
7 Mayıs’ta Damga gazetesindeki
“kimsesizlerin kimsesi” sayfasında
CHP’li Beşiktaşlıların çağrısını dile
getirmiştim. Bu çağrıya içerleyen
Kartal Belediyesi Basın müdürü
meslektaşımız Hüseyin Güler Top-
lumsal Haber’in çalıştığı reklam
ajansını arayarak
Toplumsal Haberi
ilan verilecek 
gazeteler listesin-
den çıkardıklarını
söylemiş. Canı 
sağolsun diyelim.

BELEDİYEDEN
ALENİ TEHDİT!

aLİ aVCU köşe yazısı sayfa 9’da 

Türkiye, 17 gün süren tam ka-
panmadan bugün çıktı. İçişleri

Bakanlığı, valiliklere “Kademeli Nor-
malleşme Tedbirleri” konulu genelge
gönderdi. Genelgeye göre, bugün
saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü
saat 05.00'e kadar kademeli normal-
leşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Kreş ve anaokulları açılıyor. İki doz
aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatan-
daşlar sokağa çıkabilecek.  I SAYFA 7

ç

GÜnLÜk sİyasİ Gazete

ANAOKULLARI AÇILIYOR

Sizinle aynı veya daha üst seviyede
kimseler için onların bulundukları 
konumu hak etmedikleri fakat yine de

oraya nasıl gelebildiğini 
düşündünüz mü hiç? Sığ bir
kimsenin ülkenin önemli
denilebilecek bir alanında
söz sahibi oluşuna 
şaşırdınız mı?

DUNNING KRUEGER 
SENDROMU

ziya şakir yılmaz’ın köşe yazısı sayfa 10’da 

AK Parti Merkez Karar ve 
Yürütme Kurulu (MKYK)

Üyesi Metin Külünk, İçişleri Bakanlı-
ğı'nın yayımladığı, “Kademeli Nor-
malleşme Genelgesi”ni eleştirdi.

Külünk, Bakan-
lığa genelgenin
yeniden gözden
geçirilip revize
edilmesi gerek-
tiği yönünde
çağrı yaparak,
“Bu genelge lüt-
fen hızla gözden
geçirilsin” dedi. 
I SAYFA 7

ç

AK PARTİ İÇİNDEN İTİRAZ

Bu genelge hızla
gözden geçirilsin!

Gümüşyaka Merkez Ma-
hallesi'nde yaklaşık 15 sene

önce kanalizasyon boruları vidan-
jör ile temizlendi. Kanalizasyon
boruları, alt yapı hatlarında mey-
dana gelebilecek sıkıntılara müda-
hale edebilmek için de bacalara
bağlandı. Sahildeki kumların altın-
daki kanalizasyon bacaları, deniz
sularının zaman zaman çekilip

zaman zaman sahil şeridine kadar
gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. 
Yetersiz alt yapı sonucunda da 
bacalar ve borular tıkandı, kanali-
zasyon bacalarında biriken atık
sular denize aktı. Gümüşyaka'da
yazlığı olan Necmettin Sönmez,
“Çocuklarım geçen yıl ABD'den
geldi. Denize girince hasta oldular,
mikrop kaptılar” dedi. 

ç
ÇOCUKLARIM DENiZE GiRDi HASTA OLDU

İBB'den konuyla ilgili yapı-
lan açıklamada, “Silivri Sa-

hili'nde yaklaşık 6 yıldır süregelen
altyapı sorunun çözümü için 2019
yılı Ekim ayında çalışmalara baş-
lanmıştır. İSKİ tarafından yürütü-
len çalışmalarda şuana kadar 800
metre boru itme ve 700 metre boru
çekme imalatı tamamlanmıştır.
Kalan 200 metre imalatın, haziran

ayı itibari ile tamamlanması plan-
lanmaktadır” denildi. Atık su 
hatları inşaatının bitirildiğinde, 
sahilde bulunan eski hatların devre
dışı bırakılacağını açıklayan İBB,
“Problem kalıcı şekilde çözülecek-
tir. Ayrıca, Gümüşyaka bölgesinin 
tamamı için de 9 kilometrelik bir
atık su tüneli planlanmaktadır” 
bilgisini verdi. I SAYFA 9

ç
PROBLEM KALICI ŞEKiLDE ÇÖZÜLECEK

Normalleşme
için genelge
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LAGIM SUYU
DENIZE AKTI!
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Metin Külünk

Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın
süredir tüm sağlık çalışanlarının

yıpratıcı bir dönemden geçtiğini söyle-
yen Altınbaş Üniversitesi Klinik Ecza-
cılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr.

Üy. Nilay Aksoy,
“Eczacılar Oda-
sı’ndan edindi-
ğim bilgiye göre
pandemide 51
eczacı ve 19 ec-
zane çalışanı ha-
yatını kaybetti.
Zorlu süreç hala
devam ediyor”
dedi. I SAYFA 2

ç

ZORLU SÜREÇ DEVAM EDİYOR

1 yılda 51 eczacı 
hayatını kaybetti

Nilay Aksoy

Koronavirüs salgını 'izole
hayat' sürmek isteyenlerin

konut tercihini değiştirince, Marmara
Denizi'nin incisi Adalar'da ev kiraları
yüzde 70 arttı. Büyükada’daki yazlık-
ların sezonluk kira fiyatları 40 bin ile
120 bin lira arasında değişirken, 
emlakçılar, “Kiralayacak ev kalmadı”
bilgisini verdi. I SAYFA 6

ç

KİRALAR YÜZDE 70 ARTTI

Kiralar uçtu ama
boş ev kalmadı!

Fransız Alexander Vallaury
tarafından 1898'de inşa 

edilen “Prinkipo Palas” oteli, ruh-
sat verilmemesi üzerine 1900'lerin
başında bir Rum tarafından satın
alınarak, yetimhane olarak kullanıl-
ması şartıyla Fener Rum Ortodoks
Patrikhanesi'ne bağışlandı. Tarihi
yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana
kadar yaklaşık 6 bin Rum yetime

yuva oldu. 57 yıl önce kaderine 
terk edilen Büyükada Rum 
Yetimhanesi, yıkılma tehlikesiyle
karşı karşıya. Büyükada Rum 
Yetimhanesi, adanın en yüksek 
yerinde yer alırken, özellikle kış 
aylarındaki olumsuz hava koşul-
ları, binadaki tahribatı artıyor. 
Yetimhanenin çatı kısmında 
çökmeler yaşanıyor. I SAYFA 4

ç

Silivri Gümüşyaka’da bacaları
tıkanan kanalizasyon suyu 

denize aktı. Oluşan kirlilik ve 
koku nedeniyle denize 

girilemezken, Gümüşyakalılar
yetkililerden duruma 

çözüm bulmasını istedi.
Gümüşyaka’da yazlığı olan

Necmettin Sönmez, 
“Çocuklarım geçen sene 

Amerika’dan geldi. Denize 
girince hepsi hasta oldu, 

denizden mikrop 
kaptılar” diye dert yandı
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YIKILMA TEHLiKESiYLE KARŞI KARŞIYA

Süper Lig’i şampiyon olarak tamam-
layan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, 

Türkiye'de bir ilke imza attı. Türkiye’de bir
takımın altyapısından yetişip futbolcu ve tek-
nik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek
isim olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği
günden bu yana oynattığı futbolla da spor
kamuoyunun takdirini kazandı. Beşiktaş'ta
sezon içinde birçok oyuncu kendi bölgesinde
ligin en iyi performanslarını ortaya koyarken,
Rachid Ghezzal sezonun en iyi isimlerinin
başında geldi. Salı günü Gürsel Aksel
Stadı’nda Antalyaspor ile Türkiye Kupası 
Finali’nde karşı karşıya gelecek olan siyah-
beyazlılarda hedef çifte kupa. I SAYFA 15

ç
SERGEN YALÇIN TARiHE GEÇTi

Süper Lig’de 2020-21 sezonu 
geride kalırken, Fenerbahçe ligi 82

puanla 3’üncü sırada bitirdi. Son yıllarda
inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-laci-
vertliler, şampiyonluk yolunda önemli 
kayıplar yaşayarak mutlu sona ulaşamadı.
2018 yılında büyük umutlara göreve gelen
Başkan Ali Koç, ekonomik olarak kulübü
rahata ulaştırsa da sportif olarak bu 
başarıyı gösteremedi. I SAYFA 14

ç

PARA VAR AMA
BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!BAŞARI YOK!

Sözde medeniler
sadece izliyor!

İsrail, Filistin'de sivillerin yaşa-
dığı binaya füze fırlatırken, sa-

bahın erken saatlerinde enkaz altında
kalanları kurtarma çabalarını uluslar-
arası kamuoyu sadece izledi. I SAYFA 11

ç

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı-
larını protesto için yeni aldığı

cipini İsrail Başkonsolosluğu önünde
yakan çiftin hurdaya dönen aracı, bir
iş insanı tarafından satın alındı. Ara-
cın değerini İHH'ya bağışlayan iş 
insanı Suna Özdemir, “Açıkçası izler-
ken tüylerim diken diken oldu. 
İnşallah Filistin'deki kardeşlerimize
derman olur” dedi. I SAYFA 8

ç

İNŞALLAH DERMAN OLUR

İzlerken tüylerim 
diken diken oldu

Kısıtlama döneminde dışarıya
çıkamayan ve mezarlık ziyaret-

lerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar
için ilçedeki tüm mezarlıkları ziyaret
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Çalık, “Bu bayramda da mezarlıkları-
mızı yalnız bırakmadık. Komşuları-
mız adına Kuran-ı Kerim okutarak
dua ettik” ifadelerini kullandı. I SAYFA 4

ç

KURAN-I KERİM OKUTULDU

Mezarlıklarımızı 
yalnız bırakmadık

Oktay apaydın’ın köşe yazısı sayfa 13’te 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüs 
tespit edilen çocuk vakalarda 14 günden
uzun süren PCR pozitifliğin, yüzde 2'den
yüzde 52'ye çıktığını söyledi. 

ÇOCUKLARA DİKKAT!

HiÇBiRi ÇALIŞMIYOR
Bölge sakinlerinden İstek Tahtacı, “Gümüşyaka'nın yüzde 50'sinin lağımının aktığı yer. Lağımlar buraya
akıyor. Hepsi iptal durumda çalışmıyor. Tıkalı olduğundan dışarı taşıyor. Yer altı da tıkalı, sudan ve 
denizden çalışılamıyor, müdahale edilemiyor. Çoluk çocuk burada hasta oluyor” diyerek dert yandı. 

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini
taşıyan ve 57 yıldır kurtarılmayı bekleyen Büyükada Rum Yetimhanesi’nin 
7 ay önce ilk adımı atılan restorasyonu aradan geçen süreye rağmen başlamadı

BAYRAM HER 
EVE GELMELİ!

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan
Ermiş, ilçedeki hayırseverlerin desteği

ile 28 aileye çamaşır makinesi, mini şofben,
bir yıllık temizlik ve hijyen malzemesi dağıttı.
Ermiş, “Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailele-
rimize destek olmak adına, hayırsever dost-
larımızdan destek istedik” dedi.  I SAYFA 8

ç

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!

VİCDAN AZABI DUYUYORUM!
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HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 5’TE

Pazarlarda 
virüs denetimi 
İlçede kurulan semt
pazarları, Kartal 
Kaymakamlığı, 
Kartal Belediyesi ve
Kartal İlçe Emniyet
Müdürlüğü tarafın-
dan sıkı bir şekilde
kontrol edildi. I SAYFA 8

Ali 
Koç

YETiMHANE
ÇÖKEBiLiR!



Türkiye'de tüm serbest eczacılar, ilaç endüs-
trisindeki eczacılar, klinik ve hastane eczacıları
ile akademisyen eczacıların pandemi sırasında

karşılaşılan pek çok sorunu çözmek için birlikte çalıştık-
larını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, 14
Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle meslektaşlarının pan-
demi sürecinde yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Pande-
mide eczacılarının halka yakın olduklarını ve birçok
fedakarlıkta bulunduklarını anlatan Aksoy, birçok sağlık
kuruluşunun zorunlu sebeplerle sınırlı sayıda hasta
kabul edebildiği bu süreçte eczacıların halka en
yakın sağlık danışmanları olarak kesintisiz hiz-
met verdiklerini vurguladı.

Uzaktan eğitim veriliyor

Pandemi sürecinde akademisyen eczacıların,
sağlık ekipleri ve sahada çalışan eczacılar ta-
rafından sorulan ilaç tedavisi ile ilgili soru-
ları cevaplamak ve yaşanan zorlukları
çözümlemek için büyük efor sarf ettiklerini
belirten Dr. Nilay Aksoy, “Pandemide
kullanılan ilaçlar ve bunların güvenli-
liği ile ilgili önemli klinik bilgileri sağ-
lamak için eczacılık profesörleri
diğer akademisyenler ile yoğun ça-
lışıyor. Türk Eczacıları Birliği ve
Sağlık Bakanlığı, çoğunlukla has-
tane eczacıları tarafından hazır-
lanan ve koronavirüs ilaçlarının
yanı sıra tamamlayıcı tedavileri
de değerlendiren bilgilendirici
broşürler, posterler ve kitaplar
yayınladı. Akademisyenler, ülke
genelindeki tüm eczacılara çevrimiçi
uzaktan eğitim veriyor. Hastane ecza-
cıları, Kovid-19 hastalarının tedavi-
sinde kullanılan ilaçları tedarik etmek
için gayret gösteriyor. Aynı zamanda
klinik eczacılık uzmanları ve öğ-
rencileri, medikal tedaviyi opti-
mize etmek, farmasötik bakım
sağlamak, ciddi ilaç etkileşimlerini
ve ilaçla ilgili sorunları önlemek
için tıbbi ekiplerle birlikte çalışı-
yorlar” açıklamasını yaptı. 

Eczacıların iş yükü arttı

Koronavirüs salgınının toplum ecza-
neleri üzerinde büyük bir etki yaratarak

eczacıların ve çalışanlarının çalışma
hayatlarında değişikliklere yol açtığını
belirten Dr. Aksoy, “Pek çok kişi pan-
demi sırasında hastanelere başvurmak-
tan kaçınarak şikâyetleri için eczaneleri
ziyaret etmeyi tercih etti. Bu yüksek
riskli dönemde hizmet vermeye devam
eden eczacıların iş yükü arttı. Toplum
eczacıları, ülkenin her yerinde, haftanın

her günü, günün her saati ilaç, ec-
zacılık ve sağlık hizmetleri

sunan birinci basamak sağ-
lık hizmeti sağlayıcıları
oldu” ifadelerini kullandı.

Mekanları
cennet olsun

Dr. Aksoy, "Eczacılar
Odası’ndan aldığım bil-
giye göre bu süreçte 51

eczacı meslektaşımızı
ve 19 eczane çalı-

şanı arkadaşımızı
kaybettik. Ruhları
şad, mekanları
cennet olsun.
Kendilerini
saygıyla anıyo-
ruz. Eczacılar
pandemide
ön saflarda
savaşanlar

arasında. Halkı
pandemi hak-

kında bilgilendirdi-
ler, önlemler konusunda
aydınlattılar ve sıkı çalış-
maya devam ettiler. Pan-
demi olsun ya da
olmasın tüm eczacıları-
mıza emekleri ve feda-
kârlıkları için çok
teşekkür ederiz. Sağlık
hizmetlerinin ayrılmaz
bir parçası olan, öz-
veri ve gayret içeri-

sinde görevlerini yapan
tüm eczacılarımızın 14
Mayıs Eczacılık Günü kutlu
olsun" dedi.  DHA

A merikan Sağlık Otoritesi Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezi, (CDC) 1 yaşın altındaki bin-
lerce bebeğin, doldurulmuş hayvan oyuncak-

ları, beşik tamponları, battaniyeler, hava geçirmeyen
nevresimler, yumuşak yataklar ve beşikteki diğer nesne-
ler nedeniyle boğularak öldüğünü açıkladı. Araştırmayı
değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Ani bebek ölüm sendromu
1 yaş altındaki hiçbir sıkıntısı olmayan bebeklerde görü-
lüyor. Ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ölüme
halk dilinde beşik ölümü de deniliyor. Beşik ölümü ge-
nellikle erkek bebeklerde sabah 10.00 ile gece 22.00 ara-
sında uyku esnasında yaşanıyor. Ölümlerin yüzde 90’ı
altı ayın altındaki bebeklerde meydana geliyor. Ancak
ölümlerin pik noktası ise yeni doğan dönemi dediğimiz
4'üncü aya kadar olan evrede görülmekte” diye 
konuştu.

Yüzde 90 azaltılabilir

Ani ölüm oranlarının beklenildiğinden çok daha fazla
olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Arıca sözlerine şöyle devam etti: "Türki-
ye’de bin doğumdan 2 ile 4 arasında ani ölüm
görülüyor. Bu da ülkemizde 1 milyon 500 bin doğumda
3 bin ile 6 bin arasında bebeğin ani ölümle hayatını
kaybettiğini ortaya koyuyor. Günde ortalama 10 ile 20
bebeğin ani bir şekilde ölüm olayının gerçekleşmesi de-
mektir. Alacağımız basit önlemlerle ölümleri yüzde 90
oranında azaltabiliriz."

Sırt üstü uyutulmalı

Bebeklerin bir yaşına kadar yüz üstü uyutulmaması ge-
rektiğini dile getiren Vefik Arıca, “Bebeğin sırt üstü uyu-
tulması gerekiyor. Belirtilen kurallara uyan Almanya,
bebek ölüm oranlarını aynı doğum sayısında bin 200
bebekten 300 bebeğe kadar düşürdü. Alınan tedbirlerle
ölümleri üçte iki oranında azaltabiliyoruz. Bebek yüz
üstü uyuduğu zaman yastık ile arasında karbondioksit
oranı artınca bebek bayılarak ani ölüm gerçekleşir. Be-
beğin üzerine battaniye veya kalın örtüler örtüldüğü
zaman nefesi kesilerek ani ölüme sebep olabilir. Yatağın
düz ve sert bir zemin üzerinde olması gerekiyor. Beşiğin
etrafı tamamen kaplı olmalı, üzerinde herhangi bir örtü

olmamalı. Beşikte pelüş ya da yumuşak ayıcık veya
oyuncak olmaması gerekiyor. Bebek ilk altı ay bo-

yunca annenin bir kol mesafesinde ayrı bir ya-
takta uyumalı" şeklinde konuştu. DHA
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Amerikan Sağlık
Otoritesi Hastalık 

Kontrol ve Önleme
Merkezi, bebek 

ölümlerinin en çok
yanlış yatırma şekli ve

yatak düzeninden
kaynaklı olduğunu

açıkladı. Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları 

Uzmanı Prof. Dr. Vefik
Arıca, "Türkiye’de 
1 milyon 500 bin

doğumdan 3 bin ile 
6 bin arasındaki

bebek ani gelişen
olaylara bağlı olarak

ölüyor” dedi

EN BUYUK NEDEN 
HATALI YATIRMA

Emzik konusunda da ciddi yayınlar olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Arıca sözlerini şöyle noktaladı:
"Bir ay ile bir yaş arasında uyku sırasında emzik kullanı-
mının ani bebek ölümü oranını yüzde 90 azalttığı tespit
edildi. Bebek
sigara içilen
ortama girme-
meli. Günlük
üç adet içildiği
zaman karbon-
dioksit ora-
nında artma
gerçekleşerek
bebeğe zarar
veriyor. Anne,
baba ve bebek
arasındaki ten temasının da ölüm oranlarını azalttığı gö-
rülüyor. Belirtilen kurallara uyduğumuz zaman çok fazla
sıkıntı yaşamayız. Üç 'S' kuralı bizim için önemli. Sırt üstü
yatacak. Sigara içilen ortamdan uzak tutulacak. Sağlıklı
ve uygun şartlar sağlanacak. Bunları başardığımız zaman
bebek ölüm oranlarını yüzde 90 azaltabiliriz."

ÜÇ ‘S’ KURALI 
ÇOK ÖNEMLİ

1 yılda 51 eczacı 
hayatını kaybetti
Pandemi nedeniyle 1 yılı aşkın süredir tüm sağlık çalışanlarının 
yıpratıcı bir dönemden geçtiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Klinik
Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Nilay Aksoy, “Eczacılar
Odası’ndan edindiğim bilgiye göre pandemide 51 eczacı ve 19 eczane
çalışanı hayatını kaybetti. Bu zorlu süreç hala devam ediyor" dedi

Azı da zarar
FAZLASI DA!

Vücuttaki D vitamininin 
fazlalığı ve azlığının kas-kemik 
ağrılarına neden olabildiğini 

kaydeden Dr. Betül Mercan, doğru
güneşlenmeyle yeterli D vitaminini

almanın mümkün olduğunu söyledi
D vİtAMİNİ eksikliğinin ve fazlalığının psikolojik ile fiziksel ra-
hatsızlıkların yanı sıra eklem ağrılarına da neden olabileceğine
dikkati çekten Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalık-

ları Uzmanı Dr. Betül Mercan, uyarılarda bulundu. D vitamininin büyük
ölçüde güneş ışınları etkisi ile deriden sentezlendiğini aktaran Mercan
“D vitamini aynı zamanda vücudumuzda önemli rolü olan bir öncül hor-
mondur. vücutta kemik mineralizasyonu, kalsiyum-fosfor dengesinin
düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok metabolik-biyolojik olayda rol
oynar” dedi. Mercan, D vitamininin birçok rahatsızlıkla ilişkisine dikkati
çekerek “Son yıllarda yapılan araştırmalar D vitamini düzeyinin kemik
sağlığı dışında kolon, prostat, meme gibi bazı kanserler, tüberküloz, he-
patit gibi enfeksiyon hastalıkları, koroner kalp, hipertansiyon gibi kardi-
yovasküler hastalıklar ile diyabet, alerji ve alerjik astım, bazı psikiyatrik
ve uyku bozuklukları ile ilişkili olduğunu gösterdi” dedi.

Tüm vücudu etkiliyor

D vitamini eksikliğinde ve fazlalığında vücudun tüm sistemlerinin etkile-
neceğini söyleyen Mercan, şu bilgileri verdi: “vitamin eksikliğinde özel-
likle genel vücut ağrısı, sürekli enerjisiz ve yorgun hissetme, yürümekte
zorlanma, baş ağrısı, değişken ruh hali, uykusuzluk, aşırı terleme, sü-
rekli üşüme, kilo vermekte zorluk gibi şikayetlere sık rastlanır. Fazlalı-
ğında ise kalsiyum dengesi bozulacağından hiperkalsemi dediğimiz
kalsiyum fazlalığına bağlı yan etkiler ortaya çıkar. Kusma, kabızlık, iştah-
sızlık, çok su içme, sık idrar çıkma, halsizlik, ağız kuruluğu, ateş olabilir.
Ciltte kaşıntı, baş ağrısı, çeşitli psikolojik bozukluklar, aritmi, hipertansi-
yon, kas-kemik ağrısı, uzun kemiklerde yumuşak doku ve organlarda
kalsiyum birikimlerine yol açabilir.” DHA

D vitamini eksikliğinin en önemli nedeninin yeterli güneş ışığı alamamak
olduğuna işaret eden Mercan, “Güneş ışığına doğrudan ve yeterince
maruz kalan bir deride vücutta ihtiyaç duyulan D vitamininin tamamı
karşılanabilir. Kışın güneşten alınacak D vitamin oranı düşeceğinden
yazın etkili şekilde yararlanmalıyız. Yazın 11.00-15.00 saatleri arası 30
dakikayı geçmeyecek şekilde vücudun geniş bir yüzeyinin güneş ışığı
ile direkt teması yeterli. Kıyafet, cam, perde gibi güneş ışığı etkisini
azaltacağından ve güneş kremi kullanımı D vitamini emilimini engel-
leyeceğinden önerilmez. Günümüz şartlarında kapalı alanda çalışan
veya uzun vakit geçiren insanlar yeterli güneş ışığı alamadığından,
gebelik, obezite gibi durumlarda arttı. Koyu renk cilde sahip bireyler
ve yaşlılarda da cilt yapısından dolayı D vitamini eksikliği sık görü-
lür. Günlük D vitamini gereksinimi güneş ışınlarından alınması esas-
tır ancak besinsel olarak da bir miktar karşılanabilir. D vitamini en
fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda, karaciğer ve
yumurta sarısında, maydanoz, brokoli, süt ve süt ürünlerinde bulu-
nur. Ancak bu yeterli değilse ilaç olarak desteklenmesi önerilir”
diyerek sözlerini sonlandırdı.

KREMSİZ GÜNEŞLENİN



O lay dün saat 13.00 sıralarında 
Merkez Mahallesi Güldemet 
Sokak üzerinde meydana 

geldi. İddiaya göre aynı mahallede otur-
duğu öğrenilen iki grup arasında henüz 
bilinmeyen nedenden dolayı tartışma 
çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kav-
gaya dönüştü. Taraflardan biri yanında 
bulunan silahla 1'i kadın 3 kişiye ateş 
açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacakla-
rından yaralandı.  

Dayımın kızı vuruldu 

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağ-
lık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri, yaralıları 
yakında bulunan özel bir hastaneye kal-
dırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların 
hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ma-
halle sakini İsmail Kayman, "Dayımın 
kızı vuruldu. Ayağından vurulmuş. Bir 
ufak tartışmadan kavgaya dönüşmüş. 
Mahalleden iki, üç kişi vurulmuş" dedi. 

Polis önlem aldı 

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışına 
şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaşa-
nan olay sonrası mahalle sakinlerinin 
sokağa dökülmesi üzerine tedbir amaçlı 
olay yerine çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. 
Yapılan incelemelerde olay yerinde çok 
sayıda boş kovan olduğu görüldü. DHA 

İSTANBUL Tuzla Limanı'ndan 
İspanya'nın Algeciras Lima-
nı'na giden Panama bayraklı 

207 metre uzunluğundaki "Newyorker" 
isimli konteyner gemisinin makineleri, 
Gelibolu ilçesi açıklarına geldiğinde arı-
zalandı. Gemi kaptanı durumu Çanak-
kale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri 
Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bir süre 
sürüklenen 207 metre boyunda, 25 bin 
294 grostonluk gemi, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kur-
tarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli rö-
morkörler tarafından yedeklenerek 
Şevketiye güvenli demir bölgesine götü-
rüldü. Gemi burada demirletildi. DHA 

OLAY, dün saat 12.30 sırala-
rında Sultangazi Uğur 
Mumcu Mahallesi'nde ya-

şandı. Alışveriş yaptıktan sonra evine 
dönen 51 yaşındaki Gülizar Özkurt'a, 
Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mah-
mut Ali (15) tarafından sokağa atılan 
maytap isabet etti. Gülizar Özkurt, 
oturduğu evin sokağına geldiği an pat-
layan maytap sonucu gözünden yara-
lanırken, dudağı da patladı. Yaralanan 
Özkurt'a yardım etmek için çevredeki 
vatandaşların yanı sıra maytabı atan 
Mahmut Ali de geldi. Özkurt'u sakin-
leştirmeye çalışan vatandaşlar polise 
ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber 
verilmesi üzerine Özkurt'un yakınları 
da olay yerine geldi. Kız kardeşini ya-
ralı gören Özkurt'un ablası Mahmut 
Ali'ye tepki göstererek saldırdı. Bunun 
üzerine Ali, olay yerinden ayrıldı. Olay 
yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin 
ardından Özkurt'u, Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Yaralanan Özkürt'un sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 
inceleme başlatan polis ekipleri, olay 
yerinden ayrılan Mahmut Ali'yi, kısa 
sürede yakalayarak gözaltına aldı. 
Ali'nin emniyetteki işlemleri devam 
ediyor. DHA 

BEŞİKTAŞ’IN Süper Lig 
şampiyonu olmasıyla Esen-
yurt’ta bir grup genç taraftar, 

kutlama için sokağa koştu. Ellerinde 
meşaleler taşıyan, yüksek sesle müzik 
açan ve marşlar söyleyen gençler, so-
kağa giren zırhlı polis aracını görünce 
kaçmaya başladı. Sağa sola kaçışan 
gençlerden biri ise, polis aracına yolu 
açmak için kendi aracının direksiyonu 
başına geçti. Ancak panik halinde sür-
düğü aracıyla kaldırıma çarptı. Bu sı-
rada bir baba, sokaktaki çocuğunu alıp 
eve götürdü. Gençlerin polisten kaç-
maları güvenlik kamerası ve cep tele-
fonu kameraları ile görüntülendi. 
Görüntülerde zırhlı polis aracının so-
kağa girişi, paniğe kapılan sürücünün 
kaldırıma çarpması ve sokaktakilerin 
evlerine kaçmaları görülüyor. Adı öğ-
renilemeyen babanın çocuğunu alıp 
eve götürmesi de görüntülerde yer 
aldı. DHA 

Kaçacak  
yer aradılar

ARNAVUTKÖY'DE alkollü olduğu 
iddia edilen sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden 

çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istas-
yonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarparak 
alev alan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi 
yaralandı. İki yaralı kendilerini araçtan dışarı 
atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 
söndürdü.Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavut-
köy'ün Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. 
Alkollü olduğu ve sürat yaptığı iddia edilen sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme-

siyle kontrolden çıkan 34 VB 7806 plakalı oto-
mobil, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyo-
nuna girdi. Akaryakıt pompasına çarpan 
otomobil, ardından alev aldı. Otomobilin sürü-
cüsü ile yanındaki kişi, kendilerini dışarı attı. Bil-
dirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müda-
hale ederek, otomobildeki yangını söndürdü. Ya-
ralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumla-
rının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin 
soruşturma başlattı. DHA 

Alkollü sürücü istasyona daldı

ÇEKMEKÖY'DE öğle saatlerinde etkili olan 
sağanak ve dolu yağışı hayatı durma nok-
tasına getirdi. Belirli aralıklarla yaklaşık 
bir saat yağan yağmur ve doluya bazı sü-
rücüler araçlarında, bazıları ise motosiklet 
üzerinde yakalandı. Sürücüler araçlarına 
zarar vermemek ve olası bir kazanın da 
önüne geçmek için araçlarını köprü altla-

rına park ettiler. Sürücüler, köprü altla-
rında yoğunluk oluşturdu. 

Yolda yakalandım 

Motokurye olarak çalışan Burak Aksu 
"Yolda yakalandım, bir anda bastırdı, 
sağa çektim dinlendim. Paket attım gel-
dim, bir paket daha var ama gidemiyo-

rum. Su içinde kaldım, montumu bile çı-
kardım.  Çalışma saatlerimi kapatmam 
gerekiyor" dedi. Doludan kaçmak için 
aracını köprü altına park eden Yaşar Al-
bayrak ise "Arabamız zarar görmesin 
diye buraya çektik. Mecburen burada 
bekliyoruz. Dinmezse zarar olacak" diye 
konuştu. DHA 

İDDİAYA göre, yaklaşık 2 ay önce 3 çocu-
ğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden 
kadın 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 
sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki 
evlerine geldi. L.R. (1) ve R.R. (2) isimli 
çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne 
koyan kadın, kayıplara karıştı. S.R.'nin 
komşusu Enver Albayrak, kapının önündeki 
çocukları görünce apartmandakilere haber 
verdi. Apartman sakinleri çocukları tanı-
madığını söyleyince, durum polis ve sağlık 
ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, 
yaptıkları kontrollerin ardından çocukları 
ambulansa bindirdi. Bu esnada gelen S.R., 
çocuklarının ambulansa alındığını görünce 
araya girdi. S.R. çocukların babası oldu-
ğunu söyleyince, ifadesi alınmak üzere 
polis merkezine götürüldü. 

Beton üzerinde bulduk 

Çocukları apartmanın önünde bulan 
Enver Albayrak, "Dün 18.00 sıralarında 2 
çocuğu gördüm. Biri 8 aylık, diğeri 2 yaş-
larında vardı. Çocukları yerde, betonun 
üzerinde bulduk. Bir poşetin içinde çama-

şır, bez vardı. Çocuğun ne kadardır yerde 
olduğunu bilmiyorduk. Çocuğu yukarı ge-
tirdik. Mamalarını verdik. Apartmanda 
kapı kapı gezmeye başladık. Kapıyı açan-

lar, çocukları tanımadığını söyledi. 2 ay 
önce annesi başkasına kaçmış. Çocukları 
sonra buraya getirmiş, bırakmış sonra da  
kaçmış" ifadelerini kullandı. DHA 

SÜRÜCÜLERİN DOLU KORKUSU
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Gözüne isabet etti

Gaziosmanpaşa'da aynı mahallede oturduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.  
Çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi 

Esenyurt'ta bir kadın, 2 çocuğunu yaklaşık 2 ay önce terk ettiği eşinin yaşadığı apartmanın kapısına bırakıp, 
kayıplara karıştı. Komşular, kapı önünde buldukları çocukları babasına teslim etti. Polis kaçan anneyi arıyor 

ONCE TARTISMA 
SONRA CATISMA!

Koca gemi  
sürüklendi

İki çocuğunu kapıya bıraktı

Tuzla'dan’dan Algeciras’a seyir 
halindeyken Gelibolu açıklarında 

makine arızası nedeniyle  
sürüklenen Panama bandıralı 
Newyorker isimli konteyner  

gemisi, römorkörler tarafından 
yedeklenerek, Şevketiye’ye  

demirletildi 

Çekmeköy'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu, sürücüler köprü altlarına sığındı. 
Köprü altına park eden Yaşar Albayrak, "Arabamız zarar görmesin diye buraya çektik" diye konuştu 

Sulztangazi'de sokağa atılan 
maytap sonucu Gülizar  

Özkurt (51) gözünden ve  
dudağından yaralandı.  

O anlar ise saniye saniye  
bir binanın güvenlik  
kameralarına yansıdı 

Esenyurt'ta Beşiktaş'ın  
şampiyonluğunu kutlamak 
için sokağa çıkan gençler,  
polisin geldiğini görünce, 
panik ile sağa sola kaçtı 



F ransız Alexander Vallaury tarafından
1898'de inşa edilen "Prinkipo Palas" oteli,
ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin ba-

şında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane
olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks
Patrikhanesi'ne bağışlandı. Tarihi yapı, 1964'te ka-
pısına kilit vurulana kadar yaklaşık yaklaşık 6 bin
Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk
edilen Büyükada Rum Yetimhanesi, yıkılma tehli-
kesiyle karşı karşıya.

7 ay geçti hareket yok

İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği, Türkiye'den ia-
desini istediği yetimhanenin tapusunu 2010 yılında
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı
ile geri aldı. 50 yıl sonra yeniden mülkiyet hakkını
kazanan patrikhane, tarihi yapının restorasyonu
için kolları sıvadı. Aynı zamanda yetimhanenin
çizim rölevesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) iştiraki BİMTAŞ drone ve lazer tarama gibi
uzaktan algılama metotları kullanarak hazırladı.
Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen tarihi ya-
pıyla ilgili restorasyon çalışmaları başlamadı.

Çatıda çökmeler var

Büyükada Rum Yetimhanesi, adanın en yüksek ye-
rinde yer alırken, özellikle kış aylarındaki olumsuz
hava koşulları, binadaki tahribatı artıyor. Yetimha-
nenin çatı kısmında çökmeler yaşanıyor. Yok olma-
nın eşiğine gelen yetimhanenin zemininde de
çökmeler oluştu. Çökme riskine karşı yetimhane-
nin bahçesine patrikhanenin izni olmadan kimse
alınmıyor. Adayı ziyaret edenler demir tellerin arka-
sından tarihi yapıyı fotoğraflıyor. DHA
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“Akrep gibisin kardeşim,
korkak bir karanlık içindesin akrep gibi.
Serçe gibisin kardeşim,
serçenin telaşı içindesin.
Midye gibisin kardeşim,
midye gibi kapalı, rahat...” 

(Nazım Hikmet Ran)

B atı'da başlangıçta dini otoritelerce
kontrol edilen üniversiteler; reform-
lar, isyanlar ve devrimler neticesinde

günümüzün seküler ve özerk üniversitelerine
dönüştüler. Bizde ise modernleşme (Batılı-
laşma) hareketini başlatan devletin kendisi
üniversiteleri kurdu. Devlet tarafından kurul-
muş olması bizdeki üniversitelerin özerkleşe-
memesinin en önemli nedenidir. Hatta sırf bu
yüzden devletin geçirdiği dönüşümlere para-
lel bir şekilde üniversiteler de her seferinde
kimlik değiştiriyor. Mesela 12 Eylül darbe-
sinden ve 28 Şubat'tan hemen sonra laiklik-
ten asla ödün vermeyiz diye asker önünde
esas duruşa geçerken, AKP ile birlikte hızla
İslamcı oluverdiler. Dahası, AKP'nin liberal
söylemlerle iktidara geldiği 2002 yılından
bugüne kadar sürekli olarak değiştirdiği poli-
tikalara, üniversiteler olağanüstü bir bece-
riyle(!) ayak uydurdular. AKP'nin 19 yıllık
iktidarı boyunca üniversiteler de onunla bir-
likte AB'ci oldular, liberal oldular, açılımcı ol-
dular, “milliyetçiliği ayaklar altına aldılar”;
sonra açılım bitti çözüm sürecini “buzdola-
bına kaldırdılar”, AB karşıtı oldular, libera-
lizmi bölücü ilan ettiler, milliyetçiliği ayaklar
altından aldılar ve son olarak rejim değişti
hep beraber başkancı oldular. AKP'nin birbi-
rini yanlışlayan her politika değişikliği üni-
versitelerde düzenlenen paneller,

konferanslar, sempozyumlar ve yapılan ya-
yınlarla desteklendi. 

Bir zamanlar şaraplı balolar düzenleyen
laikçi üniversiteler bu iktidar döneminde şer-
betli mevlitler organize eden medreselere
dönüştüler. Akademik çalışmalar(!) ve üni-
versite yöneticilerinin yaptığı açıklamalar bu
dönüşümü net olarak yansıtıyor. Mesela bir
üniversitenin rektörü, katıldığı televizyon
programında, "İslami olarak cumhurbaşka-
nına itaat etmek farzı ayndir, karşı gelmek
de harpten kaçmak manasında haramdır"
dedi. Başka bir rektör, “yabancı bir kadın ile
tokalaşmanın ateş tutmaktan daha korkunç”
olduğunu söyledi. Yine rektörün birisi,  “rek-
tör ve akademisyenler için kep değil, sarık
daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma
arz ederim” dedi. Yakın bir zaman önce bir
profesör “üniversiteler neredeyse fuhuş ev-
leri” dedi. Bir diğer akademisyen, “Nuh Tu-
fanı esnasında Nuh peygamberin kendisine
inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna
etmek için cep telefonuyla görüştü” dedi. 

Tüm bu ifadelerin dile getirilmesinde ikti-
darın söylem ve pratiklerinin çok önemli bir
etkisinin olduğu aşikardır. Çoğu şeyde olduğu
gibi üniversiteler hakkında da her türlü tasar-
ruf muktedirin elinde. Mesela muktedir, bir
üniversiteyi bölmeye karar veriyor, söz ko-
nusu üniversiteye rağmen bir gece yarısı bu
istek hayata geçiriliyor. Nitekim ecdat olarak
sahiplenip sürekli övündükleri Osmanlı'nın ilk
ve tek üniversitesi Darülfünun'un devamı olan
İstanbul Üniversitesi'ni böldüler. Bölünme ge-
rekçesini muktedir şu şekilde açıklamıştı:
“Bir defa İstanbul Üniversitesi niye ikiye bö-
lünüyor? Biz bir karar aldık, öğrenci sayısı
itibariyle nitelik-nicelik bunu yakalamamız
lazım. Şimdi İstanbul üniversitesinin öğrenci
sayısı 105 bine ulaşmış durumda. Burada bir
kalite maalesef olamıyor, düşüyor kalite.”

Yani İstanbul Üniversitesi öğrenci sayısı fazla
diye bölündü. Böyle bir durumda öğrenci sa-
yısını azaltmak daha mantıklı değil mi? İs-
tanbul Üniversitesi'nin 2019 yılındaki kayıtlı
öğrenci sayısı 80950 iken dünyanın ilk üni-
versitesi olan Bologna Üniversitesi'nin öğ-
renci sayısı 87,590 idi. İtalyan hükümeti
öğrenci sayısı fazla diye Bologna'yı bölmeye
kalksa ne olurdu acaba? Aynı şekilde Oxford,
Cambridge gibi kadim İngiliz üniversite-
leri...? Elbette bahsi geçen üniversitelerin ik-
tidar gücüyle bölünmeleri söz konusu bile
olamaz. Zira İtalyan hükümetinin de, İngiliz
hükümetinin de, hatta kraliçenin de üniversi-
telerin işine/işleyişine karışma yetkisi yok. 

Yine muktedirin isteğiyle rektörlük seçim-
leri 29 Ekim 2016 yılında yayınlanan 676
sayılı KHK ile kaldırıldı. Gerçi eskisi de
seçim filan değildi, bildiğimiz müsamereydi.
Öğretim üyeleri oy kullanıyor, ilk altıya giren
rektör adaylarının ismi YÖK'e gönderiliyor,
YÖK bunlardan üç tanesini seçip cumhurbaş-
kanına yolluyor ve cumhurbaşkanı da arala-
rından canının istediği birisini rektör ilan
ediyordu. İlkokul sınıf başkanları bile daha
demokratik ve makul bir seçimle belirleni-
yor!  Olması gereken en azından sınıf baş-
kanlığı seçimleri kalitesinde bir rektörlük
seçimiyken, eski seçim müsameresi dahi üni-
versitelerin elinden alındı. Rektörlük seçimle-
rinin kaldırılma gerekçesi ise sanki
akademisyenleri itibarsızlaştırmak için özel-
likle yazılmış: “Rektörlük seçimleri üniversi-
telerde haksız uygulamalar, kırgınlıklar ve

kişisel çekişmelere yol açmakta ve yükseköğ-
retim kurumlarında kaos ortamının oluşma-
sına neden olmaktadır. Bu nedenle
üniversitelerde seçim sisteminin terk edilerek
atama sisteminin getirilmesi ile bu sıkıntıla-
rın ortadan kalkmasının sağlanması amaç-
lanmaktadır.” Bu gerekçeyle
akademisyenlere alenen; doktor, doçent, pro-
fesör olmuşsunuz ama üniversitenizi idare
edecek bir kişiyi bile seçecek kabiliyet ve ol-
gunlukta değilsiniz deniyor. Ama aynı öğre-
tim üyeleri, ülkenin geri kalan yurttaşlarıyla
birlikte devleti yönetenleri seçebiliyor. En
azından bu hakları ellerinden alınmadı. Ne
var ki bu hakkı da onlara çok görenler var.
Rektör yardımcısı ve profesör unvanlı bir
meslektaşları katıldığı televizyon progra-
mında, “bizde de şimdi okuma oranı arttıkça
beni hafakanlar basıyor; ben daha çok cahil
ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine gü-
veniyorum bu ülkede” sözlerini sarf etti. Ar-
dından gelen tepkiler üzerine üniversitedeki
idari görevinden ayrılan profesör, kısa bir
süre sonra hem de tüm üniversitelerin bağlı
olduğu YÖK'e denetleme kurulu üyesi olarak
atanarak ödüllendirildi. Sadece o mu? Profe-
sör unvanlı (aşağısı kurtarmaz) kerli ferli
adamlar, “ya iyi oldu seçimlerin kaldırılması;
hocalar birbirine düşüyordu, arkadaşlar kü-
süyordu” dediler tartışma(!) programlarında.
Ancak muktedir, “rektörler bundan sonra se-
çimle belirlenecek” derse; aynı kerli ferliler
“bak gördünüz mü eskiden rektörlük seçimi
mi vardı onu da başkanımız bize bahşetti”
diyecek kadar da kıvraklar(!)  

Düşünsenize, henüz kilise denetimindeyken
ve neredeyse bin yıl önce bile Bologna Üni-
versitesi'nde rektör öğrenciler tarafından se-
çiliyordu. Üstelik seçilen rektör bir
öğrenciydi. Paris Üniversitesi'nde yine kilise-
nin denetiminde olduğu Orta Çağ'da rektör,

akademisyenler ve öğrenciler tarafından or-
taklaşa belirlenmekteydi. Uzun mücadeleler
sonrasında kiliseden, yani dinsel otoriteden
tamamen bağımsız hale gelen Batı üniversi-
telerinde yöneticiler hala kendileri tarafından
seçilmektedir. Mesela Fransa'da rektör, aka-
demik ve idari personel tarafından ortaklaşa
seçilir; İtalya'da akademisyenler tarafından
seçilir; İngiltere'de, akademisyenlerin yanı
sıra özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin de
üye olduğu üniversite komitesi tarafından se-
çilir. İskoçya'da ise, Birleşik Krallık'a bağlı
bir ülke olmasına rağmen İngiltere'den farklı
olarak rektör, öğrenciler tarafından seçilmek-
tedir. Bizde ise seçilmeyi bırakın atanan rek-
törlerin tamamı partili, hatta bazıları eski
AKP milletvekili. Atanmak için liyakat ye-
rine parti başkanına sadakat en temel kriter. 

Peki tüm bu gelişmelerin tek sorumlusu
iktidar mı? Her şeyi susarak izleyen toplu-
mun en eğitimli kesimi olan akademisyenle-
rin hiç mi kabahati yok? Azıcık seslerini
çıkartsalar, itiraz etseler. Haşa! sokağa dö-
külsünler, isyan etsinler demiyorum. En iyi
bildikleri şeyle; yani yazarak, konuşarak, an-
latarak itiraz etseler. Mesela rektörümü ben
seçeceğim diye bir panel düzenleseler; düşün-
celerimi özgürce ifade etmek istiyorum diye
bir konferans veya görüşlerine katılmasam
da farklı seslerin kısılmasını kabul etmiyo-
rum başlıklı bir sempozyum organize etseler!
Biliyorum odalarında arkadaşlarıyla bunları
konuşuyorlar, mutsuz olduklarını da biliyo-
rum, işinden/ekmeğinden edilmekten kork-
tuklarını da... Ama böyle susarak seni ve
mesleğini değersizleştiren her adıma katkı
sunuyorsun sayın hocam. Nazım'ın yukarıda
alıntıladığım şiirinin sonunda dediği gibi,
“kabahat senin, -demeğe de dilim varmıyor
ama- kabahatın çoğu senin, canım 
kardeşim”.

Üniversite (2)

YETıMHANE
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Avrupa'nın en büyük, dünyanın
ise ikinci büyük ahşap yapısı

olma özelliğini taşıyan ve 
57 yıldır kurtarılmayı bekleyen
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin

7 ay önce ilk adımı atılan
restorasyonu aradan geçen 
süreye rağmen başlamadı.

Fener Rum Ortodoks
Patrikhanesi'nce 50 yıl sonra

mülkiyeti geri alınan 
yetimhanenin çatısı ile 

zemininde çökmeler yaşanıyor

Başkan Çalık’tan mezarlık ziyareti 
Kısıtlama döneminde dışarıya çıkamayan ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için ilçedeki
tüm mezarlıkları ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Bu bayramda da mezarlıklarımızı yalnız
bırakmadık. Komşularımız adına Kuran-ı Kerim okutarak dua ettik” ifadelerini kullandı

İyİlİK, bereket ve paylaşma ayı
olan Ramazan ayını geride bıra-
kırken, Beylikdüzü Belediyesi ta-

rafından ilçedeki tüm mezarlıklarda
Kuran-ı Kerim okutularak dua edildi. Ko-
ronavirüs salgını kapsamında uygulanan
sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kabir
ziyareti yapamayanlar için Yakuplu Me-
zarlığı, Kavaklı Eski Mezarlık, Kavaklı
Yeni Mezarlık ve Gürpınar Mezarlığı’nı zi-
yaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık kabirleri duasız bı-
rakmadı. Belediye meclis üyelerinin de ka-
tıldığı ziyaretlerde okunan Kuran-ı Kerim
sosyal medya hesaplarında canlı olarak
yayınlandı. 

Dayanışma sürecek

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı
kutlayan Başkan Mehmet Murat Çalık,
"İçinde bulunduğumuz zor günler nede-
niyle arife gününü gerektiği gibi yaşayamı-

yoruz. Bu yıl da pandemi nedeniyle aynı
sofraları paylaşmak mümkün olmadı. Bey-
likdüzü’nde özellikle bu zorlu dönemde
kurduğumuz dayanışma köprüleri, Rama-
zan’da daha da anlam kazandı. Ama önü-

müzdeki yıl Ramazan Ayı’nı bir arada
idrak edeceğimizden kuşkum yok. Bu da-
yanışmayı sürdürmeye ve büyütmeye ka-
rarlıyız. Bu güzel kentte daha nice
Ramazan sofralarında buluşacak, nice

bayramları birlikte kutlayacağız. Şimdiden
Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle
kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice
bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakım yapılıyor

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçedeki
mezarlıklarda arife günü Kuran-ı Kerim
okutularak dualar edilirken, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi iş birliğiyle de kabris-
tanların temizlik ve bakım işlemleri özenle
yapılıyor. Tüm mezarlıkların kireçleme,
budama, ot yolma, çim biçme, yol, parke-
kilit taşı gibi bakımları yapılırken, pandemi
nedeniyle yakınları tarafından ziyaret edi-
lemeyen ve yabani otlardan kaybolan me-
zarlıkların ortaya çıkartılması için ise ot
biçme çalışmaları aralıksız olarak sürdü-
rülüyor. Tam kapanma sürecinin sona 
ermesi ve normalleşmeyle birlikte vatan-
daşlar mezarlıkları rahatlıkla ziyaret ede-
bilecek.

Sona yaklaşıldı
Kartal Belediyesi, profesyonel su sporlarının
yapılacağı Dragos Su Sporları İskelesi’nin yapımında
sona yaklaşıyor. Proje tamamlandığında, sadece 
Kartal değil, tüm İstanbul en yeni ve en gözde su 
sporları merkezlerinden birine kavuşacak

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’in öncülüğünde ilçeye yeni bir kimlik ka-
zandırmak, yaşayan bir kenti fark edilir hale

getirmek amacı ile başlatılan Dragos Su Sporları İske-
lesi; kürek, yüzme, yelken, kano başta olmak üzere bir-
çok su sporları branşlarında vatandaşlara hizmet
verecek. Tesis, aynı zamanda Kartal’daki su sporları ku-
lüpleri tarafından da kullanılabilecek. Orhantepe Ma-
hallesi Dragos sahilindeki Dragos Su Sporları
İskelesi’ni ziyaret ederek çalışmaların son durumu ile
alakalı incelemelerde bulunan ve ekiplerden bilgi alan
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, su sporları
merkezinin açılış günü ile ilgili müjdeyi vererek bu yaz
itibari ile hizmete açılacağını duyurdu.

Herkese hizmet verecek

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Dragos Su Sporları
İskelemizi, bu yaz itibari ile komşularımızın hizmetine
sunacağız. Merkezimiz açıldığında; 7’den 77’ye tüm
Kartallılara hizmet verecek. Genç, yaşlı, çoluk çocuk
tüm komşularımızın su sporlarının farklı alanlarında
yer alabilecekleri bir merkez olacak burası. Tesisimiz ile
Kartal’da spor bilincini ve aktivitelerini artıracağız"
dedi. Öte yandan Dragos Su Sporları İskelesi'nde çalış-
malar son sürat devam ediyor. Çalışmalarda son olarak
iskeleler kurulurken, kayıkhane yapımına geçildi” açıkla-
masını yaptı. Yok olmanın eşiğine gelen yetimhanenin zemininde de çökmeler oluştu. Çökme riskine karşı yetimhanenin bahçesine patrikhanenin izni olmadan kimse alınmıyor.
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E vet tamda böyle aslan gibi olmalı kızlarımız
başka şansları yok. Hem iş kadını, hem ev ka-
dını, hem anne, hem evlat, hem sevgili, hem de

mutlu olmak. Bir bedende bütün bu sıfatlar yaşana-
caksa başka şansları yok. Aslan gibi güçlü olmak zo-
rundalar. Narin pamuklara sararak büyüttüğümüz ya
da kafasını eze eze hiçbir şeye hakkı olmadığını ona bi-
çilen görevleri yapmak zorunda olduğunu ezerek öğret-
tiğimiz kişiliksizleştirmeye çalıştığımız kızlarımızın
içinde ki aslanın bir gün çıkması zor olmayacaktır. Bu
bazen sabır bardağının dolması bazen de aslında tek
gücün kendi olduğunu anlayıp kanatlarını açmasıyla
olur. Eril-Dişil dengesizliğin de büyüyen kadınların
kadın gibi kadın olma mücadelesinde ki gazaları 
mübarek olsun.

“Kadınları bu kadar yoran şeyi biliyorsun
Dağılanı toparlama arzusu.
Sadece dağılan evi barkı değil
Dağılan her şeyi.
Yuvayı çocukları, gençliği dargınlığı
Kırgınlığı yaşamamayı 
Geceyi, gündüzü, her şeyi.”

Frida Kahlo
Nedir güçlü kadın güçlü kadın nasıl olur? Bazı er-

keklerin ürktüğü gibi tırnaklarını dışarı çıkartmış sal-
dırmaya hazır korkutucu kadınlar mıdır? Değillerdir
tabi onlar tırnaklarını çıkarmaları gereken zamanı çok
iyi bilen bundan da hiç çekinmeyecek olan, akıllı ayak-
ları üzerinde durabilen sağduyulu kadınlardır. Şikayet
etmenin sadece zaman kaybı olduğunu, kendine acıya-
rak kaybedeceği zamanı onu rahatsız eden durumu de-
ğiştirmek için kullanması gerektiğini bilen kadınlardır.
Bunun için de mücadeleden asla vazgeçmez. Güçlü
kadın “kadın kısmı” diye başlayan hiçbir sözü alıp ce-
bine koymaz bilir ki “kadın yapamaz”  denilen her şeyi
yapabilir. Bu söylemlere cevap verip haklılığını kanıtla-
mak için zaman harcamaz direk eyleme geçer ve yapar.
Güçlü kadın boşanması gerekiyorsa boşanır ne ince he-
saplar yapar ne de “dul kalmak” onu korkutur. Dul sı-
fatıyla açtığı yeni hayat sayfasında hiç kimseyle
uğraşacak zamanım yok der onu risk olarak gören evli
arkadaşlarını, akrabalarını hayatından silmekten hiç
çekinmez. Özgüvensiz hemcinsleriyle uğraşmaktan
daha önemli işleri vardır tek başına ayakları üzerinde
durabilmek. Güçlü kadınlar derin, samimi, saçma
sapan kalıpların esiri olmamış farkındalığı yüksek
kadın gibi kadınlardır. Güçlü kadınlar çevrelerinde ki
insanların akıllı, çalışkan, pozitif, dürüst insanlar olma-
larına dikkat ederler. Onlara zarar verecek insanları
uzaklaştırmaktan da hiç çekinmezler. Tek gücün kendi
olduğunu bilir buna göre davranır gelebilecek tehlike-
leri sezer adımlarını buna göre atar hep temkinlidir. İş-
lerin yolunda gitmeme ihtimali olduğunu hep bilir çıkış
yollarını hazır tutar. Pes etmek rehavete kapılmak gibi
bir şansı olmadığını bilir ona göre davranır. Kendine ar-
kadaşlarına zaman ayırır bu onu motive eden yegane
güçtür. Kendi iyiyse her şeyin iyi olacağını bilir. 

“Ben kadınım,
Senin istediğin gibi değil
Kendi istediğim gibi kadınım.”

Frida Kahlo
Güçlü kadın düştüğü gibi kalkmasını bilen savaşçı

ruhlu kadındır, hızlı düşünüp harekete geçer. Kendiyle
barışıktır ufak tefek fiziksel kusurlarını dert etmez, 
iç dünyalarında ki huzur, duruşunda ki güvende fark
edilir. Kendine saygı duyan güzel kadınlardır. Yolları
açık ola.

“Ayaklar, uçmak için
Kanatlar varken 
Sizi neden arayayım?”

Frida Kahlo

Aslan kızım benim

N ilüfer Gündüz, geçtiğimiz yıl mart
ayında çok istediği kız bebeğine 7
aylık hamileyken evde fenalaştı.

Eşi  Mehmet Gündüz (41) tarafından 28
Mart gecesi Sancaktepe Şehit Prof. Dr.
İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne götürüldü. Tansiyonu bir türlü düşürü-
lemeyen genç kadın, "gebelik zehirlenmesi"
nedeniyle hayati risk taşıdığı için, apar topar
sezaryene alındı. Ameliyat öncesi alınan
PCR testinin pozitif olduğu anlaşılınca da
bebeğini kucağına alıp, koklayamadan izo-
lasyon altında tedaviye alındı.

45 gün sonra kavuştu

1 buçuk kilogram dünyaya gelen Amine
Asel ise prematüre olduğu için yeni doğan
yoğun bakımda kuvöze alındı. Nilüfer Gün-
düz'ün durumu, tedaviye rağmen 2 hafta
sonra kötüleşti. Yoğun bakıma alınacağı sı-
rada kalbi duran genç anne, 10 dakikalık
kalp masajıyla hayata döndürüldü. Kalp-
akciğer makinesine (ECMO) bağlanması
gereken Gündüz, Marmara Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk
edildi. Doktorların ailesine 'her an her şeye
hazırlıklı olun' dediği Nilüfer Gündüz, solu-
num cihazına bağlı halde uyandığında öl-
düğünü zannetti. Çocukları için asla pes
etmeyen Gündüz, 28 gün sonra hastalığı
yenerek taburcu oldu. Minik Asel’ine kavuş-
mak için ise, evinde iki hafta daha geçirmek
zorunda kaldı. Anne, bebeğine 45 gün
sonra, 12 Mayıs 2020’de kavuşabildi.

Keşke dikkat etseydim

Şimdi kabus gibi geçen günlerin izlerini sil-
meye çalışan anne, “Hala kızıma karşı vic-
dan azabı duyuyorum. Keşke çok daha
fazla dikkat etseydim de bu virüsü kapma-
saydım. Sezaryen oldum, bebeğimden gün-
lerce ayrı kaldım. Onun sağlığından hep
endişe ettim çünkü prematüre doğmuştu.
Ben bir ay hastanede yattım, o 45 gün. Şu

an 13 aylık ama ben kızma kavuşalı henüz 1
yıl oldu. Salgının çok başında olmama rağ-
men keşke daha bilinçli olsaydım, hala her
gün çocuğun ellerinin üzerinde iğne izleri
görüyorum sanki, her gün hatırlıyorum,
onun pişmanlığını yaşıyorum. Keşke ken-
dimi biraz daha korusaydım da ne ona, ne
de çevremdeki insanlara bu acıları yalatma-
saydım. Keşke kızımı da doğar doğmaz ku-
cağıma alabilseydim” dedi.

Nefes darlığım geçmedi

Ailesinin kendilerini mucize gibi gördüğünü
anlatan Gündüz, “Kardeşlerim, annem
babam, çocuklarımın bize bakarken hala
gözleri doluyor. Siz nereden döndünüz, şu

anda görebilmek bir mucize diye. Bu kadar
zor süreçlerden geçtikten sonra izole yaşı-
yorsunuz. Bir yıldır neredeyse kimseyle gö-
rüşmedik. Ciğerlerimde hastalığın izlerini
taşıyorum hala. Nefes darlığım devam edi-
yor. Yüksek tansiyonum kalıcı oldu. Gebelik
zehirlenmesinde normalde doğumdan
sonra düzelirmiş ama benimki geçmedi.
İlaç kullanamıyorum emzirme döneminde
olduğum için. Hayatımdaki her şey değişti.
Sırt ve kas ağrılarım hala devam ediyor.
Kollarımdaki güçsüzlük nedeniyle ilk ay-
larda 2 kiloluk bebeği taşıyamadım. Abisi
yeri geldi altını değiştirdi, uyuttu, gezdirdi.
Hala uzun süre kucağıma alamıyorum
kızımı" diye konuştu. DHA

Geçen yıl mart ayında koronavirüse yakalan 7 aylık hamile Nilüfer Gündüz (35), acilen sezaryene alındı.
1 buçuk kilogram dünyaya gelen kızını koklayamadan anne yoğun bakıma, Asel adı verilen bebeği ise
kuvöze alındı. Yoğun bakımdayken duran kalbi yeniden çalıştırılan ve solunum cihazına bağlı gözünü
açtığında öldüğünü zanneden mucize anne, bebeğini tam 45 gün sonra kucağına alabildi. Gündüz, 
"Hala kızıma karşı vicdan azabı duyuyorum. Keşke çok daha fazla dikkat etseydim" diye konuştu

VICDAN AZABI 
DUYUYORUM!

28 GÜN SONRA
HASTALIĞI YENDİ
Çocukları için asla pes etmeyen 
Gündüz, 28 gün sonra
hastalığı yenerek 
taburcu oldu.
Minik Asel’ine
kavuşmak için
ise, evinde iki
hafta daha 
geçirmek 
zorunda kaldı. 

Nilüfer Gündüz, kurallara uymadan her şey nor-
malmiş gibi davrananlara da tepki göstererek, söz-
lerini şöyle sürdürdü: "Bu kısıtlamalara rağmen,
bunca kayba rağmen insanların hala her şey çok
normalmiş davranmasına, bu rahatlığına anlam
veremiyorum. Belki sana bir etkisi olmuyor ama
senin taşıyacağın virüs, bir anneyi babayı, birinin
evladını etkiliyor, kayıplara sebebiyet verebiliyor.
Ben bir yıldır kızımı parka götürebileceğim günlerin
hasretiyle yaşıyorum. Parklardan korkuyorum has-

talık bulaşacak diye. Çok istiyorum onun salıncakta
sallanmasını, oyuncaklara heyecanla koşmasını."
Aşı sırası geldiğinde hiç tereddüt etmeden aşı da
olacağını söyleyen Gündüz, “Çünkü gözümle gör-
düğüm etkileri var çevremizde. Mesela çok yakın
bir akrabamızın babası 90 yaşında, aşı oldu çok
rahat atlattı. Oğlu ona bakarken Kovit’e yakalandı,
ondan çok daha ağır geçirdi. Ağrıları, sıkıntıları çok
daha fazla oldu. Bunları gözümüzle gördükten
sonra aşımı olmamam mümkün değil" dedi.

BU RAHATLIĞI ANLAMIYORUM!

Kartal Belediyesi, koranavirüs salgını 
tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma
riskiyle karşı karşıya kalan sokak
hayvanlarını unutmadı. İlçedeki birçok
noktada bulunan mama ve su kaplarına
hayvanlar için yem ve su takviyesi yapıldı

tAm kapanma sü-
reci boyunca Kartal
Belediyesi Veteriner

İşleri Müdürlüğü ekipleri or-
manlık alanlar, sahil yolu ve
meydanlar olmak üzere ilçe-
nin genelinde sokak hayvanla-
rının mama ve su ihtiyaçlarını
düzenli olarak karşıladı. Ha-
vaların ısınması nedeniyle
sokak hayvanlarının temiz
suya ulaşmalarının zorluğunu
ifade eden ekipler, farklı nok-
talara da yeni su kapları yer-
leştirdi. Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’in
öncülüğünde 17 günlük tam
kapanma nedeniyle çalışma-
larını sürdüren Kartal Beledi-

yesi ekipleri, ilçedeki noktalara
bol miktarda mama ve su bı-
rakmaya devam edecek.

Onları unutmadık

Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, “Sokak 
hayvanları için ilçe genelinde
çalışmalarımız devam ediyor.
Hem Kartallı komşularımız
hem de ilçemizde sokak hay-
vanlarımız için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Bu
dönemde hayvan dostlarımı-
zın hem mamalarını hem de
su ihtiyaçlarını karşılamak 
için ekiplerimiz aralıksız çalış-
malarına devam ediyor” 
diye konuştu. DHA

YEM VE SU
takviyesi 

120 eczane 
zİyaret
edİldİ
İBB, 14 Mayıs Dünya Eczacılar
Günü’nde İstanbul genelinde
hizmet veren 120 nöbetçi
eczaneyi ziyaret ederek,
çalışanların Eczacılar Günü’nü
kutladı. Pandemi sürecinde
büyük fedakarlıkla çalışan
eczacılara Başkan Ekrem
İmamoğlu’nun şükranları iletildi

İstAnbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), özel-
likle pandemi süre-

cinde halk sağlığının sağlanması
ve korunması konusunda faali-
yetlerini özveriyle sürdüren ec-
zacıların 14 Mayıs Dünya
Eczacılar Günü’nü unutmadı.
İBB Basın Yayın ve Halkla İlişki-
ler Daire Başkanlığı Ekipleri, İs-
tanbul’un 39 ilçesindeki 120
nöbetçi eczaneyi ziyaret etti.
Salgın tedbirleri çerçevesinde
gerçekleştirilen ziyaretlerde bi-
limsel eczacılığın 180. yılını kut-
lamanın onurunu yaşayan
çalışanların Eczacılar Günü
kutlandı.

Eczacılar teşekkür etti

Covid-19 pandemisinde tedavi
sürecinin önemli halkalarından
biri olan eczacılara Başkan
Ekrem İmamoğlu’nun tebrik ve
şükranlarını ileten İBB Ekipleri,
çeşitli hediyeler takdim ettiği ec-
zacıların dilek ve şikayetlerini de
aldı. Kendileri için önemli bir
günde hatırlanmanın mutlulu-
ğunu paylaşan eczacılar da pan-
demi sürecinde sağlık
çalışanlarına sunulan ücretsiz
ulaşım ve otopark ile konaklama
hizmetleri için İBB’ye teşekkür-
lerini ilettiler.

Saksağan 
yuvasına kavuştu
Avcılar’da itfaiye ekipleri, ağaç dalında ayağına ip
dolanan yavru karga ile camlı balkonda mahsur
kalan güvercini kurtarıp, yere düşen yavru
saksağanı ağaçtaki yuvasına yerleştirdi

AmbArlı Mahallesi Beşevler Sokak’taki
bir ağaca konan yavru karganın ayağı dal-
daki ipe dolandı.

Karganın çırpındığını görenler hemen itfaiyeye haber
verdi. Gelen itfaiye erleri merdivenli araçla ulaştıkları
kargaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada anne
karga olduğu tahmin edilen bir karga, sürekli aynı
yerde uçarak, ekiplere zor anlar yaşattı. Ayağına do-
lana ip kesilerek kurtarılan yaralı yavru karga, veteri-
nere götürüldü.

2 gün mahsur kaldı

Ambarlı Mahallesi’ndeki bir başka sokakta ise 4 katlı
binanın 2’nci kattaki boş evin camla kaplı balkonuna
giren ve 2 gün mahsur kalan güvercin de itfaiye erle-
rince balta sapı uzatılarak, kurtarıldı.
Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde ise ağaçtaki yu-
vasından düşen yavru saksağan, bir itfaiye eri tarafın-
dan yuvasına yerleştirdi. DHA

EsEnyurt Belediyesi, Koronavirüsü
ile mücadele kapsamında uygulanan
17 günlük ‘Tam Kapanma’ sürecinde

sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Ekipler,
sokak hayvanlarının hem beslenmesine yardımcı
oldu hem de sağlık sorunlarını giderdi. Tüm ma-
hallelerdeki besleme alanlarının temizliğini de
yapan ekipler, su ve mama dağıtımı gerçekleştirdi. 

Tam kapanmada
yalnız kalmadılar
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağ-
baba yazılı bir açıklama yaparak, salgın 
gibi afet veya kriz dönemlerinde esnafla-

rın gelir kaybının giderilmesi için çalışma yaptıkla-
rını belirtti. Ağbaba, esnaf destekleri sigortası” ile 
mücbir sebeplerden etkilenen tüm esnaf grupları-
nın destekleneceğini, böylece esnafların sosyal dev-
lete güvenlerini yeniden inşa edileceğini ifade etti.  

Talepleri dinledik 

Ağbaba açıklamasında, "Salgın döneminde esnaf-
larla ilgili sayısız açıklama, toplantı ve çalışmalar 
yaptık. Esnaf ve esnaf gruplarıyla sürekli iletişim 
halinde kalarak onların sorunlarını kamuoyuna du-
yurmaya çalıştık. Genel Başkanımız Kemal Kılıç-
daroğlu'nun öncülüğünde kurduğumuz Esnaf 
Bürolarımızla, tüm Türkiye'de esnaflarımızın talep-
lerini dile getirdik. İktidar bu süreçte esnafın hiçbir 
beklentisini karşılamadığı gibi esnafın taleplerini 
kulak tıkayarak onları adeta açlığa terk etti. Biz, 
CHP olarak, sadece sorunları dile getiren değil, 
aynı zamanda çözüm üreten de bir partiyiz. Esnaf-
ların gelir kaybına karşı desteklenmesi için Esnaf 
Destekleri Sigortası çalışmamızı tamamladık. İşsiz-
lik Sigortası Kanunu'na, esnaf ve sanatkâr için İş-
sizlik Fonu işlevini görecek olan ‘Esnaf Ahilik 
Sandığı' oluşturulmasını teklif ediyoruz. Bu sandık 
kepenk kapatan esnafın bir nevi işsizlik ödeneğinde 
olduğu gibi aylık işsizlik maaşı almasını amaçla-
maktadır. Fon 2017 yılından itibaren yasal olarak 
var olmasına rağmen henüz hayata geçmemiştir. 
Fonunun devlet tarafından tek taraflı yürürlüğe 
konması ve yardım alanlarını genişletmesi ile esnaf 
ahilik desteği fonunun bu süreçte Esnaf Destekleri 
Sigorta Fonu'na dönüştürülmesi, esnafın salgın sü-
recinde ve bundan sonraki mücbir sebeplerde sü-
rekli bir gelir desteğine sahip olmasına imkân 
tanıyacaktır" dedi.  

Devlet kendisi ödesin 

"Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder. Esnaf Ahi-
lik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 
80 ve 82 inci maddelerinde belirtilen prime esas gün-
lük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 dev-
let payı olarak alınır maddesi yer almaktadır" diyen 
Ağbaba, "Bu madde Esnaf Destekleri Fonu kapsa-
mında devlet payı yüzde 2, esnaf desteği ise yüzde 1 
olarak değiştirilebilir. Devlet, 2017 yılından bugüne 
ve salgın sonrasına kadar yüzde 2'lik katkısına ek 
olarak, esnafın fona ödemesi gereken yüzde 1'lik 
katkı payını üstlenip fona yüzde 3'lük katkı desteğini 
kendisi aktarabilir. Bu şekilde fonda biriken miktar 
bu süre içerisinde esnafa işsizlik ödeneği olarak  
ödenebilir" ifadelerini kulandı. 
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Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Turizm sektörü perişan durumda
Koranavirüs ile beraber turizmin can çekiştiğini belirten Gazeteci, turizmci ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal'ın Başdanışmanı Can Pulak, “Turizm acil ameliyat masasına yatırılmalı. Yerli turiste bile hasret kalacağız” dedi 

KIRALAR UCTU AMA 
BOS EV KALMADI!

P andemi dönemi, vatandaşların 
yaşam alanlarındaki tercihlerini 
değiştirdi. Tedbirler kapsamında 

uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları 
da vatandaşları müstakil evlere yönlen-
dirdi. Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerin-
den Adalar'daki müstakil ya da villa tipi 
evlere talebi artırdı. Büyükada’da kiralık 
ev fiyatları yüzde 70 arttı. Adalar'daki 
emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da 
kiralayacak ev kalmadığını söyledi. 

Talep var ancak arz yok 

Emlakçı Zeynel Çelik, “Pandemiden do-
layı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle 
salgın ile birlikte insanlar ana karadan, 
denizin ortasında bulunan, sakin yerlere 
doğru kaçmaya başladı. Adalar'da kira 
fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık 

yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70’lik artışa 
rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep 
var ancak arz yok. Artık kiralayabilece-
ğimiz konut kalmadı” dedi. 17 günlük 
tam kapanma dönemini de Adalar'da 
geçirmek isteyenler olduğunu belirten 
emlakçı Çelik, “17 günlük tam kapanma 
hepimiz için sürpriz oldu. Daha önce-
den sezonluk ev kiralayanlar gelmeye 
başladı. Büyükada’da ev kiraları sezon-
luk minimum 40 bin liradan başlıyor. 
Ancak evin niteliklerinin artmasıyla bir-
likte sezonluk 110 bin lirayı bulan ev-
lerde var” diye konuştu.  

Sadece birkaç ev kaldı 

Emlakçı Hilmi Orhan da “Eskiden yaz-
lıkçılar adada üç ay oturup,  kışlıklarına 
giderdi. Ancak pandemiden dolayı hepsi 

adada kaldı. Yine pandemiden dolayı 
adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu 
an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. 
Adada yaz için kiralayabileceğimiz sa-
dece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyas-

ladığımızda adadaki evler şu an çok pa-
halı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira 
arası sezonluk ev kiralardık. Yine tam ka-
panma öncesi vatandaşlarımız ev tutmak 
için adaya geldi” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını 'izole hayat' sürmek isteyenlerin konut 
tercihini değiştirince, Marmara Denizi'nin incisi Adalar'da ev 
kiraları yüzde 70 arttı. Büyükada’daki yazlıkların sezonluk 

kira fiyatları 40 bin ile 120 bin lira arasında değişirken,  
emlakçılar, "Kiralayacak ev kalmadı" bilgisini verdi 

MUĞLA'NIN Bodrum İlçe-
si'nde yaşayan gazeteci, 
turizmci ve merhum Cum-

hurbaşkanı Turgut Özal'ın Başdanış-
manı Can Pulak, turizmde gelinen 
son noktayı değerlendirdi. Pulak, 

“Turizm Bakanı başarılı olamadığını 
kabul etsin, böyle giderse yerli turiste 
bile hasret kalabiliriz, sahillerde boş 
kalabilir, turizm acil ameliyat masa-
sına yatırılıp turizm bileşenleri ile bir-
likte çözüm aranmalı” diye konuştu. 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy'un, “Nisan ayında aça-
rız” dediği turizm sezonunun hazi-
ran ayına kaldığını belirten Pulak, 
“Turizmde çok kötü dönemden geçi-
yoruz. Önümüzü göremiyor, ne ya-
pacağımızı bilemiyoruz" diye 
konuştu. 

Rakipler daha iyi 

Pulak, turizmde rakip ülkelerin aşı-
lama konusunda daha iyi konumda 
olduğunu belirterek, “Yunanistan, İs-
panya,Tunus hatta Mısır bile bizden 
iyi. Çoğu turizm bölge ve personeli-
nin aşısını tamamladı. Biz aşıda niye 
bu kadar geç kaldık? Paramız yet-
medi, siparişler aksadı, üretici ülkeler 
geciktirdi, Çin'i kızdırdık gibi maze-
retlerin arkasına saklanmak, bize bir 
şey kazandırmaz. Bundan sonra ne 
yapmalıyız ki, rakip ülkelerle aşıda 
açılan farkı süratle kapatabilelim? Bu 
aşı işini süratle halledemez ve vaka 
sayısını düşüremezsek, bu yıl turist 
ve turizmden büyük gelir beklemek 

hayal olur. Artık turist, risksiz bölge-
lere kayacaktır ki, bundan daha 
doğal bir şey olamaz. Vaka sayısında 
zirvedeyiz, buradan süratli bir iniş 
yapamazsak, Avrupa'dan gelecek 
kimseyi bulamayız” açıklamasını 
yaptı. 

Turiste hasret kalacağız 

Turizmdeki ekonomik kayıpların bo-
yutuna da değinen Pulak, “Ege ve 
Antalya'daki durumu ciddiyetle ve 
dikkatle takip ediyorum. Bırakın ya-
bancı turisti, yerli turiste bile rastla-
mak zor. Büyük tatil köylerinin, beş 
yıldızlı otellerin, kitle turizmini ağır-
layan tesislerin sahip ve yöneticile-
riyle konuşuyorum. Hepsi kan 
ağlıyorlar. Depoları, kilerleri, soğuk 
hava dolapları ağzına kadar yiyecek 
dolu. Nitelikli personelin bir kısmına 
maaş ödemekte devam ediyorlar. 
Çoğu gırtlağına kadar borçlu, banka 
kredilerini nasıl ödeyeceklerini kara 
kara düşünüyor. Korona belasından 
önce, dünya turizminde parlak bir 
fotoğrafımız vardı. Salgın başlama-
saydı 2020'de 58 milyon turist, 41 
milyar dolarlık bir gelir hedefliyor-
duk. Ama salgın, 2019'daki 34 milyar 
dolarlık turizm gelirimizi 2020'de 12 
milyara, 49 milyon turisti ise 15 mil-

yona düşürdü. Korkunç bir kayıp. 
Türkiye'nin ortak akıldan yararlan-
mamak gibi bir hastalığı var. Turizm 
Bakanlığı'nın acemi kadrosu, geçmiş 
tecrübelerden ve başarılı birikimler-
den yararlanmak zorundadır. Bunun 
için sektöre emeği geçen tüm profes-
yonelleri, ortak akıl masasına çağır-
malılar” dedi. 

Turizmci ortada bırakıldı 

Başarılı eski bakanlar, sektörün başa-
rılı yatırımcı ve işletmecileri, yaratıcı 
zeka ve bilgi sahipleri, Turizm Baka-
nı'nın başkanlığında hemen toplan-
ması gerektiğini belirten Pulak 
sözlerine şöyle devam etti: “Turizm 
faciası ameliyat masasına yatırmalı. 
Milli bir proje ve operasyonu ortaya 
çıkaracak çalışmaları hemen başlata-
lım. Sektör büyük bir moral çökün-
tüsü içinde. Turizmci devleti yanında 
görememenin büyük üzüntüsünü ya-
şıyor.  Turizm Bakanı'nın sesi soluğu 
çıkmıyor. Attı mı mangalda kül bı-
rakmayanlar, ortalıkta yoklar. Eko-
nomimizin önemli bir dinamiği olan 
koskoca turizm sektörü, kimsesiz bı-
rakılamaz. Tüm bankaların genel 
müdürlerini toplamalıyız. Kredi geri 
ödeme baskılarının durdurulmasını 
istemeliyiz.” 

EMLAKÇI Ali Adatepe ise, "Adada ev 
fiyatları oldukça artı. Büyükada tıklım 
tıklım. Eskiden adada sadece yazlık 
ev kiralanıyordu, şu an kışlık ev iste-
yen vatandaşlarımız da oluyor” dedi. 
Pandemi nedeniyle Adalar'da emlak 
kira ve satışlarında ciddi bir artış ol-
duğunu belirten Yunus Karadağ, “Va-
tandaşlar tam kapanmayı adada 
geçirmek istiyor. Adada vaka sayıları  

diğer yerlere göre daha düşük. Uma-
rım bu yoğunluk ile birlikte adada 
vaka sayıları artmaz” diye konuştu. 
Büyükada’da ev sahibi olan İsmet 
Garip de “Adada kira fiyatları oldukça 
artmış durumda. Çünkü adalar İs-
tanbul’a göre daha tenha. Ben de bir 
ada sakini olarak kışları İstanbul’da 
olurdum ancak artık yaz, kış Büyüka-
da’dayım" dedi. DHA 

VAKA SAYISI DAHA DÜŞÜK

Çelik, “17 günlük tam kapanma 
hepimiz için sürpriz oldu. Daha 
önceden sezonluk ev kiralayanlar 
gelmeye başladı. Büyükada’da ev 
kiraları sezonluk minimum 40 bin 
liradan başlıyor. Ancak evin  
niteliklerinin artmasıyla birlikte  
sezonluk 110 bin lirayı bulan  
evlerde var” diye konuştu. 

İktidar esnafı  
açlığa terk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı  
Veli Ağbaba, salgın döneminde ekonomik 
kayıp yaşayan esnaf için esnaf destekleri 
sigortası kurulması teklifinde bulundu. 

Ağbaba, "İktidar bu süreçte esnafın hiçbir 
beklentisini karşılamadığı gibi esnafın  
taleplerini kulak tıkayarak onları adeta 

açlığa terk etti" dedi



K ademeli normalleşme döneminde
hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları
ise cuma 21.00'den pazartesi

05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uy-
gulanacak. Kademeli normalleşme döne-
minde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki
doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile
18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıt-
laması olmayacak. Hafta içi günlerde
07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve
paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında
ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise
07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket
servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. 

Hafta içi seyahat serbest

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan
süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıt-
laması uygulanmaması, kısıtlaması uygula-
nacak süre ve günlerde toplu ulaşım
araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanma-
ması, özel araçla seyahate ancak zorunlu
hallerde izin verilmesi kararı alındı.
Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine
devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf sevi-
yeleri için MEB’in açıklamasına uygun ha-
reket edilmesi kararı alındı. Evlendirme
işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam
edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan
nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğün-
ler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapıl-

maması uygulamasına, 1 Haziran 2021 ta-
rihine kadar devam edilmesi kararlaştırıldı. 

Birçok yer yine kapalı

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara
verilen perakende ve hizmet sektöründeki
giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi
dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri
hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri ara-
sında faaliyet gösterebilecek. 17 Mayıs-1
Haziran arası kademeli normalleşme döne-
minde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyet-
lerine geçici olarak ara verilmesine devam
edilecek.  Gazino, taverna, birahane, nar-
gile salonu/kafeleri,- sinema salonları, kah-
vehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay
bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu,
elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
hamam, sauna ve masaj salonları, luna-
parklar ve tematik parklar. STK, sen-

dika, meslek kuruluşları, birlikler ve koope-
ratiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş
katılımlı etkinliklerine dair kısıtlama 1 Hazi-
ran’a kadar devam edecek. 

En fazla 2 kişiye servis

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai
uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin
10.00-16.00 olarak uygulanması,
uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma
usullerinin uygulamasına devam edilecek.
Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan
dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içeri-
sinde bulunanlar hariç) ile konaklama tes-
islerinin içerisinde bulunan yeme-içme
yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle
sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı
anda en fazla 2 kişiye servis açılması kay-
dıyla hizmet verebilmesi, kapalı alanlarında
bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tu-

tulması istendi. 

gercekcatalca@gmail.com

HAYATIN GERÇEKLERİ

Bahadır SÜGÜR

Ç atalca'da Pandeminin İlk başladığı günden bu
yana bir söz verdim kendime...
Herkese iş bulmak... İşsiz olan kardeşlerimizi

aşsız bırakmamak!
Ve bir yılı genckin bir sürede, bini geçkin kardeşimize

iş imkanı sağlayacak işlere imza atmışız. Küçük esnafları-
mızın kapalı olduğu, fabrikaların ücretsiz izne çıkarttığı
süreçte 7 bin beş yüzü aşkın yardım kolisi dağıtmış, koro-
naya yakalanan ihtiyaç sahibi Vatandaşlarımıza sebze ve
meyve de dahil olmak üzere yine destekler sağlamışız. 30
kadar evladımızın tablet ihtiyacını gidermişiz... Biz kimiz
di mi? Biz hiç bir derneğe, siyasi partiye, kuruma, kuru-
luşa vakıfa bağlı olmayan Çatalca Halkıyız!

"Süte ihtiyacımız var" diye bir paylaşım yapar , sonra-
sında tam 10 bin adet sütü kardeşlerimize dağıtmak
üzere yüreği güzel insanlarımızı bize ulaştırması ile dağı-
tırız. Yine 10 binlerce neşeli yiyecek dediğimiz çikolata,
bisküvi ve şeker dağıtımı yapmışız. Yani o kadar çok
mutlu ve mesut edici şeyler ki yazdıkça içim kıpır 
kıpır oluyor. 

Hep diyorum ya "Ben bu ilçeye ve bu İlçenin yüreği
güzel tüm insanlarına aşığım" 

Haydi dediğin de 10 binler oluyoruz bir anda!
Allah Razı Olsun koyduk köşenin başlığını. Çünkü ger-

çekten 10 binler "Allah Razı Olsun" dedi bu kısacık sü-
reçte, yüreği güzel tüm dostlarımıza!

Ve Mesut Üner! Çatalca Belediye Başkanı! Dostum,
Arkadaşım,  Ağabeyim... İnanin belki de tarihinde sosyal
yardım ve sosyal belediyecilik konusunda o kadar çok sey
yapıyor ki! Bir çoğunu paylaşmıyor, paylaştırmıyor kim-
seye. Onlarca garibanın evini mi tamir etmedi, yüzlerce
çocuğumuza tabletler mi ulaştırmadı...Daha ne hükümet,
ne İBB patates, soğan dağıtmazken bizim belediyemiz
aylar öncesi binlerce aileye dağıttı. Doğal gazı olmayan
vatandaşlara tonlarca kömür! Ramazan ayı boyunca
4000'e yakın vatandaşımıza her gün iftarlık yemek... 
bunlar bizlerin bildikleri!

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş! Geldiği gibi Kay-
makamlık olarak 135 Çocuğumuza uzaktan eğitime gire-
bilsinler diye tablet dağıttı. Sosyal Yardımlaşma Vakfına
erzak kolilerinin dağıtımları konusunda nefes bile aldır-
madı. Geçtiğimiz Arefe gününden bir gün önce  " 28 adet
çamaşır makinesini bayram öncesi vermeliyiz" dedi. Ve
Arefe günü bunu gerçekleştirdi. İş adamlarımız, esnafları-
mızın destekleri de söz konusu olunca 28 ailemiz o kadar
mutlu oldular ki...

Kelimeleri ne kadar sıralasam anlatamam  
Ama ben yaşadığımı anlatayım kısadan! Çamaşır ma-

kinelerini teslim edecek olan Sosyal Yardımlaşma Vakfı
Müdürü Tarık Çalışkan! Bak onun hakkını yiyemez bu il-
çede. Kendisini uzun yıllardır başarılı çalışmaları sebebi
ile kutluyorum. Neyse konuya döneyim. Tarık kardeşimiz
diyor ki " Efendim teslimata çıkıyoruz" Kaymakam bey "
Ben de geleyim" diyor. Herkes sanıyor ki bir taneyi verir-
ken iki fotoğraf çekilir gider. Ama yok. Hepsini dağıtacak
görüntüsünü seziyorum derken hepsini tek tek kendi elleri
ile teslim etmek istiyor. Karşıdan gördüğüm kişi neredeyse
çamaşır makinesini sırtlayacak taşıyacak dememe kalmı-
yor, aynen dediğim oluyor!

Şimdi "Bu kadar ihtiyaç sahibi var mıydı Çatalca'da"
diyenleriniz çok olacak. Arkadaşlar 2010 yılında Çatalca
Sosyal Yardımlaşma Vakfına kayıtlı isim sayısı 5000'in
üzerinde idi! 

Ekonomi kötü mü? Tabiki ilçemizin küçüklüğü de 
düşünülür ise nüfus ve ekonomik sirkülasyon açısından
evet kötü!

Bu günler paylaşma,  yardımlaşmanın en fazla olması
gereken günler. 

Neyse gelelim siyasi partilerimize... 
AK Parti, CHP , MHP, İYİ Parti, Gelecek Partisinin

Çatalca'mızdaki erzak kolisi ve diğer yardımlarına da 
şahidiz. 

Yine derneklerimizin yaptıkları da cabası...
Ve tüm bunların ışığında bu günlerde en çok duyduğu-

muz o güzel söz ile bitirmek gerekirse; 
Kim ki bir el tuttu ise " Allah Ondan Bin Kere Razı

Olsun"
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Türkiye, 17 gün süren
tam kapanmadan yarın

çıktı. İçişleri Bakanlığı,
valiliklere "Kademeli

Normalleşme Tedbirleri"
konulu genelge 

gönderdi. Genelgeye
göre, bugün saat

05.00'ten 1 Haziran Salı
günü saat 05.00'e kadar
kademeli normalleşme

dönemi tedbirleri 
uygulanacak. Kreş ve

anaokulları açılıyor. İki
doz aşı olmuş olan 65

yaş ve üzeri vatandaşlar
sokağa çıkabilecek

NORMALLESME
ICIN GENELGE

Allah razı olsun...

MEB, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul
öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrenci-
lerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve re-
habilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların
destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kursla-
rında yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. Diğer
kademelerdeki resmî ve özel,  eğitim kurumlarında
ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edile-
cek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz ge-
nelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki
kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pa-
zartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurum-

ları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim
okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiş-
tirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime
geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel,
örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumla-
rında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime
devam edilecektir. Resmî ve özel tüm okul öncesi
eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin
özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabili-
tasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin
destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kursla-

rında 17 Mayıs Pazartesi gününden
itibaren “Eğitim Kurumlarında Hij-
yen Şartlarının Geliştirilmesi ve En-
feksiyonu Önleme Kontrol
Kılavuzu”ndaki koşullara uyulması
şartıyla yüz yüze eğitime başlanabi-
lecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğ-
retmen ve eğitim çalışanlarımızın
salgın kısıtlamalarından etkilenme-
mesi için gerekli kolaylık, Valilikleri-
miz tarafından sağlanacaktır. 1
Haziran Salı gününden itibaren yüz
yüze eğitimin devamıyla ilgili karar,
bu tarih öncesinde yapılacak durum
değerlendirmesinin ardından ka-
muoyu ile paylaşılacaktır" ifadele-
rine yer verildi. 

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Gözden
geçirilsin!
AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, İçişleri
Bakanlığı'nın yayımladığı, "Kademeli Normalleşme Genelgesi"ni eleştirdi. Külünk,
Bakanlığa genelgenin yeniden gözden geçirilip revize edilmesi gerektiği yönünde
çağrı yaparak, "Bu genelge lütfen hızla gözden geçirilsin" dedi

içişleri Bakanlığı'nın açıkla-
dığı, 17 Mayıs - 1 Haziran
arasında uygulanacak "Kade-

meli Normalleşme Genelgesi"ne AK Par-
ti'nin MKYK Üyesi ve 24, 25 ve 26'ncı
dönem milletvekili olan Metin Kü-
lünk'ten eleştiri geldi. Külünk, sosyal
medya hesabından yaptığı yaplaşımla
genelgeye tepki gösterdi. 17 gün süren
tam kapanma sürecinden sonra yurttaş-
ların, kademeli de olsa hızlı bir 'normal-
leşme dönemine geçiyoruz' beklentisinde
olduğunu ifade eden Külünk, "Özellikle
başından beri sanki salgının tek merkezi

testoranlarmış gibi muameleyi bırakıp;
Ayrıca tuhaf çelişkili izlenimi veren başka
serbestliklerin bir mantığa oturması da
bekleniyordu. Ancak genelge bu morali
vermiyor; Çünkü 'Kademe Takvimi' yok.
Sadece 'ikinci bir emre kadar durum bu'
haberi var. Üstelik bu serbestlik zaten 17
gün öncesi aylardır olan durumla aynı"
değerlendirmesini yaptı. 

Bir tarih öngörüsü olmalı

Genelgenin kafa karışıklığı yarattığını ve
yurttaşlardan tepkiler geleceğinin net ol-
duğunu belirten AK Partili Külünk, "Ge-
nelgenin acilen revize edilmesi ve
'Kademe' mantığıyla yasaklanan ne
varsa... Bir tarih öngörüsü olmalı. Hatta
vatandaşımız 'Bize nefes aldırın; Biz ku-
rallara belirgin uymazsak; Kademe ka-
deme yasak gelsin! Fakat biz hep itaat
ediyoruz; siz artık halden anlamaz oldu-
nuz' tepkisini verecektir" dedi. Külünk,
Bakanlığa genelgenin yeniden gözden
geçirilip revize edilmesi gerektiği yö-
nünde çağrı yaparak, "1 Haziran sonra-
sında ise Türkiye’nin küresel düzenin
dayatmalarından koptuğu, kendi norma-
lini oluşturulduğu bir süreç için güçlü bir
halk desteği oluşmuş durumda iken
bunu değerlendirmek gerekir, aksi halde
'Belirsiz Normalleşme Genelgesi' işl-
evinde bu tarz planlar gerçekten sadece
anormalleşmeyi besler. Lütfen hızla göz-
den geçirilsin" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve 
Yürütme Kurulu Üyesi 

Metin Külünk

Pankartımızı
kaptırmadık

CHP'li milletvekilleri,
İstanbul'da 15 Tem-
muz Şehitler Köprü-

sü'ne dev "128 milyar dolar
nerede" pankartı astı. 450 metre-
kare büyüklüğündeki pankartın,
köprüye asılış görüntülerini vekil-
ler sosyal medya hesaplarından
paylaştı. Köprüye pankartın asıl-
dığını gören polis ekipleri millet-
vekillerinin yanına gelerek
pankartın kaldırılmasını istedi.
Mahmut Tanal, güvenlik görevli-
lerine pankartı teslim etmedikle-
rini bildirirken, "Süleyman
Demirel şapkayı kaptırmazdı. 
Biz de pankartımızı kaptırmadık.
Mülkiyeti bize ait. Başka eylem-
lerde de kullanırız” dedi. 

Filistinli babaya 
taziye telefonu

TBMM Başkanı Şen-
top, acılı baba ile
yaptığı telefon görüş-

mesinde, İsrail'in Filistin'e uygula-
dığı terörün dünyanın meselesi
olduğunu belirterek, "Yaşanan
meseleyi sadece Filistinli kardeş-
lerimizin bir meselesi olarak gör-
müyorum. Bu mesele iki milyarlık
İslam âleminin, bütün Müslü-
manların ve dünyanın
meselesi" ifadelerini kullandı.
Şentop, "Filistinlileri kendi ailemiz
ve evlatlarımız olarak kabul edi-
yoruz. Barışın ve huzurun en

yakın za-
manda Filis-
tin'e hâkim
olmasını te-
menni ediyo-
ruz. Türkiye,
kardeş Filis-
tin'in her
daim ya-
nında" dedi. 

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Filistin'de yaşanan
olaylarda çocuklarını kaybeden
Filistinli baba Ebu Süheyb ile
telefonda görüşerek,
taziyelerini iletti

Mustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa ŞentopMustafa Şentop

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulama-
sının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 ola-
rak uygulanması, uzaktan/dönüşümlü gibi esnek
çalışma usullerinin uygulamasına devam edilecek. 



Ç atalca Kaymakamı Turan Ermiş,
örnek bir davranışa imza attı. İhti-
yaçlı aileleri tespit eden Kayma-

kam Ermiş, yardımseverler aracılığı ile bu
eksiklerin giderilmesi için harekete geçti. 
"Ocak ayından bu yana ilçemizde per-
şembe günleri yaptığımız halk günlerinde
ve mesai sonrası günlük olarak ziyaret etti-
ğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev-
lerinde tespit ettiğimiz birtakım eksiklikleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-
mız aracılığı ile çözmeye çalıştık" diyen
Ermiş, "Bu çerçevede 135 çocuğumuza
uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
için tablet bilgisayar desteği yanında, ev
bakım, donatım malzemesi, nakdi, ayni ve
barınma yardımı desteği gibi destekler
sağlandı. Ancak, maddi yoksunluk içeri-
sinde daha fazla hane halkı olduğunu gö-
rünce bir alan araştırması yaparak temel
kişisel bakım ve temizlik ihtiyacı olup ça-

maşır makinası ve temizlik maddesi ihti-
yacı olan ailelerin tespitini yaptık" bilgisini
verdi. 

Dostlardan destek istedik

"Bu şekilde tespit ettiğimiz ailelerimize
pandemi sürecinin olumsuz etkilerini
azaltmak, onlara ekonomik destek olmak
adına, hayırsever dostlarımızdan destek is-
tedik" diyen Ermiş, "Kısa sürede temin et-
tiğimiz 28 çamaşır makinesine ek olarak
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
bünyesinde 28 hane için temizlik malze-
mesi, 6 adet su ısıtıcısı şofbeni ailelerimize
teslim ettik. Diğer taraftan vakmfımızca 74
yaşlı ve ihtiyacı olan ailemiz için yaptığı-
mız Çatalca SYDV 2021 Yılı Yaşlı Bakım
Vefa Projesi kapsamında 74 ihtiyaç sahibi
ve ev temizlik ihtiyacı olan ailemize yönelik
projemiz dün itibariyle Aile Sosyal Politi-
kalar Bakanlığımızca kabul edildi. Proje
kapsamında 5 temizlik personeli ile 9 ay
boyunca haftada bir olmak üzere bu aile-

lerimize evde temizlik hizmeti verilecektir"
ifadelerini kullandı. Kaymakam Ermiş 28
adet çamaşır makinesi ve diğer yardımlar
için katkıda bulunanlara teşekkür ederek,
"Bu vesileyle Çatalca Sanayici ve İş Adam-

ları Derneği başta olmak üzere ASKON
Başkanı Orhan Aydın, Mert İnşaat, Metal
Yapı, gazeteci dostumuz Bahadır Sügür ve
diğer değerli hayırseverlerimize teşekkür
ediyorum" açıklamasında bulundu. 

BAHADIR SÜGÜR
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P andemi süreci bize neler öğretti?
Zengin ya da fakir, yaşlı ya da genç,
ünlü ya da ünlü olmayan hepimizin

insan olduğunu ne güzel hatırlattı değil mi?
Tüm olumsuzluklara rağmen yaşamanın ne
kadar anlamlı ve güzel olduğunu, her ko-
şulda yaşayabildiğimizi ve zor olsa da bu-
nunla başa çıkabildiğimizi. Ve hepimizin şu
anki yaşamında bu olumsuzluk sürecini faz-
lasıyla yaşadığını…

Bu sürecin yaşattıklarını ve nasıl yaşama-
mız gerektiğini biraz da psikolojik olarak ele
almak istedim bu hafta. Çünkü yaşadığımız
süreci anlamaya, anlamlandırmaya ve nasıl
yöneteceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var.  

Bu bağlamda olumlu psikolojiden başla-
yalım. Psikolojide beynimizin negatif eğilimi

vardır. Yani olumsuza daha kolay yönelme.
Beynimiz, kötü haberlere karşı daha fazla
duyarlılık gösterir. Ve otomatik olarak mey-
dana gelir. Bir araştırmadan örnek vermem
gerekirse. Bu çalışmada insanlara değişik
duygular uyandıracak resimler gösterilmiş,
Pozitif duygu uyandıranlar ( örn: Ferrari,
pizza ), negatif duygu uyandıranlar (örn: kö-
türüm bir surat, ölü bir kedi) ve nötr duygu
uyandıranlar (örn: tabak, saç kurutma ma-
kinesi). Aynı zamanda beynin elektriksel ak-
tiviteleri kaydedilmiş. Ve sonuçta beynin
negatif uyaranlara karşı daha güçlü bir tepki
gösterdiği ve elektriksel aktivitede daha
fazla bir dalgalanma meydana geldiği gö-
rülmüştür. Bu yüzden, tutumlarımız iyi ha-
berlere oranla kötü olanlardan daha fazla

etkilenmektedir. 
Negatif olaylara daha fazla ağırlık ver-

memiz aslında iyi bir sebepten kaynaklanı-
yor olabilir ve bizi zarar verebilecek
şeylerden koruyabilir. Bunun insanlık tarihi
yönünden açıklamasına baktığımızda; ha-
yatta kalmamızı tehlikelerden kaçma yete-
neğimize borçluyuz. Beynimiz, bizim
tehlikeleri fark etmemizi kaçınılmaz kılacak
ve böylece bunlara tepki göstermemizi sağ-
layacak sistemler geliştirmiştir. 

Negatif durumlara karşı beynin aşırı du-
yarlı olması, bu eğilimin yaşamımızın bütün
alanlarında da çalışacağı anlamına gelmek-

tedir. Yani ilişkilerimiz, iş hayatımız, özel
hayatımız aklınıza gelebilecek her alanda.
Tam da bu nokta da olumlu psikoloji hayatı-
mızın tam ortasında uygulanmaya başlasa
güzel olmaz mıydı?

Olumlu psikoloji, kendimizi şu anki koşul-
larımızda düşündüğümüzde az sayıda gelip
geçici zevk ve en alt düzeyde hazla ya da
anlam duygusundan yoksun bir halde sıkışıp
kalmış gibi hissettiğimizde, oradan çıkmanın
bir yolu olduğuna ilişkin parlak bir umut
ışığı yakar. Bu yol bizi zevk almanın, güç ve
erdeme yaklaşmanın ve sonunda da kalıcı
doyumun doruk noktası olan anlama ve
amaca götürür.  

Örneğin, özgüven, umut ve güven gibi
olumlu duygular, en çok, yaşam kolay oldu-
ğunda değil, zor olduğunda işimize yarar. 

Zor zamanlarda, demokrasi, güçlü aile,
özgür basın gibi olumlu kurumları anlamak

ve desteklemek çok önemlidir. Aralarında
cesaret, çok yönlü bakış açısı, dürüstlük,
adalet ve sadakatin bulunduğu güçleri ve er-
demleri anlamak ve oluşturmak, zor gün-
lerde, iyi günlere göre daha önemlidir. 

Bu bilgilerin ışığında kendinizi bir düşü-
nün. Ne zaman yaratıcılığınız ve cesaretiniz
arttı. Hangi olayların sonunda daha iyi bir
fikir buldunuz ve uyguladınız. Eminim ki
olumsuzluk ve negatif duyguların sonunda
eriştiğiniz ya da elde ettiğiniz bir durumdu.

Hepimizin şu anda yaşadığı ortak duygu-
nun negatif olduğunu biliyoruz. Ve bu duygu-
nun bize yaptırabileceklerini de hatırladık.
Olumluya çevirme güzelliğini hepimizin ya-
şamaya hakkı var. 

Bu hakkı önce kendinizden sonra da yaşa-
mak isteyip çabalayandan almayalım. Sağ-
lıklı ve mutlu olduğumuz günlerimize bir
günü daha eklemek güzelliğiyle…  

Pandeminin öğretileri…

Çatalca Kaymakamı 
Erdoğan Turan Ermiş,
ilçedeki hayırseverlerin
desteği ile 28 aileye çamaşır
makinesi, mini şofben, bir
yıllık temizlik ve hijyen
malzemesi dağıttı. Ermiş,
"Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi
ailelerimize pandemi
sürecinin olumsuz etkilerini
azaltmak, onlara ekonomik
destek olmak adına,
hayırsever dostlarımızdan
destek istedik" dedi

BAYRAM HER 
EVE GELMELİ!

oozelb@gmail.com

Özlem ÖZEL
damgaweb@gmail.com

Sosyal Yardımlaşma Vakfı binası önünde
yapılan programa Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner de katıldı. "Sayın Kay-
makamımıza ve bu güzel işte emeği olan
herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum" diyen Üner, "Belediyemiz olarak
özellikle pandemi döneminde ilçemizde
ihtiyaç sahiplerine mümkün olduğunca
temas etmeye çalışıyoruz. Pandemi dö-

neminde birçok kuruluşumuz, ilçemiz-
deki halk sevdalımız halkımızın yanında
olma noktasında büyük gayretler gös-
terdi ve göstermeye devam ediyor. İlçe-
mizdeki hayırsever iş adamlarımız ile
birlikte böylesi güzel bir organizasyona
imza atan Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve
Kaymakamımız Sayın Ermiş'e teşekkür
ediyorum" dedi.

BAŞKAN ÜNER TEŞEKKÜR ETTİ

Tüylerim diken diken oldu!
İsrail'in Filistin'e 

yönelik saldırılarını
protesto için yeni aldığı

cipini İsrail
Başkonsolosluğu

önünde yakan çiftin 
hurdaya dönen aracı, bir
iş insanı tarafından satın

alındı. Aracın değerini
İHH'ya bağışlayan iş

insanı Suna Özdemir,
"Açıkçası izlerken 

tüylerim diken diken
oldu. İnşallah 

Filistin'deki
kardeşlerimize derman

olur" dedi.

israil'iN Filistin'e yönelik saldırıla-
rını protesto etmek için yeni aldığı ci-
pini İsrail Başkonsolosluğu önünde

yakan çiftin hurdaya dönen aracı, iş insanı
Suna Özdemir tarafından satın alındı. Özdemir
değerini ödeyerek aldığı hurda aracı, sergilen-
mek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani 
Yardım Vakfı'na (İHH) bağışladı. İsrail Başkon-
solosluğu önünde cipini yakan Dora Altınbaşak
ise cipin parasını Filistin'e gönderilmek üzere
İHH'ya bağışladı.

Kendilerini anlıyorum

Hurda aracı satın alan iş insanı Suna Özdemir,
"Açıkçası izlerken tüylerim diken diken oldu.
Ahmet Bey ve Dora Hanım çok duygusal bir
refleks göstererek o günkü hadiseyi derinden
üzülerek izlemişler ve kendilerine ait olan tek bir
araçlarını yapabilecekleri bir tepkiyle yapmışlar.
Tepkinin şekli böyle değil de, belki bir kuruluşa
hayır olarak vermek olsaydı Filistin'e daha
makul olacaktı. Ama duygusal bir refleksle
bunu yapmışlar. Kendilerini çok iyi anlıyorum.
Burada da kardeşlerimin bu duyarlılığını gör-
düm. Her ne kadar tasvip etmesem de bundan

vazgeçmişler. Oradaki o çocuklar, kanı giden
kardeşlerimiz adına mallarından vazgeçmişler.
Ben de dedim ki hem onların yaptıkları bu za-
rarlarına karşılık zararlarını nasıl giderebiliriz?
Onlara bir bedel ödemek için aradım. Araçlarını
satın almak istedim. Araçlarını kendilerinden
satın aldım" dedi. 

İnşallah bu zulüm biter

"Daha hiç kullanmadıkları araçlarını satın
aldım. Satın aldığım meblağı İHH'ya bağışlıyo-
rum" diyen Özdemir, "İnşallah Filistin'deki kar-
deşlerimize derman olur. Oradaki
kardeşlerimize bir damla da olsa biz bağışımızı
İHH aracılığı ile yapıyoruz. İnşallah rabbim
kabul eder. İnşallah bu zulüm biter. Buradan
benimle beraber tüm iş adamı ve iş kadınlarına
da sesleniyorum. Lütfen duyarlı olun. Ne yapa-
biliyorsanız. Küçük büyük demeyin. Bağışın
meblağı söylenmez. Aracın değeri neyse odur.
Ben bu aracı İHH'ya teslim ediyorum. Bu
dramı insanlığa göstersin diye. İHH bunu sergi-
leyecektir. İsrail Başkonsolosluğu önünde yakıl-
mış bir aracı sergileyeceklerdir. İsrail artık bu
kanı durdur" dedi. DHA

BU BÜYÜK FACİAYI 
DUYURALIM İSTEDİK
Cipini yakan Dora Altınbaşak ise
"Zaten sesimizi duyurmak amaçlı
böyle bir şey yapmıştık. Sesimizi
de duyurduğumuzu düşünüyo-
rum. Bizim orada Müslüman kar-
deşlerimizin, masum çocukların
ölümüne isyanımızdı aslında o
anda orada arabayı yakmak.
Engel olamıyoruz. En azından bu
faciayı, dehşeti duyuralım. Belki
vicdanı olan insanlar bize eşlik
eder. Bizi yalnız bırakmazlar, ya-
nımızda olurlar. Çığlığımıza on-
larda bir ses olarak daha fazla
çığlık atmamıza sebep olur diye
düşündük" dedi.

Pazarlarda 
virüs denetimi 
İlçede kurulan semt pazarları, Kartal Kaymakamlığı,
Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildi

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir baş-
kanlığında Kartal Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Cengiz Türkmen, Kartal İlçe Emniyet

Müdürlüğü ekipleri, mülki idare yöneticileri ve Kartal Be-
lediyesi Zabıta ekipleri kovid-19 tedbirleri kapsamında
pazar denetimlerini gerçekleştirerek esnafa ve vatandaş-
lara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması nok-
tasında uyarılarda bulundu. Ekipler kontroller sırasında
pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara ve pazar es-
nafına uymaları gereken kurallar hakkında da ayrıca bilgi
verdi. Hürriyet Mahallesi ve Uğur Mumcu semt pazarla-
rında gerçekleşen denetimlerde pazar esnafının HES kod-
ları kontrol edilirken, tezgâhlar arası mesafe bırakılması,
ürünlerin elle seçilmemesi, maske ve eldiven kullanılması
gerektiği konularında da gerekli uyarılar yapıldı.

Biletler tükendi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17
günlük tam kapanmanın bitmesine saatler kala
dönüş yolculukları başladı, otogarlar hareketlendi

29 NisaN 2021 Perşembe akşamı saat
19.00’da başlayan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi
sabahı saat 05.00'e kadar sürecek olan tam

kapanmanın bitmesine saatler kala, dönüş yolculukları da
başladı. 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirenler, ro-
tasını yeniden İstanbul’a çevirdi. 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı’nda dönüş biletlerinin tamamının satıldığını söy-
leyen firma yetkilileri, yoğunluğun önümüzdeki 2 gün bo-
yunca sürmesini beklediklerini belirtti. 40 yıldır özel bir
otobüs firmasında çalışan Halis Tekin, biletlerin tamamı-
nın satıldığını söyledi. Tekin, “Dönüş olarak nitelendirdi-
ğimiz seferlerimizi, pazartesiden itibaren bekliyoruz. 2-3
gün İstanbul’a dönüş için arabalarımız dolu. Yoğunluk
var, talep çok yüksek seviyede. Zaten doluluk oranı da
yüzde 80’lerde. Biletlerin hepsi satıldı” dedi. 



7  Mayıs’ta Damga gazetesindeki “kimsesizle-
rin kimsesi” sayfasında CHP’li Beşiktaşlıla-
rın çağrısını dile getirmiştim. Bu çağrıya 

içerleyen Kartal Belediyesi Basın müdürü meslekta-
şımız Hüseyin Güler Toplumsal Haber’in çalıştığı 
reklam ajansını arayarak Toplumsal Haberi ilan ve-
rilecek gazeteler listesinden çıkardıklarını söylemiş. 
Canı sağolsun diyelim. 

Değerli meslektaşımın bilmediği bir şey var. 
Toplumsal Haber yaklaşık 10 yıldır VATAN- 
EMEK- HÜRRİYET sloganıyla yayın hayatını 
sürdürmekte. Bu süreç içerisinde gerek iktidar 
olsun gerek muhalefet partileri olsun halkın 
oylarıyla geldikleri makam ve mevkileri halkın 
çıkarları değil de kendi ikbal ve menfaatleri doğrul-
tusunda değerlendirenleri siyasal görüşlerine bak-
maksızın ifşa etti. Hem de iktidarın bütün baskı ve 
tehditlerine rağmen. Eğilmeden, bükülmeden, 
boyun eğmeden ifşa etmeye de devam edecek. 
Bundan kimsenin şüphesi ve kuşkusu olmasın. 

İktidarı aratmayacak yöntem 

Lafa gelince demokrasiyi, solculuğu, basın öz-
gürlüğünü kimseye bırakmayarak iktidarı bu ko-
nuda haklı olarak sıkça eleştiren sözde halkçı 
Kartal Belediyesi, konu kendileri olunca iktidarı 
aratmayacak yöntemlerle halkın gazetecilerini ucuz 
yöntemlerle tehdit etme cüretini kendilerinde göre-
biliyorlar.  

Halkçı ve özgürlükçü sloganlarla seçim meydan-
larını süsleyip pankartlar asanlar şunu iyi bilmeliler 
ki özgürlük ve halkçılık sosyal medya ve alanlara 
astığınız pankartlardan ibaret değildir. Pratikte de 
yaşamanız gerekir. Sonra bilmeniz gereken bir şey 
daha var. Toplumsal Haber bunca yılı biraz önce de 
söylediğim gibi eğilmeden, bükülmeden birçok yurt-
sever basın emekçisi arkadaşların özverileriyle bu 
zamana kadar yaşamını sürdürdü. Bundan sonra da 
boyun eğmeden sürdürmeye devam edecek.  

Sırtını Avrupa fonlarına dayamadan 

Toplumsal Haber yayın çizgisiyle, duruşuyla zik-
zak çizmeden, yalpalamadan bugüne kadar sırtını 
ne bir kişiye ne de bazı haber siteleri gibi Avrupa 
fonlarına dayamıştır. Toplumsal sırtını sadece ve sa-
dece okuyucu kitlesine dayamıştır. Okuyucu kitle-
siyle birlikte yurtsever yurttaşların Toplumsal yayın 
evinden çıkan kitapların birçoğunu destek amaçlı 
satın alması ve basın emekçisi arkadaşlarımızın 
büyük özveri ve fedakarlıklarıyla sürdürmektedir. 
Arkadaşlarımızın birçoğu aynı zamanda başka 
başka yayın kuruluşlarında da çalışmaktadır. Arta 
kalan zamanlarını toplumsala destek vermektedir. 
Örneğin benim Damga gazetesinde çalışmam yine 
yayın yönetmenimiz Serdar Yüce’nin Gökçeada’da 
günün 6 saatini duvar ustası olarak geriye kalan 
yarısını da gazetenin internet sitesinde çalışarak 
sürdürdüğü gibi.  

Halkın gazetecisi olmaktan  
vazgeçmeyeceğiz 

Siz yalan, riyakâr siyasetlerinizle halkı kandırıp 
dolgun maaşlarınız, lüks konutlarınız, lüks araçla-
rınızla caka satarken Toplumsal, halkın gazetecisi 
olmaktan taviz vermediği için onlarca mahkeme 

dosyalarıyla mücadele ediyordu.  
Ve etmeye devam ediyor.  
Yine sizler halkın belediyecisi olacağız sloganla-

rıyla, afilli afilli sözlerle billboardları süslerken biz-
ler henüz basılmamış kitaplarımızdan dolayı 
gazetemizi polislerin baskınlarına karşı savunmak-
taydık. Yine sizler seçildikten sonra eşinizi dostu-
nuza ballı ihalelerinizle haksız kazançlar 
sağlayarak zenginleştirirken bizler gazetemizin 
önünde faşist saldırılara maruz kaldığımız gibi ga-
zetemizin bombalanması tehditleriyle de karşı kar-
şıya kaldık. 

Halka karşı işlenen suçar  
karşısında sessiz kalmayacağız 

Anlayacağınız sizin bir lütuf olarak gördüğünüz 
ilanlara da ihtiyacımız yok… Çünkü Toplumsal 
halka karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalma-
yacaktır. Toplumsal İlçe Başkanınızın yeğeni olan 
Çağdaş Argunşah’ın sermayesi 100 lira olan şirketi 
Su Ajansa verdiğiniz toplamda 3 milyon lira olan 
ihaleleri ve bu ihalenin karşılığı olan bazı etkinlik-
lerin pandemi sürecinde iptal edilmesine rağmen 
tıkır tıkır ödenmesi gibi. Daha neler neler… 

İktidarın son aylarda ortalığa saçılan kirli rant 
ilişkilerinin olası bir CHP iktidarında da yaşanma-
ması için parti içerisindeki bu çürümüş yapıların 
ortaya çıkarılmasında gazetemize teşekkür ederek 
gereğini yapacaklarına kendi ayıplarını görmeyelim 
diye tehdit etmeleri anlaşılır gibi değil. 

Ne olmuştu?
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RUS Donanması'nın Karadeniz 
filosuna ait 142 Borda numaralı 
‘Novocherkassk’ isimli savaş ge-

misi, saat 08.00 sıralarından Marmara 
Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 
Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil 
güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına 
ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu 
görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini 
tamamlayan gemi, Karadeniz’e açıldı. 

İstanbul'u izlediler 

Rus savaş gemisinin boğaza girişinden yak-

laşık 1 saat sonra da İngiliz Kraliyet  
Donanması'na ait P 224 Borda numaralı 
‘HMS Trent’ isimli River sınıfı açık deniz 
devriye gemisi Marmara Denizi'nden İstan-
bul Boğazı'na giriş yaptı. 2 sahil güvenlik 
botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık  
1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü al-
tına ulaştı. Geminin güvertesinden çok sa-
yıda İngiliz askerlerinin kıyıyı izlediği 
görüldü. İngiliz savaş gemisi de 1,5 saate 
boğaz geçişini tamamlayıp, Karadeniz’e 
açıldı. 5 gün önce ise Fransız Donanması'na 
ait gemi Türk boğazlarından geçerek,  
Karadeniz’e açılmıştı. DHA 

AVCILAR’DA sokağa 
çkma kısıtlamasında 
yapılan denetimde izin 

belgesiz trafiğe çıkan sürücü hem 
ehliyetsiz hem de alkollü çıktı. 
Merkez Mahallesi Namık Kemal 
Caddesi’nde yapılan denetimde 
poliser tarafından durdurulan oto-
mobilin sürücüsüne 'izin belgesi' 
soruldu. İzin belgesi olmadığı or-
taya çıkan sürücü, ehliyetinin de 
yanında olmadığını söyledi. Ancak 
yapılan kimlik tespitiyle adı açık-
lanmayan sürücünün ehiyetine, 
daha önce yakalandığı bir dene-
timde alkollü araç kullandığı ge-
rekçesiyle el konulduğu anlaşıldı. 
Yeniden yapılan testte de alkollü 
çıkan sürücüye 3 ayrı idari ve tra-
fik cezası kesildi. Sürücü, polis 
merkezine götürüldü. DHA 

LAGIM SUYU 
DENIZE AKTI

M erkez Mahallesi'nde yakla-
şık 15 sene önce kanalizas-
yon boruları vidanjör ile 

temizlendi. Kanalizasyon boruları, 
alt yapı hatlarında meydana gelebile-
cek sıkıntılara müdahale edebilmek 
için de bacalara bağlandı. Sahildeki 
kumların altındaki kanalizasyon ba-
caları, deniz sularının zaman zaman 
çekilip zaman zaman sahil şeridine 
kadar gelmesiyle birlikte yüzeye çıktı. 
İddiaya göre, yetersiz alt yapı 
sonucunda da bacalar ve borular tı-
kanıyor, kanalizasyon bacalarında 
biriken atık sular denize akarak kirli-
liğe yol açıyor. Kirlilik nedeniyle çev-
reye yayılan kokular, bölgede oturan 
ve denize girmek için gelenleri 
rahatsız ediyor. 
Çevre sakinleri duruma çözüm bu-
lunmasını isterken, deniz suyundaki 

kirlilik görüntülere de yansıdı. 

Denizden mikrop kaptı 

Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmet-
tin Sönmez, "Her sene buraya yaz-
lığa geliyoruz, geldiğimize pişman 
oluyoruz. Çocuklarım geçen sene 
Amerika'dan geldiler. Hepsi denize 
girince hasta oldu, denizden mikrop 
kaptılar. ABD'ye geri döndüler" dedi. 
Çevredeki sitenin sakinlerinden 
Özlem Müge Karadöl de, "Bu koku-
nun içinde oturuyoruz. Özellikle siv-
risinek, evler hep sivrisinek dolu. 
Çocukluğum burada geçti ve çok 
üzülüyorum. Balık vardı tabii ki, 
şimdi ne kadar var, ne kadar sağlıklı 
bilemiyorum" diye konuştu. 

Müdahale edilemiyor 

Bölge sakinlerinden İstek Tahtacı ise 

"Gümüşyaka'nın yüzde 50'sinin lağı-
mının aktığı yer. Lağımlar buraya 
akıyor. Hepsi iptal durumda çalışmı-
yor. Tıkalı olduğundan dışarı taşıyor. 
Yer altı da tıkalı, sudan ve denizden 
çalışılamıyor, müdahale edilemiyor. 
Çoluk çocuk burada hastalık sahibi 
oluyor" ifadelerini kullandı. Denize 
girmek için gelen Berk Göktepe, "De-
nize gireceğiz de lağımın içine girece-
ğiz. Lağım buradan akıp akıp 
duruyor. Yapacak bir şey yok. Deni-
zin dibinde oturuyoruz ama pisliği 
buralarda. Girdiğin gibi pislikler di-
rekt yapışmaya başlıyor" dedi.

Silivri Gümüşyaka'da iddiaya göre bacaları tıkanan kanalizasyon suyu denize aktı.  
Oluşan kirlilik ve koku nedeniyle denize girilemezken, Gümüşyakalılar yetkililerden  

duruma çözüm bulmasını istedi. Gümüşyaka'da yazlığı olan Necmettin Sönmez, "Çocuk-
larım geçen sene Amerika'dan geldiler. Denize girince hepsi hasta oldu, denizden mik-
rop kaptılar" dedi. Başka bir çevre sakini ise evlerin sivrisineklerle dolduğunu belirtti 

İddiaya göre, yetersiz 
alt yapısonucunda da 
bacalar ve borular  
tıkanıyor, kanalizas-
yon bacalarında 
biriken atık sular  
denize akarak kirliliğe 
yol açıyor. Kirlilik  
nedeniyle çevreye  
yayılan kokular,  
bölgede oturan ve  
denize girmek için ge-
lenleri rahatsız ediyor. 

aliavcu@gazetedamga.com.tr 

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Ali AVCU
Kartal Belediyesi’nden 
halkın gazetesine tehdit
İktidardan sonra halkçı belediye  
olduğunu iddia eden Kartal  
Belediyesi'nden Toplumsal 
Haber’e tehdit...

 TEL: 0212 871 36 06 

Damga Gazetesindeki “KİMSESİZLERİN 
KİMSESİ” sayfasında CHP’ye gönül vermiş 
parti emekçilerinin Genel Başkan Kemal Kı-
lıçdaroğlu’na yaptıkları çağrıyı dile getirmiş-
tik. Yapılan çağrıda CHP’li Beşiktaş ilçe 
örgütü, ilçe belediyesindeki yaşanan “akraba 
atamaları” ve “belediyenin talan edildiği” id-
dialarının yanı sıra Ankara’daki siyaset ağa-
larının CHP’li belediyelerden ellerini 
çekmelerini istiyorlardı. Bununla birlikte Be-
şiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alican 
Abacı’nın, Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 
ve eşi Derya Akpolat’ın, İBB Belediye Meclis 
Üyesi, İnan Güney’in göreve geldikten sonra 
edindikleri taşınmaz ve araçlara ait dört ta-
punun bilgisini ifşa etmiştik: 

Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü 
Alican Abacı, Bahçelievler’de 180 metrekare 
daire. Değeri 1 milyon 200 bin lira olan 
daire, Abacı’nın üzerine 6 Ocak 2020’de geç-
miş. 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 
Edremit Narlı köyünde yüzme havuzlu villa. 
10 Ocak 2020’de alınmış, değeri 1 milyon 
650 lira. 

Rıza Akpolat’ın eşi, Derya Akpolat üstüne 
Land Rover marka araç. 2019 model. Değeri 
1 milyon 100 bin lira. 

Son olarak İBB Belediye Meclisi Üyesi, 
Beltaş yetkilisi İnan Güney’in üstüne Beyoğlu 
Katip Mustafa Paşa’da daire. 10.03.2021’de 
alınmış. Değeri 1 milyon 450 bin lira. 

GÖREVE GELEN TAPUYU KAPMIŞ

ÖTE yandan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB)'den konuyla ilgili 
yapılan açıklamada şu ifadelere 
yer verildi:  
"Silivri Sahili'nde yaklaşık 6 yıldır 
süregelen altyapı sorunun çö-
zümü için 2019 yılı Ekim ayında 
çalışmalara başlanmıştır. İSKİ ta-
rafından yürütülen çalışmalarda 
şuana kadar 800 metre boru itme 
ve 700 metre boru çekme imalatı 
tamamlanmıştır.  
Kalan 200 metre imalatın, hazi-
ran ayı itibari ile tamamlanması 
planlanmaktadır. Atık su hatları 
inşaatı bitirildiğinde, sahilde bu-
lunan eski hatlar devre dışı bırakı-
larak, problem kalıcı şekilde 
çözülecektir. Ayrıca, Gümüşyaka 

bölgesinin tamamı için de 9 kilo-
metrelik bir atık su tüneli planlan-
maktadır. Bu tünel 
tamamlandığında ise Gümüşya-
ka'nın atık suları Çanta İleri Biyo-
lojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne 
iletilecek ve bölgenin tüm atık su 
sorunu tamamen çözüme kavu-
şacaktır. İSKİ, bir yandan soru-
nun kalıcı şekilde çözülmesi 
çalışmalarına devam ederken, 
diğer yandan bölgede periyodik 
şekilde kontrol ve temizlik işleri 
yürütmektedir. Sorunlu bölgeye 
bugün de İSKİ ekiplerince müda-
halede bulunulmuştur. Baca ka-
pakları ise uzun yıllar önce İller 
Bankası tarafından yapılmış daha 
sonra İSKİ'ye devrolmuş." DHA 

İBB: PROBLEM KALICI  
ŞEKİLDE ÇÖZÜLECEK 

Bir saat arayla Boğaz’ı geçtiler
Rus ve İngiliz savaş gemileri 1 saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçerek, 

 Karadeniz’e açıldı. Savaş gemilerinin geçişine sahil güvenlik botları eşlik etti

Hem alkollü hem ehliyetsiz
TAM kapan-
manın bitme-
sine bir gün 

kala vatandaşlar Kadı-
köy Göztepe'de bulunan 
Çetin Emeç Demokrasi 
Parkı'na akın etti. Kimi-
leri çimlerde otururken, 
kimileri arkadaş grubuyla 
tavla oynadı. Çocuklar 
ise oyun parkında vakit 
geçirdi. Yoğunluk yaşa-
nan parka ihbar üzerine 
polis ekipleri geldi. Va-
tandaşlar polisi karşıla-
rında görünce hızla 
parktan ayrılmaya çalıştı. 
16 kişiye tam kapanma 
süresinde dışarıda bu-
lundukları için cezai 
işlem uygulandı. DHA 

Polis parka baskın yaptı
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Sizinle aynı veya daha üst seviyede 
kimseler için onların bulundukları 
konumu hak etmedikleri fakat yine 

de oraya nasıl gelebildiğini düşündünüz mü 
hiç? Sığ bir kimsenin ülkenin önemli deni-
lebilecek bir alanında söz sahibi oluşuna 
şaşırdınız mı? Peki, bilgisizliğine rağmen 
büyük bir işte söz sahibi olmuş kimselere 
rastladınız mı? Kimi yöneticilerin becerik-
sizliklerine karşın yıllardır nasıl aynı ma-
kamda kalabildiğine anlam veremediğiniz, 
aklınızın eremediği zamanlar oldu mu? 

Eğer bu sorulardan bir tanesine evet ya-
nıtını verdiyseniz, halk arasında “Cahil Ce-
sareti” diye bilinen Dunning Kruger 
Sendromu’yla henüz tanışmamışsınız de-
mektir. Sizinle önce, bir diğer adıyla Dun-
ning Kruger Etkisi’nin tohumlarını eken 
ilginç bir olayı paylaşayım. 

*** 
“Cahil cüretkâr olur,  
kendini âlim sanır” 
1995 yılında 44 yaşındaki McArthur 

Wheeler isimli bir kişi, limon suyunun kim-
yası ile ilgili derin ve gizemli bilgilere 
sahip olduğuna inanıyordu. Bu suyla yazı-
lanan yazıların görünmediğini, gizli yazış-
malar için pek ala kullanılabileceğini 
düşünüyor hatta iddiasını daha da ileri ta-
şıyarak, bir kimse yüzünü limon suyuna 
buladığında kameralar onu görse dahi teş-
his edemeyeceğini dile getiriyordu. Bunu 
evinde deneyip denemediğini bilmiyoruz. 
Ancak iki banka soygununda bizzat kendi-
sinin denediğini biliyoruz. Soygun planı 
pek ala işledi ve bankadan çaldıklarıyla 
kaçmayı başardı. Fakat asıl deney burada 
başlıyordu. Acaba maske takmadığı, limon 
suyuna buladığı yüzü kameralar tarafından 
kayıt altına alınabilmiş miydi?  

Bunun yanıtını da aynı gün polisler tara-
fından yakalandığında almıştı. 

Bu temeli olmayan, akıl sağlığından 
uzak girişimin sebebi Wheeler'ın cahilli-
ğiydi. Kimya ve genel kültür alanındaki za-
yıflığını, öz güveniyle bir araya getirmesi, 
onun gerçekleri görmesinin önünde kalın 
perdeler çekti. Bilinçsizlik, öz güven ve 
iddia üçlüsünden meydana getirdiği kaderi 
ise ona demir parmaklıklar ardında bir 
dünya var etti. Çünkü Wheller, neyi bilme-
diğini dahi bilemeyecek kadar cahildi. 

*** 
Bu olayın üzerine Cornell Üniversite-

si’nden iki psikolog David Dunning ve Jus-
tin Kruger bir araştırmaya soyunarak, 

üniversiteden başarı grafikleri farklı kırk 
beş öğrenciye çeşitli sorulardan oluşan bir 
test yaptılar. Ardından, öğrencilere sonuç-
ların nasıl olduğuna dair tahminlerini sor-
dular. Testin sonucunda, başarı seviyesi en 
düşük öğrenciler, (yani sadece %10 ve 
daha az doğru yanıt verenler) testin 
%60′ına doğru yanıt verdiklerini, ayrıca 
iyi günlerinde olsalar %70′e ulaşabilecek-
lerine inandıklarını söylediler. En başarılı-
ların ise (yani en az %90 doğru sonuç 
alanların) en alçakgönüllü denekler ol-
duğu, soruların yüzde 70′ine doğru yanıt 
verdiklerini düşündükleri görüldü.  

Psikologların yaptığı bu deney, bilgili ki-
şilerin alçak gönüllülük gösterdiğini, az 
bilgiye sahip olan kişilerin ise cahil cesa-
reti gösterdiğini kanıtladı. Konuyla ilgili 
yazdıkları makalede Kruger ve Dunning 
şunları ifade ettiler:  

“Cahil/beceriksiz/yeteneksiz kimselerin 
ölçüsüzlükleri kendileriyle ilgili algıların-
daki hatalardan; yüksek bilgi düzeyine 
sahip, becerikli, yeteneklilerin ölçüsüzlüğü 
ise diğer insanlarla ilgili algılarındaki ha-
talardan kaynaklanmaktadır.”  

Grafikte de gösterildiği üzere, düşeyde 
görülen kendine güven, deneyim sıfır civa-
rında iken %100’lerde, deneyim arttıkça 
aksine düşüyor. Öyle ki kişinin uzmanken 
dahi kendine duyduğu güven, cahilliğindeki 
kadar değil.  

Darwin, cehaletten doğan cesareti 19. 
yüzyılda fark ederek şöyle dile getirmiştir: 
“Cahillik, daha sıklıkla bilgiyi değil, gü-
veni doğurur; ısrarla şu veya bu problemin 
bilimle çözülemeyeceğini iddia edenler, çok 
bilenler değil, az bilenlerdir.” 

Peki, psikologlar ne gibi sonuçlara ulaş-
mışlar? 

- Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz 
olduklarını fark edemezler. 

- Niteliksiz insanlar, niteliklerini 
abartma eğilimindedirler.  

- Niteliksiz insanlar, gerçekten vasıflı in-
sanların yaşamdaki duruşlarını görüp, an-
lamaktan acizdirler.  

- Cahil kimseler, eğitimle daha kültürlü, 
daha sağlıklı bir düşünce yapısına ve anla-
yışa sahip olur, muhakeme yetisi geliştiri-
lirse, niteliksizliğinin de farkına varmaya 
başlarlar. 

“Boş başak dik,  
dolu başak ise eğik durur.” 
Peki, hepimizin çevresinde bolca bulu-

nan bu kişileri nasıl tanıyabiliriz? İşte size 

birkaç ipucu; 

Ben bilirimciler 

Bu kişilerin en önemli özelliklerinin ba-
şında her şeyi en iyi kendilerinin bildikle-
rini iddia etmeleri gelir. Bilim insanları 
bilmez kendileri bilir. Öğretmen, uzman, 
mühendis bilmez kendileri bilir. Sözümona 
bilgi onların her zaman kucaklarına gelir. 
Tüm gün üretim namına bir şey yapmazlar 
ancak bir reklam filminden, asılsız bir 
haber üzerinden duyduklarını bilgi zanne-
derler. Zaten onların en büyük yanılgısı da 
buradan gelmektedir. Sanılarına bilgi der-
ler.  

Kendi doğrularını üzerinde tartışmayı 
gerektirmeyecek derecede kesin görürler. 
Başaklarını inandırmak için aklın ve ahla-
kın sınırlarını zorlar, her asılsız ve işlevsiz 
yöntemi denemekten çekinmez, böyle an-
larda yüksek sesle konuşurlar. “Biz bili-
riz”, “En iyi biz yaparız”, “Ben bilirim”, 
“Senin için en iyisini ben yapabilirim”, 
“Ben senin üstünüm, benden daha mı iyi 
bileceksin?”, “Bana yetki verseler ülkenin 
ekonomisini bile bir ayda düzeltirim” gibi 
beylik sözlerle boylarından büyük cümleler 
kurarlar. 

Bu kimselerle karşılaştığınızda yanıt 
vermemenizi tavsiye ederim. Böyle zaman-
larda susmak, karşımızdakinin söyledikle-
rini onayladığımız anlamına gelmez.  

“Hepimiz cahil doğarız, fakat aptal kal-
mayı sürdürmek için çalışmak (!) zorunda-
yız.” Benjamin Franklin 

Hayat okulu mezunları 

Bilgiyi, eğitimi küçümserler. Bilinçli 
okuyan, iyi eğitimler alan, önemli okullar-
dan mezun olan, kendini sürekli geliştiren 
kişileri aşağılama eğilimindedirler. Bunu 
bilinçli yapmazlar. Bir köpeğin bir kediyi 
gördüğü an kovalaması gibi kültürlü birini 
gördüklerinde içlerinde bir saldırma hissi 
harekete geçer. Ötekileştirmeyi severler. 

Her fırsatta kendilerinin “Hayat Üniver-
sitesinden mezun olduklarını” dile getiren 
bu kimselerden psikolojilerinin bozulma-
ması için psikologa, sağlıklarının bozula-
maması için doktora, düzenlerinin 
bozulmaması için bir uzmana gitmedikle-
rini zaman zaman duyabiliriz.  

Onların nazarında asıl bilgi sokakta, asıl 
psikoloji aldıkları hayat yaralarında, asıl 
doğrular yaşanmışlıklarında (!) gizlidir.  

Sevgili okur; elbette sokağın, ruhsal ya-
ralanmanın, kişisel yaşanmışlıkların da 
doğru ve doğruları var. Ancak tek bir de-
neyimden elde edilen bilgi, dünyanın salt 
gerçeği değildir. Üstelik bilgi her an değiş-
mektedir, böyle kimseler ise aynı kalmayı 
ısrarla sürdürmektedir. Hayat üniversite-
sinden bir tek ölüler mezun olur. Doğan 
Cüceloğlu’nun söylemiyle “Var olmak 
demek, değişmek demektir.”  

“Sınırsız yetki - Sıfır sorumluluk” 
Çift kişilikli yaşarlar. Dışarıdan bakıldı-

ğında üstlerine gösterdikleri sevgi, saygı ve 
davranışta kusursuzdurlar, ancak astlarına 
yaptıkları zulümde de bir an olsun geri 
durmazlar. Üstlerine karşı kusursuz ve ra-
kipsiz oldukları bir başka davranışları ise 
yalakalıktır. Onlar için amaca hizmet eden 
her türlü davranış ve yöntem mubahtır. 
Astları söz konusu olduğunda ise değil tek 
bir güzel söz söylemek; fırça çekmekte, ha-
karete varan sözler sarf etmekte sınır tanı-
mazlar. Bu alanda her zaman ezicidirler. 
Bir konuya ihtiyaç duymaksızın haklı bir 
edayla dolaşırlar. Astları arasında kendi-
sinden daha bilgili ve tecrübeli birileri 
varsa vay onun haline! İstifa ettirene 
kadar üzerine oynamaktan, aşağılamaktan 
ve beceriksizmiş gibi göstermekten geri 
durmaz; beyinlerini yirmi dört saat açık 
bir radar gibi böyle kimselerin hatalarını 
bulmak için çalıştırırlar. 

Onlara bir yetki verildiğinde, bilinçleri 
bu imkânı ‘sınırsız yetki ve sıfır sorumlu-
luk’ olarak kaydetmektedir. Bir işteki ba-
şarı her zaman kendileri sayesinde (!) 
gerçekleşmiştir. Onlar olmasaydı eğer değil 
başarı elde etmek, bu firmanın çoktan bat-
ması gerekmektedir. O yapıyı ayakta tutan 
kendilerinden (!) başkası değildir. Bir hata, 
bir başarısızlık yaşandığında ise nedeni 
başkalarıdır. Eğer kendilerini dinlemiş ol-
salardı bu olumsuz durum hiçbir zaman (!) 
yaşanmayacaktır.  

“Asla bir aptalla tartışmayın, sizi kendi 
seviyesine çeker ve sonra tecrübesiyle sizi 
yener.” Mark Twain 

Eğri olan dünyadır, kendileri değil 

Sabah söylediklerini akşam inkâr edebi-
lirler. Bu hususta manevra kabiliyetleri 
yüksektir. Nereye çarpacakları ise umurla-
rında değildir. Söylediği yalanı ortaya çı-
karanları iftira atmakla suçlar, 
çevresindekileri de buna inandırmak için o 
kişiyi başka alanlardaki eksikleri, zaafları 

ve hatta sırları ile vurmak için çalışırlar. 
Doğru, sadece kendilerinin söyledikleridir; 
diğerlerinin söyledikleri ise çarpıtmaktan, 
zarar vermekten, işleri yokuşa sürmekten 
başka bir şey için değildir. Kendilerine gü-
venleri öylesine güçlüdür ki onları dinleyen 
birçok kimse ‘ben mi yanlış hatırlıyorum’ 
diyerek şüpheye dahi düşebilir. Ancak bu 
durum aynı ortamda bir, en fazla iki sefer 
yaşanabilir. Çünkü böylesi eğri bir kişiliğin 
yaşamda doğru bir yeri yoktur. 

Teflon beyinlidirler 

Beyinlerini teflon maddesi ile kaplamış-
lardır. Başarısızlıklarını hiçbir biçimde ka-
bullenmez, açığa çıkma ihtimallerine 
karşın gizler, ispatlansa dahi bunun bir if-
tira olduğunu iddia ederler.  

Her zaman vitrinlere oynar, vitrinlere 
boy gösterir fakat işin mutfağını kimseye 
göstermezler. Batan bir geminin kaptanı 
olsalar, batmanın sudan kaynaklandığını 
büyük bir inançla dünyaya ilan edebilirler.  

“Dünyanın sorunu,  
akıllılar hep kuşku içindeyken 

aptalların küstahça kendilerinden emin 
olmalarıdır.”  

Bertrand Russel 
*** 

Özetle…  
İşlerinde iyi olduğuna yürekten inanan 

yetersiz kişiler, kendilerini ve yaptıklarını 
övmekten, her işte öne çıkmaktan ve haddi 
olmayan görevlere talip olmaktan rahat-
sızlık duymamaktadırlar.  

Eksileri kariyer açısından artıya dönü-
şür. Genellikle üstlerine saygılı ve yakın 
davrandıkları için tercih edilirler. Doğrula-
rını savundukları ve kabul ettirme konu-
sunda tecrübeli oldukları için de kolay 
yükselirler. Bu sebeple yönetim katlarında 
Dunning Kruger Sendromu olan birçok ki-
şiyi görebiliriz. 

Gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar 
çalışma hayatında gereğinden fazla alçak-
gönüllü davranarak öne çıkmaz, yüksek 
görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıy-
metlerinin bilinmesini beklerler. Tabii bek-
lerken kırılır, kendilerini biraz daha geri 
çekerler. Muhtemelen üstleri tarafından da 
'hırs eksikliği' ile nitelendirilirler.  

Bu tutumları ise onları Dunning Kruger 
Sendromu olan kişilerin astı olarak çalış-
mak zorunda bırakmaktadır. 

“Fazla tevazunun sonu vasat adamdan 
nasihat dinlemektir.” diyor İbn-i Haldun. 
Siz siz olun, gereğinden fazla mütevazı 
olmayın! Meydanı beceriksizlere, yalancı-
lara, iş bilmezlere bırakmayın. 

Dunnig Krueger Sendromu
Ziya Şakir YILMAZ

ziya@ziyayilmaz.com

HAYATTAN NOTLAR

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesine bağlı Torba Ma-
hallesi'nde sinema yönetmeni eşi Memduh 
Ün ile birlikte yaklaşık 20 yıl yaşadığı villayı 

satışa çıkaran Türk sinemasının ünlü ismi 89 yaşındaki 
Fatma Girik'in sağlık nedenleri ile İstanbul'a yerleşme 
kararı aldı. Torba Mahallesi'nde denize sıfır balık barı-
nağının yanındaki villasında üç köpeği, ablası Münevver 
Girik ve 2 yardımcısı ile birlikte yaşayan Fatma Girik ise 
SÖZCÜ’ye yaptığı kısa açıklamada; “Burada ömrümün 
en güzel günlerini geçirdim, Bodrumlular hep bana 
sahip çıktı, beni sevdi bir sanatçı olarak daha isteye-
bilirim ki? Ama artık burada Mehduh bey öldükten 
sonra anıları ile yaşayacak gücü kendimde bulamıyo-
rum, çok konuşmakta istemiyorum. Kimseye yük olmak 
istemiyorum, her şeyin hayırlısı. İnsanın anıları ile yaşa-
ması gerçekten çok zor buymuş. Bunu Memduh Bey 
gidince anladım. Hep önce ben gitseydim, derdim. Kat-
lanılmaz, dayanılmaz bir acı. Sağlığım da çok iyi değil. 
İstanbul'da rahat ederiz diye düşünüyorum” dedi. 

Beyin ameliyatı oldu 

İki yıl önce 4 kez düşerek kalçasını kıran ve bir kez beyin 
ameliyatı geçirdikten sonra sağlık açısından zor günler 
geçiren Fatma Girik'in bir yakını “Son günlerdeki ağır-
laşan durumunu kimsenin görmesini istemiyor, ayrıca 
buradaki villası artık O'na çok büyük geliyor ve Mem-
duh bey öldükten sonra O'nu evin içerisinde arar oldu. 
Çok yıprandı, hayata küstü. Ve bu durumunu kimsenin 
görmesini istemediği için İstanbul'daki evine yerleşerek 
özel bir sağlık ekibi ile birlikte geri kalan yaşamını 
sürdürmek istiyor” diye konuştu. 

İstanbul’a  
geri dönüyor

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Türk sine-
masının ünlü ismi Fatma Girik, lüks villasını  

satarak İstanbul’a yerleşme kararı aldı. Ablası 
ile birlikte yaşadığı evi 32 milyon liraya satışa 
çıkaran Fatma Girik’in, altı yıl önce kaybettiği 

eşi ünlü yönetmen Memduh Ün’den sonra 
sağlık durumunun kötüye gittiği belirtildi
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İsrail ordusu bir  
terör örgütüdür!

İSRAİL'DE ve ordu içerisinde Tel 
Aviv yönetiminin Filistinlilere yöne-
lik yürüttüğü işgal ve baskı politika-

larına karşı olanlar sayıları az da olsa mevcut. 
Bunlardan biri de 2003 yılında ordudan istifa 
eden Yonatan Shapira. Shapira sadece istifa 
etmekle kalmamış aynı zamanda diğer ordu 
mensuplarını da içerisinde bulundukları du-
rumu düşünerek istifaya teşvik eden bir kam-
panya başlatmış. Arkadaşlarıyla birlikte 
yürüttüğü bu kampanya neticesinde 2003'ten 
bu yana İsrail ordusunda görevli 27 pilot 
daha hava kuvvetlerinden istifa etmiş. İstifa 
ettikten sonra Filistinlilerin haklarını destekle-
mek için gösterilere katıldığı ve uluslararası 
alanda konferanslar vererek İsrail ordusunun 
işlediği "savaş suçlarına" dikkati çektiği için 
bulduğu tüm işlerden kovulan Shapira, bu ne-
denle Norveç'e taşınmak ve hayatına orada 
devam etmek zorunda kalmış. İsrail ordusuna 
neden katıldığı ve sonrasında görüşleri deği-
şerek kendi ifadesiyle "bir terör örgütünün 
parçası olduğunu" nasıl anladığını anlatan 
Shapira, İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin 
sayısının birkaç bini geçmediğini ve bir toplu-
mun bir "beyin yıkama makinasından" geçiri-
lerek gerçekleri görmelerinin engellendiğini 
söyledi. 

Etnik nedenlerle öldürüyorlar 

İsrail ordusuna 1993 yılında pilot olarak katıl-
dığını aktaran Shapira, İkinci İntifada döne-
minde "yavaş yavaş gözünün açılmaya 
başladığını" belirterek, şunları kaydetti: "İsrail 
ordusu bir terör örgütü, komutanları savaş 
suçlusudur. İsrail hükümeti Yahudi ırkçısı bir 
hükümettir ve tüm bölgeyi felakete sürükle-
mektedir. Ben buna inanıyorum ve birçok kişi 
de aslında bunun böyle olduğunu anlıyor 
ama herkes bunu söylemek istemiyor. Bu bir 
gerçek ve ben bunu söylemek zorundayım. İs-
rail ordusunda eski bir pilot ve yüzbaşı olarak 
bunu söylemek benim görevim. İçinde bulun-
duğumuz durumdan dolayı dünyaya Filistin-
lileri korumak zorunda olduğumuz çağrısı 
yapıyorum. Çünkü onlar katlediliyorlar, etnik 
nedenlerle öldürüyorlar. İsrailli liderlerden 
hiçbir hayır gelmez. Hiçbir şey beklemeyin. 
Benim gibi solcu İsraillilerden bile, çünkü 
bizim sayımız çok az, olayların gidişatını de-
ğiştirebilecek kadar sayımız yok. Dışarıdan 
müdahaleye ihtiyacımız var. Büyük bir bas-
kıya ihtiyacımız var. Bu felaketi durdurmak 
için mümkün olan tüm baskılara ihtiyacımız 
var." 

Bazıları gözünü açtı 

Shapira, kendisi gibi ordudan istifa eden ar-
kadaşlarıyla birlikte İsrail halkına, hüküme-
tine, başbakanına ve dünyanın geri kalanına, 
"Bu işgal devam eden bir savaş suçu üzerine 
savaş suçudur. Biz bu savaş suçunun bir par-
çası olmaya devam etmek istemiyoruz" mesa-
jını vermek istediklerini kaydetti. İsrail 
medyasını ve eğitim sistemini de eleştiren 
Shapira, insanların beyinlerinin yıkandığını ve 
gerçeği görmelerinin engellendiğini söyledi.  
"İsrail'deki çocuklar son derece siyonist, askeri 
bir eğitim sistemi içerisinde yetiştiriliyor" 
diyen Shapira, şöyle devam etti: 
"Filistin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, 
Nekbe (Filistinlilerin 1948'de vatanlarından 
sürgün edildiği Büyük Felaket) hakkında hiç-
bir şey bilmiyoruz. Aldığınız eğitim nedeniyle 
orduya katılırken halkınızı ve ülkenizi koruya-
cağınızı zannediyorsunuz. Bazılarımız orduya 
katılınca yavaş yavaş gözünü açmaya başladı 
ve gerçeği gördü. Benim farkına vardığım şey-
lerden biri hizmet ettiğim hava kuvvetlerinin 
sivillere yönelik toplu cinayetler işlediğiydi. Fi-
listin kasabalarının merkezlerine bomba at-
maya gönderiliyorlardı. Belli bir noktada 
bunun bir terör eylemi olduğunu anladım."

İsrail Hava Kuvvetlerinden istifa eden 
eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira, 
"İsrail ordusu bir terör örgütüdür, komu-
tanları da savaş suçlusudur" dedi. Sha-
pira, İsrail'de kendisi gibi düşünenlerin 
sayısının birkaç bini geçmediğini ve bir 

toplumun bir "beyin yıkama makinasın-
dan" geçirilerek gerçekleri görmelerinin 

engellendiğini söyledi 

SOZDE MEDENILER 
SADECE IZLIYOR!
Gazze'de çatışmaların başladığı günden beri en ağır can kaybı yaşandı. AFP geçtiği son dakika haberinde  
33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusu, Filistin'de sivillerin yaşadığı binaya füze fırlatırken,  
sabahın erken saatlerinde enkaz altında kalanları kurtarma çabalarını uluslararası kamuoyu sadece izledi

İ srail dünyanın dört bir yanından 
gelen tepkilere aldırış etmeden Gaz-
ze'yi vurmaya devam ediyor. Bugün 

de bölgeye saldırılar düzenleyen İsrail'in 
hedefinde yine siviller vardı. AFP'nin geç-
tiği son dakika gelişmesine göre, Gazze'de 
33 ölüm ile bir günde en ağır can kaybı 
yaşandı. Filistinli yetkililerden yapılan 
açıklamada ölenlerin 8'inin çocuk olduğu 
bilgisi yer aldı. İsrail ordusu ise yaptığı 
açıklamada bölgeye 3 bine yakın roket 
gönderdiğini duyurdu. İsrail'in Gazze Şe-
ridi'ne düzenlediği saldırılar toplamda 
52'si çocuk olmak üzere 181 kişinin haya-
tına mal oldu. 

Yüzlerce ev yıkıldı 

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, 
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeri-
di'nde 10 binden fazla kişinin evlerini terk 
etmek zorunda kaldığını belirtti. İsrail'in 
abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki 
halk aleyhinde suç işlediğini ve şiddet uy-
guladığını belirten Maliki, "Gazze'ye yö-
nelik devam eden barbarca 

bombalamalar, 10 binden fazla Filistin 
vatandaşının yerinden edilmesine ve böl-
genin dört bir yanında yüzlerce evin yıkıl-
masına yol açtı" dedi. Maliki, 
Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek 
"Araplara ölüm" diye slogan atan sömür-
gecilerin terör saldırıları dahil işgal güçle-
rine ait ordu ve polis gibi tüm 
imkanlarıyla saldırılara yoğunlaştığını 
ifade etti. 

Çocuklara bile acınmadı 

Gazze’de Hamas’ın üst düzey isimlerinin 
yaşadığı binayı hedef alan İsrail, binanın 
içinde çocuk ya da sivil olduğunu umur-
samadan saldırdı. Saldırının etkisi ise 
sabah saatlerinde belli oldu. 7 gündür 
devam eden saldırılar sonucunda sabaha 
karşı yıkılan binada arama kurtarma ça-
lışmaları başlarken, çok sayıda insanın öl-
düğü haberleri geliyor. Reuters haber 
ajansının servis ettiği fotoğraflarda ise 
enkaz altından toz ve çamur içinde kalmış 
ve yaşadığı korku kolayca görülen ufak bir 
çocuk büyük uğraş sonunda enkaz altın-

dan çıkarıldı. Yetkililer çocuğun sağlık du-
rumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Zorla çıkarma kararı 

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şid-
deti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Ku-
düs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde 
yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden 
zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştiril-
mesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa 

geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi’nde evlerini 
terk etmek istemeyen Filistinlilerin dire-
nişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs 
akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i 
Aksa’daki cemaate ses bombaları ve plas-
tik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin iba-
det eden Filistinlilere müdahalesi ile 
bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail or-
dusu, 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne başlat-
tığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL’İN abluka altındaki 
Gazze’ye yönelik saldırılarına 
dünyanın dört bir yanından 

tepki yağıyor. Avusturya Başbakanı 
Kurz’un genel başkanı olduğu Muha-
fazakar Halk Partisi’nde (ÖVP) Viyana 
Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli 
görevlerde bulunan Resul Yiğit, İsra-
il’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik 
saldırılarına sosyal medya hesabından 
Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle 
parti üyeliğine son verildi. 

Özgür bir ülke zannettim 

Resul Yiğit, son 4 yıl parti yönetiminde 
görev aldığını ifade ederek, “Avusturya 
Başbakanı Sebastian Kurz’un Seçimi 
kazanabilmesi için gece gündüz yoğun 
mesai harcadım” dedi. İsrail’in Filis-
tin’e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal 
medya hesabından Filistin bayrağının 
yanı sıra özgür Filistin ifadesini paylaş-
tığını kaydeden Yiğit, “Sabah 06’da 
kalkıp seçim çalışmalarında yer aldım. 
Avusturya’da fikirlerin ve düşüncelerin 
özgürce söylendiği ülke olarak biliyor-
dum. Başbakan İsrail’e destek amaçlı 
İsrail Bayrağını Başbakanlık Binasına 
çektiğini açıkladı. Ben de buna karşılık 
düşüncemi paylaştım” ifadesini kul-
landı. Yiğit, “Sosyal medyada bu pay-

laşımı yaptıktan sonra partiden tele-
fonla arayarak, üyeliğime son verildiği 
söylendi. Partideki merkez yönetimdeki 
partililer de ÖVP’ye geri dönemeyece-
ğimi bana söylediler. Bu haksızlık. Bu 
haksızlığı her platformda dile getirece-
ğim” diye konuştu. 

İsrail bayrağı astırmıştı 

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 

İsrail ile dayanışma içinde olduklarını 
göstermek için Başbakanlık binasına 
İsrail bayrağı astıklarını duyurmuştu. 
Kurz sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, “Bugün bir dayanışma 
işareti olarak İsrail bayrağı Federal 
Başbakanlık binasının çatısına çekildi. 
İsrail’e yönelik terörist saldırılar en 
güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsra-
il’in yanındayız” ifadelerini kullanmıştı. 

İSRAİL’İN işgal altındaki Filistin toprak-
larına saldırıları devam ederken, Batı 
Şeria'nın güneyindeki El Halil sokakla-
rında Gazze’yi desteklemek için düzen-
lenen büyük protestoya binlerce 
Filistinli katıldı. İsrail işgaline karşı dire-
niş sloganları attı. Şehir merkezindeki 
Al-Shuhada Caddesi kontrol noktasına 
ulaşan protestocular, lastik tekerlekleri 
ateşe vererek İsrail askerlerine taş ve 
havai fişek atarak karşılık verdi. İsrail 
işgal askerleri Filistinli protestoculara 
gerçek mermi, ses ve gaz bombası attı. 
İsrail işgal askerleri, El Halil'de devam 
eden çatışmaları takip eden gazetecilere 
saldırarak engellemeye çalıştı.  
2 Filistinli İsrail askerlerinin kurşunla-
rıyla yaralandı. DHA 

Zulme neden ses çıkardın! 

İşgale karşı  
direniş eylemi

Avusturya Başbakanı Kurz'un genel başkanı olduğu Muhafazakar Halk Partisi'nde (ÖVP) Viyana  
Gençlik Kolları Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Resul Yiğit, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye  
yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle partiden ihraç edildi

İSRAİL ÇOCUKLARI KATLEDERKEN SÖZDE DEMOKRATİK ÜLKELERDEN ÇIT ÇIKMIYOR

İSRAİL savaş uçakları, Şati Mülteci 
Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşa-
dığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda 
aynı aileden saldırıda 8'i çocuk, 2'si 
kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti. Fi-
listin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf 
Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, 
saldırının gerçekleştiği evden şu ana 
kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık 
bebek olduğunu söyledi. DHA 

AYNI AİLEDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ
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Ö NCELİKLE yıldırım hızıyla düşen ra-
kamları ve buna paralel gelecek gevşe-
meleri ki kısıtlanan neydi derseniz de

bir şey diyemem. Önümüzde yeni bir açılım dö-
nemi görünüyor. Hazır bayram atmosferine de
girmişken yazıya bir fıkra ile başlamak ve Müba-
rek Ramazan bayramınızı da kutlamak istedim.
Ben bugün de bir fıkra öğrendim. Memleketin
birinde bayramda tam kapanma ve bu nedenle
sokağa çıkma yasağı varmış. Memleketi yöne-
tenler o bayramda otoyol ve köprüleri ücretsiz
yapmışlar. Fıkrayı duyduğumdan beri gülüyo-
rum. Bu da bayram neşemiz olsun diyerek nok-
tayı koyalım ve dönelim içinde bulunuduğumuz
bu berbat duruma. Vaka sayısındaki azalışta ya-
pılan test sayısındaki düşüşün de etkili olduğu,
ancak aktif hasta sayısının 550-600 bin bandın-
dan 350 bin bandına gerilediği ortada.
Bu önlemler vaka sayılarını 5 binin altına çeke-
mez. Tam açılma için asıl hedef aslında vaka sa-
yılarını 800’e çekmektir. Bunun
başarılamayacağı gözüküyor. Zaten bugün itiba-
riyle süreyi yarılamış durumdayız. Geriye kalan
sürede de 15 bin vaka sayısının düşeceği ihtimali
gözükmüyor” dedi. Bu şekilde uygulanan tam
kapanmanın süresinin uzatılmasının bir yararı
olmayacatır. Tabipler Birliğinin önerdiği  28 gün-
lük tercihen ya da 14 günlük bir tam kapanma-
nın aslında bir sihri var. Neden 14 gün, 28 gün
diyoruz? 17 günlük bir ara formül düşünmüyo-
ruz? Virüslerde son dönemde görülen varyant-
larda, ki toplumda yüzde 75 oranında varyant
var. 14 güne kadar bulaştırıcı bunlar. İki bulaştı-
rıcılık döneminde halkayı bozduğunuzda o
zaman rakamlar çok düşüyor. Ama 17. gün kes-
tiğinizde geriye kalan vakalar bulaştırmaya
devam edecekler. Kapanmanın etkisi var. ‘Yok’
diye hiç kimse söyleyemez. Kapanma olumlu
etki gösterdi ama kapanmanın sonlandırılma-
sında tarih yerine hedef koyulması çok önemli.
Burada 5 bin gibi bir rakam konulmuş du-
rumda. Bu çok doğru. Ama bunun 17 Mayıs’a
kadar gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Vaka
mutlaka azalacak ama 5 bin ve onun altına da
gelmesi için önlemlerin biraz daha uzaması
lazım. En önemlisi hedefe ulaştıktan sonra da

kademeli olarak normalleşme gerekiyor. Birden
bire açarsak tekrar başlar. Bildiğim kadarıyla da
okullarla başlayacak normalleşme. “Bu önlemler
vaka sayılarını 5 binin altına çekemez. Tam
açılma için asıl hedef aslında vaka sayılarını
800’e çekmektir. Bunun başarılamayacağı gözü-
küyor. Zaten bugün itibariyle süreyi yarılamış
durumdayız. Geriye kalan sürede de 15 bin vaka
sayısının düşeceği ihtimali gözükmüyor.

Çavuşoğlu pot kırdı

Geçen hafta Almanya'da Dışişleri Bakanı’nın
söylediklerini duyunca ödüm patladı. Heyecanla
beklediğimiz yaz bize zehir olacaktı. Bütün bir
kışı kurallara uyarak evde kapalı geçirmiştik. He-
yecanla yasakların kaldırılacağı, sokağa rahatça
çıkabileceğimiz, bir lokantaya gidebileceğimiz,
güzel deniz kıyısı bir otelde ailece birkaç gün tatil
yapabileceğimiz günleri bekliyorduk. Mümkün
olmayacak anlaşılan. Ve tabii daha milyonlarca
vatandaşımız açısından neden mi. Dışişleri Ba-
kanımız Türkiye’ye turist yollayacak ülkelere söz
verdi. Hadi gel sıkı ise çık. Bakan Çavuşoğlu
“Turistlerle karşılaşacak herkes aşılanmış olacak
merak etmeyin” diye. Bizim oturduğumuz bölge
yılın neredeyse 365 günü turist dolu. Arap yarı-
madasındaki ülkelerden gelen turistler genelde.
Evden çıktığımız anda bu turistlerle burun bu-
runa geliyoruz. Bırakın sokağa çıkmayı apart-
manın asansörüne bile binemez eşim ve kızım
çünkü orda bile bu turistler var. Keza bölgede gi-
debileceğimiz tüm lokantalarda da büyük bö-
lümü Arap, aralarında tek tük Rus ve Batı
Avrupalı turistler de oluyor. Bize lokantaların ka-
pısı da kapandı mı böylelikle. Bütün yaz eve ka-

palı geçmez diye bir otele gitmeye kalkışsak iş
yine zor. De ki, gece yarısı sokakta ve binada tu-
rist yokken evden çıktık. Turistlerle karşılaştırıl-
mamak için uçağa da alınmayacağımıza göre
mecburen otomobille bir tatil bölgesine doğru
yola çıktık. Yine mümkün değil. Ege ve Akdeniz
bölgesinde tek bir otele bile gidemeyiz. Tatile git-
mek için bir karavan alsak yine işimiz zor. De-
nize girecek doğru düzgün bir halk plajı zaten
yok. Bulsan bile orada da turist var. Yani anlaya-
cağınız bu ülkede Türk olarak işimiz zor. So-
nunda ailece karar verdik. Bir Arap ülkesinde ev
alacağız ve orada vatandaşlık kazanacağız. O
zaman ülkemizde rahatça tatil yapar istediğimiz
yere gideriz. Yoksa Türkiye’de Türk olarak yaşa-
mak kolay değil. Merak ettiğim ise şu.Vatandaş-
larınızı daha ne kadar aşağılayacaksınız. “Ben
onu kast etmedim” falan da demeyin şimdi. Ya
neyi kast ettiyseniz baştan onu söyleyin.Ya da
susun. Moda tabiriyle, “Boş yapmayın”.

Çocuklarda pozitiflik artıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk En-
feksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüs tespit edilen
çocuk vakalarda 14 günden uzun süren PCR
pozitifliğin, yüzde 2'den yüzde 52'ye çıktığını
söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu durum çocuklara
özel mi yetişkinlerde de var mı bilmiyoruz; ama
personelde de buna benzer durumlar görmeye
başladık. Aynı durumun yetişkinlerde de olma
ihtimali çok yüksek. 10 günlük izolasyon süreleri
yeterli değil. En az 14 güne çıkarılması lazım"
dedi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uzayan
PCR pozitifliğine ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Prof. Dr. Ceyhan, İngiltere mutantı yayıl-
maya başlayınca en dikkat çeken özelliğinin ilk
başlarda hızlı ve kolay bulaşmasının olduğunu
söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "İngiltere mutantı
Türkiye'de yayılıp vakaların hemen hemen tama-
mının etkeni olmaya başlayınca en dikkat çekici
özelliği hızlı ve kolay bulaşmasıydı. 'Hastalığın
şiddeti açısından fark var mı yok mu' sorusuna
cevap olarak 3 tane çalışma var daha ağır seyret-
tiğini belirten; ama onun karşısında da 8 tane
aynı şekilde seyrettiği, bir ağırlaşmaya sebep ol-
madığı yönünde makale var. Çocuklarda önce-
kine göre daha ağır vakalar görüldüğünü herkes
söylüyor, bu noktada bir fikir birliği var" diye ko-
nuştu. Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarla ilgili uzun
süren PCR pozitifliğin dikkatlerini çektiğini, bu-
nunla ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu
vakalar daha uzun süre PCR pozitifliği ile gidi-
yor. Dün akşam çıkardığım verisi hazır olan va-
kaları incelediğimde şunu gördüm; mutant

virüsün Türkiye'de ya-
yılmadığı dönemden
önce aşağı yukarı 14 gün-
den uzun süren PCR pozi-
tifliği oranı yüzde 2 kadar.
Şubattan sonra mutant
virüs tespit ettiğimiz vaka-
larda 14 günden sonra
PCR testi pozitifliği yüzde
52. Yani yüzde 2'den yüzde
52'ye çıkmış. İlk başta oriji-
nal virüs ile ilgili az sayıda
vaka bildirdiğimizde her-
kes bunu şöyle izah edi-
yordu; '10 günden sonra
bunlar canlı kalmıyor, virüs
canlılığını yitirse bile PCR
pozitif çıkabilir bunun da

önemi yok' deniyordu. Bu yüzden ilk başta 14
gün uygulanan karantinalar 10 güne çekilmişti.
Sağlık personeli başta olmak üzere diğer meslek
grupları da 10'uncu gün bitince işe başlatılı-
yor" diye konuştu.

Yetişkinler de aynı durumda

Prof. Dr. Ceyhan, bu noktada bazı problem-
lerle de karşılaştıkların belirterek, "Örneğin bir
personel geliyor, 10'uncu gün bitiyor işe başlı-
yor, koronavirüs servisi dışındaki diğer servis-
lerdeki hastalarda zaman zaman
koronavirüse benzer belirtiler çıkıyor, test ya-
pıyoruz bir türlü temizleyemiyoruz. Bir bakı-
yorsunuz 3-4 hasta pozitifleşmiş. Halbuki
bunların testi yatarken negatif. Sonra perso-
nel taraması yaptık. Baktık personel 10'uncu
gün işe başlamış; ama PCR testi halen pozi-
tif. Böyle bir şey varsa eğer 10 günlük izolasyon
süreleri yeterli değil. En az 14 güne çıkarılması
lazım. '14 günden daha uzun süre de gerekir mi'
bunu çalışmalarla görmek lazım. Yetişkinler için
de aynı verilerin yayımlanmasını bekliyorum. Bu
durum çocuklara özel mi, yetişkinlerde de var
mı; ama personelde de buna benzer durumlar
görmeye başladık; bu salgın kontrolü açısından
son derece önemli bir nokta. Aynı durumun ye-
tişkinlerde de olma ihtimali çok yüksek. Halen
pozitifliği devam eden çocuklar var takip ettiği-
miz, bunlar kaç gün devam edecek bilmiyorum.
Biz diğer iki artış döneminde görmediğimiz
kadar ağır hasta görüyoruz. Bunlar etrafa bulaş-
tırma konusunda da risk oluşturuyorlar" dedi.

Ceyhan suçlu mu?

Her akşam işi gücü bırakıp televizyonlarda
halkı bilgilendirmeye çalışan bir bilim adamı,
Prof. Mehmet Ceyhan hain ilan edildi ve tu-
tuklanması isteniyor bazılarınca. Suçu neymiş?
Salgının başlangıcında söyledikleri ile bugün
söyledikleri birbirini tutmuyormuş, küreselcile-
rin adamı imiş. Yuh artık. Corona pandemisi
ile ilgili dünyadaki tüm bilim adamlarının dün
söyledikleri ile bugün söyledikleri birbirini tut-
muyor, buna DSÖ de dahil. Çünkü o gün bili-
nenler bugün bilinenlerden farklı, herkes
öğreniyor. Öğrendikçe de söylenenler de değişi-
yor hali ile. Bilim böyledir zaten. 
Einstein Newton’un bazı söylediklerini değiş-
tirdi, Hubble da Einstein’ın. Buna cehalet değil
gelişme denir. Bilim gelişir. Yeni veriler yeni
doğrular getirir. Mehmet Ceyhan da bir bilim
insanı olarak sıradan vatandaşların erişemediği
ve zaman ayıramadığı bilgileri derleyip, sıradan
vatandaşa aktaran bir bilim adamı ve bilgi na-
kilcisidir. Bildiğini paylaştığı için suçlu olmaz.
Asıl değişen bilgileri paylaşmayıp, bir yerde
kalsaydı bilime ihanet etmiş olurdu. Oysa o de-
ğişen verilerle değişen önlemleri paylaştı.Yok
başta demiş ki, “Aşı 10 yılda geliştirilir.” Doğru.
Normal şartlarda bir aşı 5-10 yıl arası bir sü-
rede geliştirilir. Hatta bazen geliştirilemez. Bu
kez rekor sürede geliştirildi ve bilime aşina olan
herkes bunu biliyor. Ne diyecekti Mehmet Cey-
han, “Aşı üç vakte kadar bulunur mu?” Asıl o
zaman hatalı konuşmuş olurdu.Bir bilim ada-
mını böyle hedefe koymak ayıptır. Bunu aydın
diye bilinen insanların yapması ise misli misli
ayıptır.

Bir video da Sağlık Bakanlığı'na

Haftanın siyasi tartışmalarına bir çizgi film
damga vurdu. Saadet Partisi’nin neşeli ve etkili
sosyal medya viralleri AK Parti’ye de ilham ver-
miş olmalı ki, onlar da bir CHP filmi hazırlamış-
lar. Adını da “Yalan Üretim Merkezi”
koymuşlar.  Filmi şöyle bir izledim. İddiasından
bağımsız son derece kötü bir üretimdi. Saadet
Partisi’nin sosyal medya ekibinin zekasından çok
uzakta bir işti. Herhalde kendilerine hayli uzak
duran genç kuşaklara yaklaşmak istiyorlar. Ama
genç kuşağın ruhunu anlamaktan uzak böyle
filmlerle olmaz. İçeriği ise bir başka tartışma ko-
nusu. Ama madem bu başlıkla, yani “yalan üre-
timi” üzerine bir film yapılacak. Sıradaki film
iktidarın korona ile mücadelesi üzerine olmalı.
Çünkü geçen yazdan beri bu konuda Oscar’lık
bir performans sergileniyor. 2020 Haziran’ına
kadar ciddi ve iyi bir mücadele yapıldıktan
sonra, yaz itibarıyla birden bire “yalan rüzgarı”
esmeye başladı. Yasaklar zamansız bir biçimde
kaldırıldı. Bu nedenle yaz aylarında beklenen
düşüş gerçekleşmeyince Temmuz ayı itibarıyla
“yalan” devreye sokuldu. Sayılar saklanmaya
başlandı. Sonrası malumunuz. Sonunda mızrak
çuvala sığmadı ve 60 binli vakalara geldik. Sonra
da “yalandan” bir tam kapanma ilan edildi. Her-
kesin sokakta olduğu bir tam kapanma. Ardın-
dan olmayan kapanmadan ötürü vakalarda
düşüşler açıklanmaya başlandı.
Hatta Kültür ve Turizm Bakanı sayıların nereye
kadar düşeceğini peşin peşin söyledi. Biliyoruz
ki, 17 Mayıs’ta 5 bin vakaya inmiş olacağız.
Yalan ne kadar büyükse detayları o kadar fazla
olur derler ya. Tam o hesap il il, ilçe ilçe vaka sa-
yılarındaki düşüşler gösterilmeye başlandı.
Ancak yalan da bir zeka işi olduğu için zurna
dün “zırt” dedi. İl il vaka sayılarındaki düşüşü
gösteren Sağlık Bakanlığı tablosu ile Bakanlığın
haftalık vaka sayıları tablosunun uyuşmadığı or-
taya çıktı.Birinden biri, muhtemelen ikisi birden
yalan yani. İki yalanı üst üste koyup tek bir ortak
yalan üretememişler belli ki! Buradan iktidarın
çıkarması gereken ders, bence bir kez daha liya-
kat.Doğru düzgün yalan üretebilmek için bile li-
yakat gerek. Belli ki artık orada bile sorun var.
Vaka sayıları, ancak  Turizm Bakanı'nın hedefine
yaklaşarak düşüyor: 4 Mayıs 28.997- 5 Mayıs
26.476- 6 Mayıs 22.388-7 Mayıs 20.107- 8
Mayıs 18.052- 9 Mayıs 15.191
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Sağlık Bakanı Koca, konuştuğu her-
kese “Mesele sayıda değil, mesele aşıla-
rın ne zaman geleceğinde. Evet bazı
ülkeler çok yüksek sayıda aşı siparişi
açıklıyorlar ama bu aşılar ne zaman ge-
lecek önemli olan o. Biz Çin’den 100
milyon aşı alacağız, 25 milyon da Bion-
tech gelecek. Ama bunlar Mayıs ayına
kadar gelecek. Sonrasının bana bir fay-
dası yok ki. Sonra zaten bollaşacak ama
biz yazdan önce 60 milyon vatandaşı-
mıza iki doz aşılama yapmalıyız.” Ba-
kan’ın bu iddialı sözleri ne yazık ki,
gerçekleşmedi. Çin’den 100 milyon aşı
gelmedi. Biontech ise daha güvenilir
çıktı. Bu arada bol bol yerli aşı gazı ve-
rildi ama biliyoruz ki, her şey yolunda
gitse dahi 2022’ye yerli aşı anca çıkacak.
Bakan Koca dün yine bir açıklama yaptı
ve Sinovac’tan 100, Biontech’ten 60,
Sputnik’ten 50 milyon aşı geleceğini söy-
ledi.Bakan Bey’in ünlü sorusunu biz de
ona soralım bu kez.“Ne zaman Sayın
Bakan, ne zaman?” İlk iki doz Sinovac’ı
olanların üçüncü doz olma zamanı geli-
yor yakında. Farkında mısınız?”

NE ZAMAN BAKAN 
BEY, NE ZAMAN!

Bu köşede aylar önce “Olması gereken”
diye aktardığımız aşıların patentlerinin
askıya alınması ya da patent bedellerinin
gelişmiş ülkeler tarafından karşılanıp
üretimin tüm dünyaya yayılması önerisi
sonunda hayata geçiyor galiba. ABD
Başkanı’nın bu öneriye sıcak baktığını
açıklaması ile birlikte corona aşısı bulan
şirketlerin hisselerinde düşüşler oldu. Bu
yöntem kabul görürse, daha önce de
yazdığımız gibi şöyle olacak. Aşıların
üretim lisansları kalkacak, dünyadaki
tüm aşı üretim tesisleri üretebildiği aşıyı
üretecek. Üretim hızı artacak ve müca-
dele hızlanacak.Tabii aşı fiyatı da çok
aşağı çekilecek.

DEMOKRATİK AŞI!

Yani bilime kulak vermedi! Bilimi kılavuz
edinmedi. Kanıt aramadı, tüm hastalara da-
yattı ilacı.. Acaba bu ilacı aldıktan sonra arit-
miye uğrayan kaç hastayı kaybettik,
bilmiyoruz. Çünkü hastanelerimizde böyle
bir kayıt kuyut tutulmadığı gibi Sağlık 
Bakanlığı toplanan verilerin tam üzerine
oturmuş durumda. Özgür, bilimsel araştırma
ortamının oluşturulmasını kendi iznine bağ-
ladı ve elindeki verileri araştırmacılara aç-
madı. Böylece ülkemizde bilimsel verilere,

araştırmalara dayalı bilgi birikimi sağlana-
madı. Bu hem böyle büyük bir pandemide
insan sağlığı için bir suçtur hem de bilimi
baltalama açısından bir suçtur. Ellerinin al-
tında tuttukları Bilim Kurulu da kendilerine
bile ulaştırılmayan bilgilerden yoksun olarak
nasıl bir “danışmanlık görevi” yerine getirdi,
bilinmez.  Ayrıca bu kurulda çok az sayıda
üye sıtma ilacının kaldırılmasını gündeme ge-
tirmiş ama Bakanlık kulak asmamıştı. Şunu
da belirteyim: Hastanelerimizde çok sayıda

doktor bu ilacın yararlarına sonuna kadar
inanıyordu. Şimdi hastalara verilmemesini
şaşkınlıkla karşılıyor olabilirler.. Aslında
Bakan ve destekleyici arkadaşları hâlâ inanı-
yor olabilirler. Ortadan kaldırılmasının nede-
nini kestiriyorum: Stokları bitmiştir!  Sağlık
Bakanı ve arkadaşları çok kötü bir süreç yö-
nettiler ve yönetmeye devam ediyorlar.
Çünkü hastalara bu kez Favipiravir adında,
Avrupa ve ABD tedavi protokollerinde olma-
yan başka bir özde ilaçları var.

BİLİME KULAK VERİLMEDİ
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Dün akşam saatlerinde oynanan 
Galatasaray Yeni Malatyaspor 
maçı için arkadaşlarıyla evinde top-
lanan fanatik Galatasaray taraftarı 

Günay, maçın ikinci yarısında fena-
laştı. Eve gelen sağlık ekipleri kalp 
krizi geçirdiğini belirleyince Günay, 
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet 

Hastanesine kaldırıldı. Burada ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Günay için Ultra-
arslan başsağlığı mesajı yayımladı. 

Maça kalbi dayanamadı

Tekrar ayağa kalkacağız!
GALATASARAY'IN kaptanı Arda 
Turan sezonun son karşılaşmasının 
ardından önemli açıklamalarda bu-
lundu. "Takım arkadaşlarımla gurur 
duyuyorum. Yoğun maç temposuna 
rağmen giren çıkan, oynayan oyna-
mayan herkes katkı sağladı. İyi bir 
takım ruhu gösterdiğimizi düşünü-
yorum" diyen Turan, "Tabii ki so-
nunda farklı olmasını isterdik. Hem 
Denizlispor maçında hem Beşiktaş 
maçında hem de bugün şampiyon-
luğu alacak kadar oynadık. Alacak 
pozisyonları bulduk. Denizli’de skor 
çok farklı olabilirdi. Bu anlarda ko-
nuşmak çok zor. Galatasaray’ı sevi-
yoruz. Galatasaray’ı Şampiyonlar 
Ligi’ne götürmek için elimizden ge-
leni yapacağız. Tekrar ayağa kalka-
cağız. Bizim için Şampiyonlar Ligi 
de önemli olacak. Daha iyisi nasıl 
olabilir, nasıl yapabiliriz, futbolu 
nasıl geliştirebiliriz bunu düşünece-
ğiz" ifadelerini kullandı.  
"Futbolu yöneten bazı kişilerle bizim 

bir farkımız var. Biz futbolu nasıl 
geliştirebiliriz diye düşünüyoruz" 
serzenişinde bulunan Turan, "Sezon 
içerisinde abuk sabuk cezalar alıyo-
rum. Örneği olmayan bir ceza alıyo-
rum. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla, 
federasyonu yönetimi, o veya bu 
olursa Avrupa’da futbolu bilmeyen 
üçüncü sınıf kişilerle devam ederler. 
Türk futbolu da böyle olmaya 
devam eder. Ocak ayında Avrupa’da 
kimseyi göremeyiz. Kimi Fatih 
Terim düşmanı, kimi Galatasaray 
düşmanı. Kimi zamanında Arda 
Turan’a söyleyemediği şeyleri arka-
dan dolanarak telefonlarla yapıyor. 
Biz bunların da üstesinden geldik. 
Yapamadığımız şey Denizlispor’a 
veya bir başkasına bu golleri atama-
mak. Atamayınca şampiyonluğu 
kaybediyoruz. Bunun üzüntüsünü 
bütün yaz çekip, dönüp geriye Ga-
latasaray’ın ne kadar büyük bir 
camia olduğunu göstereceğiz. Gala-
tasaray bunlarla yıkılmaz. Bugün 

bizi daha çok birleştirir. Taraftarımız 
için çok üzgünüm. İnşallah daha iyi 
olur" açıklamasını yaptı.  

Sezon içerisinde doğrandık 

Galatasaray taraftarının her zaman 
şampiyonluğu isteyeceğini belirten 
Turan, "Bir Galatasaray taraftarı 
olarak ben de aynısını istiyorum. 
Takımın son anlarda gösterdiği re-
aksiyon, bırakmayışı Galatasaraylı-
lığa yakışır şekildeydi. Emeklerimiz 
ve sahaya ruhumuzu ortaya koydu-
ğumuz için birçok teşekkür mesajı 
aldım. Bazen futbol… Altı pastan 
top atamamak bazen şanssızlık, 
bazen beceriksizlik. Denizli’de o 
golü yemesek, birer golleri yemesek 
şampiyonduk. Sezon içerisinde çok 
doğrandık. Biz bunu çok hissettik; 
ama yapacak bir şey yok! Ne yapa-
caksın ki? Biz bunun da üstesinden 
geliriz. Galatasaray onların düşün-
düklerinden daha güçlü bir camia-
dır" dedi. DHA 

SÜPER Lig’in 42. ve son haftasında 
Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Gözte-
pe’nin teknik direktörü Ünal Kara-
man, “Her şeye rağmen verdikleri 
namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için 
oyuncularımı alınlarından öpüyo-
rum” dedi. Karaman, bir gazetecinin 
Beşiktaş maçı öncesi yapılan yorum-
lar ile ilgili sorduğu soru üzerine sert 
sözler kullandı. Karaman, bir gazete-
cinin Beşiktaş maçı öncesinde yapılan 
ve şikeyi ima eden yorumlarla ilgili bir 
sorusu üzerine, "Türk milleti çok özel-
dir. Bu insanlar bunları konuşurken 
bir şeyleri atlıyorlar. Ben sporda 
temas ettiğim hiçbir arkadaşıma toz 
konduramam. Niyetine, adamlığına 
ve duruşuna toz konduramam. Kos-
koca camiaları, burada hizmet veren 
insanları böyle basit ve sığ düşünce-
lerle farklı noktalara çekmek bizim 
milletimizin harcı değil. Ben bunları 
bu şekilde görür ve bu şekilde yorum-
larım. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığı-
mız yerden daha güçlü çıkarız. Bu tür 
seviyesiz yaklaşımlar böyle güçlü ca-
mialara hizmet eden insanların ol-
duğu ortam içerisinde çok kırıcı, çok 
rencide edici" dedi.  

Çok ciddiye almıyorum 

"Ben bu tarz ağzı gevşeklerin ağzın-
dan çıkan sözü yüreğinden damıtarak 
çıkartmasını, beyin süzgecinden geçi-
rerek diline aktarmasını tavsiye veri-
yorum" diyen Karaman, "Çünkü 
bizim milletimizin insanının ağzından 
çıkacak sözler değil bu sözler. Aslında 
çok ciddiye de almıyorum. Çünkü biz 
kendimizin ne olduğunu ve nerede 
durduğumuzu biliyoruz. Şükürler 
olsun iki tane soysuzun, arsızın laf 
demesini de kendimiz de camiamız 
olarak da farklı bir yere koyacak nokta 
değiliz" ifadelerini kullandı. 

GEVŞEK AĞIZLILAR!

SÜPER Lig 2020-2021 sezonu dün 
oynanan maçların ardından sona er-
mesi ile birlikte ligde Başkent Anka-
ra'yı temsil eden MKE Ankaragücü ve 
Gençlerbirliği TFF 1. Lig'e düştü. 
MKE Ankaragücü'nün geçtiğimiz 
hafta Kasımpaşa mağlubiyeti ile düş-
mesi kesinleşirken, umutları son haf-
taya bırakan Gençlerbirliği 
deplasmanda Trabzonspor'a mağlup 
olmasının ardından lige veda eden bir 
diğer Ankara temsilcisi oldu. Yaşanan 
bu düşüşün ardından 2021-2022 se-
zonunda Ankara'yı Süper Lig'de tem-
sil edecek takım kalmadı. Son olarak 
1980-1981 sezonunda Süper Lig'de 
Ankara takımı yer almamıştı. Başkent 
Ankara’yı, Süper Lig’de 2007-2008 ve 
2008-2009 sezonlarında ise 4 takım 
temsil etmişti. 

40 YIL SONRA  
BİR İLK OLDU

Ligin son haftasında Beşiktaş'a 
2-1 mağlup olarak sezonu nok-
talayan Göztepe'de teknik direk-

tör Ünal Karaman maç sonu 
gelen sorular üzerine sert açıkla-
malar yaptı. Karaman, "Ben bu 
tarz ağzı gevşeklerin ağzından 
çıkan sözü yüreğinden damıta-

rak çıkartmasını, beyin süzgecin-
den geçirerek diline aktarmasını 

tavsiye veriyorum" dedi

Süper Lig’de 2020-21 sezonu geride kalırken, Fenerbahçe 
ligi 82 puanla 3’üncü sırada bitirdi. Son yıllarda inişli  

çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk 
yolunda önemli kayıplar yaşayarak mutlu sona  

ulaşamadı. 2018 yılında büyük umutlara göreve gelen 
Başkan Ali Koç, ekonomik olarak kulübü rahata ulaştırsa 

da sportif olarak bu başarıyı gösteremedi

Galatasaray’ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, “Galatasaray’ı seviyoruz. Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’ne götürmek için 
elimizden geleni yapacağız. Tekrar ayağa kalkacağız. Bizim için Şampiyonlar Ligi de önemli olacak” açıklamasını yaptı 

F enerbahçe’de Ali Koç’un göreve gel-
diği 2018-19 sezonundan bu yana 6 
teknik adam görev aldı. 

2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik 
direktör Phillip Cocu’nun göreve geldiği 
Fenerbahçe’de ayrılık fazla uzun sürmedi. 
Alınan başarısız sonuçların ardından 15 
hafta sonra Cocu’nun grevine son verilir-
ken yerine yardımcı antrenör Erwin Koe-
man getirildi. İlk devreyi Koeman’la 
tamamlayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında 
Başkan Ali Koç’un daha önce göreve getir-
meyeceğini açıkladığı Ersun Yanal ile devre 
arasında anlaştı. 1 Mart 2020’de Yanal ile 
de yollar ayrılırken yerine Haziran ayında 
Tahir Karapınar getirildi. Ali Koç, 2020-21 
sezonu başında Aytemiz Alanyaspor’dan 
ayrılan Erol Bulut’a görevi teslim etti. Bu-
lut’un ayrılmasının ardından ise kulüpte 
sportif direktörlük görevi üstlenen Emre 
Belözoğlu devreye girerek Futbol A Takım 
Direktörlüğü’ne getirildi. Ali Koç, Fener-
bahçe’deki başkanlık görevi boyunca hiçbir 
sezonu tek bir teknik adamla tamamlama 
başarısı gösteremedi. 

Erol Bulut yetmedi 

Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getiri-
len Erol Bulut da çare olmadı. Yapay zeka 
teknolojisi kullanılarak görev verilen Erol 
Bulut, 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik, 8 
de mağlubiyet yaşadı. İç sahada yaşanan 
başarısızlıklar sonucunda Fenerbahçe kari-
yerinde de sona gelen Erol Bulut, 25 
Mart’ta kulüple yollarını ayırdı. Erol 
Bulut’un ardından sportif direktör Emre 
Belözoğlu, kolları sıvayarak Futbol A Takım 
Direktörü olarak sahaya indi. Sarı-lacivertli 
ekibin başında 10 maçta görev alan Belö-
zoğlu, 7 galibiyet 2 beraberlik, 1 de mağlu-
biyet yaşadı. 

3 sezonda 52 transfer 

Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki 6 trans-
fer döneminde toplamda 52 oyuncuyu 
renklerine bağladı. Cocu, Yanal ve Bulut’un 
istekleri ve yönetimin talepleri doğrultu-
sunda takıma takviyeler yapılırken, kadro 
şişkinliği ise düşünülmedi. Ekibe dahil edi-
len futbolcuların yanında sportif açıdan ba-

şarısız bir görüntü sergileyen Fenerbah-
çe’de taraftarlar ise en mutsuz dönemlerini 
geçirdi. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20 se-
zonunda 14 ismi renklerine bağlayan sarı-
lacivertli ekip, bu sezon ise 22 oyuncuyu 
kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekibe bu 
sezon dahil olan isimler şöyle: “Samatta, 
Perotti, Thiam, Barış Sungur, Sosa, Novak, 
Cisse, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Valen-
cia, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, 
Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Osayi-Sa-
muel, Kemal Ademi, Lemos, Pelkas, 
Nazım, Szalai, Tisserand, İrfan Can Kah-
veci." Ali Koç, "Türkiye'de artık yıllık 3 mil-
yon Euro, 4 milyon Euro gibi ücret 
ödemeleri imkansız. İsim vermeyeceğim 
ama yurt dışında 700-800 bin Euro'ya oy-
nayan oyuncu buraya 3-3.5 milyon Euro'ya 
geliyordu. Menajerler de, yurt dışından 
Türkiye'ye futbolcu satan takımlar da bil-
meli ki artık bu lig para kazanma yeri değil. 
Son durak kontratları artık bitti, o günler 
geçti. Genç, kendini kanıtlamak isteyen ve 
basamak atlamak isteyen oyuncuları ikna 
etmemiz gerekiyor” şeklinde açıklama 
yapsa da 30 yaş üstü oyuncuları kadroya 
dahil etti. 

Özil, bekleneni veremedi 

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen 
Mesut Özil, bekleneni veremedi. Sarı-laci-
vertli ekibin 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı 
Mesut Özil, toplamda 11 maçta görev ala-
bildi. Fenerbahçe’ye geldikten sonra maç 
eksikliği sebebiyle, sonrasında ise yaşadığı 
şanssızlıklar ile görev alamayan Özil, iste-
nilen performansı da gösteremedi. Sarı-la-
civertli ekipte sezon boyunca hücum 
hattında sorun yaşandı. Futbolcuların gol 
atma sıkıntısı çektiği Fenerbahçe’de büyük 
umutlar ile takıma dahil edilen Samatta, 27 
Süper Lig maçında 5, 3 Türkiye Kupası 
mücadelesinde ise 1 gol kaydetti. Sa-
matta’nın yanı sıra Cisse 5, Thiam 6 gol 
atma başarısı gösterebildi. Sarı-lacivertli 
ekibin gol yollarındaki en etkili ismi ise 12 
kez rakip fileleri havalandıran Valencia’a 
oldu. Öte yandan devre arasında Fatih Ka-
ragümrük'e kiralanan Kemal Ademi ise 
ZTK’da 1 gol kaydetti.

PARA VAR AMA 
BASARI YOK!

Sarı-lacivertliler, uzun süren yenilmezlik 
serilerine 2020-21 sezonunda veda etti. 
Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve 
Trabzonspor karşısında uzun yıllar mağ-
lup olmayan Fenerbahçe, 2020 yılı içinde 
iç sahada 3 rakibine karşı yenilgi yaşadı. 
Galatasaray’a 3-1 yenilerek Kadıköy’deki 
21 yıllık seriyi bozan Fenerbahçe, ZTK 
yarı final rövanş maçında ise 23 yıllık 
Trabzonspor serisini sonlandırdı. Son 
olarak 15 yıldır evinde yenilmediği Beşik-
taş’a da mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 
bir serinin daha sonuna gelmiş oldu. Fe-
nerbahçe bu maçların haricinde Gözte-
pe’ye 21 yıl sonra, Gençlerbirliği’ne 21 yıl 
sonra, Sivasspor’a ise 7 yıl sonra yenildi. 
Başkan Ali Koç, futbol takımının forma 
göğüs sponsorluğu için ise uluslararası 

bir firmayla anlaşmak üzere olduklarını 
açıklamıştı. Koç’un uluslararası sponsor-
lukları hayal olsa da imdada aile şirket-
leri yetişti. Koç Grubu bünyesinde yer 
alan Tüpraş, Aygaz, Avis ve Beko’dan 
gelen sponsorluk ücretleri kulübe kaynak 
sağladı. Ali Koç daha önce ise kulübe 50 
milyon Dolar hibe etmişti. DHA 

TÜM SERİLER SONA ERDİ 

MKE Ankaragücü ve  
Gençlerbirliği’nin Süper Lig'den 

küme düşmesiyle birlikte  
40 yıl sonra Başkent’in Süper Lig 

temsilcisi kalmadı 



2015-16 ve 2016-17 sezonlarının 
ardından 3 yıl sonra şampiyonluğa 
ulaşan Beşiktaş, ekonomik an-

lamda büyük bir payın sahibi olacak. Maddi 
krizle boğuşan Kartal, Süper Lig zaferinde 
230 milyon TL kazanacak. Siyah-beyazlılar 
performans primi (80 milyon TL), sezon sonu 
sıralama primi (50 milyon TL) ve “Ayak bastı 
parası”yla birlikte kasaya önemli bir girdi sağ-
layacak. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılımdan 
ise 40 milyon Euro'nun gelmesi bekleniyor. 
Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şam-
piyonu Manchester City ile aynı ligin takımı 
Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manc-
hester City kazanası durumunda Süper Lig 
şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA 
Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu du-
rumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 mil-
yon Euro'luk gelir elde edecek. Takımın sezon 
içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği 
performans primleri de ekstra gelir olarak ha-
nesine yazılacak. 

Gözü çifte kupada 

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın ayrılmasıyla 
Beşiktaş'ta göreve gelen Sergen Yalçın, kısa 
sürede adını kulüp tarihine yazdırdı. Şampi-
yonluk zaferini ilk ciddi senesinde kazanmayı 
başaran Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem 
de teknik direktör olarak zafer yaşayan isim 
oldu. 48 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki 
en büyük başarısını efsane olduğu Beşiktaş'ta 
kazanmasını bildi. Sergen Yalçın'ın hedefi 
Türkiye Kupası'nı da kazanıp sezonu çifte ku-
payla bitirmek olacak. Kartal’da bir sezonu iki 
kupayla tamamlayan son hoca Mustafa De-
nizli idi. Denizli, 2009'da hem lig hem de Tür-
kiye Kupası zaferi elde etmişti. Beşiktaş 
altyapısından yetişen Sergen Yalçın, profesyo-
nel kariyerine 1991 yılında siyah-beyazlı ku-
lüpte başladı. 1991-1997 döneminde aralıksız 
6 yıl Beşiktaş forması giyen Sergen Yalçın, 
daha sonra 2002-2006 arası top koşturdu.  
Başarılı hoca, görev aldığı 10 sezonda 7 kupa 
zaferi yaşamıştı. 

SÜPER Lig'in şampiyonu Beşik-
taş'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, 
NTV'ye yaptığı açıklamada "Sergen 

hocayla sözleşmemizin olup olmamasının 
şampiyonlukla alakası yoktu. Bir sözleşme ya-
pılmıştı, süresi doldu. Biz hocamızla anlaş-
mak istiyoruz. Belki benden bazı talepleri 
olacaktır. Muhtemelen anlaşacağız" dedi. "Se-
neye de şampiyon olmak istiyoruz. 2-3 ay 
sonra, seneye ne olacağını söylerim size" diyen 
Çebi, "Sergen hocaya çok güvendim. Futbol-
cularımın başarılı olabileceklerini birkaç maçın 
ardından anladım. Biz şampiyon olacağız 
dedim. Bunlar gerçek duygularımdı" ifadele-
rini kullandı.  

Sakin kalmaya çalıştım 

Pandemide 42 maç yaptıklarını söyleyen Çebi, 
"Seyirci yok. Geldiğimizden beri maddi zor-
luklarla uğraşıyoruz ama başardık. Ben sabah 
gelen mesajlara baktım. 1500'ün üzerinde 
mesaj gelmiş. Mesajların genel özeti, hak etti-
ğimizi söylüyordu" diye ifade etti. Alkışlama 
konusuna da değinen Çebi, "İstediğiniz 
zaman, her şeyi yapmak kolaylaşıyor. Sakin 
kalmaya çalıştım, bunu da başardım. Bazı kı-
rıcı şeyler dinledik. Alkışlama konusu başka 
yere getirildi, beni de çok üzdü. Bir sporcu 
adamın rakibiyle ilgili yapabileceği tek şey al-
kışlamaktır. Onu ifade etmek istedim. Yoksa 
koskoca Galatasaray camiasını öyle üzmek 
benim haddime mi?" dedi. 
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Beşiktaş  
para basacak

Muhtemelen anlaşacağız 

Maddi krizle boğuşan Beşiktaş, 
şampiyonlukla birlikte kasasını 

dolduracak. Beşiktaş'ta şampiyon-
luktan sonra gözler Şampiyonlar 
Ligi'nde Chelsea-Manchester City 

finaline çevrildi

S üper Lig'de 2020-2021 sezonunu 
şampiyon olarak tamamlayan Be-
şiktaş'ta uzun yıllar unutulmayacak 

bir zafer elde edildi. Sezona oldukça sıkın-
tılı başlayan ve birçok transferini sezon 
başına yetiştiremeyen siyah-beyazlılar, ilk 
5 hafta sonunda topladığı 4 puanla 13. sı-
rada yer alıyordu. Ghezzal, Rosier, Josef 
de Souza ve Aboubakar'ın takıma dahil ol-
masıyla iyi bir çıkış yakalayan siyah-be-
yazlılar, 40 maçta topladığı 84 puanla ligi 
zirvede tamamladı ve 16. şampiyonluğuna 
imza attı. 

Tam 89 gol attı 

Galatasaray'ın önünde ligi averajla zirvede 
tamamlayan Beşiktaş'ta bu sezon şampi-
yonluğu getiren istatistiklerden birisi de ta-
kımın gol yollarındaki etkili görüntüsü 
oldu. Beşiktaş bu sezon yalnızca 3 maçta 
gol atamadı. 4. haftada iç sahada Gençler-
birliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 
32. haftada da Kasımpaşa deplasmanında 
aynı sonuçla kaybetmişti. Beşiktaş 36. haf-
tada da Sivasspor ile deplasmanda golsüz 
berabere kalmıştı. Bu 3 maçta skor ürete-
meyen Sergen Yalçın'ın ekibi, kalan 37 
maçta ise rakip fileleri 89 kez havalandır-
mayı başardı. 

Lige sancılı başladı 

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-be-
yazlı forma altında birçok başarıya imza 
atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen 
Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör 
olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe 
geçti. Türkiye’de bir takımın altyapısından 
yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak 
şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen 
Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana 
oynattığı futbolla da spor kamuoyunun 

takdirini kazandı. Lige sancılı başlayan ve 
transferleri yetişmeyen siyah-beyazlı ekip, 
sezon içinde de birçok sakatlık problemi 
yaşamış ve neredeyse hiçbir karşılaşmaya 
tam kadro olarak çıkamamıştı. Yaşanan 
problemler, dün akşam oynanan Göztepe 
maçının bitiş düdüğüyle birlikte mutluluk 
gözyaşlarına döndü. 

Hedef çifte kupa 

Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü 
olarak İzmir’e ilk kez ayak bastı ve şampi-
yonluğu kazandı. Geçtiğimiz sezonun 
ikinci yarısında Beşiktaş’ın Göztepe dep-
lasmanında oynadığı ve 2-1 mağlup ol-
duğu karşılaşmanın ardından 
siyah-beyazlı takıma imza atan başarılı 
teknik adam, Beşiktaş’ın başında 55 lig 
maçına çıkarken, İzmir deplasmanında ilk 
kez boy gösterdi. Ege temsilcisiyle çıktığı 
90 dakikanın sonunda sahadan 2-1’lik ga-
libiyetle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig’deki 
16. şampiyonluğunu ilan ederken, Teknik 
Direktör Sergen Yalçın da, ilk kez teknik 
Beşiktaş Teknik Direktörü olarak gittiği İz-
mir’den şampiyonlukla döndü. Salı günü 
Gürsel Aksel Stadı’nda Antalyaspor ile 
Türkiye Kupası Finali’nde karşı karşıya ge-
lecek olan siyah-beyazlılarda hedef çifte 
kupa. 

Yalçın’ın tatil rotası 

Her tatilinde ilk rotası İzmir olan Teknik 
Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın ba-
şında gittiği İzmir’den çifte kupayla dön-
menin hedefinde. Şampiyonluğu kazanan 
siyah-beyazlılar, daha önce 2008-2009 yı-
lında Mustafa Denizli yönetiminde ligi 
hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyon-
luğuyla tamamlamıştı. Şu anda Altay’ın 
başında olan Mustafa Denizli, Göztepe 

maçı öncesinde Beşiktaş’ın kamp yaptığı 
otele gelerek Sergen Yalçın’la bir araya 
gelmiş ve başarı dilemişti. 

Gol katkısı yapamadı 

Beşiktaş'ta bu sezon kadrodaki isimlerden 
yalnızca Montero gol katkısı yapamadı. 
Bu sezon süre alan isimlerden Monte-
ro'nun gol ya da asisti olmazken, kalan 
futbolcuların tamamı takımına gol ya da 
asist katkısı verdi. Valentin Rosier kariye-
rindeki ilk gol sevincini Beşiktaş forması 
altında yaşarken, Fabrice N'Sakala da 5 
yıllık Süper Lig deneyiminde ilk golünü 
Beşiktaş'ta atmayı başardı.

Göztepe karşılaşması öncesi 
Beşiktaş Yönetimi, Başkan 
Ahmet Nur Çebi önderliğinde 

takımı şampiyonluk maçına motive etmek 
için harekete geçmişti. Zorlu karşılaşma 
öncesi hem teknik ekip hem de oyunculara 
moral veren Başkan Çebi ile kurmayları, 
bu doğrultuda prim sözü vermişlerdi. Bu 
maçın kazanılması ve sonunda şampiyon-
luğun gelmesi halinde Siyah-Beyazlılar'a 

toplamda 2 milyon Dolar (17 milyon TL) 
para dağıtılacağı öğrenilmişti.. Ve Siyah-
Beyazlılar dün Göztepe'yi deplasmanda 2-
1 devirip zaferini ilan etti. Futbolcular ve 
teknik ekip de bu başarının karşılığı olarak 
primi kaptı. Oyuncular, Süper Lig şampi-
yonluğu sonrasında kişi başı 500 bin TL 
prim alacak. Ancak yönetimin, bu tarihi 
başarı sonrasında vaat ettikleri bu rakamı 
daha da artırmaları bekleniyor. 

SERGEN YALCIN  
TARIHE GECTI 

BEŞİKTAŞ'TA sezon içinde birçok 
oyuncu kendi bölgesinde ligin en iyi 
performanslarını ortaya koyarken, Rac-
hid Ghezzal sezonun en iyi isimlerinin 
başında geldi. Transferin son gününde 
evrakları motosikletle yetiştirilen Ceza-
yirli futbolcu, ligde attığı 8 gol ve yaptığı 
17 asistle 25 gole direkt etki etti ve aynı 
zamanda asist kralı oldu. Göztepe dep-
lasmanında kazanılan penaltı atışında 
takımını öne geçiren ve maçın bitiş dü-
düğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan 
Ghezzal, kutlamalarda motosiklet 
kullanır gibi poz vererek 
fotoğraf çektirdi. 

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, Türkiye'de bir ilke imza attı. Türkiye’de bir  
takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen Yalçın,  
Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı

GHEZZAL FARKINI  
ORTAYA KOYDU 

Dev primi kaptılar 



O lay, 6 Mayıs Perşembe akşamı 
saat 23.00 sıralarında Muratpaşa 
Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde 

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert 
Kaplan'a ait iş yerinde motokurye olarak 
çalışan Arif Kalimov'un kullandığı moto-
sikletin tekerleği patladı. Durumu patro-
nuna haber veren Kalimov, Kaplan'ı 
yardıma çağırdı. Motosikletin bozulduğu 
yere gelen Kaplan, motosikleti tamir ettiği 
sırada, Aytekin Özdemir'in kullandığı 06 
AYT 061 plakalı otomobil yanından hızlı 
bir şekilde geçti. Kaplan, otomobili hızlı 
kullanan Özdemir'e tepki gösterdi. Kendi-
sine gösterilen tepkileri duyan Özdemir, 
durarak Kaplan'ı beklemeye başladı. Oto-

mobilin yanına giden Kaplan, Özdemir'e 
"Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, nere-
deyse bizi öldürüyordun. Böyle hızlı araba 
mı kullanılır?" dedi. 

Kalbinden bıçakladı 

Kendisine gösterilen tepkilere sinirlenen 
Özdemir, yanındaki bıçakla araçtan inip 
Kaplan'a saldırdı. Saldırıya uğrayan adam, 
durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaplan'ı 
önce elinden sonra da kalbinden bıçakla-
yan saldırgan, daha sonra aracına binip 
olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde 
kalan Kaplan, o esnada şans eseri olay ye-
rinde bulunan bir ambulansa gitti. Sağlık 
ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardın-

dan Kaplan'ı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 
Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mert 
Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Katil zanlısı Özdemir'i yaka-
lama çalışmaları ise devam ediyor. 

Ben acı çekiyorum 

Çocuklarına henüz durumu anlatamadı-
ğını belirten anne Kaplan, "Aradan 1 saat 
geçti. Doktor çağırdı. Eşimi kaybettiğimi 
söyledi. Ondan sonra ben fenalaştım. 
Serum takmışlar anca kendime geldim. Şu 
an eşim yok. Çok üzgünüm. Çocuklarım 
daha bilmiyor. Her gün babalarını soruyor-
lar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyo-
rum. 'Ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. 
Ben de 'Babanızı görmüyorum, gelecek' di-
yorum. Babalarının telefonunu görüyorlar, 
'Babam niye telefonunu bıraktı?' diye soru-
yorlar bu sefer. 'Unutmuş' diyorum. Oğlum 
bugün uyandığında 'Babamı rüyamda gör-
düm' dedi. Babasının onu çok sevdiğini 
görmüş. O katilin bulunmasını istiyorum. 
Bir an önce yakalansın. O dışarıda dolanır-
ken, biz burada her gün acı çekiyoruz. Her 
gün babalarını soruyorlar. Ben acı çekiyo-
rum. Dayanamıyorum artık. Bir an önce 
bulunsun katil" ifadelerini kullandı. 

Aracına bnip kaçtı 

Olay günü Mert Kaplan'ın yanında olan 
Arif Kalimov, "Mert ağabeyim ile geliyor-
duk. O şahıs, çok hızlı bir şekilde araç kul-
landı. Çarpmadı ama çarpacaktı. 
Ağabeyim de 'Kardeşim böyle hızlı araba 
mı kullanılır?' diye uyardı. O arada tar-
tışma başladı. Şahıs, bıçakla arabadan 
indi. Ağabeyim hiç kavga eder diye bekle-
miyordu. Ağabeyimi bıçakladı. Olaydan 
sonra aracına binip kaçtı" ifadelerini kul-
landı. Öte yandan polisin, Özdemir'e tele-
fonla ulaşarak teslim olmasını istediği, 
Özdemir'in "Teslim olmayacağım, beni ya-
kalayamayacaksınız" dediği öğrenildi. Katil 
zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise 
devam ediyor. DHA 

BABA tarafından Filistin kökenli olan 
ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Doğu 
Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki 
göstermek için sokağa çıktı. ABD'de dü-
zenlenen Filistin eylemine katılan 24 ya-
şındaki model, elinde Filistin bayrağıyla 
"Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Pro-
testo anında çekilen fotoğraflarını da 
Instagram hesabından paylaşan Hadid, 
“Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar 
güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve 
cömert Filistinlinin etrafında olmak... 
Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! 
Filistin özgür kalana kadar Özgür Filis-
tin!” mesajını yayınladı. 

Tarihimizi asla silemezler 

Büyükanne ve büyükbabasının 1941 yı-
lında Filistin'de evlendiklerinde çekilen 

fotoğrafını paylaşan Hadid, babası  
Muhammed Hadid’in ailenin sekiz ço-
cuğundan biri olduğunu, 1948 yılında 
tüm ailenin önce Suriye’ye, ardından 
Lübnan ve Tunus’a iltica etmek zorunda 
kaldığını anlattı. Hadid, "Ailemi seviyo-
rum, mirasımı seviyorum, Filistin'i sevi-
yorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını 
kalbimde tutmak için güçlü duracağım. 
İnsanlarımız ve çevrelerindeki insanlar 
için daha iyi bir dünya diliyorum. Tarihi-
mizi asla silemezler. Tarih tarihtir!" 
ifadelerini kullandı. 

Bu bir din meselesi değil 

Dört yıl önce katıldığı bir Filistin eyle-
minden fotoğrafını da paylaşan Hadid, 
"Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu 
bir din meselesi değil.  
Bu birilerinin diğerine nefret kusması 
değil. Bu İsrail’in sömürgeciliği, etnik te-
mizliği, askeri işgali ve Filistin halkına 
yönelik yıllardır süren ırkçılığı" şeklinde 
konuştu. Ünlü modeller Gigi ve Bella 
Hadid’in babası, milyarder iş adamı 
Mohamed Hadid, geçtiğimiz aylarda İs-
tanbul'a gelmiş, Ayasofya ve Sultanah-
met Camii’nde namaz kılmıştı. 5 
çocuğunun da Arapça isimleri olduğunu 
söyleyen Hadid, “Gigi’nin ismi Nur,  
Bella’nın ismi de Hayriye” demişti.

NORMALLEŞME adımlarının açıklan-
masının ardından koronavirüs ile müca-
dele çalışmalarını hızlandıran 
Süleymanpaşa Belediyesi; kurum bina-
ları, sağlık tesisleri, duraklar, yeşil alan-
lar gibi insan yoğunluğu bulunan 
alanlarda sürekli olarak dezenfeksiyon 
işlemleri gerçekleştirirken, kırsal mahal-
lelerde de dezenfeksiyon çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. 

Destek olmalıyız 

Kademeli normalleşme sürecinde ted-
birlere uyulması gerektiğini hatırlatan 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cü-
neyt Yüksel, "Tam kapanma sürecinde 
kurallara uyan vatandaşlarımıza teşek-
kürlerimi sunuyorum. El birliği ile mü-
cadele ederek, kurallara riayet ederek 
virüsün yayılmasının önüne geçebilece-
ğimizi azalan vaka sayıları ile birlikte 
görmüş olduk. Aldığımız tedbirlerin vi-
rüsten daha güçlü olduğunu tekrar 
ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanlı-
ğımızın kademeli normalleşme takvimi 
açıklamasının ardından koronavirüs 
tedbirlerimizi arttırarak vatandaşlarımı-
zın yoğun olarak bulunduğu noktalarda 
temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları-

mızı hızlandırdık. Hemşerilerimize ka-
demeli normalleşmenin, eski normalle-
rimiz gibi olmadığını hatırlatmak 
isterim. Virüs tamamen aramızdan ayrı-
lıncaya kadar; maske, mesafe ve temiz-
lik kurallarına uyarak, sosyal 
mesafemize dikkat ederek ülkemizin ko-
ronavirüs ile mücadelesine destek olma-
lıyız. Bu noktada hassasiyet gösteren 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Atılan normalleşme adımlarının hepi-
mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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LÜLEBURGAZ Belediyesi, Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşa-
lesini yakarak Bandırma Vapuru’yla Sam-
sun’a doğru koyulduğu tarih olan 16 Mayıs 
1919’u unutmadı. Belediye, Kurtuluş Sava-
şı’nın başlamasında en önemli dönüm 
noktalarından biri olan 16 Mayıs 1919’u 
anlamlı bir animasyon videoyla hatırlattı. 

Kurtuluş hikayesini hatırla 

Düşman zırhlılarının toplarının saraya 
çevrildiği, halkın düşman çizmesi altında 
ezildiği İstanbul’un tasvir edildiği video 
animasyonda, Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı baş-
latmak için Bandırma Vapuru’yla yapa-
cağı yolculuk anlatıldı. Sözleri ve 
müzikleriyle duygu dolu anlar yaşatan 
video animasyon Lüleburgaz Belediyesi 
sosyal medya hesaplarında yer aldı. Sos-
yal medyada “Hatırla” etiketiyle yer alan 
videoda yer alan ifadeler ise şöyle; "Ha-
tırla. Bu toprakların kurtuluş hikayesini 
hatırla. Ülkeyi boğan karanlığı hatırla. 

Haysiyeti, esareti, ihaneti hatırla. Memle-
ketin düşman çizmesi altında ezildiği 
günleri hatırla. Boğaza demirleyip, topla-
rını saraya çeviren zırhlıları hatırla. O 
zırhlılara bakıp, “Geldikleri gibi giderler” 

diyeni de hatırla. Karadeniz’in hırçın dal-
galarından sıyrılıp geliyor ilk kıvılcım. 
Hangi yağmur söndürebilir bu ateşi. 
Hangi fırtına durdurabilir bu azmi. Hangi 
bulut örtebilir bu güneşi."

Duygu dolu 19 Mayıs videosu! 
Lüleburgaz Belediyesi 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında uzun yıllar unutulmayacak bir kısa animasyon 
videosu hazırladı. Atatürk’ün, Bandırma Vapuru’yla Samsun’a doğru yola çıkmasının “Hatırla” sorula-

rıyla anlatıldığı video animasyon belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

Normalleşme temizliği

Parklara bakım yapıldı

FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK!

O KATIL BIR AN  
ONCE BULUNSUN
Bayrampaşa'da, otomobilini hızlı kullandığı için uyardığı Aytekin Özdemir tarafından kalbin-
den bıçaklanan 2 çocuk babası Mert Kaplan (33), hayatını kaybetti. Katil zanlısı her yerde  
aranırken, Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, "Çocuklarım daha bilmiyor. Her gün babalarını 
soruyorlar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyorum. O katilin bulunmasını istiyorum" dedi

ESENYURT Belediyesi, daha yeşil bir 
Esenyurt için çalışmalara hız kesme-
den devam ediyor. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs ted-
birleri kapsamında vatandaşların kul-
lanımına kapatılan park ve bahçelerde 
çim biçme ve bakım çalışmaları yaptı. 

Bakım çalışmalarıyla güzel bir görün-
tüye kavuşan parkların ‘Tam Ka-
panma’ sonrasında Esenyurtluların 
kullanımına açılacak. Parkların 
bakım, onarım ve tadilat çalışmaları 
yapılırken, oyun grupları da kontrol 
ediliyor.

Kaplan, "Aradan  
1 saat geçti. 
Doktor çağırdı. 
Eşimi kaybettiğimi  
söyledi. Ondan 
sonra ben fenalaş-
tım. Serum takmış-
lar anca kendime 
geldim. Şu an eşim 
yok. Çok üzgünüm.  
Çocuklarım daha  
bilmiyor. ”  
şeklinde konuştu.

Yıldız Kaplan


