böyle bakmayalım. Biz oynarken 
o havayı da veriyoruz. Kendimizi onlarla 
bir görüyoruz. Biz Hollanda, Almanya ve 
Fransa gibi takımlarla oynayabildiğimizi 
gösterdik. Biz yarışan bir takımız. Bu ta-
kıma aldığımız oyuncuları süs olarak almı-
yoruz. Baktık oynayacak önünü açacağız, 
yoksa geri gidecek.  
Yurt dışındaki oyuncuların mental avantajı 
var. Kulüp, taraftar, medya ilişkisi var. Bu-
radaki futbolcunun abartılı ilgi ya da tepki 
görmesi hayatını ve otokontrolünü değişti-
riyor. Bu oyuncular idol oluyor.  
Oyuncularımız da iyi örnek olmalı.  
Oyuncularımızı hak etmediği eleştirilerle 
yok etmemeliyiz.  
Biz Avrupa içinde yaşayabilir ülkeyiz ama 
kurallara bağlı değiliz.  
Kuralları işimize gelir şekilde kullanmak 
istiyoruz."

SENOL GUNES  
INANC ICINDE 

Şenol Güneş, 
UEFA'nın 2021 
Şampiyonlar Ligi 
finalini İstan-
bul'dan  
Portekiz'in Porto 
kentine alma 
kararına ilişkin 
de açıklamada 
bulundu

Şenol  
Güneş
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T ürkiye’de 11-13 Haziran’da yapılması
planlanan Türkiye Grand Prix’si Covid-
19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal

edildi. F1’in resmi internet sitesinden yapılan
açıklamada konuyla ilgili olarak, 11-13 Haziran
haftasında yarış yapılmayacağını, Fransa
Grand Prix’sinin 18-20 Haziran’a kaydırıldığı
ve 25-27 Haziran’da Avusturya’da bir yarış
daha düzenleneceği ifade edildi.Formula
1TM’nin açıklamasında görüşlerini belirten
Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Do-
menicali, “Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört
gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kı-
sıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity
İstanbul Park’ta olamayacağız. Yarışın Tür-
kiye’de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren
Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türki-
ye’deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için
teşekkür ederiz. Fransa’daki yarışı öne çektik,

Avusturya’da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve
Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uy-
gulama konusunda hızlı davrandılar. Yılın ba-
şından bu yana tüm iş ortaklarımızla güzel
çalışmalar gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte de
2021 yılı takvimine Türkiye’yi dahil etmek için
Intercity İstanbul Park yönetimi ile yakından
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Organizasyon önemliydi ama...

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise
“Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın
en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM
yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye’ye getirme
konusundaki motivasyonunu oldukça artır-
mıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM
CEO’su Stefano Domenicali ile de büyük bir
uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir
dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye’de dü-

zenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendi-
sine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gel-
diğimiz noktada İngiliz Hükümeti’nin almış
olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde
11-13 Haziran’da gerçekleşecek olan Türkiye
yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi.
Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüz-
deki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleş-
mesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor.
Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış orga-
nize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity
İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu
hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüz-
deki yıllarda tekrar Türkiye’ye getirmek için ça-
lışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
Formula 1TM yönetimi de yarışın burada ger-
çekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiği-
miz yıl Türkiye’ye yaşattığımız bu gururu bu yıl
tekrar edeceğiz” ifadelerini kullandı. DHA

"Play-Off bambaşka" diyerek final
maçlarının farklı geçeceğini ifade
eden genç çalıştırıcı, "Bizim takım
tecrübeli takım ama sadece tecrübe
yetmez. Şans ve hatalar var. Çok
zorlu. İstanbulspor iyi takım, 3-4 se-
nedir aynı sistemle, son 2 senede 1-
2 oyuncu hariç aynı oyuncularla
oynuyorlar. Ben inanıyorum. Bizim
takım tam hazır" dedi. Futbolculuk
döneminde Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor, Kayserispor ve Gençler-
birliği ile Süper Lig'e çıkma sevinci
yaşadığını, antrenör olarak aynı ba-
şarıyı Hatayspor'da gösterdiğini ha-
tırlatan Mert Nobre, "İnşallah bu
sene Altay'da şampiyon olacağız.
Bizim takımımız kaliteli. Normalde
Play-Off'a kalmadan direkt çıkardık.

Adana Demirspor ve Giresunspor
çıktı ama bence bizim takımda çok
iyi kadro var. Maalesef ilk 2 olmadı.
Bir şansımız daha var. Yüzde 100
motivasyonla inşallah kupayı alıp
şampiyon oluruz" diye konuştu.

O önemli bir silah

Altay'da üçüncü kez üst üste gol
kralı olan Portekizli forvet Marco
Paixao'nun kendileri için çok önemli
bir isim olduğunu söyleyen Yar-
dımcı Antrenör Mert Nobre,
"Marco çok iyi bir golcü. Gençler-
birliği'nde oynarken ona karşı forma
giydim. Tam bir golcü. Üç sene gol
kralı oldu. Her yıl 20 golü aştı.
Marco bizim büyük silahımız" 
yorumu yaptı.

TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'e çıkmak
için play-off müsabakalarında müca-
dele edecek olan Yılport Samsuns-
por'da Kulüp Başkanı Yüksel
Yıldırım, "Biz temiz bir futbol istiyo-
ruz, temiz bir yönetim istiyoruz"
dedi.Yılport Samsunspor Kulübü
Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direk-
tör Ertuğrul Sağlam, genel menajer

Mustafa Aztopal ile birlikte basın
toplantısı düzenledi. Kendi adına
üzerinde bir çok oyun oynandığını
ifade eden Yüksel Yıldırım, "Türki-
ye'ye gelip de böyle kirli oyunların
içine girecek insan değilim. Belki beni
kurtlar sofrasında yiyebilirler, belki is-
temeyebilirler ama ben doğru yaptı-
ğıma inanıyorum. En önemlisi Türk
futbolu için doğru söylediğime inanı-
yorum ve doğruları söyleyeceğim.
Beni susturmak isteyen de susturabi-
lir. Ama bu saatten sonra şunu bilsin-
ler ki Samsunspor Kulübü eski
Samsunspor Kulübü değil. Bizim gö-
nüllerin şampiyonu olduğumuzu her-
kes söylüyor. Benim birkaç
söylemimden sonra üzerimde inanıl-
maz oyunlar başladı, hayatımda gör-
mediğim iftiralar. Samsunspor'u da
bu oyunun içine çekiyorlar. Ben çok
temiz bir insanın, kirli olsaydım bu-
güne kadar böyle dolaşamazdım. Biz
temiz bir futbol istiyoruz, temiz bir
yönetim istiyoruz. Türkiye'de maale-
sef olmuyor. Türkiye'de final maçları
kısıtlı da olsa seyircili oynanabilir.
Bunu Türkiye Futbol Federasyonu
bizim üzerimizden bir fırsat olarak
göstermelidir" dedi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden
Altekma, altyapısından yetişen orta
oyuncu Emir Pınar'la yeniden an-
laştı. 20 yaşındaki Emir Pınar’ın ça-
lışma azmi ve takıma katkısının
önemli olduğunu belirten Voleybol
Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Ber-
kant’tan sonra Emir'i de takımda

tuttuk ve bu iki oyuncu altyapımız-
daki diğer gençlere iyi birer rol
model olmaya devam edecek.
Emir'den beklentimiz büyük, o da
bu beklentiyi karşılayacak kapasitede
bir oyuncu. Emir'e sakatlıktan uzak
güzel bir sezon geçirmesini diliyo-
ruz" ifadelerini kullandı.
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TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde İstanbulspor'la
oynayacağı Play-Off yarı final ilk maçına hazırlanan
Altay'da Yardımcı Antrenör Mert Nobre, siyah-beyazlı
takımın finallere hazır olduğunu dile getirdi Burak altın
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Geçtiğimiz sezon genç ve altyapı
oyuncu ağırlıklı olan bir kadro ile
mücadele veren Bursaspor’da, de-
neyimli isimlerden biri olan Burak
Altıparmak, performansıyla öne
çıktı. Bir önceki sezon takıma
dahil olan 30 yaşındaki orta alan
oyuncusu, bu sezon özellikle gol-
lere yaptığı katkı ile dikkat çekti.
32 lig maçına çıkan, kupada da 2
maçta görev alan Altıparmak; se-
zonu 2 gol ve 10 asist ile tamam-
ladı. Takımda da en fazla asist
yapan oyuncu unvanını yakalayan
deneyimli futbolcu, aynı zamanda
3 bin 6 dakika oyunda kalarak; en
fazla süre alan isim de oldu.Burak
Altıparmak, bu sezon sergilediği
performans ile kariyerinin de hü-

cumsal anlamda en verimli sezo-
nunu geride bıraktı. Türkiye’deki
kariyerinde TFF 1. Lig, Misli.com
2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nda toplamda 196 maça çıkan
Altıparmak, 4 kez gol sevinci ya-
şarken bunların 3’ü de Bursaspor
formasıyla gerçekleşti. Daha ön-
ceki en verimli sezonunu 2012/13
döneminde, Almanya 4. Li-
gi’ndeki Berliner AK 07 ekibiyle
yaşayan Altıparmak, 7 golünün
yanı sıra bir asist ile toplamda 8
gole katkıda bulunmuştu. Bir ön-
ceki sezon da Bursaspor forma-
sıyla, 26 maçta bir gol ve 2 asist
gerçekleştiren deneyimli oyuncu,
özellikle gole katkısını bu sezon 4
katına çıkartmış oldu.
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Aytemiz Alanyaspor’un başarılı
orta saha oyuncusu Salih
Uçan, “Milli Takım formasını
giymek benim için her zaman
büyük bir onur. Elbette teknik
ekibin kararlarına saygı duyu-
yorum; ancak büyük de bir
hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi.
A Milli Takım Teknik Direktörü
Şenol Güneş, A Milli Takımın
EURO 2020 geniş kadrosunu
açıkladı. Aytemiz Alanyas-
por’da gösterdiği başarılı per-
formansla milli takıma davet
edilmesi beklenen ancak Şenol
Güneş tarafından açıklanan
kadroda kendine yer bulama-
yan Salih Uçan, sosyal medya
hesabı üzerinden konuyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Teknik
direktör Şenol Güneş’in karar-

larına saygı duyduğunu ancak
aynı zamanda hayal kırıklığı da
yaşadığını belirten Salih Uçan,
“Mesajlarınız ve destekleriniz
için çok teşekkür ediyorum.
Milli Takım formasını giymek
benim için her zaman büyük bir
onur. Elbette teknik ekibin ka-
rarlarına saygı duyuyorum;
ancak büyük de bir hayal kırık-
lığı yaşıyorum. 2 senedir iyi
futbol sergilediğimi düşünüyo-
rum. Yüzüme aldığım darbeyle
ilgili durumu atlattım. Antren-
manlarıma kaldığım yerden
devam ediyorum. Zoru severim,
pes etmek yok, mücadeleye
devam. Tüm teknik ekibe ve
arkadaşlarıma yürekten başa-
rılar diliyorum. #BizimÇocuk-
lar” ifadelerini kullandı.

Temiz futbol istiyoruz

Emir takımında kaldı



S on zamanlarda aşı randevula-
rında, bilgi kirliliği ve endişeye 
bağlı olarak aksaklık yaşandığını 

dile getiren İstanbul Gelişim Üniversi-
tesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Mehmet Başcıllar, halkın bi-
linçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Başcıllar, birçok kişinin aşı randevusunu 
almaması veya aldığı randevuya gitme-
mesinin halk sağlığı, sağlık sektörü ve 
ekonomiye etkilerini anlattı. Sağlık Ba-
kanlığı’nın aşı ve aşı ile ilgili randevular 
konusunda çalışmalarını özveriyle yü-
rüttüğünü dile getiren Başcıllar, “Bugün 
itibariyle yaklaşık 25 milyon doz aşının 
uygulandığını biliyoruz. Bu aşı kriterleri 
özellikle belirli yaş ve nüfus grupları 
odağında ilerliyor. Aşı sırası gelenler e-
nabız, e-devlet ya da merkez hekim ran-
devu sistemi üzerinden randevu alarak 
yerine getirilebiliyor. Yine aynı şekilde 
randevular, randevu öncesinde aynı 
usullerle iptal edilebiliyor. Hiç şüphesiz 
aşının koronavirüse karşı koruyuculuğu, 
etkinliğine dair sayısız araştırma var. Bu 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde or-
tada. Bu nedenle halk sağlığının korun-
ması noktasında aşının önemli bir 
gereklilik olduğu karşımıza çıkıyor” 
dedi. 

Kirli bilgi endişe verir 

Bireylerin sistem üzerinden aldıkları 
randevulara gitmemesi ya da randevu 
almamasının farklı boyutlarda incelene-
bileceğini söyleyen Başcıllar, bunun ne-
denleri arasında ise bilgi eksikliği ve 
endişe olduğunu belirterek, Öncelikle 
kişilerin hiç randevu almaması, yani aşı 
sırası gelmesine rağmen randevu alma-
masını bir boyutta inceleyebiliriz. Diğer 
bir boyutuyla ise aşı sırası gelip randevu 
alıp ama randevusuna gitmemesini in-
celeyebiliriz. Bunu da göz önüne al-
makta yarar var. Bunların arkasında çok 
farklı faktörler olabilir ama genel itiba-
riyle baktığımızda bu faktörleri psikolo-
jik ve sosyal olmak üzere iki boyutta ele 
alabilmek mümkün. Öncelikle şunu 
söylemek lazım, Türkiye’de 2021 yılı iti-
bariyle sosyal medya kullanıcısı sayısı 
60 milyon ki bu toplam nüfusun yüzde 
70’ine tekabül ediyor. Bilgi kirliliği sos-
yal medya aracılığıyla çok daha hızlı bir 
şekilde yol alabiliyor, ilerleyebiliyor. 
Yanlış bilgilerin çok sayıda kişilere ula-
şabilmesine yol açıyor. Bu da hiç şüphe-
siz toplumda endişeyi artırabiliyor. Öte 
yandan endişeyle beraber ve bilgi eksik-
liğini göz önüne aldığımızda kişinin gü-
venli alan olan evini terk etmesi, bir 
sağlık kurumuna gidecek olması, sağlık 
çalışanıyla temas edecek olması da yine 
bu endişeyi artırabiliyor” diye konuştu. 

Endişe iyi bir şey değil 

Endişenin, psikolojik boyutta erteleme 
davranışı sergilemesine neden olduğunu 
kaydeden Başcıllar, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Alınan randevunun iptal edile-
bilmesinin herhangi bir hukuki yaptırımı 
yok. Bu da keyfi kararlar verilebilmesine 
yol açabilir. Konunun sosyal boyutuna 

bakacak olursak; kişilerin aile içerisin-
deki rolleri. Örneğin, yaşlı, çocuk, en-
gelli bakımı veriyor olabilir. Aile içi 
roller, Türkiye’de özellikle bakım yükü-
nün kadınlar tarafından üstlenilmek zo-
runda olduğunu göz önüne aldığımızda 
aile içi roller de aşı randevusuna gidile-
memesine yol açabilir.” 

4 kişiden 1'i isteksiz 

Geçtiğimiz Nisan ayında, Ankara’da 
428 kişinin katıldığı aşı ile ilgili bir araş-
tırma yapıldığını aktaran Başcıllar, araş-
tırma ve sonuçları hakkında şu bilgileri 
paylaştı: Ankara’da yapılan 428 kişinin 
katıldığı bir araştırmanın, geçtiğimiz 
nisan ayında uluslararası hakemli, say-
gın bir dergide sonuçları kamuoyuyla 
paylaşıldı. Bu araştırma sonuçlarına 
göre, yaklaşık her 4 katılımcıdan biri 
aşıya isteksiz olduğunu, yerli ve yabancı 
aşı olsa dahi aşıya isteksiz olduğunu be-
lirten katılımcıların aşının yan etkileri 
nedeniyle endişe duyduğunu, aşının iç-
eriği hakkında bilgi sahibi olmaması ne-
deniyle kaygı duyduğunu veya 
yurtdışından gelmesi nedeniyle aşıya 
mesafeli yaklaştıklarını biliyoruz. Bunun 
bilimsel araştırma sonuçları söyledi.”

ESENYURT Belediyesi, Koronavirüsü ile müca-
dele kapsamında uygulanan 17 günlük ‘Tam Ka-
panma’ sürecinde sokak hayvanlarını yalnız 
bırakmıyor. Ekipler, can dostlarımızın hem bes-
lenmesine yardımcı oluyor hem de sağlık sorun-
larını gideriyor. Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 
05:00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde 
kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşla-
rın mağdur olmaması için çalışmalarına devam 
eden Esenyurt Belediyesi, sokak hayvanları için 
çalışmalarına devam ediyor. Tüm mahallelerdeki 
besleme alanlarının temizliğini de yapan ekipler, 
su ve mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Hayvanla-
rın sağlık sorunlarıyla da ilgilenen ekiplerin çalış-
maları sürüyor. TAYLAN DAŞDÖĞEN 

ESENYURT’TA yaşayan 23 yaşındaki milli paralimpik 
triatlon ve milli yüzücü Uğurcan Özer, sol kolundaki 
23 santim kısalık nedeniyle 8 yaşında rehabilitasyon 
amacıyla başladığı yüzme sporunda, başarılara elde 
etmeye devam ediyor. Yüzmede Avrupa Şampiyonası 
ve Akdeniz Oyunları'nda final, Kıtalararası Boğaz Ya-
rışı'nda 4 yıl üst üste birincilik, Balkan Şampiyona-
sı'nda 3 altın madalyanın sahibi olan Özer, triatlonda 
dünya kupasında 8'incilik elde ederken, Nisan ayında 
triatlon dalında yapılan iki yarışta da birinci oldu. Ya-
rışmalara, 2 yıldır Esenyurt Belediyesi’nin spor salon-
larında hazırlanan milli sporcu, spor hayatının yanı 
sıra akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Spor 
Yöneticiliği bölümü dördündü sınıfta devam ediyor. 
Milli yüzücünün gelecekteki hedefi, dünya şampiyo-
nasında Cumhuriyet tarihinde hiç elde edilmemiş ba-
şarıya ulaşmak. 

Ülkemi yurtdışında temsil edeceğim 

Yurt dışında yapılan birçok yarışta Türkiye’yi temsil 
ettiğini söyleyen paralimpik milli triatlon ve milli yü-
zücü Uğurcan Özer, “8 yaşında doktorların tavsiye-
siyle yüzmeye başladıktan sonra kolumu güçlendirdim 
ve lisanslı bir sporcu oldum. 12 yaşımda ilk yurt içi ya-
rışıma katıldım ve 16 yaşında yüzme milli takımında 
ilk milliliğimi Almanya yarışında aldım. Almanya, İs-
panya, İrlanda, Portekiz, Yunanistan ve Brezilya 
olmak üzere birçok yurt dışı yarışında ülkemi temsil 
ettim. Şimdi ise aktif triatlet olarak yurt dışında ülkemi 
temsil ediyorum. Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde, yurt 
içinde iki yarışa katıldım. Bunlardan bir tanesi, Mer-
sin’de Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği puanlı 
bir yarıştı ve o yarışta para triatlet kategorisinde birinci 
oldum. Aynı zamanda, kişisel kariyer rekorumu da kı-
rarak derecemi oldukça fazla geliştirdim ve yurt dışın-
daki rakiplerimize nazaran farkı kapatmaya başladım. 
Bundan sonraki yarışma ise Bodrum’da ‘Bodrum 
MW Challenge Triatlon’ adlı bir yarıştı. Yine burada 
bayrak takımı adına yüzme etabını bin 200 metrelik 
yüzme parkurunda 18.15 dakikalık süreyle tamamla-
yarak parkurdaki en iyi yüzme derecesine sahip 
oldum” dedi. 

Mottom: Engelsiz sporcuları geçmek 

Hayat sloganının engelli bir sporcu olarak engelsiz 
sporcuları geçmek olduğunu belirten Özer şöyle 
devam etti: “Rehabilitasyon amaçlı yüzme sporuna 
başladıktan sonra benim yüzmeyi değil, yüzmenin 
beni seçtiğini anladım ve bunu benimsedim. Hedefle-
rime giderken ülkemde ismimi hatırlatabileceğim ve 
insanlara duyurabileceğim bir şans olduğunu anladım 
ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bu 
süreçten sonra performans sporu yaptığım için sosyal 
yaşantıma dikkat ettim. Akademik hayatımda da hem 
sporu hem de okulu birlikte götürmeye çalıştım ve şu 
ana kadar düzenli çalışma ve elde ettiğim başarılarla 
çok daha iyi işlere imza atacağım. Benim mottom; en-
gelli bir sporcu olarak engelsiz sporcuları da geçmek. 
Bununla kendimi motive edip daha da hırslı bir şe-
kilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kolumdaki 23 
santim kısalık aslında benim için önemli değil. Rakip-
lerim karşısında kendimi asla eksik görmüyorum. 
Kendimi maksimum derecede zorlamak için yurt 
içinde zaten engelsiz sporcularla yarışmaya özen  
gösteriyorum.” FATİH POLAT

Son zamanlarda randevu almayanların veya aldığı randevuya gitmeyenlerin sayısında artış olduğuna dikkati çeken 
Dr. Mehmet Başcıllar, bunun bilgi kirliliğinin beraberinde gelen psikolojik ve sosyal nedenlerden dolayı olduğunu 
söyledi. Cezai yaptırımın olmamasının da randevu iptallerinde etkili olduğuna vurgu yaptı
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ASIYA KARSI KOTU 
PSIKOLOJI IYI DEGIL

KIZILAY, bir Ramazan kampanyasını 
daha hedeflediği rakamların üstünde ta-
mamladı. Bir aydır hummalı bir çalışma 
yürüten Kızılay; Delegasyonlar, Şube ve 
Temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, 
Kadın Kolları ve gönüllülerinin özverili 
çalışmalarıyla ülkemizin ve dünyanın 
dört bir yanına yardım elini ulaştırdı. 
Kızılay personeli ve gönüllüleri yurt 
içinde yardımlarıyla 10 milyonun üze-
rinde ihtiyaç sahibi vatandaş ve çocuğa 
216 milyon TL değerinde yardımı ulaş-
tırdı. Ramazan ayı boyunca nakdi yar-
dım, gıda kolisi, mobil alışveriş kodları, 
bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı 
sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su 
ve tatlı dağıtan ekipler, Türkiye gene-

linde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil 
ikram aracıyla da kapı kapı gezerek 
sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı. Rama-
zan yardımlarında pandemi ve doğal 
afetlerden en çok etkilenenlere öncelik 
veren ekipler, özellikle hizmet sektörü 
çalışanları ve gündelik çalışanlara yöne-
lik yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. 
Ramazan ayının başında Türkiye’nin 
yanı sıra Afganistan, Arnavutluk, Azer-
baycan, Bangladeş, Bosna Hersek, En-
donezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, 
Kosova, KKTC, Kuzey Makedonya, Pa-
kistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye 
ve Yemen’e yardımlarını ulaştırmak için 
kolları sıvayan Kızılaycılar, Afrika ülkesi 
Nijer’i de unutmayarak toplamda 20 ül-

kedeki ihtiyaç sahibi ve çocuğun yüzünü 
gülümsetti. Yurt dışında 800 bin civa-
rında ihtiyaç sahibine hayırsever bağış-
çıların yardımlarını ulaştıran Kızılay 
ekipleri, yaklaşık 20 milyon TL değe-
rinde yardım malzemesini hizmete 
sundu. Yetim çocukları da düşünen Kızı-
lay, “Dünya Yetimler Gününde” on bin-
lerce yetime iftar verdi. Böylece Türkiye 
ile birlikte 20 ülkede toplam 10.8 milyon 
ihtiyaç sahibine 236 milyon TL değe-
rinde yardım malzemesi gönderen Kızı-
lay, hedeflerinin üstüne çıkmasına 
bağışlarıyla destek olan hayırsever va-
tandaşlara teşekkür ederek Hilal’in göl-
gesine sığınanlara bir kez daha kol 
kanat gerdi.

Kızılay görevini yaptı
“Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere 
Hilal Olsun” sloganıyla başlattığı kampanya  

ile Ramazan ayı boyunca yurt içi ve yurt dışında 
10.8 milyon kişiye hayırseverlerin bağışlarıyla 

hazırlanan yardımları ulaştıran Kızılay,  
kampanyanın başındaki hedeflerinin üstüne  

çıkarak Ramazan bereketini Türkiye ile  
birlikte 20 ülkede yaşattı

Uğurcan başarıya 
doymuyor

Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği milli pa-
ralimpik triatlon ve milli yüzücü Uğurcan Özer, 
başarıya doymuyor. 8 yaşında rehabilitasyon 
amacıyla başladığı yüzme sporunda, birçok 
şampiyonluk elde eden Özer, triatlon ve yüz-
mede engelli bir sporcu olarak, engelsiz spor-
cularla yarışıyor. Milli sporcunun hedefi, triatlet 

olarak Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek

Esenyurt 
hayvanlara 
sahip çıkıyor

Kişilerin aşı randevusu alma-
ması ya da aldığı randevuya 
gitmemesinin hem sağlık hem 
de ekonomi alanında birçok 
sorunu beraberinde getirebil-
diğini söyleyen Başcıllar, “Ki-
şiler aşı randevusuna 
gitmeyince ne oluyor? Birincisi 
sağlık çalışanlarımızın yükü 
arttı. İkincisi kaynaklarımızı 
harcıyoruz. Maliyet artışına 
neden oluyor. Üçüncüsü bazı 
aşı türlerinin saklama koşulları 
son derece zorlu. Sınırlı sayıda 
dahi olsa, yedek liste dahi 
oluşturulsa, aşı israfına yol 
açabilir. Bunun dışında sağlık 
çalışanlarımızın yükünü hafif-
letmek ve yine o eski güzel 
günlerimize geri dönebilmek 
için en kısa sürede sırası gelen 
bireylerin aşı randevusunu al-
masını ve aşılanmasını öneri-
yoruz” dedi. DHA 

AŞI RANDEVUSUNA GİTMEYİNCE NE OLUYOR? 


