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Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir Gölet ve Ba-
şakşehir Millet Bahçesi’nde kurduğu açık hava

platformlarında Türk ve dünya sinemasının unutulmaz
filmlerini Başakşehirlilerle buluşturuyor. Yaz ayları bo-
yunca devam edecek açık hava sinema etkinliği, “Akıl
Oyunları” adlı filmin gösterimiyle başladı. Güzel hava-
nın tadını çıkarmak isteyen Başakşehirliler, sandalyelerini
alarak Bahçeşehir Gölet ve Başakşehir Millet Bahçesi’ne
akın etti. Bazı Başakşehirliler ise yanlarında getirdikleri
yiyecek ve içeceklerle piknik yaparak film izlemenin kay-
fini yaşadı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyiciler
arasında mesafe bırakılmasına dikkat edildi. Açık hava
sineması ile eski günlere geri döndüklerini belirten Ba-
şakşehirliler, etkinliği yaz boyu takip edeceklerini söyledi.
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BURADA YAŞAYAN TARİH VAR
Galataport'tan başlayacak
"Beyoğlu Kültür Yolu", Ga-

lata Kulesi, Galata Mevlevihanesi,
Tarık Zafer Tunaya Kültür Mer-
kezi, Narmanlı Han, Muammer
Karaca Tiyatrosu, Garibaldi Sa-
lonu, Mısır Apartmanı, Atlas Sine-
ması Müzesi ve Grand Pera Emek
Sahnesi gibi Beyoğlu'nun tarihi
mekanlarından geçerek Taksim
Camisi, Atatürk Kültür Merkezi ve
Kültür Sokağı ile sona eriyor. İstik-

lal Caddesi'nin, Galata'dan Taksim
Meydanı'na uzanan güzergahın
kalbi olacağı projeye ilişkin çıkla-
mada bulunan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğ-
lu'nun imparatorluklara impara-
torluk vasfını veren yer olduğunu
belirterek, "Roma'dan Bizans'a,
daha önce Cenevizlilerin, Galatla-
rın olduğu dönemden itibaren, Be-
yoğlu hep bu farklılıklara ev
sahipliği yapmıştır." dedi.
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İSTANBUL’UN BAŞKENTİ BEYOĞLU

Beyoğlu'nun İstanbul'dan
çekilip alındığında İstan-

bul'un normal bir şehir olarak
kalacağını aktaran Yıldız, şun-
ları kaydetti: "İstanbul fethedil-
diğinde, Fatih Sultan Mehmed
Han buradaki Galata kadısın-
dan sulh yoluyla şehrin anahta-
rını alıyor ve onların yaşam
tarzına, inanç, kültür ve medeni-
yet müktesebatlarına dokunmu-
yor. Bütün tarihi, dini

zenginliklerini arka planlarıyla
beraber büyük bir imparatorluk
olarak içerisine alıyor. Bakınız,
'sahipleniyor' demiyoruz çünkü
o emperyalizme ait bir kavram.
'Bu da benim. Bizdendir, bizimle
beraberdir.' diyebiliyor. Bu Os-
manlı'ya cihanşümul devlet
olma özelliğini verir. Bu ma-
nada, İstanbul'u imparatorluk
başkenti yapmış olan unsur 
Beyoğlu'dur.” I SAYFA 4

ç

SAYFA 13

EkmekTeknesi dizisiyle hafızalara
kazınan Deniz Salman, İlyas Sal-

man'ın da yeğeni olarak bilinen bir isim.
Seslendirme sanatçılığı ve oyunculuk ala-
nındaki başarılarıyle kendinden sık sık söz
ettiren Salman, kariyer he-
deflerine ve özel hayatına
dair bilinmeyenleri Dam-
ga'ya anlattı. Pandemi dö-
neminde tiyatronun ciddi

anlamda zorluk çektiğini ve büyük bir sı-
kıntı yaşadığını da anlatan Salman, “Kü-
resel salgın sürecinden en çok etkilenen
sanat dallarından biri oldu tiyatro. Çünkü
canlı olarak, seyirciyle göz göze icra edile-

bilir. Ve tabii bu gerçekleşe-
medi. Çünkü bu zorlu
sürecin atlatılabilmesi için
konulan yasaklardan en çok
biz etkilendik” dedi. I SAYFA 16

SANATIN ROTASI
BEYOGLU OLACAK

TARIM ICIN ENGEL YOK
Beykoz’daki dezavantajlı bireylerin günlük yaşam ve iletişim becerilerini geliştirecekleri,
Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’de yaşam başladı. Çocukların
özgürce doğa ve toprakla buluştuğu “Engeliz Tarım Bahçeleri”ne ilk fideler dikildi.

Başakşehir’de sinema keyfi
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Sultangazi'de bir binanın bod-
rum katındaki dairede yaşanan

kavgada boynundan bıçaklanan Pa-
kistan uyruklu kişi, kaldırıldığı has-
tanede hayatını kaybetti. Olayın

yaşandığı sokakta çalışma yapan
polisi gören iki kişi kaçtı. Polis ile
kaçan iki kişi arasında kovalamaca
yaşanırken şüphelilerden biri silahla
havaya ateş açtı. I SAYFA 3
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Acımasız bir cinayet!

Ayaklarınız için önemli tavsiyeler

Balıkesir'in Edremit ilçe-
sinde okul bahçesindeki

Atatürk büstüne saygılarını göste-
rip, ardından sarılıp sevgi gösteri-
sinde bulundukları görüntüleri
herkesi duygulandıran Miraç Eren
(8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin
Uzun (13), “Atatürk, bizim için
sevgiyi, başarıyı, gururu ve özgür-
lüğü ifade ediyor" dedi. I SAYFA 8

Balıkesir'in Edremit ilçe-
sinde okul bahçesindeki

Atatürk büstüne saygılarını göste-
rip, ardından sarılıp sevgi gösteri-
sinde bulundukları görüntüleri
herkesi duygulandıran Miraç Eren
(8), Özgün Uzan (13) ve Hüseyin
Uzun (13), “Atatürk, bizim için
sevgiyi, başarıyı, gururu ve özgür-
lüğü ifade ediyor" dedi. I SAYFA 8
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Pandemi en çok
onları etkiledi!

Aşkın da
labirenti var!

Zeyrek Yayınları’ndan çıkan Aşk
Labirenti kitabının yazarı Berkiz

Berksoy’la konuştuk. Akademisyen, küra-
tör Berkiz Berksoy; Saint Benoit Lisesi me-
zunu. Lisans eğitimini, İstanbul
Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü’nde tamamlamış. Yüksek lisansını
Yeditepe Üniversitesi Modern Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde tamamladıktan
sonra doktorasını Strasbourg Üniversi-
tesi’nde Sanat, Tarih ve Avrupa Medeni-
yeti Anabilim Dalı’nda Tanpınar üstüne
yapmış. Aşk Labirenti başlıklı kitap, dok-
tora tezindeki çalışmalarına dayansa da
tezin oldukça genişletilmiş bir hali. I SAYFA 5
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Tarihi özellikleri, kültürel mekanlarıyla projelere ev sahipliği yapan Beyoğlu'nu
cazibe merkezi haline getirecek "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" ile, İstanbul'un
yanı sıra Türkiye'nin kültür ve sanat etkinliklerinde yeni rota olması hedefleniyor

Haydar Ali Yıldız

BEYKOZBelediyesi tarafından “Hayatı Paylaşmak
İçin Farkında Ol Fark Et” sloganıyla dezavantajlı bi-

reylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu bir
şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan
AKDEM’de haftanın iki günü tatlı bir telaş yaşanıyor. Çu-
buklu Hobi Bahçeleri’nde doğayla iç içe ve nezih bir ortamda
yer alan merkezin bahçesinde özel olarak hazırlanan “bahçe-
cilik ve tarım” atölyelerine katılan çocuklar doğayı keşfetme-
nin ve toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çocukların
merak ve heyecanla eşlik ettiği atölyelerde ilk olarak ziraat
mühendisleri tarafından, çukur açma, mevsimlik fideler ile su-
lama yöntemleri hakkında bilgiler veriliyor, bahçe ekipmanları
tanıtılıyor.   Ailelerinde katıldığı eğitimlerde, ziraat mühendis-
leriyle çapa yapıp, kendilerine ayrılan alanda elleriyle sebze ve
meyve diken çocuklar ardından ilk can suyunu da veriyor.
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ÇOCUKLAR TABİATI ÖĞRENİYOR

Tarihe büyük saygısızlık!
Antalya'nın Alanya
ilçesindeki Bizans

dönemine ait eserlerin yer
aldığı; tapınaklar, kiliseler
ve antik tiyatroyu içinde
barındıran Naula Antik
Kenti, kimliği belirsiz kişi-
lerce duvarlarına sprey bo-
yayla yazı yazılarak, tahrip
edildi. Muhtar Ahmet Top,
yüzlerce yıllık tarihi barın-
dıran Naula'nın bu haline
tepki gösterirken, yetkilile-
rin korumaya alması gerek-
tiğini söyledi. I SAYFA 4
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Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi

Dermatoloji Uzmanı
Dr. Yeliz Erdemoğlu kış
mevsiminde ayak ve tır-
nak sağlığınız için dikkat
etmeniz gereken 10
önemli kuralı anlattı;
önemli öneriler ve uyarı-
larda bulundu. I SAYFA 2
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Atatürk'ün çocukları!

Son dönemde uluslararası yatı-
rımcıların dikkatlerini üzerine

çeken, Türkiye’nin yıldızı yükselen tek-
noloji girişimi Getir’in Ku-
rucusu Nazım Salur,
sorularını yanıtladı. 2015
yılından bu yana Getir’in
Türkiye’de market ürünle-
rini 10 dakikada kullanıcı-
larıyla buluşturduğunu
belirten Salur, “Kuruldu-

ğumuz günden bu yana en büyük hedef-
lerimizden biri de Getir adıyla yurt dı-
şında faaliyet göstermek oldu. Bu

hedefimizin ilk adımını Lon-
dra’da attık ve Getir marka-
sıyla Londralılara mutluluk
getirmeye başladık. Getir is-
mini, yani bu iki heceli Türkçe
kelimeyi gittiğimiz ülkelere
sevdirmeyi arzuluyoruz.” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 6
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GETİR gitgide büyüyor
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Kovid-19’u zorlu bir şekilde 
atlatan hastalarda bazı fiziksel 
şikayetlerin bir süre daha devam 
etmesi nedeniyle düzenli doktor 
kontrolünde kalınması, hastaların 
fiziksel belirtileri takip etmesi 
gerekliliğinin insan psikolojisini 
de olumsuz etkileyebileceğini 
belirten Uzman Klinik Psiko-
log Kübra Bozkurt, hastalık 
kaygısının hastalık has-
talığına neden olabile-
ceğine dair uyarılarda 
bulundu. “Kovid-19’u 
zorlu bir şekilde atlatan 
hastalarda bazı fiziksel 

şikayetlerin bir süre daha devam 
ettiğini görüyoruz” diyen Medicana 
Çamlıca Hastanesi hekimlerinden 
Uzman Klinik Psikolog Kübra 
Bozkurt, önemli uyarılarda bulundu. 

Hastaların şikayeti olmasa dahi 
sık sık hekime başvurduğunu 

hatırlatan Uzman Klinik 
Psikolog Kübra Bozkurt, 
“Bu hastaların düzenli bir 

şekilde doktor takibinde 
kalması, şikayetlerinin 
kontrol altında tutul-
ması gerekiyor, kendi 

bedenlerini dinleyip 
fiziksel belirtilerini takip 

etmeleri gerekiyor. Bununla beraber, 
belli bir kesimin de hastalık kaygı-
sıyla daha sık doktor ziyareti yaptığı 
fark ediliyor. Fiziksel şikayetleri 
olmasa bile, hastalığa yakalan-
maktan korktukları için sık sık, 
farklı branşlarda doktorlara 
muayene oluyorlar. Genelde 
şikayetleri Covid-19’a bağlı 
olmaz, doktorlar da bunu 
her defasında teyit eder 
ama bu hastaları ikna 
etmez, başka bir doktora 
daha muayene olarak 
kuşkularını dindirmek 
isterler” diye konuştu.

E STETİK kaygılar nedeniyle 
yaz aylarında özen gösterdiği-
miz ayaklarımıza, kış mevsi-

minde daha az ön planda olmaları 
nedeniyle genellikle aynı çabayı sarf 
etmiyoruz. Oysa ayaklarımızın kışın 
uzun saatler boyunca ayakkabı, kapa-
lı bot ve çizme içerisinde kalmaları-
nın yanı sıra hatalı ayakkabı seçim-
lerimiz; tırnak batmasından mantar 
enfeksiyonuna, nasırlardan egzama-
ya, kötü kokudan başparmağın yana 
doğru sapması olarak tanımlanan 
halluks valgusa kadar pek çok soruna 
neden olabiliyor. Dolayısıyla tüm 
yükümüzü çeken ayaklarımız aslında 
kış mevsiminde daha fazla özene 
ihtiyaç duyuyorlar. Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi Dermatoloji Uzmanı 
Dr. Yeliz Erdemoğlu ayak ile tırnak 
hastalıklarının yavaş başlangıçlı ve 
sinsi seyirli olduğuna dikkat çeke-
rek, “Bu nedenle çoğu zaman hasta 
sorunu kanıksıyor; aylar, hatta bazen 
yıllar sonra doktora başvuruyor. 
Kaybedilen zaman ise tedavilerin çok 
uzamasına ve kalıcı deformasyonlara 
neden olabiliyor. Ayak tabanında

ilerleyen bir nasır siğil olabileceği 
gibi, tırnakta genişleyen koyu renkli 
leke tırnak melanomu olabiliyor. Bu 
yüzden uzun süre devam eden her-
hangi bir sorun yaşandığında uzman 
bir doktordan görüş alınmalı” diyor. 
Acıbadem Altunizade Hastanesi 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erde-
moğlu kış mevsiminde ayak ve tırnak 
sağlığınız için dikkat etmeniz gere-
ken 10 önemli kuralı anlattı; önemli 
öneriler ve uyarılarda bulundu.
Her gün yıkamak şart!

Kışın ayaklarımız ayak-
kabı ve bot içinde daha 
uzun süre kalıyor. 
Ayrıca ayaklarımızı 
soğuktan koru-
mak için daha 
kalın dokumalı 
çoraplar kulla-
nıyoruz. Yine 
ev içinde patik 
veya terlik kul-
lanmayı tercih 
ediyoruz. “Tüm 
bunlar ayakların 
havasız kalmaları-
na, bunun sonucun-

da bakteri ve mantar hastalıklarına 
davetiye çıkarıyor.” diyen Dr. Yeliz 
Erdemoğlu, sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Bu nedenle ayakları temiz 
tutmak önemlidir. Ayakların her gün 
uygun pH dereceli yıkama ürünle-
riyle yıkanmaları ve havluyla çok iyi 
kurulanmaları gerekiyor.  Ayaklar 
kötü kokuyorsa fırsatçı mikroplar 
iş başında demektir. Bu durumda 
dermatoloji doktorundan görüş 
alabilirsiniz.”

Parmak aralarını unutmayın
Uzun süre ayakkabı 

içinde kalmaları 
ayakların fazla 

terlemelerine, 
yıkandıktan 
sonra iyi ku-
rulanmaması 
da nemli 
kalmaları-
na neden 
oluyor. Cilt 
yüzeyinin 

rutubetli 
kalması hemen 

her zaman 
mantar hastalık-

larının başlaması için uygun ortam 
sağlıyor. Dolayısıyla ayaklarınızı kuru 
tutmanız çok önemli. Bunu mümkün 
kılmak için teri emen pamuklu do-
kumalardan oluşan çorapları tercih 
edin. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra, 
parmak aralarını da ihmal etmeden 
çok iyi kurulamalı, gerekirse fön 
makinesi kullanılmalısınız. Özellikle 
diyabet hastalığınız varsa ayaklarınızı 
kuru tutmaya çok dikkat etmelisiniz.
Ayaklarınızın de neme ihtiyacı var

Yüz ve vücudumuz kadar ayak-
larımız da nemlendirilmeye ihtiyaç 
duyuyor. Özellikle kış aylarında 
klima ve kalorifer gibi ısı kaynakları 
havadaki nemin azalmasına neden 
olarak, ayaklarımızın kurumasına 
ve çatlamasına yol açıyor. Derma-
toloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu 
ayaklarınızı her gün düzenli olarak 
nemlendirmeyi ihmal etmemeniz ge-
rektiğini belirterek, “Kışın, özellikle 
yağ bazı yüksek ürün kullanımı, başta 
topuk olmak üzere, tüm ayak cildini 
daha iyi yumuşatıyor. Haftada bir kez 
yapacağınız nem maskeleri de yoğun 
kurulukta fayda sağlayabiliyor.” 
diyor. 

Ölü dokunun cilt yüzeyinden pe-
riyodik olarak uzaklaştırılması cilt 
sağlığı için faydalı oluyor. Ayaklar 
için özel olarak üretilmiş peeling 
ürünlerini haftada bir kez uygula-
manız yarar sağlayabiliyor. Ancak 
uygulama sırasında cildinize çok 
haşin davranmanız cilt yüzeyinde 
tahrişlere neden olabiliyor. Dola-
yısıyla peeling yaparken cildinize 
nazik davranmaya özen gösterin. 
Peeling sonrası uygun bir nemlen-
dirici kullanımı daha pürüzsüz ve 
yumuşak ayaklara sahip olmanıza 
yardımcı olacaktır.
Tırnakların kesim şekli önemli

“Sağlıklı bir ayağın olmazsa olma-
zı tırnak bakımıdır.” diyen Dr. Yeliz 
Erdemoğlu, ancak bakım yaparken 
bazı kurallara dikkat etmek gerek-
tiğini belirterek, önerilerini şöyle sı-
ralıyor: “Ayak tırnaklarının düzenli 
aralıklarla düz olarak kesilmesi 
gerekiyor. Çünkü tırnak kenarlarını 
törpüyle ovalleştirmek, batıklara yol 
açabiliyor. Tırnaklar her insanda 

farklı hızda uzuyor. Başparmak 
tırnağınızı ayakkabının uç kısmında 
hissetmeye başladığınızda kesim 
zamanının geldiğini anlayabilirsiniz. 
Ayağın ayakkabı ve çorap içinde 
uzun süre kalması ve oje sürmek de 
tırnağın hava almasını önleyerek 
plak yüzeyinde sararmalara neden 
oluyor. Oje alışkanlığına ara verme-
niz tırnağın sağlıklı rengine kavuş-
masına yardımcı olacaktır.”
Çorap seçimine dikkat edin

Uzun süre ayakkabı, bot ve çizme 
içinde kalan ayaklar terliyor ve 
buharlaşmaya imkan olmadığı için 
cilt yüzeyinde rutubet oluşuyor. 
Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz 
Erdemoğlu bu tablonun bakteri 
ve mantar enfeksiyonlarına zemin 
hazırladığı uyarısında bulunarak, 
“Havlu ve pamuk dokumalı ço-
raplar teri emerek cilt yüzeyinden 
uzaklaşmasını sağlarlar. Eğer ayak-
larınız normalden fazla terliyorsa 
işyerine yedek çorap götürmeniz 

ve gün içinde çorap değiştirmeniz 
daha sağlıklı olacaktır.” diyor. 
Modayı değil, sağlığı tercih edin

Vitrinlerdeki ayakkabılar, botlar 
ve çizmeler adeta göz kamaştırı-
yorlar. Siz siz olun, yine de moda-
ya değil, sağlığınıza önem verin. 
Ayakkabınızın ayağınızı ve ayak 
bileğinizi iyi kavraması çok önemli. 
Ancak dikkat! Aşırı dar ayakkabı-
lar ayak ve parmak eklemlerinde 
deformasyona yol açarak tırnak 
batması, hatta halluks valgus (ayak 
başparmağının yana doğru sapması)
oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. 
“Ayakkabınızın ayak tabanınızı 
desteklediğinden ve deri gibi hava 
aldıran malzemelerden üretilmiş 
olduğundan da emin olmalısınız.” 
uyarısında bulunan Dr. Yeliz Erde-
moğlu, “Çünkü suni deri veya plas-
tik ayakkabılar ayaklarınızın daha 
da terlemesine yol açarak mantar ve 
egzama oluşumuna neden olabili-
yor.” diyor.

HAMiLELER BU
HABER SiZLERE

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde
etkilenir” ifadelerini kullandı.
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör. Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz. Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi.

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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AYAKLARINIZ AYAKLARINIZ iiCCiiNN
ONEMLONEMLii TAVS TAVSiiYELERYELER
Acıbadem Altunizade Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Erdemoğlu kış mevsiminde ayak ve tırnak 

sağlığınız için dikkat etmeniz gereken 10 önemli kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. 
Gülay Beydilli Nacak, hamilelikte Covid-19 
enfeksiyonu ve pandemi sürecine yönelik 

önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

ZEYNEP VURAL

Ayak sağlığınız için ayakkabınızın 
da hava alması önemli. Aynı ayak-
kabıyı 2 gün üst üste giymemeniz 
iç yüzeyinin havalanmasına, bu 
sayede bakteri ve mantar gibi 

enfeksiyon kaynaklarının 
ayaklarınıza zarar verme-

sine engel olacak-
tır.

AynıAynı
ayakkabıyıayakkabıyı

2 gün giymeyin2 gün giymeyin

Düzenli aralıklarla peeling yapın Her gün 5 
dakika mola

Pandemi nedeniyle hepimiz olağanüstü 
günler yaşıyoruz; günlük rutinlerimiz, alış-
kanlıklarımız, normallerimiz değişti ve bu 

hepimizi elbette ki olumsuz etkiliyor. Bu sıkıntılı 
süreçte en çok stres yaşayan gruplardan birisi de, 
bebeğini sağlıkla kucağına alabilme konusunda 
kaygı yaşayan anne adayları! Acıbadem Bakırköy 
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Dr. Gülay Beydilli Nacak, anne adaylarının hem 
doğum öncesi hem de doğum sonrasına yönelik 
bebeklerinin sağlıkları açısından iki kat fazla endi-
şe yaşadıklarını belirtirken “Hamilelik ve doğum 
genellikle koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma 

riskini artırmaz. 
Ancak hamileliğin 
Covid-19’un seyrini 
kötüleştirebildiği 
görülmektedir. 
Diyabet, hipertan-
siyon ve obezite 
gibi ek problemleri 
olan hamilelerde 
ise şiddetli hastalık 
riski daha fazladır.” 
diyor. Yine de 
enfeksiyon geçiren 

anne adaylarının yüzde 90’ından fazlasının do-
ğumdan önce iyileştiğini, ancak bazı kuralları bir 
an bile ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülay 
Beydilli Nacak, hamilelikte Covid-19 enfeksiyonu 
ve pandemi sürecine yönelik önemli uyarılar ve 
önerilerde bulundu.
Sağlıklı beslenin

Özellikle de Covid-19 pandemisi sürecinde 
hamilelerin sağlıklı ve dengeli beslenmesi hem 
anne hem de bebek sağlığı açısından son derece 
önemli. Renkli kış sebzeleri ve meyveleri ile haf-
tada iki gün balık yemeyi ihmal etmeyin. Tespit 
edilmiş bir vitamin eksikliği veya emilim-beslen-
me bozukluğunuz yoksa doktorunuzun önerileri 
doğrultusunda rutin multivitamin desteği dışında 
bir vitamin desteği gerekmez.
Sosyal mesafeniz en az 2 metre olsun

Pandemi sürecinde Covid-19 kaygısına bir de 
özellikle kış aylarında hamilelerde sık görülen 
grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları 
eklendi. Ev dışında maskenizi mutlaka takın, 
fiziksel mesafeye (en az 2 metre) ve temizlik 
kurallarına dikkat edin; ellerinizi sık sık yıkayın, 
kalabalık ortamlara girmeyin, hasta veya temaslı 
kişilere yaklaşmayın. Aile bireyleri temaslı veya 
enfekte ise ev içerisinde de mutlaka maske takın 
ve izolasyon tedbirlerini uygulayın.
Her gün düzenli yürüyüş yapın

Pandemi sürecine rağmen eve kapanmayın. 
Hem sizin hem bebeğinizin sağlığı için hareketsiz 
kalmamanız önemli. Her gün, mümkünse açık 
havada, mutlaka sosyal mesafeye dikkat ederek, 
yarım saat yürüyün. Böylece vücut direnciniz arta-
cağı gibi ruhsal olarak da sizi rahatlatacaktır.
“Bebeğime de geçer!” kaygısını abartmayın

Annelerin “ya bebeğime de geçerse” kaygısı 
nedeniyle aşırı stres yaşadıklarını, oysa stre-
sin bağışıklık sistemini zayıflatması nedeniyle 
özellikle hamilelikte aşırı stresten uzak durulması 
gerektiğini söyleyen Dr. Gülay Beydilli Nacak, 
Covid-19’un plasentayı geçtiğine ve fetüsü enfekte 
ettiğine dair kesin bir kanıt olmadığını belirterek 
şöyle konuşuyor: “Ancak doğum yapan birkaç 
gebede, plasentada (eş dokusunda) ve zarlarda 
Covid-19 varlığı tespit edilmiştir. Yenidoğan 
bebeklerde görülen Covid-19 vakalarının bazıları-
nın yanlış test pozitifliği olabileceği veya bebeğin 
doğumdan hemen sonra enfeksiyonu kapmış 
olabileceği düşünülmektedir. Yenidoğan bebekte 
Covid-19 enfeksiyonu genellikle hafif hastalık 
şeklinde seyretmektedir.”
Günde iki litre su için

Kış mevsiminde havaların soğuk olması ne-
deniyle susamasanız bile her gün düzenli olarak 
mutlaka iki litre su için. Su içmek hem vücut 
direncini artırarak enfeksiyonlara karşı koruyor 
hem de hamilelikte sık karşılaşılan idrar yolu 
enfeksiyonu ve kabızlık sorununa fayda sağlıyor.
Enfekte olursanız soğukkanlı olun!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. 
Gülay Beydilli Nacak “Covid-19 olursanız soğuk-
kanlılığınızı koruyun, doktorunuzun önerilerini 
mutlaka uygulayın. Covid-19 sezaryen gerektiren 
bir durum değildir. Doktorunuz tıbbi gereklilikle-
re göre doğum şeklinizi ve zamanlamasını belirle-
yecektir. Doğum sonrasında da yenidoğanın anne-
den Covid-19 enfeksiyonu alma riski düşüktür 
ve veriler ister yenidoğan bebeğe ayrı bir odada 
bakılsın, ister annenin odasında kalsın, bebek 
açısından enfeksiyon riskinde hiçbir fark olmadı-
ğını göstermektedir. Ancak anneler emzirirken 
ve bebekleriyle temas sırasında maske takmalı ve 
el hijyeni uygulamalıdır. Diğer zamanlarda, anne 
ve yenidoğan arasında 2 metreden fazla fiziksel 
mesafe bırakılması uygun olur.” diyor.

etmeleri gerekiyor. Bununla beraber, 
belli bir kesimin de hastalık kaygı-
sıyla daha sık doktor ziyareti yaptığı 
fark ediliyor. Fiziksel şikayetleri 
olmasa bile, hastalığa yakalan-
maktan korktukları için sık sık, 
farklı branşlarda doktorlara 
muayene oluyorlar. Genelde 
şikayetleri Covid-19’a bağlı 
olmaz, doktorlar da bunu 
her defasında teyit eder 

etmez, başka bir doktora 

da terlemesine yol açarak mantar ve 
egzama oluşumuna neden olabili-

Hastalık hastası olmayın!
fiziksel belirtileri takip etmesi 
gerekliliğinin insan psikolojisini 
de olumsuz etkileyebileceğini 
belirten Uzman Klinik Psiko-
log Kübra Bozkurt, hastalık 

Hastaların şikayeti olmasa dahi 
sık sık hekime başvurduğunu 

hatırlatan Uzman Klinik 
Psikolog Kübra Bozkurt, 
“Bu hastaların düzenli bir 

şekilde doktor takibinde 

fiziksel belirtilerini takip 

VÜCUDUMUZUN tüm yü-
künü çeken ayaklarımızın da 
dinlenmeye ihtiyacı var. Her 
gün 5 dakika, ayaklarınızı kalp 
seviyesinden daha yukarıda 
olacak şekilde yükseltmeniz, 
lenf drenajının artmasını 
sağlıyor. Yine haftada bir kez 
yapacağınız ayak masajları 
hem ruhunuza hem de ayak-
larınıza iyi gelecektir. Masaj 
sırasında badem yağı kullan-
manız cildinizin de beslenmesi-
ni sağlayacaktır.
Özel eşyanızı paylaşmayın
Ayak ve ayak tırnaklarınıza ait 
tırnak makası, çorap, terlik, 
ayakkabı ve ayak havlusu size 
özel olmalı, kimseyle paylaşma-
malısınız. Aksi takdirde başta 
mantar hastalığı olmak üzere 
pek çok bulaşıcı enfeksiyon 
hastalığına yakalanabilirsiniz.



Beşiktaş Etiler’de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki araca çarpıp 
savrularak metrelerce yerde sürüklendi. Taklalar atarak düşen motosiklet sürücü-

sünün daha sonra ayağa kalkması yardıma koşan kişilerde şaşkınlık yarattı

Sultangazi’de bir binanın bodrum katındaki dairede yaşanan kavgada boynundan 
bıçaklanan Pakistan uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın 

yaşandığı sokakta çalışma yapan polisi gören iki kişi kaçtı. Polis ile kaçan iki kişi 
arasında kovalamaca yaşanırken şüphelilerden biri silahla havaya ateş açtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaattan demir çalan 2 hırsızlık şüphelisinin 
at arabasıyla kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polisten kaçarken, 
belediyenin altyapı çalışmasına takılan şüpheliler, at arabasını bırakarak 

yaya halde ortadan kayboldu. Polis şüphelileri arıyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir kadın kuaföründe çıkan yangın 
itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can 

kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi

KAZA dün saat 13.00 sıralarında 
Etiler’de meydana geldi. Nis-
petiyle Caddesi’nde kullandığı 

motosikleti tek teker üzerinde süren 
kişi bu sırada şerit değiştiren ara-
ca arkadan çarptı. Çarpma sonucu 
motosikletten düşen kişi savrulup 

metrelerce yerde sürüklendi. Kazayı 
görenler yaralının yardımına koşarken 
motosiklet sürücüsü yerden kalkarak 
herkesi şaşkına çevirdi. Öte yandan 
kaza anları güvenlik kamerasına yansı-
dı. Görüntülerde ilk olarak, başka bir 
motosiklet sürücüsü tüm kuralları hiçe 

sayarak yaya geçidinin olduğu yerden 
yolun karşısına geçiyor. Daha sonra 
cadde üzerinde motosikleti tek teker 
üzerinde süren kişi önündeki otomo-
bile çarpıyor. Motosikletli metrelerce 
sürüklendikten sonra ayağa kalkıyor. 
Çevredekiler, yardıma koşuyor.

AZ DAHA OLECEKTAZ DAHA OLECEKTii!!

Vay uyanıklar vay!

PAKPAKiiSTANLI GENCSTANLI GENC
BOYNUNDAN BICAKLANDIBOYNUNDAN BICAKLANDI

OLAY, önceki gün akşam saat-
lerinde Cebeci Mahallesi’nde 
meydana geldi. Bir binanın 

bodrum katındaki dairede yaşayan 
Pakistan ve Afganistan uyruklu kişiler 
arasında kavga çıktı. Kavgada Pakistan 
uyruklu I.A., boynunda bıçaklandı. 
Kanlar içerisinde kalan I.A., dışarı çıka-
rak sokaktaki markete sığındı. Burada 
yere yığılan I.A.’nın yardımına market 
sahibi ve çevredekiler koştu. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk 
müdahalesi sağlık ekipleri tarafından 
olay yerinde yapılan I.A., ambulansla 
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne kaldırıldı. I.A., burada 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamayarak, hayatını 
kaybetti.
Havaya 
ateş ettiler
Olayın yaşandığı so-
kakta inceleme ya-
pan polis ile kimliği 
belirlenemeyen iki 
kişi arasında film 
sahnelerini arat-
mayan kovalamaca 
yaşandı. Olay yerinde 
polisi gören iki kişi, 
kaçmaya başladı. Polisin 

tüm uyarılarına rağmen durmayarak 
kaçan iki kişi ile polis arasın-

da kovalamaca yaşandı. 
Kovalamaca sırasında 

kaçan kişilerden biri 
üzerinde bulunan 
silahla havaya ateş 
açtı. Silahı park 
halindeki bir aracın 
altına atan şüpheli-
ler, izlerini kaybet-
tirdi. Polis kaçan iki 

kişinin olayla ilgili 
bir bağlantısının olup, 

olmadığını araştırıyor.  
 DHA

Öte yandan, geçtiğimiz 
yıl mart ayında yine aynı evde 

Pakistanlılar arasında çıkan 
kavgada bir kişinin kalçasından 

bıçaklandığı, bıçaklanan kişi-
nin kendisini dışarı atarak 
çevredekilerden yardım 

istediği öğrenildi.

Bu
ikinci oldu

OLAY anını anlatan market sahibi 
Hazim Alisimail, “Adam birden içeri 
girerek ambulansı aramamızı istedi. 
Daha sonra yere düştü. Biz ambulansa 
ve polise haber verdik. Durumu çok 
ağırdı. Her tarafı kandı” dedi.

Her tarafı kandı

OLAY, İnegöl’ün Kemalpaşa 
Mahallesi Halyanı Sokak’ta 
bulunan inşaatta sabah saatle-

rinde meydana geldi. İnşaattan çaldık-
ları demirleri at arabasına yükleyen 2 
hırsızlık şüphelisi, olay yerinden ayrıl-
dı. İhbar üzerine harekete geçen polis 
ekipleri, bir süre sonra şüphelileri fark 
ederek takibe başladı. Polis ekipleri-
nin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, 
atı koşturarak kaçmaya başladı. Ara 
sokaklara girerek izini kaybettirmeye 

çalışan şüpheliler, Sinanbey Mahallesi, 
Yenişehir Caddesi üzerinde BUS-
Kİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 
ekiplerinin altyapı çalışmasına takıldı. 
Çalışma nedeniyle kapalı olan yola 
giren şüpheliler, at arabasını bıraka-
rak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, 
demirlere ve at ile araca el koydu. 
Şüphelilerin yakalanması için çalış-
malar devam ederken, kovalamaca bir 
iş yerinin güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansıdı.

TEKIRDAĞ’IN Çorlu ilçesinde Elif 
Aslı Şentürk (16) ile Tuana Göksel’e 
(14) otomobille çarpıp ölümlerine 
neden olan alkollü sürücü Cengiz-
han Gençer (22) tutuklandı. Gençer, 
ifadesinde, “Hızım 90 ile 100 kilo-
metreydi. Önüme çıktıklarını gör-
medim. Gördüğümde ise çok geçti, 
duramadım” dedi. Çorlu’da dün 
arkadaşlarıyla bir kafeteryada oturup 
vakit geçiren lise 2’nci sınıf öğren-
cisi Elif Aslı Şentürk ile 8’inci sınıf 
öğrencisi Tuana Göksel, saat 22.30 
sıralarında evlerine dönmek için yola 
çıktı. Çevreyolu Emlak Konutları 
Köprüsü’nün altında, yolun karşısına 
geçmek isteyen Şentürk ile Göksel’e, 
Cengizhan Gençer yönetimindeki 
34 ZB 0311 plakalı otomobil çarp-

tı. Şentürk ile Göksel 
hayatını kaybetti, sürücü 
Gençer ise polis tara-
fından gözaltına alındı. 
Bir fabrikada bilgi işlem 
görevlisi olarak çalışan 
Cengizhan Gençer’in 
yapılan kontrolde 1,75 
promil alkollü olduğu 

belirlendi. Bugün emniyetteki işlem-
leri ardından sıkı güvenlik önlemleri 
altında adliyeye sevk edilen Cengiz-
han Gençer, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. İfadesinde, bir lokantada 
yemek yiyip alkol aldıktan sonra 
otomobiliyle Ergene ilçesindeki evine 
gitmek için yola çıktığını belirten 
Gençer’in, “Hızım 90 ile 100 kilomet-
reydi. D-100 karayolu Emlak Konut-
ları mevkisine geldiğimde, önüme 
çıktıklarını görmedim. Gördüğümde 
ise çok geçti, duramadım. Çarpma-
nın etkisiyle otomobilin hakimiyetini 
kaybettim” dediği öğrenildi. Şentürk 
ve Göksel’in cansız bedenleri otopsi 
yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi. 

Kaza yaptı Kaza yaptı 
2 insanı2 insanı
öldürdü!öldürdü!

Sinir krizi geçirdi
trafiği birbirine kattı
KADIKÖY, Bağdat 
Caddesi’nde sinir krizi 
geçirdiği öne sürülen 
kadın trafiği tehlikeye 
atarak sürücülere zor 
anlar yaşattı. O anlar 
cep telefonu kame-
ralarına yansıdı. Olay 
dün öğle saatlerinde 
Bağdat Caddesi’nde 
meydana geldi. İddiaya 
göre psikolojik sorun-
lar yaşayan genç kadın 
caddede giden araçların önüne geçip 
durdurmaya çalıştı. Çevredekilerin 
şaşkın bakışları arasında kadın bağı-
rarak, trafiği tehlikeye attı. Babası, 
kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bazı 

sürücülerden kolonya isteyen kadına, 
sürücüler tepki gösterdi. İhbar üzeri-
ne olay yerine gelen polis ekipleri de 
kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, 
bir süre sonra buraya gelen yakını ile 
taksiye binerek caddeden ayrıldı.

YANGIN, saat 19.30 sıralarında 
Orhangazi ilçesi, Camikebir Mahal-
lesi, İstiklal Caddesi üzerinde 5 katlı 

bir apartmanın zemin katındaki bir kadın 
kuaför dükkanında meydana geldi. Kadın 
kuaförü Necla Yıldız iş yerini kapattıktan 
yaklaşık yarım saat sonra komşuları kuaför 
dükkanından yoğun duman fark etti. Çev-
redeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine ve iş 
yeri sahibi Necla Yıldız’a bildirirken kuaför 
dükkanından alevler yükselmeye başladı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis 
ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 
yangına kısa sürede müdahale ederken, polis 
5 katlı apartmanda yaşayan vatandaşları 
tahliye ederek çevrede güvenlik önlemi aldı. 
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik 
çalışmasının ardından kontrol altına alınır-
ken, olay yerine gelen Necla Yıldız çalışma-
ları endişeli içerisinde izledi. Polis, maddi 
hasarın meydana geldiği yangının çıkış nede-
ninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kadın kuaföründe Kadın kuaföründe 
YANGIN CIKTIYANGIN CIKTI

TEKIRDAĞ’IN Çorlu 
ilçesinde Yaşar Baykara 
(44), sokakta karşılaştığı 
husumetlisi Günay Üs-
tünalp’i (45) tabanca ile 
vurarak öldürdü. Olay, 
Çorlu ilçesi Hıdırağa 
Mahallesi’nde dün akşam 
saatlerinde meydana 
geldi. Aralarında husu-
met bulunduğu belirtilen 
Yaşar Baykara ile Günay 
Üstünalp, sokakta kar-
şılaşınca tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyümesi 
üzerine Baykara, belin-
den çıkardığı tabanca 
ile Üstünalp’e 2 el ateş 
ederek kaçtı. Kanlar için-
de yere yığılan Üstünalp, 
çevredekilerin çağırdığı 
ambulansla Çorlu Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Acil serviste tedaviye 
alınan Üstünalp, doktor-
ların tüm müdahalesine 
rağmen kurtarılamadı. 
Polis, olay sonrası kaçan 
Yaşar Baykara’yı saklan-
dığı komşusunun evinde 
yakalayarak, gözaltına 
aldı. Emniyetteki işlem-
lerinin ardından adliyeye 
sevk edilen Baykara, 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

Sokak ortasında
CiNAYET iŞLEDi
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
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Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA
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katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
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Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
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hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-
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nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
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siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
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lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Bazı gerçekler var aklımızın erme-
diği…

Hadi ama ne saçmalıyorsun. 
Gerçek dediğin şey şu önümdeki fincanın 
içindeki simsiyah kahveden ibaret.

Basit düşünürsek öyle muhakkak.
Nasıl düşünmemi bekliyorsun? Zihni-

min içinde bir CERN deneyi gerçekleş-
tirmeli ve önümdeki kahvenin ardındaki 
saçmalıklara mı kafa yormalıyım?

Belki de yormalısın Kamil?
Kes şu saçma muhabbeti monşer. Sabah, 

sabah işe gitmeliyim, işten gelmeli, fatu-
raları ödemeli, çocuklarla vakit geçirmeli, 
alışveriş yapmalı ve bir sonraki günde 
erkenden işe gidebilmek için erkenden 
yatmalıyım. Bundan ala bir gerçek var mı?

Galiba haklısın Kamil. Öyle bir hayatın 
içindeyiz ki gerçek orada dursa da onu 
gidip alamayacak kadar meşgulüz…

Şimdi müsaadenle monşer. Fakat 
üzülme. Pazar günü iki bira içer, gerçeğe 
ereriz…

Kamil kapıyı çarpıp çıktı. Monşer, şaşkın 
bir yüz ifadesi takınarak sigarasından küs-

tah bir duman çekti ciğerlerine ve ü� edi… 
Eve gidip yatmanın iyi bir fikir olduğuna 
inandı… 

MUAZZAM BİR YOLCULUK
İnsanın en muazzam yolculuğu ken-

di içine yaptığı yolculuktur. İçe dönüş, 
sorgulama ve kendinle baş başa kalma 
hali bu yüzden memnuniyet sağlar. Hatta 
yalnızlığı sevilesi yapanda budur. Oturur 
düşünürsün. Kah nehrin kenarında kah 
bir dağın eteğinde kah ise yatağında tavanı 
seyrederek…

Betimleme ve hayali bırakırsak bizde ta-
vanı seyrederek düşünüyoruz çoğunlukla. 
Ne olacak diyoruz,ne yapacağım diyoruz, 
neden öyle yaptım diyoruz. Kendimize bir 
çok soru soruyor ve kimsenin duyamaya-
cağı cevaplar veriyoruz. Yorganın altındaki 
iki büklüm dünyadan soyutlanmış halimiz 
ana rahmine duyduğumuz özlemi vurur 
gibidir yüzümüze. Biz hep özlüyoruz. Geç-
miş zamanı, geçmiş günleri. Gelecekten 
umutlu olamıyoruz çünkü geçmiş kadar 
güzel gelmiyor şimdiler.

Zamanın büyüsüne kapılıyoruz. En 
kötüsü zamanın büyüsüne kapılıp giderken 
öleceğimizi unutuyoruz. Ne bu hırs? Ne 
bu ötekileştirme arzusu? Ne bu dünya-

ya kazık çakacakmış gibi 
servet kazanmak için ucuz hesapların içine 
düşme hali? Bunları çok az soruyoruz. Öle-
ceğimizi bildiğimiz için ve belki her geçen 
gün bizi ölüme daha çok yaklaştırdığı için 
geçmişin sıcaklığına özlem duyuyoruz…! 

BUDALACA BİR İŞ
Günlerden Cumartesi. Hayallerini koydu 

heybesinin içine. Hafi� i heybesi ama 
bir o kadar anlamlıydı. Güzel geçecekti 
Cumartesi günü ve sonraki günler. Sevdiği 
kadar sevilecek, değer verdiği kadar değer 
verecek ve her şeyden önemlisi iki yıldır 
ödediği ev kredisini elbet bir gün bitire-
cek, akşamları iki kadeh şarabın dünya-
sında noksanlıklarına karşı kör bir tavır 
takınabilecekti. Herkes gibi umutluydu; 
umut olmazsa olmaz mıydı yoksa Nietzs-
che’nin dediği gibi işkenceyi uzatmaktan 
ileri gitmeyen bir teselli aracı mı? Bunu 
düşünmeye ayıracak zamanı yoktu. Filozof 

değildi ve üstelik böylesi lüks fikirlere akıl 
erdirecek kadar bilgi satın almışlığı da yok-
tu. Aynanın karşısında saçlarını tararken, 
bir şarkı mırıldanmaya başladı. “Çocuklar 
inanın, inanın çocuklar” diyordu şarkıda. 
Hayaline inandırma telaşındaydı kendini. 
Oysa çocuklara verilen sözler genelde 
tutulmazdı. Yoksa tutulur muydu? Önemi 
yoktu… Lavaboya tükürdü kendinden 
emin bir bakış daha attı aynaya, kaşlarını 
çattı ardından gülümsedi. Aynı anda hem 
sevecen hem kızgın biri olmayı başara-
bilecek kadar kabiliyetli oluşuna sevindi. 
Hayalleri heybesinde, işe gitmek için evden 
çıktı. Şayet şansı varsa belki metrobüste 
yanına güzel bir kız otururdu. Bunu da 
hayal hanesine ekleyerek, budalaca işine 
doğru adımladı…

GARİBANLIĞA SEVİNMEK
Güneşin insanın beynine işlediği bir 

sıcağın altında yol alan Kamil, az sonra 
tekneye binecek olmanın verdiği mutlu-
lukla sıcağa aldırış etmiyor ve her tara-
fından akan terini zerre umursamıyordu. 
Nasıl olsa bu zorluğu bir güzel şey uğruna 
çekiyordu. Her sefanın bir cefası olmalıydı. 
Keyif içinde İstanbul’un kıyılarını seyre-
derken nasıl olsa esen rüzgar ferahlaması-

nı sağlayacaktı… 
Tüm bu düşünceler içerisinde marinaya 

yaklaşan Kamil, etra� aki güzel kadın-
lara da kaçamak bakışlar atmayı ihmal 
etmiyor; “asla böyle kadınlarla iletişim 
kuramayacağım” diye içinden geçiriyordu. 
Bineceği tekneye yaklaştığında onu geziye 
davet eden arkadaşı Can seslendi; “Gelsene 
lan buraya, buradayız işte…” Bu hayı� anan 
ve ciddi derecede samimiyet içeren cüm-
leye kahkaha atarak karşılık veren Kamil, 
koşar adımlarla tekneye hareket etti.

İçerisi geniş ve ahşaptı. Her köşe başına 
oturmuş güzel kadınlar ve yakışıklı adam-
lar vardı. Güneşe aldırış etmeden şampan-
yalarını içiyor ve şen kahkahalarla İstan-
bul’un altın gerdanına yakışır bir refahlık 
sergiliyorlardı. Etrafı gözlemleyen Kamil’i, 
Can omzuna bir pat pat yaparak uyandırdı. 
“Hadi oğlum sen de kendine dolaptan bir 
iki bira al kafana göre takıl” dedi. 

Kamil söyleneni yaptı. Birasını açtı ve 
teknenin kıç tarafına oturdu. Sıra sıra dizili 
yalılara ve şatafat akan ortama bakınca 
Balzac’ı anımsadı; “Her büyük servetin ar-
kasında bir suç gizlidir…” Servet düşman-
lığını bu tümceyle meşrulaştırdı ve bir kez 
daha garibanlığına sevindi…

Bir garip sohbet

Tarihe büyük saygısızlık!
Antalya’nın Alanya ilçesindeki Bizans dönemine ait eserlerin yer aldığı; tapınaklar, kiliseler ve antik tiyatroyu Antalya’nın Alanya ilçesindeki Bizans dönemine ait eserlerin yer aldığı; tapınaklar, kiliseler ve antik tiyatroyu 

içinde barındıran Naula Antik Kenti, kimliği belirsiz kişilerce duvarlarına sprey boyayla yazı yazılarak, tahrip edildiiçinde barındıran Naula Antik Kenti, kimliği belirsiz kişilerce duvarlarına sprey boyayla yazı yazılarak, tahrip edildi

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı
aşkın bir süredir zor günler geçiren

kültür sanat sektörü için projeler geliş-
tirdi. Pandeminin başladığı Mart
2020’den aynı yılın sonuna kadar  kül-
tür-sanat sektörüne 12 milyon TL tuta-
rında destek sunuldu. İBB’nin sektör
emekçilerine sağladığı desteklerle, en-
düstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukla-
rın giderilmesi ve İstanbulluların
kültür-sanattan uzak kalmaması amaç-
landı. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve
KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren des-
tekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dö-
nemde; “Sokakta Sanat Var”,
“Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve
“İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi”
,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”,
“Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akade-
miden Sahneye”, “Klasik Sabahlar
Kahve Konserleri”, “Roman Havası”,
“İstanbul Sokak Festivali”, “Sound
Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat”

gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçı-
lar pandemi koşullarında nefes alma im-
kanı bulurken, İstanbullular da
özledikleri kültür sanat programlarıyla
buluştu.

Seyircilerle buluşacaklar

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak
için hayata geçirdiği projelerden “İstan-
bul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen
binlerce müzisyenin performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir
yanı zor günler yaşayan sanatçılar için
birer açık hava sahnesine dönüşüyor.
Bugüne kadar binin üzerinde müzisye-
nin yer aldığı proje, İstanbulluları özle-
dikleri kültür sanat etkinlikleriyle
buluştururken müzisyenlere de önemli
bir destek sağlanıyor. İBB iştiraki 
KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği
projeyle İstanbul’un parkları, durakları,
sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş
geliş noktaları ve ikonik mekanları dev
bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin
39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde
planlanan etkinliklerde Adalar’dan 

Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye
kadar 100 nokta belirlendi.

Dijital konserler de vardı

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları ne-
deniyle müzisyenleri bekletmemek için,
Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir
sahne oluşturarak konser kayıtlarını al-
maya başladı. Dijital Sahne olarak
devam eden projenin ikinci bölümü ise
bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan
özel sahnelerde gösterilen performans-
lar, Kültür.İstanbul YouTube hesabın-
dan “Dijital Sahne Konserleri” adıyla
paylaşılıyor. İBB, Covid-19 vakalarının
düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık ha-
vada etkinlik yapmaya elverişli koşulla-
rın oluşması nedeniyle etkinliklerini kent
genelinde yaydı. İlk et-
kinliklerini 5 Haziran
Cumartesi günü,  5
farklı noktada 21 konser
ile gerçekleştirdi. Kısıt-
lamanın olduğu Pazar
günleri dışında kalan

zamanlara konserler planladı. Farklı
tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak
kaldıkları seyircileriyle buluştu.

Müzisyenlerin yüzü güldü

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek
sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini
Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık
çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 baş-
vuru yapılırken, müzik topluluklarıyla
birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak ger-
çekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan mü-
zisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.
“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne
çekimlerinde bin 60 müzisyen, perfor-
mans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren
açık havada gerçekleştirilmeye başlanan
etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün
üzerinde sanatçı ağırlandı.
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Bağcılar Belediyesi’nin 2023 hedeflerine
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla;  “En-
tegre Yönetim Sisteminde Bağcılar Mo-

deli” kapsamında üst yöneticilerin katılımıyla “2021
yılı farkındalık artırma” oturumu gerçekleştirildi. Bağ-
cılar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kalite Üst Yö-
netim Temsilcisi M. Akif Görentaş, EYS altında
yapılan çalışmaların kapsamı, gerekliliği, hedefleri ve
çalışmaların etkinliği hususunda yöneticilerin sergile-
yecekleri liderliğin, öncü belediye olma anlayışını
daha ileriye taşıma noktasında önemini ifade etti.
Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ser-
bay Öztürk ise yönetim sistemlerine ve modellerine
ilişkin küresel ve yerel farkındalık aktarımı ile başla-
dığı sunumda EYS (Entegre Yönetim Sistemi)  kap-
samında belediyede yapılan çalışmalar, mevcut
durum ve 2023 yılı hedeflerine değindi. Sunum so-
nunda katılımcıların görüşleri alınarak 2023 hedefle-
rine ulaşmak için yapılacak çalışmalar konusunda
fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da
geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve
“İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle
sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor

Bağcılar Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla
EYS (Entegre Yönetim Sistemi) çalışmaları
kapsamında “2021 yılı farkındalık artırma” 
oturumu düzenlendi. Programda hem mevcut
durum değerlendirildi hem de geleceğe dönük
yapılacak çalışmalar tartışıldı

T ürkiye'nin gidişatı malum. “Suç örgütü
lideri” bir yanda, kelli felli bakanlar bir
yandan herkes hababam bir şeyler söy-

leyip, bir şeyler anlatıyor. Kimine “hak” veriyo-
ruz, kimini çok “yanlış” buluyoruz. Bitmek
bilmeyen bu politik hengameler ve çekişmeler
içinde ise bir de ekonomik “sıkıntılar” boy gös-
teriyor. Ay sonunu getirme telaşı, parasızlık,
uzun mühlettir kısa çalışma ödeneği ile geçin-
meye mahkum edilenler, işsizler, umutsuzlukar
o kadar çok ki... Say say bitiremeyiz. Hal böyle
olunca tüm bu “ham ervahlıktan” sıyrılıp biraz
gülümseye ihtiyaç duyuyor insan. Ama nasıl?
Gezin diyeceğim de o para ister. Ama okumak
desen bak o bedava. Hadi gelin bugünlerden
çok da başka günleri anlatmayan rahmetli Aziz
Nesin'in “Esneyen İnsanlar Ülkesi” isimli hika-
yesini okuyalım...

“Bir varmış, bir yokmuş, sana varsa bana
yokmuş, bana varsa ona yokmuş. Bir zamanlar
yeryüzünün bir yerinde bir ülke varmış. Bu ül-
kedeki kişiler mutluluk içinde yaşar dururlar-
ken, Tanrı vermesin, bir bilinmez salgın hastalık
onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hasta-
lık ki, ülkedeki insanların birtakımı zayıfla-
maya, küçülmeye, birtakımları da
şişmanlamaya, irileşmeye başlamış. Zayıflayan-
ların boyları da günden güne ufalıyormuş. Ama
bu ufalma, küçülme, zayıflama o kadar yavaaaş
yavaş oluyormuş ki hiç kimse ne kendisinin, ne
de başkalarının küçüldüğünün farkına 
varmıyormuş.

Günde ancak beş on gram zayıflıyor, bir iki
milimetre küçülüyorlarmış. İnsanlar küçüle
ufala, zayıflaya sıskalaşa, bir zaman gelmiş,
baston kadar incelmiş, sacayağı kadar kısalmış-

lar. Günden güne daha da kısalıp ufalıyorlarmış.
Beri yandan birtakım insanlar da günden

güne şişmanlıyor, irileşiyorlarmış. Öbürlerinin
küçülmesi, ufalması gibi, bu irileşme, şişman-
lama da, günden güne bikaç milim, günde beş
on gram olduğundan, ne kendileri, ne de başka-
ları onların her gün biraz daha devleştiklerinin
farkına varmıyorlarmış. Boyları yangın kuleleri
kadar uzamış, gövdeleri vapurlar kadar irileş-
miş. Ama o ülkede büyüyenlerin sayısı, zayıfla-
yıp ufalanların sayısına denk değilmiş. İki yanın
sayısı birbirine eşit olmuyormuş. Beş on küçü-
lene, ufalana karşılık, ancak bir kişi kocaman-
laşırmış. Zayıfların çocukları. da zayıf, fındık
kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşı-
lık, irilerin çocukları da fil yavrusu kadar
büyük, kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan
küçük olanlarla, doğuştan büyük olanlar, oldum
olasıya bu işin böyle gelip böyle gittiğini sanır-
lar, bunda hiçbir ayrılık, uygunsuzluk, olağanüs-
tülük görmezlermiş. Görmedikleri gibi,
küçülenler, kendilerinden daha küçüklerini
görüp, onlara bakarak, “Tanrım, buna da şü-
kürler olsun, küçüğün küçüğü var. Ben yine iyi-
yim!” diye avunurlarmış.

Günden güne irileşenler de, kendilerinden
daha irilerini gördükçe, “Tanrım, beni ondan
daha iri yap!” diye yakarırlarmış. Dileklerini,
yakarmalarını Tanrı da dinler, onları günden-
güne şişirir de şişirirmiş. Bir zaman gelmiş ki,
şişmanlayanlar, irileşenler, oturdukları evlere;
yattıkları yataklara, geçtikleri yollara sığmaz
olmuşlar. Her ne yapsalar, ayakları yorganların-
dan dışarı çıktığından, yorganlarını ayaklarına
göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre aç-
maya, evlerini de boylarına göre büyütmeye
başlamışlar.

Bir zaman gelmiş, açtıkları yollardan da ge-
çemez, büyüttükleri evlere de giremez, uzattık-

ları yorganlarına da sığamaz ol-
muşlar. Yeniden, evlerini yollarını, yorganlarını
büyütmüşler. Alanlar küçük gelmiş, alanları aç-
mışlar. Yaşadıkları kent küçük gelmiş, kentten
dışarı kaçmışlar. Yayıldıkça yayılmışlar, taş-
tıkça taşmışlar.

Küçülenler de küçüldükçe küçülmüşler, ufal-
dıkça ufalmışlar, artık öyle olmuş ki, bir zaman
sonra kimisi ev diye karpuz kabuğuna, kimisi
ceviz, kimisi de fındık kabuğuna girer olmuş. İş
bu kadarla da kalmamış, bir zaman sonra kü-
çüle küçüle temelli kaybolmaya başlamışlar.
Gözle görülemez olmuşlar. Ancak mikroskopla
bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bi-
tenleri, herkes olağan bişey sanır, hiçbiri yakın-
mada bulunmazmış.

Gel zaman, git zaman, irileşenlerin irileş-
mesi, şişmanlayanların şişmanlaması durmuş.
İş bununla da kalmamış. Onlar da küçülmeye,
ufalmaya başlamışlar. Gündengüne zayıflıyor-
larmış. Ne var ki, zayıflamaları, şişmanlama-
ları gibi yavaş yavaş değil, birdenbire
oluyormuş. Eskiden boylan günde bir iki milim
uzarken, şimdi günde bir iki karış birden kısalı-
yorlarmış. Eskiden günde bikaç gram şişman-
larken, şimdi günde beş on gram birden
zayıflıyorlarmış. Boyu beş metre, ağırlığı iki ton
olanlar gece yataklarına böyle yatıyor, sabah,
boyları iki metre, ağırlıkları iki yüz kilo olarak
uyanıyorlarmış. Büyük bir hızla erimeye başla-
mışlar. Bir zaman gelmiş, artık birbirlerini bile
tanımıyor, aynadaki hayallerinden korkuyorlar-

mış. Büyük bir korkuya düşmüşler. Bu büyük
korkuyla küçüle küçüle büsbütün yok olmak-
tansa, kendi canlarına kıyanlar bile olmuş.
Arka arkaya kendilerini öldürüyorlarmış. Ken-
tin her yanında ağlamalar, bağırtılar göklere
yükseliyormuş:

– Zayıflıyoruz!.. – Eriyoruz!… – Bitiyoru-
uuz!.. Ağlamak, sızlamak, bağırmak bir işe ya-
ramamış. “Büsbütün ortadan yok olup
gitmeden aklımızı başımıza devşirelim. Küçül-
memizi önleyici bir çıkar yol bulalım!” demiş-
ler. Artık şişmanlamaktan, büyümekten
geçmişler, oldukları gibi kalsalar, çoktan razı-
lar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlar-
dan beter. Herkes kendi başının derdine
düşmüş. Göz göre göre ufalıyor, eriyorlar. Bu
öyle amansız bir salgın hastalıkmış ki, ondan
ona geçiyormuş. Doktorlar, şişmanlık ilaçlan
vermişler, kemikleri besleyici iğneler yapmışlar.
“Bol bol yiyin!” demişler “Üzülmeyin, canınızı
sıkmayın!” demişler. Ama bütün bunların hiç-
biri yararlı olmazmış. O zaman o ülkede yaşa-
yanlar, düşünmüşler, taşınmışlar, “Başka bir
ülkeden, derdimize derman bulacak bir uzman
arayalım,” demişler. Dedikleri gibi de yapıp,
dünyanın en büyük şişmanlatma uzmanını kendi
ülkelerine çağırmışlar. Uzman gelmiş, küçülen-
lere, ufalanlara bakmış.

– Bu yeni bir hastalık değil, demiş. Dünyanın
başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar
salgın bir hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir
zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam, siz de
gözünüzü, kulağınızı açın, benim yaptığım gibi
yapın. Göreceksiniz ki, benim yaptıklarımı ya-
parsanız, hem zayıflamanız, küçülmeniz, hem
şişmanlamanız duracak… Nasılsanız öyle kala-
caksınız. Bunu söyledikten sonra uzman, onla-
rın gözleri önünde tartılmış, ölçülmüş. Ağırlığı
75 kilo, boyu da 1.79 gelmiş.

O ülkede yaşayanlar, neler yapacak diye uz-
mandan gözlerini ayırmamışlar. Hepsi göz
kulak kesilmiş. Hep ona bakıyorlarmış. Uzman
o ülkede kırk gün, kırk gece kalmış. Sonra
orada yaşayanları çevresine toplayıp,

– Bunca zaman aranızda yaşadım. Neler
yaptığımı gördünüz, siz de benim gibi yapar,
benim gibi yaşarsanız, bu dertten kurtulursu-
nuz!.. demiş. Demiş ama, o ülkede yaşayanlar,
uzmanın kendilerinden ayrı onların yaptıkların-
dan başka bişey yaptığını görmemişler. Görseler
de anlamamışlar. Uzman,

– İşte bakın, yine gözünüzün önünde tartılı-
yorum!… demiş. Tartılmış, ağırlığı 75 kilo; öl-
çülmüş, boyu 1.79… Nasıl geldiyse yine öyle.
Ne şişmanlamış, ne zayıflamış. O ülkede yaşa-
yanlar büsbütün şaşırmışlar. “Bu uzman bizden
ayrı, bizim yaptıklarımızdan başka ne yaptı da,
hiç zayıflamadı, kısalmadı?..” demişler.
Uzman, vapura binip, o ülkeden ayrılırken,

– Anladınız ya… demiş, ben ne yaptımsa siz
de öyle yapın!… Allasmarladık. Uzman bir
gece önceden uykusuz olduğu için, bu sözleri
söyledikten sonra küçük dili görünene kadar ağ-
zını açıp, bir de esnemiş.

O ülkede yaşayanlar bunu görünce, hep bir-
den sevinçle bağırmışlar: – Tamam… – Uzman
esnedi… – Uzman gerindi… – Şimdi anladık
neden zayıflamadığını… – Uzman ne yaptıysa,
biz de onu yapalım… O günden sonra, o ülkede
yaşayanlar, uzman esnedi, gerindi diye, onlar da
hiç durmadan esnemeye, gerinmeye başlamış-
lar. Gerçekten de zayıflamaları, küçülmeleri, kı-
salmaları durmuş. İriler iri, ufaklar ufak
kalmış. Hiçbir değişme olmamış. Çünkü, esne-
mekten, gerinmekten vakit bulup da yaşayamı-
yorlarmış ki küçülsünler, ufalsınlar, ya da
büyüyüp irileşsinler… Hep esniyor, hep gerini-
yorlarmış...”

Bir garip ülke...

T.C.
BAKIRKÖY

4. İCRA DAİRESİ
2020/8478 ESAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1391377)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/06/2021

1.İhale Tarihi : 06/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 26/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ, KALE İŞ 

MERKEZİ NO:275-295 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 
No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1       1.000,00 1   %18 1 Adet KLAVYE iMAC BİLGİSAYAR VE APPLE KLAVYE

( iMAC G5 1.8 GHz, 17 İnch, Power PC G5 80 GB HD
2       8.500,00 1   %18 1 Adet YAZICI XEROX MARKA WC7525 

RENKLİ LAZER YAZICI
3    400,00 1   %18   1 Adet MİNİ BUZDOLABI REGAL MARKA ( BÜRO TİPİ)
4    4.500,00 1   %18 1 Adet RENKLİ YAZICI XEROX-PHASER 

6300 RENKLİ LAZER YAZICI
5     48.500,00 1   %18 1 Adet CNC ROUTER MAKİNASI 

POYSAN-B72120 MODEL TİPLİ MAKİNA, 
6     45.000,00 1   %18 1 Adet CNC MAKİNASI MARKASIZ 
7     2.600,00 1   %18 1 Adet KOMPRESÖR MAKİNASI PİSTONLU TİP, 
8     18.000,00 1   %18 1 Adet DERİ YAKMA(SICAK BASKI) MAKİNASI 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

kUltUr sanata 
ıBB katkısı

Örnek No: 25*

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadın emeği pazarının
yeni adresi belli oldu
Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın
Emeği Pazarı’nda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer
Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 7-19 Haziran 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma
kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

Kendi olanaklarıyla üretim
yapan ancak ürettikleri
ürünleri tüketiciyle buluş-

turma konusunda sıkıntı yaşayan ka-
dınlar için başlatılan Kadın Emeği
Pazarı, İstanbul’un çeşitli meydanla-
rında yeniden yerini aldı. Toplam
350’den fazla kadın üreticinin, Üskü-
dar pazarında yer alan 48 stantta ve
Sarıyer’de bulunan 24 stantta dönü-
şümlü olarak ürünlerini tüketici ile bu-
luşturması amaçlanıyor. Geçtiğimiz
Şubat ayında, Kadıköy İskele-
sinde kurulan pazar, yine 350 ka-
dının ürünlerine ev sahipliği
yapmıştı.  Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan proje sorum-
lusu Derya Komut Aytekin,
“Tamamen İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin (İBB) bize sağladığı
stantlarla, buradaki lojistik destekle-
riyle birlikte güzel bir birliktelik kurgu-
ladık. Bundan sonra da çeşitli ilçelerde
kadın emeği için pazarlarımızı kurgu-
lamaya devam ediyor olacağız” dedi.

Vatandaşlar mutlu oldu

Kadın Emeği Pazarı’nda tezgah açan
kadınlar, pandemi döneminde düşen
gelirlerine de destek olmuş oluyor. Gö-
rüşlerini dile getiren bir kadın girişimci,

“Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir
Belediyesi’ne de ayrıca çünkü biz üc-
retsiz açtık. Böyle bir yere biz aylık 3
bin lira 4 bin lira kira veriyorduk” ifa-
desinde bulundu. Kadın girişimciler, el
emekleriyle ürettikleri; kolye, yastık,
bez bebek, tablo, örgü çanta gibi çeşitli
ürünlere kentlinin yoğun ilgi gösterdik-
lerini söyledi. İBB ve İstanbul Gönül-
lüleri’nin birlikte gerçekleştirdiği
“Kadın Emeği Projesi” ilk olarak Be-
şiktaş İskele Meydanı’nda hayat bul-

muştu. 14 Aralık-31 Aralık
tarihleri arasında Kadın Emeği
Pazarı’nda, 500 kadın girişimci
tarafından üretilen çeşitli ve ya-
ratıcı ürünler stantlarda satışa
sunulmuş, kentli yoğun ilgi gös-
termişti.  SAVAŞ ATAK
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı
aşkın bir süredir zor günler geçiren

kültür sanat sektörü için projeler geliş-
tirdi. Pandeminin başladığı Mart
2020’den aynı yılın sonuna kadar  kül-
tür-sanat sektörüne 12 milyon TL tuta-
rında destek sunuldu. İBB’nin sektör
emekçilerine sağladığı desteklerle, en-
düstrisi temsilcilerinin yaşadığı zorlukla-
rın giderilmesi ve İstanbulluların
kültür-sanattan uzak kalmaması amaç-
landı. İBB Kültür Daire Başkanlığı ve
KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren des-
tekler,  binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dö-
nemde; “Sokakta Sanat Var”,
“Sahnebüs”, “Sokak Sokak Masal” ve
“İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi”
,“Yolculuk Arası Bi’ Caz Molası”,
“Sokak Müzisyenleri Kafede”, “Akade-
miden Sahneye”, “Klasik Sabahlar
Kahve Konserleri”, “Roman Havası”,
“İstanbul Sokak Festivali”, “Sound
Check Harbiye” ve Sahnede Bir Hayat”

gibi pek etkinlik gerçekleştirildi. Sanatçı-
lar pandemi koşullarında nefes alma im-
kanı bulurken, İstanbullular da
özledikleri kültür sanat programlarıyla
buluştu.

Seyircilerle buluşacaklar

İBB’nin müzisyenlerin yanında olmak
için hayata geçirdiği projelerden “İstan-
bul Bir Sahne”, pandemiden etkilenen
binlerce müzisyenin performanslarına 
ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un dört bir
yanı zor günler yaşayan sanatçılar için
birer açık hava sahnesine dönüşüyor.
Bugüne kadar binin üzerinde müzisye-
nin yer aldığı proje, İstanbulluları özle-
dikleri kültür sanat etkinlikleriyle
buluştururken müzisyenlere de önemli
bir destek sağlanıyor. İBB iştiraki 
KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği
projeyle İstanbul’un parkları, durakları,
sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş
geliş noktaları ve ikonik mekanları dev
bir açık hava sahnesine dönüştü. Kentin
39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde
planlanan etkinliklerde Adalar’dan 

Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye
kadar 100 nokta belirlendi.

Dijital konserler de vardı

İBB, Nisan ayının pandemi koşulları ne-
deniyle müzisyenleri bekletmemek için,
Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir
sahne oluşturarak konser kayıtlarını al-
maya başladı. Dijital Sahne olarak
devam eden projenin ikinci bölümü ise
bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Kon-
ser Salonu’nda devam ediyor. Kurulan
özel sahnelerde gösterilen performans-
lar, Kültür.İstanbul YouTube hesabın-
dan “Dijital Sahne Konserleri” adıyla
paylaşılıyor. İBB, Covid-19 vakalarının
düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık ha-
vada etkinlik yapmaya elverişli koşulla-
rın oluşması nedeniyle etkinliklerini kent
genelinde yaydı. İlk et-
kinliklerini 5 Haziran
Cumartesi günü,  5
farklı noktada 21 konser
ile gerçekleştirdi. Kısıt-
lamanın olduğu Pazar
günleri dışında kalan

zamanlara konserler planladı. Farklı
tarzdan müzisyenler, uzun süredir uzak
kaldıkları seyircileriyle buluştu.

Müzisyenlerin yüzü güldü

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek
sağladığı “İstanbul Bir Sahne” projesini
Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık
çağrı ile başlattı.. Projeye 2 bin 289 baş-
vuru yapılırken, müzik topluluklarıyla
birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak ger-
çekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan mü-
zisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.
“İstanbul Bir Sahne”nin Dijital Sahne
çekimlerinde bin 60 müzisyen, perfor-
mans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren
açık havada gerçekleştirilmeye başlanan
etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün
üzerinde sanatçı ağırlandı.
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Bağcılar Belediyesi’nin 2023 hedeflerine
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla;  “En-
tegre Yönetim Sisteminde Bağcılar Mo-

deli” kapsamında üst yöneticilerin katılımıyla “2021
yılı farkındalık artırma” oturumu gerçekleştirildi. Bağ-
cılar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kalite Üst Yö-
netim Temsilcisi M. Akif Görentaş, EYS altında
yapılan çalışmaların kapsamı, gerekliliği, hedefleri ve
çalışmaların etkinliği hususunda yöneticilerin sergile-
yecekleri liderliğin, öncü belediye olma anlayışını
daha ileriye taşıma noktasında önemini ifade etti.
Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Ser-
bay Öztürk ise yönetim sistemlerine ve modellerine
ilişkin küresel ve yerel farkındalık aktarımı ile başla-
dığı sunumda EYS (Entegre Yönetim Sistemi)  kap-
samında belediyede yapılan çalışmalar, mevcut
durum ve 2023 yılı hedeflerine değindi. Sunum so-
nunda katılımcıların görüşleri alınarak 2023 hedefle-
rine ulaşmak için yapılacak çalışmalar konusunda
fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür sanat sektörüyle dayanışmasını daha da
geliştirmeyi amaçlayan İBB; “İstanbul Bir Sahne” ve
“İstanbul’da Perdeler Kapanmasın” projeleriyle
sanatçılara önemli destekler sağlamaya devam ediyor

Bağcılar Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla
EYS (Entegre Yönetim Sistemi) çalışmaları
kapsamında “2021 yılı farkındalık artırma” 
oturumu düzenlendi. Programda hem mevcut
durum değerlendirildi hem de geleceğe dönük
yapılacak çalışmalar tartışıldı

T ürkiye'nin gidişatı malum. “Suç örgütü
lideri” bir yanda, kelli felli bakanlar bir
yandan herkes hababam bir şeyler söy-

leyip, bir şeyler anlatıyor. Kimine “hak” veriyo-
ruz, kimini çok “yanlış” buluyoruz. Bitmek
bilmeyen bu politik hengameler ve çekişmeler
içinde ise bir de ekonomik “sıkıntılar” boy gös-
teriyor. Ay sonunu getirme telaşı, parasızlık,
uzun mühlettir kısa çalışma ödeneği ile geçin-
meye mahkum edilenler, işsizler, umutsuzlukar
o kadar çok ki... Say say bitiremeyiz. Hal böyle
olunca tüm bu “ham ervahlıktan” sıyrılıp biraz
gülümseye ihtiyaç duyuyor insan. Ama nasıl?
Gezin diyeceğim de o para ister. Ama okumak
desen bak o bedava. Hadi gelin bugünlerden
çok da başka günleri anlatmayan rahmetli Aziz
Nesin'in “Esneyen İnsanlar Ülkesi” isimli hika-
yesini okuyalım...

“Bir varmış, bir yokmuş, sana varsa bana
yokmuş, bana varsa ona yokmuş. Bir zamanlar
yeryüzünün bir yerinde bir ülke varmış. Bu ül-
kedeki kişiler mutluluk içinde yaşar dururlar-
ken, Tanrı vermesin, bir bilinmez salgın hastalık
onları kırıp geçirmeye başlamış. Öyle bir hasta-
lık ki, ülkedeki insanların birtakımı zayıfla-
maya, küçülmeye, birtakımları da
şişmanlamaya, irileşmeye başlamış. Zayıflayan-
ların boyları da günden güne ufalıyormuş. Ama
bu ufalma, küçülme, zayıflama o kadar yavaaaş
yavaş oluyormuş ki hiç kimse ne kendisinin, ne
de başkalarının küçüldüğünün farkına 
varmıyormuş.

Günde ancak beş on gram zayıflıyor, bir iki
milimetre küçülüyorlarmış. İnsanlar küçüle
ufala, zayıflaya sıskalaşa, bir zaman gelmiş,
baston kadar incelmiş, sacayağı kadar kısalmış-

lar. Günden güne daha da kısalıp ufalıyorlarmış.
Beri yandan birtakım insanlar da günden

güne şişmanlıyor, irileşiyorlarmış. Öbürlerinin
küçülmesi, ufalması gibi, bu irileşme, şişman-
lama da, günden güne bikaç milim, günde beş
on gram olduğundan, ne kendileri, ne de başka-
ları onların her gün biraz daha devleştiklerinin
farkına varmıyorlarmış. Boyları yangın kuleleri
kadar uzamış, gövdeleri vapurlar kadar irileş-
miş. Ama o ülkede büyüyenlerin sayısı, zayıfla-
yıp ufalanların sayısına denk değilmiş. İki yanın
sayısı birbirine eşit olmuyormuş. Beş on küçü-
lene, ufalana karşılık, ancak bir kişi kocaman-
laşırmış. Zayıfların çocukları. da zayıf, fındık
kadar küçük doğmaya başlamışlar. Buna karşı-
lık, irilerin çocukları da fil yavrusu kadar
büyük, kocaman doğuyorlarmış. Doğuştan
küçük olanlarla, doğuştan büyük olanlar, oldum
olasıya bu işin böyle gelip böyle gittiğini sanır-
lar, bunda hiçbir ayrılık, uygunsuzluk, olağanüs-
tülük görmezlermiş. Görmedikleri gibi,
küçülenler, kendilerinden daha küçüklerini
görüp, onlara bakarak, “Tanrım, buna da şü-
kürler olsun, küçüğün küçüğü var. Ben yine iyi-
yim!” diye avunurlarmış.

Günden güne irileşenler de, kendilerinden
daha irilerini gördükçe, “Tanrım, beni ondan
daha iri yap!” diye yakarırlarmış. Dileklerini,
yakarmalarını Tanrı da dinler, onları günden-
güne şişirir de şişirirmiş. Bir zaman gelmiş ki,
şişmanlayanlar, irileşenler, oturdukları evlere;
yattıkları yataklara, geçtikleri yollara sığmaz
olmuşlar. Her ne yapsalar, ayakları yorganların-
dan dışarı çıktığından, yorganlarını ayaklarına
göre uzatmaya, yolları gövdelerine göre aç-
maya, evlerini de boylarına göre büyütmeye
başlamışlar.

Bir zaman gelmiş, açtıkları yollardan da ge-
çemez, büyüttükleri evlere de giremez, uzattık-

ları yorganlarına da sığamaz ol-
muşlar. Yeniden, evlerini yollarını, yorganlarını
büyütmüşler. Alanlar küçük gelmiş, alanları aç-
mışlar. Yaşadıkları kent küçük gelmiş, kentten
dışarı kaçmışlar. Yayıldıkça yayılmışlar, taş-
tıkça taşmışlar.

Küçülenler de küçüldükçe küçülmüşler, ufal-
dıkça ufalmışlar, artık öyle olmuş ki, bir zaman
sonra kimisi ev diye karpuz kabuğuna, kimisi
ceviz, kimisi de fındık kabuğuna girer olmuş. İş
bu kadarla da kalmamış, bir zaman sonra kü-
çüle küçüle temelli kaybolmaya başlamışlar.
Gözle görülemez olmuşlar. Ancak mikroskopla
bakılınca görülebiliyorlarmış. Bütün bu olan bi-
tenleri, herkes olağan bişey sanır, hiçbiri yakın-
mada bulunmazmış.

Gel zaman, git zaman, irileşenlerin irileş-
mesi, şişmanlayanların şişmanlaması durmuş.
İş bununla da kalmamış. Onlar da küçülmeye,
ufalmaya başlamışlar. Gündengüne zayıflıyor-
larmış. Ne var ki, zayıflamaları, şişmanlama-
ları gibi yavaş yavaş değil, birdenbire
oluyormuş. Eskiden boylan günde bir iki milim
uzarken, şimdi günde bir iki karış birden kısalı-
yorlarmış. Eskiden günde bikaç gram şişman-
larken, şimdi günde beş on gram birden
zayıflıyorlarmış. Boyu beş metre, ağırlığı iki ton
olanlar gece yataklarına böyle yatıyor, sabah,
boyları iki metre, ağırlıkları iki yüz kilo olarak
uyanıyorlarmış. Büyük bir hızla erimeye başla-
mışlar. Bir zaman gelmiş, artık birbirlerini bile
tanımıyor, aynadaki hayallerinden korkuyorlar-

mış. Büyük bir korkuya düşmüşler. Bu büyük
korkuyla küçüle küçüle büsbütün yok olmak-
tansa, kendi canlarına kıyanlar bile olmuş.
Arka arkaya kendilerini öldürüyorlarmış. Ken-
tin her yanında ağlamalar, bağırtılar göklere
yükseliyormuş:

– Zayıflıyoruz!.. – Eriyoruz!… – Bitiyoru-
uuz!.. Ağlamak, sızlamak, bağırmak bir işe ya-
ramamış. “Büsbütün ortadan yok olup
gitmeden aklımızı başımıza devşirelim. Küçül-
memizi önleyici bir çıkar yol bulalım!” demiş-
ler. Artık şişmanlamaktan, büyümekten
geçmişler, oldukları gibi kalsalar, çoktan razı-
lar. Doktorlara başvurmuşlar. Doktorlar onlar-
dan beter. Herkes kendi başının derdine
düşmüş. Göz göre göre ufalıyor, eriyorlar. Bu
öyle amansız bir salgın hastalıkmış ki, ondan
ona geçiyormuş. Doktorlar, şişmanlık ilaçlan
vermişler, kemikleri besleyici iğneler yapmışlar.
“Bol bol yiyin!” demişler “Üzülmeyin, canınızı
sıkmayın!” demişler. Ama bütün bunların hiç-
biri yararlı olmazmış. O zaman o ülkede yaşa-
yanlar, düşünmüşler, taşınmışlar, “Başka bir
ülkeden, derdimize derman bulacak bir uzman
arayalım,” demişler. Dedikleri gibi de yapıp,
dünyanın en büyük şişmanlatma uzmanını kendi
ülkelerine çağırmışlar. Uzman gelmiş, küçülen-
lere, ufalanlara bakmış.

– Bu yeni bir hastalık değil, demiş. Dünyanın
başka yerlerinde de görülmüştür. Her ne kadar
salgın bir hastalıksa da önlenebilir. Aranızda bir
zaman yaşayacağım. Ben ne yaparsam, siz de
gözünüzü, kulağınızı açın, benim yaptığım gibi
yapın. Göreceksiniz ki, benim yaptıklarımı ya-
parsanız, hem zayıflamanız, küçülmeniz, hem
şişmanlamanız duracak… Nasılsanız öyle kala-
caksınız. Bunu söyledikten sonra uzman, onla-
rın gözleri önünde tartılmış, ölçülmüş. Ağırlığı
75 kilo, boyu da 1.79 gelmiş.

O ülkede yaşayanlar, neler yapacak diye uz-
mandan gözlerini ayırmamışlar. Hepsi göz
kulak kesilmiş. Hep ona bakıyorlarmış. Uzman
o ülkede kırk gün, kırk gece kalmış. Sonra
orada yaşayanları çevresine toplayıp,

– Bunca zaman aranızda yaşadım. Neler
yaptığımı gördünüz, siz de benim gibi yapar,
benim gibi yaşarsanız, bu dertten kurtulursu-
nuz!.. demiş. Demiş ama, o ülkede yaşayanlar,
uzmanın kendilerinden ayrı onların yaptıkların-
dan başka bişey yaptığını görmemişler. Görseler
de anlamamışlar. Uzman,

– İşte bakın, yine gözünüzün önünde tartılı-
yorum!… demiş. Tartılmış, ağırlığı 75 kilo; öl-
çülmüş, boyu 1.79… Nasıl geldiyse yine öyle.
Ne şişmanlamış, ne zayıflamış. O ülkede yaşa-
yanlar büsbütün şaşırmışlar. “Bu uzman bizden
ayrı, bizim yaptıklarımızdan başka ne yaptı da,
hiç zayıflamadı, kısalmadı?..” demişler.
Uzman, vapura binip, o ülkeden ayrılırken,

– Anladınız ya… demiş, ben ne yaptımsa siz
de öyle yapın!… Allasmarladık. Uzman bir
gece önceden uykusuz olduğu için, bu sözleri
söyledikten sonra küçük dili görünene kadar ağ-
zını açıp, bir de esnemiş.

O ülkede yaşayanlar bunu görünce, hep bir-
den sevinçle bağırmışlar: – Tamam… – Uzman
esnedi… – Uzman gerindi… – Şimdi anladık
neden zayıflamadığını… – Uzman ne yaptıysa,
biz de onu yapalım… O günden sonra, o ülkede
yaşayanlar, uzman esnedi, gerindi diye, onlar da
hiç durmadan esnemeye, gerinmeye başlamış-
lar. Gerçekten de zayıflamaları, küçülmeleri, kı-
salmaları durmuş. İriler iri, ufaklar ufak
kalmış. Hiçbir değişme olmamış. Çünkü, esne-
mekten, gerinmekten vakit bulup da yaşayamı-
yorlarmış ki küçülsünler, ufalsınlar, ya da
büyüyüp irileşsinler… Hep esniyor, hep gerini-
yorlarmış...”

Bir garip ülke...

T.C.
BAKIRKÖY
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1391377)

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/06/2021

1.İhale Tarihi : 06/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 26/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : MERKEZ EFENDİ MAHALLESİ, KALE İŞ 

MERKEZİ NO:275-295 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 
No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1       1.000,00 1   %18 1 Adet KLAVYE iMAC BİLGİSAYAR VE APPLE KLAVYE

( iMAC G5 1.8 GHz, 17 İnch, Power PC G5 80 GB HD
2       8.500,00 1   %18 1 Adet YAZICI XEROX MARKA WC7525 

RENKLİ LAZER YAZICI
3    400,00 1   %18   1 Adet MİNİ BUZDOLABI REGAL MARKA ( BÜRO TİPİ)
4    4.500,00 1   %18 1 Adet RENKLİ YAZICI XEROX-PHASER 

6300 RENKLİ LAZER YAZICI
5     48.500,00 1   %18 1 Adet CNC ROUTER MAKİNASI 

POYSAN-B72120 MODEL TİPLİ MAKİNA, 
6     45.000,00 1   %18 1 Adet CNC MAKİNASI MARKASIZ 
7     2.600,00 1   %18 1 Adet KOMPRESÖR MAKİNASI PİSTONLU TİP, 
8     18.000,00 1   %18 1 Adet DERİ YAKMA(SICAK BASKI) MAKİNASI 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

kUltUr sanata 
ıBB katkısı

Örnek No: 25*

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadın emeği pazarının
yeni adresi belli oldu
Aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yüzlerce kadın girişimci, İstanbul Gönüllüleri Kadın
Emeği Pazarı’nda ürünlerini halkla buluşturmaya devam ediyor. Kadın Emeği Pazarı, Sarıyer
Meydanı ve Üsküdar Marmaray çıkışında; 7-19 Haziran 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma
kısıtlamasının olmadığı her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak

Kendi olanaklarıyla üretim
yapan ancak ürettikleri
ürünleri tüketiciyle buluş-

turma konusunda sıkıntı yaşayan ka-
dınlar için başlatılan Kadın Emeği
Pazarı, İstanbul’un çeşitli meydanla-
rında yeniden yerini aldı. Toplam
350’den fazla kadın üreticinin, Üskü-
dar pazarında yer alan 48 stantta ve
Sarıyer’de bulunan 24 stantta dönü-
şümlü olarak ürünlerini tüketici ile bu-
luşturması amaçlanıyor. Geçtiğimiz
Şubat ayında, Kadıköy İskele-
sinde kurulan pazar, yine 350 ka-
dının ürünlerine ev sahipliği
yapmıştı.  Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan proje sorum-
lusu Derya Komut Aytekin,
“Tamamen İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin (İBB) bize sağladığı
stantlarla, buradaki lojistik destekle-
riyle birlikte güzel bir birliktelik kurgu-
ladık. Bundan sonra da çeşitli ilçelerde
kadın emeği için pazarlarımızı kurgu-
lamaya devam ediyor olacağız” dedi.

Vatandaşlar mutlu oldu

Kadın Emeği Pazarı’nda tezgah açan
kadınlar, pandemi döneminde düşen
gelirlerine de destek olmuş oluyor. Gö-
rüşlerini dile getiren bir kadın girişimci,

“Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir
Belediyesi’ne de ayrıca çünkü biz üc-
retsiz açtık. Böyle bir yere biz aylık 3
bin lira 4 bin lira kira veriyorduk” ifa-
desinde bulundu. Kadın girişimciler, el
emekleriyle ürettikleri; kolye, yastık,
bez bebek, tablo, örgü çanta gibi çeşitli
ürünlere kentlinin yoğun ilgi gösterdik-
lerini söyledi. İBB ve İstanbul Gönül-
lüleri’nin birlikte gerçekleştirdiği
“Kadın Emeği Projesi” ilk olarak Be-
şiktaş İskele Meydanı’nda hayat bul-

muştu. 14 Aralık-31 Aralık
tarihleri arasında Kadın Emeği
Pazarı’nda, 500 kadın girişimci
tarafından üretilen çeşitli ve ya-
ratıcı ürünler stantlarda satışa
sunulmuş, kentli yoğun ilgi gös-
termişti.  SAVAŞ ATAK
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COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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GALATAPORT’TAN başlayacak 
“Beyoğlu Kültür Yolu”, Galata 
Kulesi, Galata Mevlevihanesi, 

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 
Narmanlı Han, Muammer Karaca 
Tiyatrosu, Garibaldi Salonu, Mısır 
Apartmanı, Atlas Sineması Müzesi ve 
Grand Pera Emek Sahnesi gibi Beyoğ-
lu’nun tarihi mekanlarından geçerek 
Taksim Camisi, Atatürk Kültür Merkezi 
ve Kültür Sokağı ile sona eriyor. İstiklal 
Caddesi’nin, Galata’dan Taksim Mey-
danı’na uzanan güzergahın kalbi olacağı 
projeye ilişkin çıklamada bulunan 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, Beyoğlu’nun imparatorluklara 
imparatorluk vasfını veren yer olduğunu 
belirterek, “Roma’dan Bizans’a, daha 
önce Cenevizlilerin, Galatların olduğu 
dönemden itibaren, Beyoğlu hep bu 
farklılıklara ev sahipliği yapmıştır.” dedi.
Beyoğlu önemli bir faktör

Beyoğlu’nun İstanbul’dan çekilip 
alındığında İstanbul’un normal bir şehir 
olarak kalacağını aktaran Yıldız, şunları 
kaydetti: “İstanbul fethedildiğinde, 
Fatih Sultan Mehmed Han buradaki 
Galata kadısından sulh yoluyla şehrin 
anahtarını alıyor ve onların yaşam tarzı-
na, inanç, kültür ve medeniyet mükte-
sebatlarına dokunmuyor. Bütün tarihi, 

dini zenginliklerini arka planlarıyla 
beraber büyük bir imparatorluk olarak 
içerisine alıyor. Bakınız, ‘sahipleniyor’ 
demiyoruz çünkü o emperyalizme ait bir 
kavram. ‘Bu da benim. Bizdendir, bizim-
le beraberdir.’ diyebiliyor. Bu Osman-
lı’ya cihanşümul devlet olma özelliğini 
verir. Bu manada, İstanbul’u imparator-
luk başkenti yapmış olan unsur Beyoğ-
lu’dur.” Yıldız, Beyoğlu denildiğinde 
akla ilk gelenin kültür, sanat, tiyatro ve 
sinema olduğunu vurgulayarak, özellikle 
müze zenginliği konusunda Türkiye’nin 
ve dünyanın önde gelen ilçelerinden 
biri olduğunu dile getirdi. Beyoğlu’nda 
yakın dönemde 6 yeni müzenin sanat-
severlerle buluşacağının altını çizen 
Yıldız, “İsmini şimdi vermeyeyim ama 
çok daha büyük ve özel bir müze inşal-
lah Kasımpaşa’ya kazandırılmış olacak 
yakın bir zamanda. Hazırlıkları şu anda 
yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.
Galata Kulesi’ne dair

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nun başlı 
başına açık hava müzesi olduğunu ve 
“Beyoğlu Kültür Yolu” projesinin şehre 
değer katacağını söyleyerek, şu bilgileri 
verdi: “Galata Kulesi’ndeki restorasyon 
çalışmaları tamamlandı ve müze olarak 
hizmete açıldı. Çevre düzenlemelerinin 
de tamamlanmasıyla Galata Meydanı 

bir kültür meydanı olacak. Yine Nar-
manlı Han restore edildi ve güzel bir 
aktivite alanı oluşturuldu. Ayrıca milli 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un son 
dönemini geçirdiği ve vefat ettiği Mısır 
Apartmanı’ndaki daire, Mehmet Akif 
Ersoy Müze Evi haline getirildi. Tarihi 
Emek Sineması’nın ardından Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Merkezi de res-
tore edilerek kültür sanat faaliyetlerine 
başladı. İçerisinde 150 kişilik sinema sa-
lonu, 95 kişilik tiyatro ve 3 sergi salonu, 
üst katta da çok amaçlı, daha çok söy-
leşiler için kullanılan salonuyla hizmet 
veriyor. Taksim Camisi’nin altında ise 
Türk İslam sanat eserlerinin sergilen-
mesinin yanı sıra seminer ve söyleşi 
gibi etkinlikler yapılacak.”
Beyoğlu’nda özgürlük var

Beyoğlu’nun ayırıcı unsur-
larından birinin de özgürlük 
olduğunu aktaran Yıldız, 
“Beyoğlu’na geldiğinizde 
size verilen garanti sertifikası 
şu: ‘Özgürlüğünüz garantide’. 
Beyoğlu’na gelen her insan 
dini, inancı, kültürü, 
yaşam tarzı ne olursa 
olsun, özgür oldu-
ğunu hisseder. Bir 
hukuk devletin-

de, özgürlüğün en maksimum şekilde 
kendinize tanındığını hissettiğiniz yer 
Beyoğlu’dur.” değerlendirmesinde 
bulundu. Yıldız, bir dönem Beyoğlu’nda 
yaşamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da ilçenin kültürel zen-
ginliğine ara ara değindiğini sözlerine 
ekleyerek, şunları söyledi:

“Beyoğlu’ndaki zenginlik, bugün 
Türkiye’yi yönetmede kendisine büyük 
bir laboratuvar görevi yapmış. Bu 
zenginlik bugün Cumhurbaşkanımızın 
hafızasında aldığı kararlara ve yönetim 
tarzına etki ediyor. Yani burada bir 
Rum, Ermeni, Hristiyan ya da Musevi 
ile komşu olan bir Müslüman’ı, Türk ile 
Kürt’ün buradaki kardeşliğini görmüş, 

bütün o kodları bugün muhafaza 
ediyor. O kodlar, bugün buradan 

yetişmiş bir liderin hafızasında. 
Halkın seçtiği bir lider olarak 
da bütün bu müktesebatı ku-
caklamış ve onlarla yönetim 

anlayışını benimsemiş bir 
lider. Bu Beyoğ-

lu’nun verdiği 
bir zen-

ginliktir 
diye 
düşü-
nüyo-
rum.”
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BEYOĞLU’NUN ve İstiklal Cadde-
sinin taklitlerinin arttığını aktaran 
Yıldız, “İstiklal Caddesi’nde olanı 
kendi ilçelerine taşımaya çalışanlar 
elbette ki Beyoğlu’nun değerin-
den bir şey eksiltmez. Beyoğlu, 
kültürel anlamda daha güçlü bir 
Beyoğlu oldu. Sanat anlamında eski 
müktesebatı koruyarak, üzerine 
ilaveler yapmak suretiyle daha 
güçlü bir şekilde, kültür anlayışını 
zenginleştirerek, geliştirerek yoluna 
devam edecek bir anlayışla hareket 
ettiğimizi bilmenizi isterim.” dedi. 
Belediye Başkanı Yıldız, Beyoğ-
lu’nda büyüyen birisi olarak kültür 
sanat hayatını uzun yıllardır takip 
ettiğinin altını çizerek, festivaller, 
film okumaları ve kitaplara olan 
merakının gençlik yıllarından gel-
diğini söyledi. Lise yıllarından beri 
devam eden kitap okuma alışkanlı-
ğını sürdürdüğünü söyleyen Yıldız, 
“İnanç ve medeniyet kodlarımız 
okumak üzerinden başlar, özellik-
le üniversite yıllarında günde bir 
kitap okuduğum dönemler oldu. 

Türkiye’nin fikir hayatına yön veren 
isimlerle gençlik yıllarımda kitap-
ları üzerinden tanıştım. Meslek 
hayatında da kopmadım. Bir avukat 
olarak hukukçu titizliğiyle mümkün 
olduğunca altını çizerek yanlarına 
şerhler düşerek okuma alışkanlığım 
devam etmektedir. Fakat evde artık 
kitaplıklarımız dolmuş durumda 
hatta belediyedeki odamız neredey-
se kitaplarla kuşatılmış vaziyette.” 
şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesinin taklitleri arttı

TÜRKİYE’NİN yıllık 2 bin 400 kilog-
ram yağış oranıyla en çok yağış alan 
ili olan ve her yıl yaz aylarında sel, 
heyelan ve taşkınlar yaşanan Rize’de 
eğimli arazilerde kontrolsüz yapılaşma 
tehlikeye davetiye çıkarıyor. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fa-
kültesi Şehir ve Bölge Planlaması Ana-
bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gökhan 
Hüseyin Erkan, “Doğu Karadeniz’de 
yapılaşmalar eğilimli arazi ile uyumlu 
değil. Böyle bir doğanın olduğu yöre-
de yapılar eğime uyumlu yapılmalı. Biz 
ise dağı ortadan kaldırıyor, arkasına 
istinat duvarı geçiriyoruz. Su akar ya-
tağını bulur diyoruz ama bulamıyor ve 
birikip taşıyor” dedi. KTÜ Mimarlık Fa-
kültesi Şehir ve Bölge Planlaması Ana-
bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gökhan 
Hüseyin Erkan, bölgedeki kontrolsüz 
yapılaşmanın, bölgenin eğimli arazi 
yapısına sahip coğrafyasına uyumlu 
olmadığını söyledi. Dr. Erkan, “Bölge-
miz topografyası hareketli, denizden 
uzaklaştıkça aniden yükselen, küçük 
kuru veya sulu dereler ile akarsularla 
parçalanmış bir coğrafyamız var. Böyle 
bir doğanın olduğu yörede yapıları 
eğime uyumlu yapmalıyız. Biz ise dağı 
ortadan kaldırıyor, arkasına istinat 
duvarı geçiriyoruz, sonra yağmurlar 
şelalelerden dökülmeye başlıyor. 
Su akar yatağını bulur diyoruz ama 
bulamıyor ve birikip taşıyor. Doğanın 
olaylarına karşılık, kırsal alanlarımız 
çok daha kırılgandır. Kırsal alanlarda 
da kent kuralları, kentsel alanlardaki 
imar yaklaşımı oluşturmaya başladık. 
Kırsal alanlarımızın kentsel alanlardaki 
risklerden az kalır yanı yoktur. Bunu, 
doğa olaylarının afet riskine dönüş-
mesi bakımından Adapazarı ve Van 
depreminde gördük” diye konuştu.

ARAZiLERDE
yapılaşma tehlikesi

ALANYA’NIN Mahmutlar Mahalle-
si’nde bulunan ve içindeki eserlerin 
tümü Bizans dönemine tarihlendiri-

len, 33 dönüm üzerine kurulu Naula Antik 
Kenti’nde 6 tapınak, 2 kilise ve 1 antik 
tiyatro yer alıyor. Surlarla çevrili olan ve 
denize 300 metre uzaklıkta bulunan sit 
alanındaki antik kentin birçok yeri yıkık. 
Endemik bitkilerin de yer aldığı antik 
kent, yerleşim yerlerinin tam ortasında yer 
alırken, kimliği belirsiz kişiler, buradaki ta-
rihi alanı tahrip ediyor. Sit alanında piknik 
yapıp çöplerini bırakanlar, şimdi de yüz-
lerce yıllık duvarlara sprey boyayla yazılar 
yazarak, antik kentin doğal görünümü-
nü bozdu. Henüz restorasyon çalışmaları 
da başlamayan Naula Antik Kenti’nin gel-
diği son halden büyük üzüntü duyduğunu 
belirten Mahmutlar Mahallesi’nin muhtarı 
Ahmet Top, “18 yıldır yazmadığım kapı 
kalmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve 

iki belediyemize de dosyasını verdik. Ben 
üzülüyorum. Burası 33 dönüm. Çok mu 
zor buraya bir düzenleme yapmak? Burası 
sit alanı, vakıfların tapulu arazisi. Buranın 
etrafı çevrilsin, güvenlik içine alınsın. Bu-
rası turizm için değerlendirilsin. Turistle-
rimiz otun, çalının, yılanın içinden buraya 
geliyor. Burada inekler yayılıyor, insanlar 
piknik yapıyor maalesef pisliğini bırakıp 
gidiyor. Duvarlara yazılar yazmışlar, zarar 
veriyorlar. Maalesef biz tarihimize sahip 
çıkmıyoruz. Burada Bizanslılardan kalma 
bir tarih yatıyor. Değerini bilelim” dedi.

Buraya sahip çıkalım
Tarihi kentin duvarlarına yazılan 

yazıların başıboşluktan kaynaklandığını 
belirten muhtar Top, “Burası başıboş, 
güvenlik yok. Ortam müsait, boş. Cips ye-
miş atmışlar, ateş yakıp bırakmışlar. Yani 
bunlar bence sahipsizlikten oluyor. Başka 

Naula yok, Mahmutlar yok, Alanya yok. 
Sahip çıkalım” diye konuştu. Turistlerin 
muhtarlık ofisine gelerek gördükleri man-
zara sonrası şikayetçi olduklarını vurgula-
yan Top, “Muhtarlığıma bilhassa turistler 
geliyor ‘Niçin, Naula’nın etrafında yollar 
yok. Neden pislik içinde ve bakımsız’ di-
yor. Beni belediye başkanı sanıyorlar. Biz 
muhtarız, muhtarların görevi bölgesindeki 
sorunları gerekli mercilere iletip takibini 
yapmak. Benim bütçem ve personelim 
yok. Ben 18 yıldır haykırıyorum, aşındır-
madık kapı bırakmıyorum” dedi. 



Son söz...

‘ORHAN PAMUK
şaşkın tanpınar diyor’

‘Tanpınar aşkın
felsefesiyle ilgileniyor’ 

■ Bitirirken söylemek istedi-
ğiniz bir şey var mı? Tanpınar 
üzerine çalışmalarınız devam 
edecek mi? Mesela vermek 
istediğiniz bir müjde var mı? 
Çok isterdim öyle bir müjde ol-
sun ama şu an için yok. Ama illa 
da yazı alanında çıkacak diye bir 
şey yok. Sanat alanında da olabi-
lir. 2017’de ve 2019’da gerçekleş-
tirdiğim bir sergi var. Orada ben 
kendimi Nuran olarak düşüne-
rek, fotoğraf sanatçısıyla birlikte 
Nuran’ın çektiği acıları yansıtan 
bir sergi gerçekleştirmiştim. 
Hayatta Kal-ma-mak diye bir 
çalışma. O öyle çıktı. Zaten 

Nuran’ın Acıları adlı öyküyü 
yazmıştım. Sonra bu kitap. Tan-
pınar konusu verimli bir çalışma 
alanı oldu benim için. Her şey 
olabilir. Şunu hazırlıyorum, ça-
lışıyorum, sürpriz diyebileceğim 
bir çalışmam yok.

BU arada kalmışlık... Ben artık 
onun “arada kalmışlık” mesele-
sini... Bu meseleyi, orhan pamuk 
bile getirir. Öyle değil mi? Şaşkın 
tanpınar diyor. (Gülüşmeler) 
benim bunlara çok itirazım var. 
Neden şaşkın? Her şeye o kadar 
hakim ki... Doğu’daki bilgileri, 
osmanlıcasıyla, her şeyiyle... 
Doğu’dan bilgiler, şahsiyet port-
releri falan... İbnül emin mah-
mut kemal’in portresini yazdığı 
bir bölüm var, edebiyat üzerine 
makalaler adlı eserinde. Özellikle 
o metin beni çok etkilemişti. O 
metinde de aynı o barok yaklaşı-
mı görüyoruz. Eşik değil. Yani, 
orada duran, oraya mı geçeyim, 
buraya mı? Hayır, olabilir mi 
böyle bir şey. Bir sentez de değil 
onunki. Onunki bir armoni. Zaten 
barok estetik veyahut kontrpu-
anlar, armoni alanını ilgilendiren 
sözcükler, terimler. Yani eşikte 
kalmış olmadığını ben kesinlikle 
gösterdiğimi düşünüyorum.

ELBETTE. Ama bütün bunlar-
la birdir aşk, onu ilgilendiren. 
Yani aşkın bir felsefesi, değil mi? 
Yalnızca iki kişinin birbirine aşık 
olup evliliğe kadar bu işi götür-
meleri değil. Tanpınar’ın Nuran’ı 
yalnızca bir kadın, bir anne, işte 
boşanmış bir anne, ailesiyle, 
annesiyle birlikte yaşayan, bir de 
genetik bir olumsuzluk taşıyan... 
Yani aşkın bir felaketle bitmesi, 
ayrılıkla bitmesi. Bütün ailesinde, 
babaannesine kadar galiba, bütün 
bunları yaşamış bir aile. Kendi-
sinin de böyle sonuçlanacağını 
önceden sanki kafasında karar 
vermiş. Ve Mümtaz için kendi-
sinin yeterli olmadığını düşüne-
biliyor. Neden? İşte Tanpınar’ın 
bu kültürel zenginlikleri çok 
fazla. Sanatçı, yazar, hani bütün 
o fazlalıklarıyla, o Nuran’a olan 
duyguları da içinde aynısını karşı 
tarafta göremiyor. Bulamıyor ama 
normalde de gerçekten bir araya 
gelmek istiyorlar. Birbirlerini 
evliliğe kadar götürmek istiyorlar, 
fakat işte bu İkinci Dünya Savaşı 
patlayacak romanın sonunda. 
Sona yaklaştıkça bazı olaylar da 
işin içine girdikçe özellikle Suat’ın 
intihar meselesi, yani bu Nuran’ın 
kesin tavır almasına, uzaklaşması-
na neden oluyor. 
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ

Acılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdilerAcılarımızı dindirdiler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi

20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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Zeyrek Yayınları’ndan çıkan Aşk Labirenti 
kitabının yazarı Berkiz Berksoy’la konuştuk. 
Akademisyen, küratör Berkiz Berksoy; Saint 

Benoit Lisesi mezunu. Lisans eğitimini, İstanbul 
Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
tamamlamış. Yüksek lisansını Yeditepe Üniver-
sitesi Modern Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’n-
de tamamladıktan sonra doktorasını Strasbourg 
Üniversitesi’nde Sanat, Tarih ve Avrupa Medeniyeti 
Anabilim Dalı’nda Tanpınar üstüne yapmış. Aşk 
Labirenti başlıklı kitap, doktora tezindeki çalışmala-
rına dayansa da tezin oldukça genişletilmiş bir hali. 
Tezin orjinali, Fransa’da L’Harmattan Yayınları’n-
da basılmış. Aşk Labirenti, yazarın Ahmet Hamdi 
Tanpınar hakkındaki tek çalışması değil. Fransa’da 
yayımlanan kitabı dışında Berksoy, Tanpınar’ın 
Huzur romanının Nuran karakterine odaklanan Ha-
yatta Kal-ma-mak isimli serginin de küratörlüğünü 
yapmış. Yazarın yayımlanmış dört kitabı bulunuyor. 
Yazarla kitabından Tanpınar’daki barok estetiğe 
ve Tanpınar’da aşk olgusuna kadar pek çok konuyu 
konuştuk.
■ Öncelikle hoş geldiniz. Röportaj teklifimizi 

kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Bu kitabı; sizin gibi bir ede-

biyatçı, bu alanda doktora yapan biriyle konuşmayı 
büyük bir şans olarak görüyorum. 
■ Çok teşekkürler. Bu kitap Strasbourg 

Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Avrupa Mede-
niyeti alanında yazdığınız doktora tezinin Türk 
okur için yeniden düzenlenmiş hali. Akademik 
üsluptan kitap üslubuna uyarlamak için mutla-
ka düzenlemeler yapmışsınızdır. Onun dışında 
kitaba dönüştürürken tezde ne gibi düzenleme-
ler yaptınız. Eklemeler ve çıkarmalar oldu mu 
mesela?

Şöyle, aslında benim yaptığım doktora çalışma-
sı Fransa’da L’Harmattan Yayınları’ndan çıktı. 
Paris’te basılan kitapta bu konu yok diyebilirim. Ben 
kitapta, benim tezimin ana noktası olan kontrpuan 
üstünde dönüyorum. Kontrpuan, hayata dair nokta-
ları yakalamak için Tanpınar’ın yazarlara önerdiği 
bir yöntem. Daha çok ruhun olduğunu, ama hayatı 
yakalayamadıklarını söyler Tanpınar. Belki siz de o 
sözünü hatırlayacaksınız. Oradan yola çıkarak ya-
zılmış bir tez. Ancak Tanpınar’ın nesrindeki estetiği 
incelemek üzere kullandığım bir yöntem oldu. Başlı 
başına yöntemin kendisi oldu. Tabii ki o tez, aslen 
Fransız okurlara hitap etmek üzere içeriği düzen-
lenmiş bir çalışma. Üç ayrı bölüm var içinde. Son 
bölüm, en çok kendi katkımın olduğu bölüm. Çünkü 
hayatı, biyografyası, yeni Türkiye Cumhuriyeti içe-
risinde Tanpınar’ın konuları ele alışı bütün bunlar 
ilk iki bölümü kapsıyor. Büyük çeviriler yapmak 
gerekti. Araştırma, karşılaştırma döneminde Avrupa 
ve dünya yazarlarıyla birlikte karşılaştırmalı bir 
çalışma. Üçüncü bölüm, tamamen Tanpınar’ın nes-
rindeki estetiği açıklamak üzere yapılmış bir çalışma. 
Nesrindeki barok estetik üzerine. Hangi noktalarda, 
nerelerde, hangi kelimelerde, hangi motiflerle, han-

gi metaforlarla barok estetiği bulduğunu anlatmaya 
çalıştım. Barok estetiği işlevsel olarak kanıtlayan 
faktör kontrpuan. Bu faktörü ben, bu kitapta, yani 
Aşk Labirenti: Tanpınar’ın Huzur’unda Mümtaz 
ile Nuran başlıklı kitapta aşk düşüncesi, duygusu, 
Tanpınar’ın aşka nasıl baktığı, bu iki kişi arasında-
ki aşkı nasıl yorumladığı, yalnız Huzur romanını 
temel alarak sadece ve sadece Nuran’la Mümtaz 
arasındaki aşkı çözümlemeye ayırdım. Dolayısıyla 
çok genişletilmiş, tezin biraz ilerisine çıkmış bir 
çalışma bu. Tezimden tabii ki farklı. Çünkü tezimin 
çevirisi için ben birçok yere başvurdum. Tanpınar’ın 
eserlerini yayımlayan ya da onun üstüne çalışma 
yapan, yapılan çalışmaları yayımlayan yayınevleri 
veya üniversitelere başvurdum. Komplike, çok 
yorucu, yani kimsenin oturup çevirmek istemeyeceği 
bir çalışma. Zaten Tanpınar’ın kendisi başlı başına 
büyük dikkat gerektiriyor, bir de öyle bir çalışma. 
(Gülüşmeler) Pek kimse ilgilenmedi yani. Onun 
üzerine ben de hiç olmazsa doktorama ait bir şey 
kalsın, bir iz kalsın, burada Türkiye’de bir iz kalsın 
diye bunu yaptım. 
■ Neden Türkiye’ye dair bir konu ve özellikle 

Tanpınar...
Çünkü ben, yurt dışında mecburen, evlendikten 

sonra bulundum. Giderek uzayan bir dönem oldu 
yurtdışı. Bir de çoluk çocuk derken... Sonra Tür-
kiye’ye döndüm. Yeniden üniversiteye başladım 
1997’de, kaldığım yerden. Fransız filolojisini bitir-
dim ben. 1976’da bırakmıştım. 1997’de af sınavları 
vardı. O sınavlara girdim. Orayı bitirdikten sonra 
devam etmek istedim. Çünkü hedefim, üniversitede 
kariyer yapmaktı. Masterda, Yeditepe Üniversite-
si’nin Modern Türk Edebiyatı Bölümü’nü seçtim. 
Çünkü ben Saint Benoit’da okuduğum için Türk 
edebiyatında kendimi yetersiz hissediyordum. Hâlâ 
daha öyle yani. O büyük dönemleri görmemiş, iyice 
incelememiş biri olarak, her zaman hep boşluklar 
mutlaka olur ama edebiyatçı olarak yalnızca Fransız 
edebiyatı yeterli gelmedi. Türkiye’de de yaşayan bir 
insan olarak ve kariyer de yapmak istediğime göre 
modern Türk edebiyatı ilgimi çekti. Öyle bir alanda 
da mastera başvurdum. Tanpınar’ı niçin seçtim, 
pardon. İkinci kısmı sorunuzun... Neden Tanpınar’ı 
seçtim demiştiniz. Türk edebiyatında okurken, Tan-
pınar’ın en korkulan olduğunu gördüm. Eyvah bu 
hocanın öğrencisi mi olacağız derler ya öğrenciler. 
Ben de Tanpınar’ın zenginliğini öyle gördüm. 
Çünkü çok kültürler arası, sanatlar arası 
bir yazar. İşte müzik var, sanat var, hey-
kel var eserlerinde. Başka yazarlardan 
söz ediyor. Doğu ve Batı’dan bir sürü 
yazardan. Yani kaynak çok zengin... 
Yirmi yıllık bir açığı nasıl kapatacağım 
ben. Ancak bu şekilde, bu zorluğu aşa-
rak kapatabileceğimi düşündüm. Bana 
o zamanlar, ben olsam senin yerinde hiç 
Tanpınar’ı seçmezdim diyenler oldu. Ben 
de aksine Tanpınar’ı seçerek 
kendimde birçok şeyi 

kapatabileceğim, ondan çok şey öğreneceğim diye 
Tanpınar’ı o nedenle seçtim. 
■ Bu sizin için neden önemli, yani Tanpı-

nar’ın eşikte kalmış olması neden itiraz edilme-
si gereken bir şey.

Tanpınar’a dair benim katkım, ufak da olsa bir 
katkım şöyle oldu. Tanpınar’ı eşikte değil, tam bir 
dünya yazarı olarak görebilmek oldu. Birazcık da 
belki karakter olarak, yani hani bu kadar büyük, 
önemli bir yazar, niçin hep eşikte, huzursuz, işte 
kararsız bir adam, yani hep olumsuz, pejoratif 
anlamlarda sanatçılığı, işte romancılığı, entelektüel 
duruşu hep kısıtlanmış, bir noktaya hapsedilmiş. 
Ben herhalde biraz tepkisel de hareket ediyorum. 
Bunu görmek istiyorum gerçekten bu böyle mi, 
yoksa değil mi şeklinde. Ve bu kadar büyük sanat-
çıların, böyle küçültücü sıfatlarla anılması zaten 
benim tabiatıma aykırı. Avrupa’da böyle bir şeyi 
pek görmedim çalışmalarda. Değerli noktası neyse, 
önce onu öne çıkartıp, onları anlatıp, yazarın üstün 
noktaları, onu öteki yazarlardan ayıran noktalarının 
önce belirlenmesi gerekir. Bir de otobiyografik bakış 
olmamalı yani. 
■ Tanpınar’a dair bu yaklaşımınız, teorik 

yaklaşımınız mı... Bildiri özeti sunmuşsunuzdur 
tabii...

Hayır. Türkiye’de yaptığım çalışmayı, mesela ora-
da sunabilirdim. Fakat öyle bir imkan verilmedi.

Ki hocalar biliyorlar yani, yurtdışında böyle bir 
çalışma yaptığımı. Hocalarım biliyordu. Yani, beni 
masterda yetiştiren hocalarım da biliyordu ama ho-
caların, tabii ki ne diyeyim hani, o işi hocanın farklı 
oluyor, hocalar arası bir şeyler oluyor. Sebebini pek 
anlayamadığım şeyler bunlar. Hissettiğim şeyler. 
Bildiri falan sunmamıştım. Öyle bir şey olmadı. 
Doktora çalışmalarımı yayımladım hep. Türkçe ola-
rak, edebiyat dergilerinde yayımladım. Sorunuzda 
önemli bir nokta vardı. Sorunuzda önemli bir nokta 
vardı. Ne demiştiniz?
■ Başvurup reddedildiğinizi düşündüm de.
Ben önce sözlü olarak, sonra e-mail atarak katıla-

bilir miyim şeklinde sorduğum zaman bana “Çevir-
menlerin sayısı çok fazla. Size yer veremeyeceğiz.” 
dendi. Yani resmen ekarte edilmiş oldum. Tepkim o 
yüzden 2010 Sempozyumu’na. 2010, benim dok-

torayı aldığım yıl. Tepkim 
ondan dolayı oldu. 

Halbuki orada yurt-
dışında Tanpınar 

hakkında yapılmış 
bir çalışmanın bi-
linmesi bence çok 

önemliydi.

Zeyrek Yayınları’nın geçtiğimiz yıl yayımladığı kitabı 
Aşk Labirenti’ni, yazarı Berkiz Berksoy’la konuştuk

ASK’INASK’IN
LABLABiiRENTRENTii!!
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yazmıştım. Sonra bu kitap. Tan-
pınar konusu verimli bir çalışma 
alanı oldu benim için. Her şey 
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bir yazar. İşte müzik var, sanat var, hey-
kel var eserlerinde. Başka yazarlardan 
söz ediyor. Doğu ve Batı’dan bir sürü 
yazardan. Yani kaynak çok zengin... 
Yirmi yıllık bir açığı nasıl kapatacağım 
ben. Ancak bu şekilde, bu zorluğu aşa-
rak kapatabileceğimi düşündüm. Bana 
o zamanlar, ben olsam senin yerinde hiç 
Tanpınar’ı seçmezdim diyenler oldu. Ben 
de aksine Tanpınar’ı seçerek 
kendimde birçok şeyi 
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Bu söyleşi toplumsal.com.tr adresinden alınmıştır.
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türkİye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, bu yılın ocak ayında Türkiye’nin ihra-
catı, salgına rağmen geçen yılın aynı ayına

göre, yüzde 2,5’lik artışla 15 milyar 48 milyon dolara
ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihra-
cat rakamını yakaladı. Geçen yılın ocak ayında 1 milyar
490 milyon 276 bin dolar ihracat yapan hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü, bu yılın ocak ayında 1 milyar 523
milyon 136 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren
üçüncü sektör oldu. Sektörün geçen ay yaptığı ihracatın
1 milyar 30 milyon 279,72 bin dolarlık önemli bir kısmı
İstanbul’dan yapılırken, onu 124 milyon 72,95 bin do-
larla Bursa, 116 milyon 411,87 bin dolarla İzmir izledi.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla
dış satım yapılan ülke, 303 milyon 861,51 bin dolarla Al-
manya oldu. Bu ülkeyi 172 milyon 584,94 bin dolarla İs-
panya, 140 milyon 128,18 bin dolarla Birleşik Krallık
izledi.

Yüzde 34,1’lik bir artışa imza attık

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Hazır
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Baş-
kanı Mustafa Gültepe, hazır giyim ve konfeksiyon sektö-
rünün, salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020’de
başarılı bir performans sergilediğini belirtti.2020’yi ön-
ceki yıla göre sadece yüzde 3,1 ekside, 17 milyar 143 mil-
yon dolar ihracatla kapattıklarını anımsatan Gültepe,
şunları kaydetti: “İHKİB olarak biz sektörel ihracatımızı
her yıl yüzde 10 büyütme hedefi ile başlıyoruz. Avrupa
ve ABD başta olmak üzere dünyada kitlesel aşı uygula-
malarının devam etmesi ve 2021’e girmeden İngiltere ile
serbest ticaret anlaşmasının (STA) imzalanması bizi ile-
risi için umutlandırdı. En büyük pazarlarımız arasında
yer alan Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde kapanmala-
rın devam etmesine rağmen ocak ayını 1 milyar 523 mil-
yon dolar ihracatla kapattık. Geçen yıla göre iki iş günü
eksik olduğu halde ocak ayında yüzde 2,2’lik artış kay-
dettik. Ocakta Türkiye genel ihracatının yüzde 10,1’ine
imza atarak sektör bazında yine ilk 3’te yer aldık. Ocak
ayında kapanmalar olmasına rağmen AB’ye ihracatı-
mızda yüzde 4,7, ABD pazarında ise yüzde 34,1’lik bir
artışa imza attık.”

Normale dönülecektir

Gültepe, firmaların şubat ve mart dönemi siparişleri-
nin istenen düzeye çıkmadığını aktararak, “Avrupa’da
kapanma önlemlerinin uzaması ilk çeyrek hedefleri-
mizi yakalayamayabileceğimizi gösteriyor. Pazarlarda
canlanmanın ikinci çeyrekte başlayacağını yılın ikinci
yarısı ile birlikte normale dönülebileceğini öngörüyo-
ruz.” açıklamalarında bulundu.

S on dönemde uluslararası yatı-
rımcıların dikkatlerini üzerine
çeken, Türkiye’nin yıldızı yükse-

len teknoloji girişimi Getir’in Kurucusu
Nazım Salur, sorularını yanıtladı. 2015
yılından bu yana Getir’in Türkiye’de
market ürünlerini 10 dakikada kullanıcı-
larıyla buluşturduğunu belirten Salur,
“Kurulduğumuz günden bu yana en
büyük hedeflerimizden biri de Getir
adıyla yurt dışında faaliyet göstermek
oldu. Bu hedefimizin ilk adımını Lon-
dra’da attık ve Getir markasıyla Lon-
dralılara mutluluk getirmeye başladık.
Getir ismini, yani bu iki heceli Türkçe
kelimeyi gittiğimiz ülkelere sevdirmeyi
arzuluyoruz.” İfadelerini kullandı.
Salur, Londra’da şu an 5 depo ile en
merkezi olan 1. bölgenin tamamında ve
2. bölgenin de yüzde 80’ini kapsayan bir
alanda hizmet verildiğini belirterek, ge-
lecek aylarda toplam depo sayısını
20'nin üzerine çıkararak 3. ve 4. bölge-
lere de hizmet vermeyi planladıklarını

söyledi. Getir’in İngiltere’de, Türkiye’de
olduğu gibi haftanın 7 günü sabah
erken saatlerden gece geç saatlere kadar
hizmet verdiğini belirten Salur,
“1.500'den fazla market ürününü daki-
kalar içinde Londra’daki kullanıcıları-
mıza ulaştırıyoruz.” ifadesini kullandı.
İnsanların yolda çok vakit geçirdiği,
yoğun trafiğe sahip şehirlerin Getir’in iş
modeline çok uygun olduğunun altını
çizen Salur, “Londra da bu şehirlerden
bir tanesi. Salgın dönemine rağmen he-
deflediğimiz tarihte büyük bir heyecanla
Londra’daki faaliyetlerimize başladık.”
dedi. Getir’in Londra’da şu anda 100’ü
aşkın çalışanıyla hizmet verdiğini belir-
ten Salur, bu sayının hızlıca bini geçece-
ğini söyledi.

Londra’da farklı kılan özellikler

Salur, “Getir bir benzeri olmayan, ilk ve
orijinal bir iş fikri. Teknolojik altyapımı-
zın bize sağladığı hızımız ile biz kullanı-
cılarımıza zaman satıyoruz. Getir’in

farkı yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sü-
rede kullanıcılarına market ürünlerini
ulaştırması.” dedi. Londra’da online
market alışverişi hizmeti veren şirketler-
den bazılarının ürünlerini çeşitli market-
lerden temin ettiğini belirten Salur, “Bu
da zaman zaman ürünlerin eksik veya
yanlış gelmesine sebep oluyor.” şeklinde
konuştu. Bazı şirketlerinde ileri tarihli
teslimat hizmeti verdiğini belirten Salur,
“Bu da kullanıcıların ihtiyaç duyduğu
anda hizmet alamaması anlamına geli-
yor. Getir uygulaması ise seçilen ürün-
leri eksiksiz olarak, kendi depolarından,
en hızlı şekilde kullanıcısına ulaştırıyor.
Hizmete başladığımız ilk birkaç günü-
müzde Londra’daki kullanıcılarımızdan
çok güzel yorumlar aldık.” dedi.

Avrupa’da 3 ülkede olma hedefi

Salur, Londra’da hızlı ve güvenilir sipa-
rişin kilit önemdeki iş modelini ise,
“Londra’da kendimize ait depolarda,
yine bize ait stokları yöneterek faaliyet-

lerimizi sürdürüyoruz. Ürün bazında ise
uluslararası markaların yanı sıra İngilte-
re’nin yerel markaları ile de çalışıyoruz.”
şeklinde açıkladı. Salur, “Şu anda Lon-
dra’da 5 depomuzdan 1. ve. 2. bölge-
deki kullanıcılarımıza ulaşıyoruz.
Gelecek aylarda depo sayımızı 20'nin
üzerine çıkararak 3. ve 4. Bölgelere de
hizmet vermeyi planlıyoruz. Buna ek
olarak, yılın ilk yarısında Avrupa’da 3
ülkede olacağız.” yorumunu yaptı ve
Getir’in faaliyet gösterdiği tüm ülkeler-
deki çalışanların iyi şartlarda ve mutlu
çalışmasının öncelikleri olduğunu hatır-
latarak hizmete başladıkları günden bu
yana Londra'da saatlik geçim ücretinin
üstünde bir ücretle çalıştıklarının altını
çizdi. Salur, “İngiltere, e-ticarette penet-
rasyonun en yüksek olduğu ülkelerden
biri. Türkiye’de milyonlarca aktif kulla-
nıcımız var. İngiltere’de de en kısa za-
manda milyonlarca kullanıcıyı Getir ile
tanıştırma hedefindeyiz.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Zam şampiyonu salatalık
İstAnbul Ticaret Odası (İTO) tarafın-
dan Ocak 2021 döneminde İstanbul'da
perakende fiyatı en fazla artan ve azalan

harcama kalemleri açıklandı. Buna göre, İTO'nun
İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan
242 ürünün 103'nün perakende fiyatı artarken, 54
ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve
meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde
44,02 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fi-
yatında artış yaşanan diğer ürünler, ulaştırma ve
haberleşme harcamaları grubundan yüzde 26,19 ile
boğaz köprü geçiş ücreti, sağlık harcamaları gru-
bundan yüzde 25,53 ile diş tedavi ücreti, aynı grup-
tan yüzde 16,73 ile röntgen çekim ücreti ve yüzde
15,80 ile doktor muayene ücreti olarak açıklandı.

Karnabahar yüzde 46,90 ucuzladı

Ocak ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve
meyveler alt grubunda yer alan karnabahar, yüzde
46,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan
ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler,
aynı gruptan yüzde 17,36 ile kabak, yüzde 17,08 ile
domates, giyim harcamaları kadın giyim harcama-
ları alt grubundan yüzde 14,97 ile pardösü ve gıda
harcamaları grubundan yüzde 13,32 ile ıspanak
olarak öne çıktı.

İTO verilerine göre, ocak ayında yüzde 44,02 ile salatalık fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Söz konusu dönemde fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 46,90 ile karnabahar olarak belirlendi

GETIR KENDINI
ASMAYI BILDI
Evlere sipariş uygulaması Getir’in Kurucusu Salur, “Şu anda Londra’da 5 depomuzdan 1. ve. 2. bölgedeki kullanıcılarımıza
ulaşıyoruz. Gelecek aylarda depo sayımızı 20'nin üzerine çıkararak 3. ve 4. bölgelere de hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi Giyim sektörü

olumlu yerde
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü,
geçen yılın ocak ayında 1 milyar 490
milyon 276 bin dolar ihracat yaparken,
bu yılın ocak ayında 1 milyar 523 mil-
yon 136 bin dolarla en fazla ihracat
gerçekleştiren üçüncü sektör oldu

AdAnA ve Tarsus sınırında bulunan
Tabaklar Mahallesi'nde 6 dönüm se-
rada çilek üretimi yapan Yakup Öz,

hasadın başladığına sevindiklerini, ancak kendi-
lerinin değil aradaki fırsatçıların kar ettiğini söy-
ledi. Örtü altı çilek üretimi gerçekleştiren
yetiştirici Yakup Öz, ailesi ile birlikte geceli gün-
düzlü çalıştıklarını belirterek, “Kış başladı, geç-
tiğimiz hafta bir don atlattık, yorucu ama güzel

kendi işimizin içerisindeyiz. Kardeşim, eşim, ço-
cuklar ot temizliği yapıyoruz. Şikayetimiz Tar-
sus'ta şu an çileğin fiyatı 7 veya 9 TL malına
göre değişiyor. Bu pazara 20 TL olarak gidiyor.
Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Yani 9 TL'ye al-
dığı mal 20 TL olarak değişiyor. Biz zaten ürün-
leri şu anda perakende satıcılara veriyoruz.
Ürünleri hale götürdüğümüz zaman yüzde 15
komisyon, pazarcı kendi karını koyuyor. Ama

biz bunu perakende satıcılara verdiğimiz zaman
burada ürünü 7 TL verdiğimde, Tarsus'ta 14
TL olarak satılıyor. Pazar fiyatı ile karşılaştırdı-
ğımız zaman 6 TL fark çıkıyor. Bu da tüketici-
nin kendi cebine kalan paradır. Ürünleri
kendimiz dağıtım yapıyoruz. Manav, market
veya normal vatandaşlara tek tek dağıtımlarını
yapıyoruz. Emek zor, yani kolay değil. Aradaki
fırsatçıları herkes biliyor. Burası tapulu yerimiz,
9 bin 750 metrekaredir. Seranın kurulumu nay-
lon çekmesi 3 veya 4 gün sürüyor. Ekimi, di-
kimi, gübrelemesi, en önemlisi dondan
korunması gerçekten zor işlerdir” dedi. 

Çilek hasadı buruk başladı



E VET dostlar bugünkü başlığımız 
“Tek derdimiz aşı olsaydı”. Aşı 
karşıtlığının tavan yaptığı bu 

günlerde başta pandemiye bağlı olarak 
yaşanan sıkıntıların altında ezildiğimi-
zi unutmayalım. Bir yılı aşan süredir 
eğitimin yapılamadığı, telafi zorunlu 
olmayan, uzaktan adlarıyla sürdürmeye 
çalıştığımız eğitimde milyonlarca öğ-
rencimiz eğitimini yapamadı. Mutfak-
larda yangın var. Marketlerde fiyatlar 
uçtu. Bir yandan iç siyasette tıkanan 
tartışmalar. verilmeyen yanıtlar, yanıt-
lanmayan sorular. İddialar.

Sadece bir tanesinin bile bazı ülkeler-
de iktidar düşürecek cinsten. Maşallah 
öyle istikrarlı ülkeyiz ki Türkiye’de 
yaprak kımıldamıyor. Yani halimiz 
bu iken dönelim biz gene geleneksel 
derdimize Corona’ya. Bakın çarpıcı bir 
örnek vereceğim.
 Vaka sayısı 6 misli fazla!

Geçen yıl Cumartesi günü yani 
12.06.2020 de ülkemizde  Anormalleş-
me dönemi başlamıştı. Vaka sayıları 
“Son 24 saat içinde 41,013 yeni test 
yapıldı. 1,195 yeni tanı kondu. 15 kişi 
hayatını kaybederken 1,242 kişi daha 
iyileşti -Test: 2.541.903 -Vaka: 175.218 
-Vefat: 4.778 -Entübe: 282 -Yoğun 
Bakım: 664 -İyileşen: 149.102” idi. Peki 
Cuma günü itibariyle Türkiye’de 2. 
Anormalleşme dönemi birinci ayı 12. 
gününde durum neydi ? 11 Haziran 
corona virüsü verilerine göre  semptom 
gösteren 561 hastayla birlikte 6 bin 261 
yeni vaka tespit edilirken 69 kişi hayatı-
nı kaybetti. 224 bin 128 testin daha ya-
pılmasıyla toplam test sayısı 56 milyon 
570 bin 784’e ulaştı. Semptom gösteren 
561 hastayla birlikte 6 bin 261 yeni 
vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 
milyon 319 bin 359’a çıktı. Can kaybı 
da 69 artarak 48 bin 593’e yükseldi.

 Haydi normalleşmeye!
Şimdi bu rakamlara göre özellikle de 

Turizm mevsimi nedeniyle hızlantırıl-
mış Anormalleşme tedbirleriye varaca-
ğımız nokta ağustos ayı ortasına kalmaz 
vaka sayılarını 50 binlere çıkması 
olacaktır. Aşı konusunda da ortaya çı-
kan ciddi ayrışmalar yüzünden aşılama 
sağlıklı yapılmıyor. Aşı Olmayanlar da 
hepsi birer potansiyel Covid-19 hastası 
adayı. Hal böyle olunca ne gelir elden 
dostlar.
 Avrupa tetikte

Bizde durum byle iken Avrupa’da ve 
dünyada durumu nedir. Kısaca bir göz 
atalım isterim. Normalleşmeye baş-
layan ilk ülkelerden biri olan İngilte-
re’de daha hızlı yayılan Delta varyantı 
endişe yaratıyor. Almanya da Delta’ya 
karşı tetikte. Bu varyant Türkiye’de de 
görülmüştü.

Bu rakamlara lütfen dikkat edin. 
Yetişkinlerin yüzde 60’ının tek doz, 
yüzde 40’ının da iki doz aşı olduğu İn-
giltere’de, Türkiye’de ise yaklaşık 18,5 
milyon kişi ilk aşısını ve 13,5 milyon 
kişi her iki dozu da aldı. İlk kez Hin-
distan’da ortaya çıkan ve adına daha 
sonra Delta varyantı denilen B.1.617 
koronavirüs mutasyonu vaka sayılarını 
yeniden artırmaya başladı.

İngiltere Halk Sağlığı kurumunun 
bugün yaptığı açıklamaya göre ülkedeki 
yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ı Delta 
varyantı kaynaklı. Son yedi günde 44 
binden fazla yeni vakanın tespit edildiği 
ülkede bir haftalık insidans oranı ise 
yeniden yüzde 60’ın üzerine çıkmış 
durumda. Hastanede tedavi altına 
alınan Covid-19 hastalarının sayısının 
da arttığı ülkede uzmanlar yeni bir 
dalgaya karşı uyarıyor.
 Üçüncü dalgaya karşı uyarı

Delta varyantının geçen Aralık 
ayında İngiltere’de ortaya çıkan Alfa 
varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı-
lık gösterdiğine dikkat çeken Londra 
Imperial Koleji’nden (Imperial College 
London) epidemiyolog Neil Ferguson, 
bunun da en iyimser tahmin olduğunu 
kaydetti. Ferguson, muhtemel üçüncü 
dalganın etkisinin İngiltere’nin kış 
aylarda kapanmasına neden olan Alfa 
varyatının gidişatı ile karşılaştırılabile-
ceği uyarısında bulundu.
 Merkel: Salgın daha geçmedi

İngiltere’yi tehdit eden Delta var-
yantına karşı vaka sayılarının düştü-
ğü Almanya da tetikte. İngiltere’de 
hızla yayılan varyantın kendilerini de 
endişelendirdiğini söyleyen Alman-
ya Başbakanı Angela Merkel, dün 

eyalet başkanları ile bir araya geldiği 
toplantının ardından yaptığı açıkla-
mada, sayılar düşse de salgının henüz 
geçmediğini söyledi.

Almanya’da Mayıs ayında Del-
ta varyantı toplam vaka sayısının 
yüzde 3’ünü oluşturuyordu. Ülkede 

hükümetin salgın politikasına destek 
veren Robert Koch Enstisüsü’nün 9 
Haziran 2021 tarihli verilerine göre 
virüs varyantları Thüringen ve Bremen 
dışında Almanya’nın tüm eyaletlerin-
de görülmüş durumda. Almanya’nın 
toplam eyalet sayısı 16.

Almanya’nın ünlü virologlarından 
Christian Drosten da Delta ve benzeri 
varyantların sonbahar aylarında baskın 
olabileceğini uyarısında bulunarak 
yetişkinlerin aşılanmalarının hızlı bir 
tempoyla sağlanmasını önermişti.
 Türkiye’de de görülmüştü

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrenttin 
Koca, Delta varyatının Türkiye’de de 
görüldüğü açıklamıştı. Ancak Türki-
ye’deki vakaların yüzde kaçının Delta 
varyantı kaynaklı olduğu bilinmiyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine 
göre Hindistan kaynaklı çift mutas-
yonlu Delta varyantı şimdiye kadar 65 
ülkede görüldü. Ülkemizde 100 binde 
vaka sayıları 17 hafta önce açıklanmaya 
başlamıştı. İlk hafta 100 binde vaka sa-
yıları ortalaması 58,96 idi. * 11 haftada 
en yüksek değere 397,40’a ulaştı. En 
yüksek değerden en düşük değer olan 
57,87’ye 6 hafta içinde ulaşıldı. Delta 
varyantı, aşılama oranının yüzde 40 ın 
üzerinde olduğu İngiltere’de henüz aşı-
lanması tamamlanmayan yaş grupları 
içinde hızla yayılarak 100 binde haftalık 
vaka sayısına göre ülkeyi Türkiye’nin 
önüne taşıdı.

Bir de aşıya karşı olanların işleri 
karıştırmak için boş yere randevu 
aldıkları haberi dolaşıyor. Kendileri ol-
madıkları gibi, başkalarının da olmasını 
istemiyorlar. Bu küçük bir kusur değil, 
resmen organize kötülüktür. Kendiniz 
olmayın, zorunlu değil zaten; Halkın 
sağlığıyla oynamayın.

Sıcakta mikrop ölür. Denizde güneş-
te sıkıntı olmaz diyenlere duyurulur!

Dünya Sağlık Örgütü Acil Program 
Başkanı Mike Ryan, konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Mevsimin veya 
hava sıcaklığının bu soruna çözüm ola-
cağı beklentisine kapılamayız” ifadesini 
kullandı.Ryan, “Mevsim değiştiğinde 
virüsün daha saldırgan davranması 
veya daha etkili bulaşıp bulaşmaması 
yönünde elimizde bir veri yok” şeklinde 
konuştu. Salgının ilk dönemlerinde 
bazıları, havaların ısınmasıyla Co-
vid-19’un yayılmasının yavaşlayacağını 
iddia etmişti. Ancak kuzey yarım 
kürede virüs yine bu bahar aylarında 
yayılmaya devam ederken bu iddia da 
ağırlığını kaybetti
Bilime inanmayan inanmasın...

Artık söylediklerinin alt metnini 
gizlemek için hiç zahmet harcamaya 
tenezzül etmeyen Cumhurbaşkaın 
Erdoğan’ın geçen haftaki söyleşisi tam 
bir altın madeniydi. Her ne kadar evcil 
hayvanlar konusunda yaptığı ‘şaka’, 
kesif empati yoksunluğuna hayret ve-
rici bir örnek olsa da benim takıldığım 
daha çok hükümetin aşı stratejisine iliş-
kin söyledikleriydi: “Yoğun bir şekilde 
aşımız geliyor. Bu aşıların gelişiyle bir-
likte de 50-55 yaş üstüne de aşıyı yoğun 
bir şekilde yapmaya başlayacağız. Ciddi 
manada bir korunma sürecini tıbben 
de almış olacağız. Ben üç aşımı oldum, 
ama üç aşıdan sonra bir de antikor ne 
noktada yükseldi mi yükselmedi mi bu-
nunla ilgili de adımı attım. Hamdolsun 
2.160’ı yakaladım.”

Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine 
göre 2 Haziran 2021 itibarıyla Türki-
ye’de ilk doz aşısını olan insan sayısı 
nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor. 
İki doz aşı olan ise yüzde 15.1. Üç doz 
aşı olan, yani gerekli iki dozun üstüne 
bir de koruyucu doz alan Erdoğan’dan 
başka kimse varsa da bilmiyoruz, belki 
başka AKP üyelerine de yapılıyordur. 
Erdoğan, aşı politikasından bahseder-
ken dördüncü cümlesinde kendinden 
bahsetme isteğine yenilmese, onun 
olduğundan da haberimiz olmayacaktı.
 Tek kişilik yönetim!

Bir liderin, yüzde 80’i daha ilk doz 
aşı bekleyen bir kitleye, üçüncü dozu 
olup antikorlarını nasıl yükselttiği 
konusunda böbürlenmesinin nasıl bir 
mesaj verdiğini tartışmaya uzun uzadı-
ya gerek var mı bilemiyorum. Erdoğan 
eğer “Ben olmasam da olur, benim 
aşımı da Reis’e yapın” diyecek kitlenin 
hâlâ kendisini iktidarda tutmaya yete-
cek çoğunlukta olduğunu düşünüyorsa 
yanılıyor olabilir. Ama daha önemlisi, 

Erdoğan’ın bu sözleri söylerken bilin-
çaltından Türkiye’deki adı konulmamış 
pandemi yönetimi stratejisini açık 
etmesi.

Saray’ın iletişim stratejisinin tek ki-
şiyi mutlu etmek olması gibi, pandemi 
stratejisi de Tayyip Erdoğan’ın esenliği 
üzerine kurulu. Onu mutlu edecek her 
şey farz, geriye kalan her şey teferruat. 
Pandemi yönetiminin temel hedefi de, 
süreci Erdoğan’ın rejimini tehlikeye 
atmadan, mümkünse de kuvvetlendi-
rerek nihayete erdirmek. Atılan her 
adımın temel mantığı bu. Rejimin 
temel pandemi stratejisinin Erdoğan’ın 
iktidarına yönelik bir hasar kontrolü 
olacağı ilk günden belliydi aslında. He-
men hemen bütün ülkelerde, dünyanın 
en sorumsuz insanının o sırada başkan 
olduğu ABD’de bile devlet başkanları 
ilk günlerden itibaren ulusa seslenerek 
pandemi yönetiminin liderliğini, yani 
sorumluluğunu aldı.
 Geriye bir bakarsak

Salgının Türkiye’de başlamış ola-
bileceğinin konuşulduğu şubat ayının 
başında, salgına önlem olarak ‘bir kaşık 
dut pekmezi yemeyi’ öneren Erdoğan 
ise, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan 
itibaren uzun süre ortalıkta görünmedi. 
İlk vaka açıklaması ise o güne kadar 
kamuoyunun pek tanımadığı, hastane 
zinciri sahibi ve Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca tarafından yapıldı. Koca’nın, 
Erdoğan’ınkine hiç benzemeyen yumu-
şak ve teskin edici tarzı, bu ilk gün-
lerde halktan takdir görürken, perde 
arkasında Erdoğan rejimi, daha önce 
benzeri görülmemiş şekilde sahadaki 
doktorların ağzını kapama tedbirleri-
ne başlamıştı bile. Mart başındaki bir 
mesleki eğitim toplantısında “Aslında 
kontrollü gidiliyordu ama Umre işi 
mahvetti. Şu an artık binlerle konu-
şabiliriz vaka sayısı olarak. Söylendiği 
gibi 100’lerde değiliz artık” konuşması 
kayda alınarak internette yayınlanan 
Dr. Güle Çınar’a zorla özür diletilmişti 
örneğin. Doktorların meslek örgü-
tü Türk Tabipleri Birliği de (TTB) 
itinayla sürecin dışında bırakılıyordu; 
örgüt, 23 Mart’ta Sağlık Bakanlığı’na 
bir yazı göndererek sorduğu 19 soruyu 
kamuoyuyla paylaştı. TTB’nin sorduğu 
soruların bir kısmına bugün bile yanıt 
verilmiş değil.

Fahrettin Koca’nın vitrinini oluş-
turduğu salgın yönetimi, işin şeklinin 
bakanlığın ilk günlerdeki iyimser 
tavrından farklı olacağının anlaşılma-
sından itibaren bir sayı yönetimine 
dönüştü. 27 Mart 2020’ye kadar vaka 
sayılarını paylaşmayan Sağlık Bakan-
lığı, bu tarihten itibaren ise doğruluğu 
şüpheli, şeffaf olmayan, bugün bile 
düzeltilmemiş çok ağır matematiksel 
hatalar içeren tablolar yayımlamaya 
başladı. 25 Kasım 2020’ye kadar günlük 
vaka sayıları halktan kaçırılırken bu 
gizlenen sayılar bugün bile hâlâ tabloya 
işlenmiş değil.

Fahrettin Koca’nın halktan gizlediği 
vaka sayıları, tepki toplamaya başladı-
ğında ise 30 Eylül 2020’de bakandan, 
hem hekimlik mesleğine, hem de 
bilime doğrudan karşı duran o meşhur 
açıklama geldi: “Her vaka hasta değil-
dir.” Bu noktada, Dünya Sağlık Örgütü 
de topa girdi ve bu tip örgütlerin klasik 
tarzı olan övgüyle karışık uyarı yönte-
mini kullanarak 3 Ekim’de Türkiye’yi 
vaka sayılarını açıklamaya çağırdı. 
Bakan Koca ise AKP’nin klasik tarzı 
olan her şeyi işine geldiği gibi manipüle 
etme yöntemini kullanarak 
açıklamanın övgülü kısmını 
Türkçeye çevirerek payla-
şıp uyarı kısmını pas geçti. 

Ancak Koca, bütün inadına rağmen 25 
Kasım 2020’den itibaren vaka sayılarını 
açıklamak zorunda kaldı.
 AŞILAMA VE TEDAVİ

Koca’nın gerçeklikle bağının ta-
mamen koptuğu ve doğrudan kişisel 
hatalarıyla binlerce kişinin ölümüne 
neden olduğu bir başka konu ise 
aşılama ve tedavi. 26 Kasım 2020’de, 
yerli aşı için Nisan 2021 tarihini veren 
bakan, Nisan 2021’de ise bu tarihi 
Eylül 2021’e çekti. Ocak 2021’de 
kötülediği mRNA aşılarını, Haziran 
2021’de överek kullanıma soktu. Ni-
san 2020’de “Türkiye tedavide farklı 
bir yaklaşıma sahip” diyerek kullanı-
mını övdüğü hidroksikolorokin ilacı 
ise Mayıs 2021’de, tedavide etkisizliği 
ve ağır yan etkileri su yüzüne çıktıktan 
aylar sonra, sessiz sedasız kullanım-
dan kaldırdı. Diken’den Ayşegül Ka-
sap’ın haberine göre bu ilacı stoklayan 
Sağlık Bakanlığı, daha sonra stokları 
eritebilmek için temaslı ama negatif 
olanlara bile zorla bu riskli ilacı kul-
landırtmıştı. Diğer taraftan, bazı ilaç 
firmalarının aşı ve tedavi sürecinde 
rant sağladığı iddiaları da ayyuka çık-
tı. Koca’nın güvenilirliği o kadar düştü 
ki en son Biontech’le yapılan anlaş-
manın detaylarını halk inansın diye 
Prof. Uğur Şahin’e yaptırmak zorun-
da kaldı. Gerçi zaten Koca’nın görevi 
kendi güvenilirliğini, Erdoğan’ınki 
uğruna feda etmek değil miydi?
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığı tarih olan 20
Temmuz 1974 anısına her yıl kutlanan Özgürlük ve
Barış Bayramı'nın 47'nci yıldönümü, Taksim Cumhu-
riyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.  20 Tem-
muz'un Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk
gelmesi nedeniyle bugün 11.00'de yapılan törene,
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti (KKTC) İstanbul Başkon-
solosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem
Bozkurt Gevrek, 52'nci Motorlu Piyade Tümen Ko-
mutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri, Kıbrıs Harekatı Gazileri ve va-
tandaşlar katıldı.

Şehitlere rahmet

Cumhuriyet Anıtı'na, dernek ve kuruluşların çelenkle-
rinin sunulmasının ardından başlayan törende, şehit
ve gaziler anısına yapılan saygı duruşunun ardından
İstiklal ve Mücahit marşları okundu. KKTC İstanbul
Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, "Bu yıldönümü,
20 Temmuz sabahı anavatan Türkiye'nin, tüm baskı-
ları göze alarak, 1960 Antlaşmalarından doğan hak

ve yükümlülükleri doğrultusunda bu harekata katıla-
rak, Kıbrıs Türk halkının çektiği acıları dindiren, Kıb-
rıslı Türkler kendi vatanlarında insanlık onurlarını
koruyabilsinler diye canını veren aziz şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve
anavatanımıza şükranlarımızı yineliyoruz" dedi.

Bir dönüm noktası

Çınar, "20 Temmuz 1974, esasen yüzyıllık bir zaman
dilimi içerisinde Kıbrıs Adası'nda verilen Türklük,
Atatürkçülük mücadelesinin dönüm noktasıdır. Kıb-
rıs'ta Türk halkının asırlık varoluş mücadelesi Ada'nın
1878'de İngiltere'ye kiralanmasıyla başlar. Merhum
Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın,
toplum liderimiz Fazıl Küçük'le ilgili bir kitaba yazdığı
önsözünde dile getirdiği gibi; 'Bu mücadele, Rumların
Enosis mücadelelerine karşıdır. Bu mücadele İngiliz
Müstemleke idaresinden hak ve hukukumuzu almak
içindir. Bu mücadele, anavatan Türkiye'yi uyarmak ve
Türkiye ile olan gönül bağlarını daha da güçlendir-
mek içindir" ifadelerini kullandı. DHA

AvcılAr Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat
15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı.
Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta
ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üze-
rinde Türk bayrağı olduğu görüldü. Yıkım firmasının
yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi
yere indirmesini istedi. Kepçenin üzerine çıkan Çalı,
duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk
bayrağını aldı. Bayrak hassasiyeti cep telefonu kame-
rası ile görüntülendi. Yunus Çalı, indirdiği Türk bay-
rağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik.
Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Kurban Bay-
ramı öncesi Yakuplu

Mahallesi’nde bulunan Beylikdüzü Mo-
dern Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı zi-
yaret etti. Kurban satış alanında esnaf ve
vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Meh-
met Murat Çalık, belediye olarak halkın
rahat, hijyenik ve huzur içerisinde kur-
banlarını kesebilecekleri sağlıklı bir ortam
oluşturduklarını söyleyerek vatandaşlara
temizlik ve hijyen kurallarına uymalarını

hatırlattı. Vatandaşların kurban ibadetle-
rini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri
amacıyla pandemi kurallarına uygun ge-
rekli tüm önlemlerin alındığını ifade eden
Başkan Çalık, “Bayramın getirdiği kar-
deşlik ve dayanışma ruhunun en üst dü-
zeyde olması gereken bir dönemden
geçiyoruz. Sosyal incelemeler sonucu
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız için kentimizde Kurban Bayra-
mı’nda et bağışlarını komşularımıza
ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen sene
yaklaşık 20 tonun üstünde bir kurban ba-
ğışı almıştık. Beylikdüzü Belediyesi ola-

rak çok önemli ve özel bir iş yapıyoruz.
Kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine
getiren komşularımızdan bağış yapmak
isteyenler belediyemizin alanda kurduğu
masalara kurban eti bağışlarını yapabilir-
ler. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği
bir şekilde yapılan bağışları ihtiyaç sahibi
ailelere özenle ulaştıracağız.” dedi.  

İşlemler tamamlandı

Her yıl sağlıklı ve temiz şartları oluştur-
mak adına çalışan Beylikdüzü Belediyesi
bu yıl da ilaçlama, temizleme, bakım ve
alt yapı gibi tüm gerekli işlemleri tamam-

ladı. Alanda 24 saat hizmet veren Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veteriner
hekimler kurbanlıkların gerekli tüm mua-
yenelerini gerçekleştirerek ilçe halkının
kurbanlıklarını güvenle ve sorunsuz ala-
bilmesi için çalışıyor. İlaçlama hizmetinin
yanı sıra, vatandaşların hem kurbanlıkla-
rını seçip hem de kesim yaptırabilecekleri
alan her gün yıkanarak gerekli dezenfek-
siyon uygulamaları da yapılıyor. Ayrıca
kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar
alanda bulunan belediye personelleriyle
temas kurarak gönül rahatlığıyla bağışla-
rını gerçekleştirebilecek.

FetullAhçı Terör Örgütü’nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi ger-
çekleştirdiği hain darbe girişiminin be-
şinci yıl dönümünde tüm Türkiye’de
olduğu gibi Beşiktaş’ta da şehitler ve
gaziler minnetle yad edildi. Törene, Be-
şiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ça-
mırcı, ilçe protokolü, şehit aileleri ile ya-
kınları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
İlk olarak Barbaros Meydanı’nda açılan
15 Temmuz temalı sergi ziyaret edildi.
Beşiktaş Belediyesi’ni ait led araçtan 15
Temmuz günü yaşanan hain darbe giri-
şimine ait görüntüler yayınlandı. Ardın-
dan Ortaköy Mezarlığı’na geçilerek 15
Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde
21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin
kabri başında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla anıldı. Öğle saatlerinde ise Or-

taköy Camisi'nde 15 Temmuz’da haya-
tını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif
düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15
Temmuz’da hayatını kaybeden şehit
Şenol Sağman da Riva Mezarlığı’ndaki
kabri başında dualarla yad edildi. Beşik-
taş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun
Şahin Ergin ve Sağman ailesine Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat adına
Türk bayrağı hediye etti. Şehit ve gazile-
rimizi yad eden Başkan Akpolat 15 Tem-
muz darbe girişiminde şehit düşen
kahramanlarımızı anarak şu ifadeleri
kullandı: "Ulusal egemenliğimize ve de-
mokrasimize yönelik hain darbe girişi-
minin 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz
gecesi şehit olan vatandaşlarımızı rah-
metle anıyorum. Ata'mızın dediği gibi;
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"
DHA

BARIŞ KIŞ

Beşiktaş’ta ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün beşinci yıl dönümü için resmi tören düzen-
lendi. Beşiktaş Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ve
Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
törende hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında
yıkımı yapılan binanın bir duvarında
ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı
olduğu görülünce yıkım durduruldu.
Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı,
kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hep-
imizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı

Şehitler için dua edildi

OZEL BIR IS
YAPIYORUZ
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Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepi-
mizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el
vermedi" dedi. Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan
binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep
telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz
duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu
almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde
tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz"
açıklamalarında bulundu. DHA

ArAştırmA şirketi Areda Survey’in darbe girişiminin
5’inci yılında gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Algı Araştır-
ması’na göre, vatandaşların yüzde 51,5’i Türkiye’de
darbe tehdidinin bulunmadığını düşünürken, yüzde
71,9’u ise yeni bir darbe girişimi olsa sokağa çıkaca-
ğını ifade ediyor. 2201 kişinin katıldığı ve bilgisayar
destekli web anketi (CAW) yöntemiyle gerçekleştirilen
araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 64’ü darbe giri-
şiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor.
Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’de hala bir darbe
tehlikesi var mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i
hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi
olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise so-
ruyu cevapsız bıraktı.

Yüzde 80 karşı koyuyor

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, ‘15 Temmuz
darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli
buluyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 64
evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i
ilgili soruya fikrim yok cevabını verdi. Katılımcılara
yöneltilen, ‘15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı’ so-
rusuna ise yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım ce-
vabı verildi. Araştırmada bulunan, ‘Tekrar bir darbe
girişimi olsa sokağa çıkar mısınız’ sorusuna ise katı-
lımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaş-
ların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmediğini
ifade etti. Araştırma şirketi Areda Survey’in 14 Tem-
muz tarihinde Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI)

yöntemiyle gerçekleştir-
diği araştırmaya Türkiye
genelini temsil eden
NUTS-2 istatistiksel böl-
geleme sistemine göre se-
çilmiş 26 ilde cinsiyet, yaş,
eğitim ve SES (Sosyo-
ekonomik statü) grupları
dikkate alınarak toplam
2201 kişi katıldı. DHA

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Kurban Bayramı öncesi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve
Kesim Alanı'nı ziyaret etti. Çalık, “Sosyal
incelemeler sonucu tespit ettiğimiz ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımız için kenti-
mizde Kurban Bayramı’nda et
bağışlarını komşularımıza ulaştırmaya
devam ediyoruz. Geçen sene yaklaşık
20 tonun üstünde bir kurban bağışı al-
mıştık. Beylikdüzü Belediyesi olarak çok
önemli ve özel bir iş yapıyoruz" dedi
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20 Temmuz Özgürlük
ve Barış Bayramı'nın
47'nci yıldönümü ne-

deniyle Taksim
Cumhuriyet Anıtı'nda

tören düzenlendi.
KKTC İstanbul

Başkonsolosu Seniha
Birand Çınar, "Kıbrıs
Türk halkının çektiği
acıları dindiren aziz

şehitlerimizi saygı ve
rahmetle anıyorum"

diye konuştu.

Bayrak hassasiyeti

15 Temmuz 
algı araştırması
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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P ANDEMİ bitti. Her şey güllük gülis-
tanlık oldu. İşler açıldı. Sahilller
doldu. Turistler gelmeye başladı der-

ken sabah oldu erken. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca hafta içinde önce Delta varyantının artış
gösterdiğini ardından ise daha tehlikeli olan
"Delta Plus" virüsünün ülkemizde de görüld-
ğünü açıklamak zorunda kaldı. Yani bir an-
lamda hükümet gerçekleri gizlemeye devam
ediyor. Ne dünyada, ne Türkiye'de pandemi
kontrol altına alındı. Delta varyantına rağmen
tüm önlemlerden vazgeçildi. Ne küresel dü-
zeyde ne de ülkemizde pandemi henüz kont-
rol altında. Hükümet salgın gerçeğine sırt
çevirdi, bedelini işçiler, yoksullar sağlık emek-
çileri ödüyor.
Bu tartışmaya katılan Türk Tabipler Birliğ
Genel kurulunda yapıkan açıklamada
da merkezi kapitalist ülkelerde salgı-
nın kontrol altına alındığı haber-
lerinin bilimsel gerçeklikten
uzak olduğu kaydedilerek,
"Önceki yıldan da biliyoruz
ki, her ne kadar gerçek vaka
ve ölüm sayıları paylaşıl-
masa da, yaz ayları düşüşe
karşın eş zamanlı farklı
coğrafyalarda artış söz ko-
nusu oldu" denildi.
Benzer durumun Türkiye’de
de gözlendiği hatırlatılan açık-
lamada, “Metropollerde ve ba-
tıda düşüşe geçen vaka ve ölüm
sayısı kısa süre içinde doğuda ise ar-
tışa geçti. Oysa gerçek kamuoyu ile payla-
şılmayan seroprevalans çalışmasında gizliydi
ve hakikat karartılmıştı. Devam eden salgın
gerçeğine sırt çeviren hükümet politikalarının
bedelini işçiler, yoksullar, mülteciler, evsizler,
ötekileştirilenler, kırılgan nüfuslar ve sağlık
emekçileri ödedi” ifadeleri kullanıldı.
Alınmayan toplumsal önlemler, verilmeyen
ekonomik ve sosyal destek nedeniyle korona-
virüs, dolaşımını sürdürdü. 2020 yılı sonbaha-
rından 2021 Ocak sonlarına kadar ağır
bedeller ödetmeye devam etti. Önlenebilir
ölümler, sosyal cinayete ve sosyal kırıma dön-
üştü. Salgın açısından toplumsal önlemin cid-
diyetini kavramamış, sermaye birikimine
adanmış salgın yaklaşımı ve buna teslim olan
Bilim Kurulu toplumla gerçeği paylaşma ko-
nusunda oldukça cimri davrandı.

İstatistikler saklanıyor

Bilgi iktidarı, tek adam rejiminin kontrolünde
olmuş; saklanan istatistikler ekonomik ve sos-
yal amaçlarına uygun kullanılmıştır. Buna
rağmen kamuoyu ile paylaşılan istatatistikler
dahi, yaşama geçirilen önlemleri destekleme-
miştir. Trajik bir şekilde vaka sayısı artarken,
daha fazla bulaştırıcı olduğu bilinen varyant
tartışmalarına rağmen Mart başında “yeniden
açılma” kararı alınmış, yerinden salgın yöneti-
mine geçildiği söylenmiştir.
Bunun bedeli ağır olmuş; resmi istatistiklerde
bildirilen ölümlerde dahi tüm salgın dönemi-
nin en yüksek düzeyine çıkılmıştır. Bu dö-
nemde yerinden salgın yönetimi işletilememiş,
merkezden tüm ülke sathına bilimsellikten
uzak tek bir salgın yönetimi devam etmiştir.
Kendi aldıkları kararlarla bile çelişen anti-de-
mokratik salgın yönetimi geleneği devam 
ettirilmiştir.

Tedbirler göstermelik

Yine gelenekleri bozulmadı: Sağlıktaki meslek
örgütlerinin, sendikaların, muhalefetteki parti-
lerin, akademisyenlerin önerileri dikkate alın-
madı; ekonomik ve sosyal destekten yoksun
göstermelik önlemler Nisan sonunda devreye
sokulmak zorunda kaldı; bununla birlikte
çarkların dönmesine zeval verilmedi; sermaye
birikimi kesintisiz devam etti.

Delta varyatına rağmen

Mayıs ayının ortasında herhangi bir bilimsel

ölçüt dik-
kate alınma-

dan, kısmi
önlemlerin etki-

siyle düşüş eğili-
mine giren vaka ve

ölüm sayıları gerekçe gös-
terilerek yine ekonominin canlanması

hedefli önlemlerin gevşetilmesi devreye so-
kuldu. Topluma herhangi bir gerekçe sunul-
madan İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle Mayıs
ortasında, Haziran başında, Haziran sonu ve
Temmuz başında peş peşe önlemler gevşe-
tildi, ortadan kaldırıldı. Yine daha bulaştırıcı
olduğu bilinen Delta varyantının ülkede yayıl-
ması hızlanmasına rağmen Mart başında ya-
pılan hatadan ders çıkarılmadan önlemlerin
tümünden vazgeçilmiş oldu. Hem de toplum-
sal hareketliliğin en yüksek olduğu dönemde.

Aşılamada gerçekler farklı

Son dönem artan aşı oranlarına yönelik ha-
berler toplumun aldatılmasına aracılık etmeye
ne yazık ki devam etmektedir. Toplum bağı-
şıklığı için nüfusun yüzde 70'inin iki doz aşı ile
bağışık hale getirilmesi gerekmektedir. Ülke
olarak bu hedefin oldukça gerisindeyiz. Ger-
çek şu: Nüfusun yüzde 18,5'ine iki doz aşı ya-
pılmış durumda. Bölgeler arası ciddi
eşitsizliklerle birlikte yüzde 6'ya bile erişeme-
yen iller bulunmaktadır. İstanbul dahil işçi
nüfusun yoğun olduğu iller Türkiye ortala-
masının gerisinde... Daha alacağımız çok yol
olduğu açıktır.
TTB tarafından yapılan açıklamada "Güveni-
lir olmayan verilerle dahi ödenen bedel ol-
dukça büyük. Herhangi bir bilimsel kritere
uymayan, aç-kapa politikaları ile her geçen
gün artan önlenebilir ölümlerle karşı karşıya
kalıyoruz. Tüm bunlara karşı sağlık emekçileri
olarak gerçekleri paylaşmaya, hakikati ortaya
koyma geleneğimizi sürdürüyoruz, sürdürece-
ğiz. Hem TTB hem de tabip odaları olarak
her dönem için toplumu bilgilendirmeyi sü-
rekli kıldık; değerlendirmelerde bulunduk ve
önerilerimizi paylaştık. Kamuya sorumluluk-
larını hatırlattık." denildi.

Aşı olmazsa olmazımızdır

En kritik toplumsal korunma önleminin aşı
olduğunu biliyoruz, unutturmuyoruz. Eşit ve
ayrımsız, herkese ve hızla, etkili ve güvenli aşı
yapılması için kamunun tüm olanaklarını ha-
rekete geçirmesi gerektiğini söylemeye devam
edeceğiz. Aşının sadece kendimiz için değil,
yakınlarımız; yerleşim yerlerimizdeki ve ça-
lışma yaşamımızdaki tüm yurttaşlar için ko-
ruyucu olduğunu biliyoruz. Aşının

LGBTİ+'lar, mülteciler, evsizler, işsizler vb.
ötekileştirilen toplum kesimleri için çok
önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
Aşının sadece ülkemiz değil yakın komşuları-
mız ve dünya için kritik önemde olduğunun
bilinci ile hareket ediyoruz. Herkes güvende
değil ise hiçbirimiz güvende değiliz. Aşı için
toplumsal dayanışmayı, küresel dayanışmayı
artırma hepimizin sorumluluğudur.
Toplumsal korunma önlemlerinden olan
aşıya erişimin önündeki tüm engellerin kaldı-
rılması için fikri mülkiyet hakları-patent hakkı
gibi kâr odaklı neoliberal politikaları alaşağı
etmek ve aşı geliştirme – üretim faaliyetlerinin
toplumsal mülkiyete geçirilmesi hepimizin in-
sanlık için sorumluluğudur. Toplumla birlikte
başaracağız…

Pandemi devam ediyor

TTB genel kurulunda yapılan açıklamada şu
görüşlere yer verildi:
"Önlemlerin tamamen kaldırıldığı bu dö-
nemde bir kez daha hatırlatıyoruz: Pandemi
devam ediyor.
Rehavete düşürmeye çalışanlara, algı yöneti-
cilerine toplum aldanmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı'na gerçekle yüzleşmeden;
salgın kontrolünde sağlık emekçileri ve örgüt-
leri ile birlikte hareket etmeden, başaramaya-
cağını bir kez daha hatırlatıyoruz.
Önlemleri almaya devam etmenin, toplumsal
önlemlerin yaşama geçirilmesi için baskı oluş-
turmanın ve bu konuda sesimizi yükseltmenin
önemli olduğunu biliyoruz.
Fiziksel mesafe, havalandırma ve maske ön-
lemlerinin yaşama geçirilmesi için ekonomik
ve sosyal desteğin sağlanması gerektiğini söy-
lemeye devam edeceğiz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği'nden (TMMOB) havalandırmayla ilgili
etkin denetimlerin yaşama geçirilmesinin kri-
tik önemde olduğunu hatırlatıyoruz.
Aşı toplumsal dayanışmadır, bir kişiyi dahi
aşısız bırakmamak için tüm toplumu, emek
ve demokrasi güçlerini harekete geçmeye
davet ediyoruz."

Prof Ceyhan'ın "Karpuz isyanı"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "karpuz seçimini
bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan
halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesil-
mesi beni öldürüyor" diye isyan etti. Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter’da, Koro-
navirüs aşılarıyla ilgili "Hocam, faz 4 çalışma-
ları devam ederken nasıl oluyor da böylesine
tavsiyelerde bulunuyorsunuz?” sorusunu

soran takipçisine “Karpuz seçimini bile dene-
yimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın,
salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni
öldürüyor” yanıtını verdi. Ceyhan, aşı çalış-
malarıyla ilgili bilgi verdi.
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twit-
ter’da kendisine “Sinovac geleneksel yöntemle
yapılan bir aşı ama Biontech yeni bir teknoloji
onam. Çin aşısında alınmazken Alman aşı-
sında alınıyor. Perikardit vakalarında anlamlı
artış olduğunu söylüyor birçok kardiyoloji uz-
manı ayrıca 5 sene sonra vücutta neler yapa-
bileceği kocaman bir soru işareti? Sizin gibi
değerli bilim insanına sonsuz saygı duyuyo-
rum ve taktir ediyorum Yayına dayalı,  bilime
dayalı görüşlerinize de saygım sonsuz” mesa-
jını yazan  kullanıcıya yanıt verdi.
“Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip
karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı ko-
nusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor. Bir
arkadaşımız sormuş. Herkesin bilgisi olsun
diye buradan yanıtlıyorum” yanıtını veren
Ceyhan, aşı çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri
paylaştı:
"1) Faz 4 çalışması aşı (veya ilaç) ruhsat alıp
uygulanmaya başladıktan sonra yapılan çalış-
madır. Yani şu anda kullanılan aşılarda yapı-
lan çalışmalar faz 4 çalışmalardır. Faz 4
bitmeden niye aşılar kullanılıyor diye bir soru
olmaz yani.
2) Perikardit değil, miyokardit. Bilimde kar-
diolog dedi diye bir delil olmaz. 300 milyon
dozda 1100 miyokardit görüldü, bu aşı olma-
yanlarla anlamlı fark oluşturmadı. Hepsi
gençlerde ve hafif vakalardı. Oysa COVID 19
geçirenlerde yüz kat daha sık ve ağır vakalar
görülüyor.
3) Çin / Alman aşısı farkına gelince, üretim
Almanya’da değil, ABD’de yapılıyor. Çin’in
üretim denetiminde problem var. Bakın, Çin
aşısı olanları tekrar aşılamak zorunda kaldık.
4) 5 yıl sonra aşı ne yapacak? Pandemi ve aşı-
nın gerçekleri bunlar. 5 yıl bekleyelim mi? Sal-
gın ne olacak? Bu yaklaşımla, hiçbir aşı veya
ilaç geliştirilemez. Kullandığınız ağrı kesici,
antibiyotik, kanser ilaçlarında 5 yılı bırakın, 5
hafta beklenildi mi sanıyorsunuz?
5) Uzun süreli yan etkileri öngörme yöntem-
leri var, bu aşılarda da kullanıldı ve güvenli
bulundu. Son olarak; ne olur, Dünya’da en
uzun eğitimi gerektiren bu konularda Go-
ogle‘dan bakıp, 2 cahilin yazısını okuyarak
fikir sahibi olmaya çalışma-
yın. Karpuza gös-
terdiğiniz
saygı.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, ağustos
ayında vakaların yüzde 80'inin delta var-
yantı olacağını belirtti.
Henüz delta varyantı vakalarıyla ilgili net
sayı veremeyeceğini belirten Korukluoğlu,
delta varyantının orijin virüsten yüzde 60,
İngiltere varyantından yüzde 50 daha bula-
şıcı olduğuna dikkati çekti.Prof. Dr. Koruk-
luoğlu, delta varyantının hızlı yayılmasının
beklenmedik bir şey olmayacağını ifade
ederek "Benim açımdan önemli olan ise
bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da
ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildi-
ğim delta vakalarda kötü bir geri bildirim
yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hala
düşük. İngiltere'de de vaka sayıları artıyor
ama hastanelerdeki doluluk oranları düşü-
yor. Bizim açımızdan en önemli şey budur,
aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu
olacaktır." değerlendirmesinde
bulundu."Şuna inanıyorum ki, delta var-
yantı ağustos ayı içerisinde vakaların
yüzde 80'ini kapsayacak." ifadesini kulla-
nan Korukluoğlu, aşılanmanın yanında hij-
yen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini
vurguladı.
Korukluoğlu, İsrail'in aşılamanın en iyi ya-
pıldığı ülkelerden biri olduğunu ama delta
varyantının artmaya başlamasının en
önemli nedeninin, maske kuralını iptal et-
meleri olduğunu, o yüzden maske kuralını
geri getirdiklerini vurguladı.

AĞUSTOS AYINDA
VAKALARIN 
YÜZDE 80'İ 

DELTA OLACAK

CoronaVac’ın Türkiye klinik çalışması
sonuçları “The Lancet”te yayınlandı.
Çin’den Sinovac firmasının geliştirdiği
CoronaVac aşısının Türkiye’deki faz 
3 klinik çalışmalarının sonuçları dünya-
nın en saygın tıp dergilerinden The 
Lancet’te  8 Temmuz 2021 deyayın-
landı.Türkiye çalışması, CoronaVac
aşısının bilimsel bir dergide yayınlanmış
ilk faz 3 çalışması oldu. CoronaVac 
Türkiye’de Çin aşısı veya Sinovac aşısı
olarak biliniyor.
The Lancet, paylaştığı basın bülteniyle
CoronaVac aşısının faz 3 klinik çalışma-
sının ara analizine göre güvenli olduğu
ve hastalığa karşı koruduğu sonucunu
duyurdu. Bu yazıda Türkiye’de gerçek-
leştirilen çalışmanın duyurulduğu basın
bülteninde açıklanan detaylarını
paylaşıyoruz.
aşıların güvenliği ve etkililiğini ölçen
randomize kontrollü faz çalışmalarındaki
süreçlerin ve çalışma sonuçlarının ha-
kemli dergilerde yayınlanması son de-
rece önemli. Bugüne kadar, sekiz adet
CoVID-19 aşısı için faz 3 çalışmalarının
geçici etkililik ve güvenlik sonuçları bi-
limsel dergilerde yayınlandı. Bu aşılar
oxford Üniversitesi / astraZeneca, Gam-
CoVID-Vac, Moderna, Pfizer-Biontech,
Janssen, novavax ve Sinopharm tarafın-
dan geliştirilen iki inaktive 

aşılarıydı.

SiNOVAC’TA
iKi AŞIDA 
ETKiNLiK  

YÜZDE 83.5

CoronaVaC aşısında inaktive edilmiş
bütün bir virüs kullanılıyor. İnsanlar
aşıyı aldıklarında, bağışıklık sistemleri
antikor üreterek virüsün zararsız for-
muna saldırıyor ve bu da bağışıklığa
yol açıyor. Sinovac  tarafından geliştiri-
len, 2-8°C’de saklanabilen ve taşınabi-
len aşı, 22 ülkede acil kullanım için
onaylandı. 2020 ortalarından bu yana
Brezilya, Endonezya, Şili, ve Türkiye’de
faz 3 çalışmaları yapıldı. Türkiye’deki
çalışmada, katılımcılara 14 gün arayla
iki adet 3μg CoronaVac dozu verildi.
The Lancet‘in basın bülteninde Tür-
kiye’deki faz 3 çalışmasıyla ilgili aşağı-

daki ayrıntılara yer verildi:
14 Eylül 2020 ve 5 ocak 2021 ara-
sında, 18 ila 59 yaşındaki 10.218 yetiş-
kin katılımcıdan aşı ve plasebo grupları
rastgele belirlendi. 6650 kişi aşı gru-
buna ve 3568 kişi placebo grubuna
atandı.
Çalışma, Türkiye’de 24 merkezde 
gerçekleştirildi.
Yaş ortalaması 45 olan katılımcıların
5907’si (%58) erkekti.
İlk dozdan sonra aşı grubundan 87 katı-
lımcı ve plasebo grubundan 98 katılımcı
çalışma dışı bırakıldı. aşı grubundan
dışlanmanın en yaygın nedenleri, pozitif

CoVID-19 testi (60 kişi) ve çalışmadan
çekilmeydi (11 kişi). Plasebo kolundaki
en yaygın dışlanma nedenleri, ikinci
dozdan önce körlüğün kaldırılması (45
kişi) ve pozitif CoVID-19 testiydi (35
kişi). aşı grubundaki 4 katılımcı, 59
yaşın üzerinde oldukları için ikinci doz-
dan sonra çalışma dışı bırakıldı.
Toplamda 10.029 katılımcı (aşı gru-
bunda 6559 kişi ve plasebo grubunda
3470 kişi) etkinlik analizine dahil edildi
ve 10.214 katılımcı (59 yaşın üzerinde
olan 4 kişi hariç) güvenlik analizine
dahil edildi.
ortalama 43 günlük bir takipten sonra

PCr testi ile toplam 150 adet CoVID-19
vakası doğrulandı. Bu da vaka oluşma
hızı olarak “bir yılda 1000 kişide 123
vaka”ya denk geliyor.
İkinci dozdan 14 gün sonra aşı gru-
bunda 9 adet, plasebo grubunda ise 32
adet belirti gösteren/doğrulanmış
CoVID-19 vakası rapor edildi. Bu bul-
gular aşı olmuş grupta “bir yılda 1000
kişide 32 belirtili CoVID-19 vakası, pla-
sebo grubunda ise “bir yılda 1000 ki-
şide 192 belirti gösteren CoVID-19
vakası”na eşdeğer. Bu bulgularla yapı-
lan analiz sonucunda aşı etkililiği
%83,5 olarak belirlendi.  

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. 
Tedros’un şu ürkütücü mesajını işitmemiş
olan varsa ben onlara da küçük harflerle

fısıldayım. “Dünya yeni ve tehlikeli bir
evreye geçti ve virüs hala çok bulaşıcı ve
çok öldürücü ve çoğumuz hala duyarlı”
dedi her zamanki ciddiyeti ile Burada

kullandığı “hala” bağlacı  her şeyi 
ifade ediyor ve aynı zamanda 

hiçbir şey ifade 
etmiyor.
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CORONAVAC AŞISI VE TÜRKİYE ÇALIŞMASININ AYRINTILARI

KESKE TEK SORUNUMUZKESKE TEK SORUNUMUZ 
ASI OLSAASI OLSA

Öte yandan pandemi yönetiminin 
en önemli mücadele araçlarından 
biri olan kapanma da yine rejimin 
çıkarına göre yönetildi. ‘Tam kapan-
ma’ sırasında bile özellikle fabrikalar 
kapatılmazken, sınıf temelli bir sürü 
bağışıklığı stratejisi uygulandı. Hafta 
içi insanlar toplu taşımaya bindirilip 
çalışmaya gönderilirken olmayan 
riskler, hafta sonu dinlenecekleri 
zaman var sayılıp insanlar evlerine 
tıkıldı. Pandeminin ilk günlerinden iti-
baren zengin semtler ile komşu fakir 
semtler arasında uçurumlar oluştu. 
Devlet, yalnızca kapanma sürecinde 
halka destek olmamakla kalmadı, 
halka IBAN numarası vererek bağış 
istemek gibi utanç verici bir hamleye 
de imza attı. Diğer taraftan pandemi 
yönetimi, rejimin zorla dindarlaştırma 
politikasının da bir aracı oldu. İçkili 
mekanlar ve eğlence sektörü iflasa 
itilirken ‘tam kapanma’ süreci bile 
Ramazan’a göre ayarlandı. İnsanların 
evinde içki içmesi ile hastalığın yayıl-
ması arasında insan aklını zorlayan 
bağlar kurularak yasaklar getirildi. 
Sokağa çıkma yasağı uygulaması, 
Soylu-Albayrak çekişmesinin bile ara-
cı oldu, insanların hayatı üzerinden 
hesaplar görüldü.

Pandeminin iletişim stratejisi ise, ha-
yali bir başarı tablosu çizmek üzerine 
kuruldu. Daha ilk günden, yandaş ve 
kiralık gazetecilere ‘Kimsenin şüphesi 
olmasın, hükümet süreci çok çok iyi 
yönetiyor’ mesajı verdirildi; bütün dün-
yaya diz çöktüren hastalığın Türkiye’yi 
teğet geçtiği izlenimi yaratıldı.

Medya da pandemiyi
gizleme kullanıldı

Ana akım medya, ba-
kanlığın hatalı sayıları ve 
resmi açıklamalar 
dışında hiçbir 
şey paylaşmadı. 
TTB’ye ana akım 
ve yandaş med-
yada yıllardır 
uygulanan 
ambar-
go 

bugün hâlâ devam ediyor. Örneğin 
Hürriyet’te yıllardır TTB haberleri 
yayımlanmazken, Milliyet’te ise Nisan 
2020 ve Nisan 2021’deki bir haber 
dışında haber çıkmadı. Yandaş medya-
nın önde gelenlerinden Sabah ise Eylül 
2020’de Devlet Bahçeli ve AKP-MHP’li 
troller tarafından açılan ‘TTB kapatıl-
sın’ kampanyasına açık destek verdi. 
Neticede iki büyük medya grubunun 
sahipleri, Demirören ve Kalyoncu, 
çocuklarını evlendirirken yanında olan 
Erdoğan ve Koca’ya sırtlarını döne-
cek değillerdi ya. Birlik-beraberlik bu 
günler için lazımdı asıl. Bugün, Türkiye 
pandemi konusunda hâlâ büyük belir-
sizlikler içinde. Bedelini de her gün yüz-
lerce insan hayatıyla ödüyor. İyi niyetli 
bir pandemi yönetimiyle engelleyebile-
ceğimiz kayıplardı bunlar. Oysa bugün 
kaç kişinin pandemi nedeniyle öldüğü-
nü bile resmi olarak bilemiyoruz. Ama 
neticede, Erdoğan üçüncü doz aşısını 
oldu, antikorlarını 2.160’a çıkardı. 

Başarısını, en zayıfının refahıyla değil, 
en güçlüsünün iktidarıyla ölçen bu 
rejim için nihai amaca ulaşılmış oldu. 
Hamdolsun

BİR ANLAMSIZ 
KAPANMA

HAYALi BAŞARI TABLOSU

gizlenen sayılar bugün bile hâlâ tabloya 
işlenmiş değil.

Fahrettin Koca’nın halktan gizlediği 
vaka sayıları, tepki toplamaya başladı-
ğında ise 30 Eylül 2020’de bakandan, 
hem hekimlik mesleğine, hem de 
bilime doğrudan karşı duran o meşhur 
açıklama geldi: “Her vaka hasta değil-
dir.” Bu noktada, Dünya Sağlık Örgütü 
de topa girdi ve bu tip örgütlerin klasik 
tarzı olan övgüyle karışık uyarı yönte-
mini kullanarak 3 Ekim’de Türkiye’yi 
vaka sayılarını açıklamaya çağırdı. 
Bakan Koca ise AKP’nin klasik tarzı 
olan her şeyi işine geldiği gibi manipüle 
etme yöntemini kullanarak 
açıklamanın övgülü kısmını 
Türkçeye çevirerek payla-
şıp uyarı kısmını pas geçti. 

Ana akım medya, ba-
kanlığın hatalı sayıları ve 
resmi açıklamalar 
dışında hiçbir 
şey paylaşmadı. 
TTB’ye ana akım 
ve yandaş med-
yada yıllardır 
uygulanan 
ambar-
go 

Not: Bu yazı arşivden alınmıştır.



TATiL YOĞUNLUĞU

TURK ESERLERi GiBiSi YOK

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.
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Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Kurban 
Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda 

kişinin akın etmesi sonucu, ilçenin gi-
rişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tatile 
araçlarıyla gelenlerin, kilometrelerce 

kuyruk oluşturduğu görüntülendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büs-
tüne saygılarını gösterip, ardından sarılıp sevgi gösterisinde 

bulundukları görüntüleri herkesi duygulandıran Miraç Eren (8), 
Özgün Uzan (13) ve Hüseyin Uzun (13), “Atatürk, bizim için 

sevgiyi, başarıyı, gururu ve özgürlüğü ifade ediyor” dedi

Aliağa Belediyesi, kent belleğinin oluşturulması ve kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınması amacıyla başlattığı bilimsel çalışmalara 
bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Belediye, Aliağa’yı arkeolojik, kültürel, ekonomik, sosyal, folklorik, turistik ve tarihsel tüm yönleriyle 

tanıtmak ve kültürel mirası korumak için ‘Aliağa ve Çevresindeki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araştırılması’ projesini başlattı

15 bin kişiyle 
birlikte hasad

İtfaiye hızır gibi yetişti

8

COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı

ZAYİ
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Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 
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Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  

Bayram boyunca enerji konusunda yazı-
lar yazdık. İlk olarak nükleer enerjinin 
zararlarından bahsettik daha sonra rüz-

gar enerjisi gibi doğal enerjilerin zenginliğinden. 
Bugün de güneş enerjisine bir parantez açmakta 
yarar görüyorum.

Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artar-
ken bu ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor...

Otomobillerin hareket etmesi, binaların ısıtıl-
ması, fabrikaların çalışması, elektronik aletlerin 
kullanılabilmesi gibi günlük işlerimizin neredey-
se hepsi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyar. En te-
miz enerji kaynağı ise güneş. İşte güneş enerjisini 
kullanmanın 7 faydası:

1- ÇEVRE DOSTU
Hiçbir sera gazı salmayan ve herhangi bir 

egzoz gibi zararlı gaz bırakmayan güneş enerjisi 
sistemleri tamamen doğa dostudur. Çok çevreci 
olan bu sistemler, doğada bol miktarda bulunan 
güneş ile çalışmaktadır. Bundan dolayı doğayı 
kirletmemektedirler. Gelecek nesiller için yapıla-
cak en iyi şey olan temiz gelecek ancak yenilene-
bilir enerji ile mümkündür.

2- ELEKTRIK FATURASI!
Güneş enerjisinin faydaları arasında elektrik 

faturasından tasarruf alıyor. Güneş enerji sistem-
leri eğer büyük çaplı yapılırsa ve öz sermaye ile 
yapılırsa kendisini yaklaşık 5 yılda amorti edebi-
liyor. Ancak biz ev kullanıcıları için durum biraz 
karmaşık. Bunun sebebi ise resmi prosedürün 
çok meşakkatli olmasıdır. O yüzden ev tipi öz tü-
ketim modellerinde amortisman süresi 15 ila 20 
yılı bulabiliyor. Ama yinede elektrik faturasından 
tasarruf edebiliyorsunuz, süre uzunda olsa.

3- KISA AMORTISMAN IMKÂNI
Güneş enerjisinin faydaları sıralamamızda 

offgrid sistemler yer alıyor. Eğer elektrik şebekesi 
olmayan bir yerde eviniz varsa ve jeneratör gibi 
fosil yakıt tüketen cihazlar kullanıyorsanız işte 
o noktada güneş enerjisi sistemleri bulunmaz 
bir nimet oluyor. Çünkü, jeneratör kullanırken 
aylık 1000’lerce lira parayı sadece yakıta harcar-
sınız. Ancak, güneş enerjili sistem için sadece 
ilk yatırım maliyetiniz olur. Daha sonra tekrar 
para harcamak durumunda kalmazsınız. Aylık 
elektrik faturası derdiniz olmaz.

4- ZAM DERDI YOK!
Belki de güneş enerjisinin faydaları içinde en 

önemli olanlarındandır. İster şebeke destekli, 
ister şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemi 
yaptırın hiç farketmez. İki türlü de elektrik fatu-
ralarına ve diğer yakıt ürünlerine gelen zamlar-
dan etkilenmeyeceksiniz. Çünkü bu sistemin 
yakıtı güneş ve bu yakıtı bize veren doğa çok 
cömert. Bizden hiçbir karşılık beklemiyor!

Türkiye’de elektrik faturalarına yılda yaklaşık 
yüzde 5 ile yüzde 12 zam yapılıyor.

5- EVINIZE DEĞER KATAR!
Güneş enerjisinin faydaları ile evinize değer 

katabilirsiniz. Belki de göz ardı edilen bir nokta 
olsa da güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten 
bir evin değeri emsallerine göre daha değerlidir.

6- GÜVENLI YATIRIM!
Yapabileceğiniz en güvenli yatırım güneş 

enerjisine yapacağınız yatırımdır. Çünkü en 
başında en az 10 yıl devlet garantisi vardır. Dolar, 
avro gibi sürekli artış veya azalış olmaz. Geliriniz 
dolar üzerinden sabittir. Zamlardan ve enflas-
yondan etkilenmezsiniz.

7- ENERJI BAĞIMLILIĞINI ORTADAN KALDIRIR
Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler 

kesinlikle güneş enerjisine ağırlık vermelidir. 
Çünkü bu sistemler ile sadece güneşe bağımlı 
olursunuz. Ve hiçkimseye minnet etmek zorun-
da kalmazsınız. Belki, güneş enerjisini belli bir 
kapasiteye kadar kullanabiliriz ama bu bile dışa 
bağımlılığı çok fazla miktarda engeller. Almanya 
gibi güneşi neredeyse olmayan bir ülkede, 30.000 
MW enerji sadece güneşten elde ediliyor.

Bizim ise Hes, Res, Ges, Termik ve Doğalgaz ile 
üretim yapan tesislerin kurulu gücünün toplamı 
72.000 MW ‘tır. Gerisini siz hesap edin…

Neden güneş 
enerjisi?

EDREMIT ilçesinde geçtiğimiz 
günlerde Akçay Zehra Baysal 
Anaokulu’nun pencere sineklik-

lerine zarar verildiğini fark eden okul 
müdürü Ezgi Tüzün, güvenlik kamera-
larını incelerken ilginç ve duygju yüklü 
bir görüntü ile karşılaştı. Tüzün, okul 
bahçesinde oynayan 3 çocuğun Ata-
türk’e olan sevgi gösterilerini gördü. 
Tüzün, görüntülerde 3 çocuğun Atatürk 
büstü önünde önce saygı duruşunda 
bulunduğu, ardından sarılıp sevgi 
gösterisinde bulunduklarını izledi. Bu 
görüntüler karşısında duygulanan Ezgi 
Tüzün, durumu durumu Edremit İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ile 
paylaştı.
Hepsiyle gurur duyuyoruz
Yakup Özbek’in bulunmasını istediği 
çocuklarla ilgili araştırma yapan Ezgi Öz-
bek, Miraç, Özgün ve Hüseyin’in Akçay 

Mahallesi 540 Sokakta oturduğunu tespit 
etti. Miraç Eren, Özgün Uzan ve Hüse-
yin Uzun’a ulaşan Anaokulu Müdürü 
Ezgi Tüzün, kendilerini okula davet etti. 
Çocukları tebrik eden Tüzün, “Okuldaki 
sinekliklerin kırıldığını fark ettim. Ardın-
dan, çocuklarımızın bu güzel görüntüle-
rine rastladım. Durumu İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Yakup Özbek ile paylaştım. 
Çocukları bulmamı istedi. Onları buldum 
ve okula getirdim. İçten ve samimi şekilde 
duygularını ifade etmeleri nedeniyle ken-
dilerine teşekkür ediyorum” dedi. Anıt-
kabir’e hiç gitmediklerini söyleyen Miraç 
Eren, Özgün Uzan ve Hüseyin Uzun, 
“Anıtkabir’e hiç gitmedik. Atatürk’ü çok 
seviyoruz. Bahçede oynadıktan sonra da 
Atatürk’e sarılıp, ayrılmak istedik. Ata-
türk bizim için sevgiyi, başarıyı, gururu ve 
özgürlüğü ifade ediyor. Onu çok seviyo-
ruz. Anıtkabir’i görmek istiyoruz” diye 
konuştu. DHA

KURBAN Bayramı’nı 
turistik beldelerde 
geçirmek isteyen Tür-

kiye’nin dört bir yanındaki va-
tandaşlar, Bodrum’a akın etti. 
9 Günlük bayram tatilini fırsat 
bilen çok sayıda yerli turist, 
araçlarıyla ilçenin girişinde 
kilometrelerce kuyruk oluş-
turdu. Bodrum’un Türkiye’nin 
en gözde tatil merkezlerinden 
biri olduğu ve yoğun bir talep 
aldığını dile getiren Bodrum 
Otelciler Derneği (BODER) 
Genel Sekreteri Yiğit Girgin, 
“Artan bu talepler nedeniyle 
tatili için özel araçları ile gelen 
misafirler trafikte yoğunluk 
ve aksamalara neden olu-
yor bununla ilgili şikayetler 

alıyoruz. Özellikle dağıtım 
işi yapan sektör temsilcileri 
trafikte aksamalar nedeniyle 
gecikmeler yaşanabilir. Toplu 
taşıma seferlerinde aksaklıklar 
meydana geliyor. Bununla ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
bir çalışma yaptığını biliyoruz. 
Umarım en kısa sürede bu 
sorunun önüne geçilir. Talep-
lerin fazla olması dolayısıyla 
bu sorunun yaşandığını dile 
getirebiliriz. Kurban Bayramı 
ve ve ardından dün açıklanan 
9 günlük tatilin ardından nüfus 
yoğunluğu yaşanacaktır. Şu 
Anda doluluk oranları bekle-
diğimizin üstünde ama bayram 
sonrası tatil devam edecektir. 
Bodrum’da her kesime hitap 

edecek konaklama tesisleri 
mevcuttur. Gelen misafirleri-
mize tam dolu diyemeyiz her-
kese yetecek kadar yerimiz var. 
Dün açıklanan 9 günlük Bay-
ram tatili açıklamasının ardın-
dan ı buna bağlı olarak artan 
trafik yoğunluğu yaşanmakta 
turizm sektörüne hizmet eden 
sektör temsilcileri olarak bu 
durumdan memnunuz. Halen 
devam eden rezervasyon ve 
talepler devam etmekte biz 
sektör temsilcileri olarak her 
türlü önlemimizi olarak hazırız 
güzel bir Bayram tatili geçir-
meyi düşünüyorum. Bodrum’a 
gelen tatilci misafirlerimiz en 
güzel şekilde ağırlayacağız 
söylemek istiyorum” dedi.

ALIAĞA Belediye Başkanı Serkan Acar’ın 
bölgenin kültürel mirasını koruyup geleceğe 
taşımak amacıyla oluşturduğu ‘Kültür Vizyo-

nu’ çerçevesinde başlatılan çalışmalarla, Aliağa ve 
çevresinde Türk kültürü izleri, zengin Yörük kültü-
rüne ait miras ortaya çıkarılıyor. Aliağa ve Çevresin-
deki Türk Eserleri ve El Sanatı Ürünlerinin Araş-
tırılması projesi saha çalışmaları ilk olarak Helvacı 
mahallesinden başladı. Saha araştırmaları Ardahan 
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Be-
kir Deniz ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Subaşı tarafın-
dan gerçekleştiriliyor.  Proje kapsamında, Aliağa ve 

çevresinde cami, çeşme, türbe, yatır, köprü ve mezar 
taşları ile halı, kilim, ehram, oya, işleme, örgü işleri, 
bakır, sepet örücülüğü ve benzeri el sanatı ürünlerini 
ve özelliklerini araştırıyor.
Yöresel özellikleri var

Yaptıkları incelemeler ve vatandaş mülakatla-
rında, Helvacı’nın kendine özgü bir kiliminin ve 
dokumacılık geleneğinin olduğunu belirlediklerini 
dile getiren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Deniz, 
“Helvacı Yörüğü kilimleri, Türk kilim sanatı içinde 
önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü malzeme, 
teknik, boya, renk, nakış, kompozisyon özellikleri 
olan bir dokumadır. Türk müzelerinde çok az örneği 

bulunan bu kilimler söylenilenlerin aksine, hâlâ 
halk arasında kullanılmaya ve yaşatılmaya devam 
ediyor. Anadolu’da her dokuma merkezinde 
kendilerine özgü halı ve kilimler mevcuttur. 
Ancak Helvacı kilimleri de yöresel özellikleri 
ile dikkat çekiyor. Helvacı kilimleri, bir bölümü 
Manisa, bir bölümü İzmir’e bağlı olan Yunddağ, 
Kozak, Madra çevresi ve Yağcıbedir kilimleriy-
le çok yakın benzerliklere sahip. Bu kilimlerin 
tarihsel gelişimi içindeki özelliklerini tespit edip 
yeniden dokutturulmak suretiyle turizme kazan-
dırılmasının yanı sıra Aliağa yöresi kilimi adıyla 
da coğrafi işaret ve marka değeri oluşturulup 
tescillenmesi yöre kültürünün yaşatılması ve ta-
nıtılması bakımından büyük önem taşıyor” dedi.

KAYISININ başkenti olarak anılan 
Malatya’da hasat, 15 bin mevsimlik 
işçi ile devam ediyor. Kalitesine göre 
kilosu 10- 30 lira olan kayısıda bu yıl 
391 bin 88 ton rekolte bekleniyor

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağa-
cından 9 milyonuna yakınının yetiş-
tiği ve kuru kayısı ihracatının yüzde 
85’inin karşılandığı Malatya’da hasat 
dönemi sürüyor. Gaziantep baklavası 
ve Aydın incirinden sonra AB tara-
fından coğrafi işaret tescili verilen 
üçüncü ürün olan Malatya kayısı-
sında bu yıl 391 bin 88 ton rekolte 
bekleniyor. 15 Haziran’da başlayan 
kayısıda hasat dönemi, temmuz ayı 
sonunda sona eriyor. 15 bin işçi ile 
hasadı devam eden kayısının kilosu, 
boyutu ve kalitesine göre 10 ile 30 
lira arasında alıcı buluyor. Bu yılın 
verimli olduğunu belirten çiftçiler ise 
fiyatın kendilerini memnun ettiğini 
söylüyor. Üreticiler de ürünün büyük 
bölümünü güneşte kurutup, çekirde-
ğinden ayırdıktan sonra depolayarak, 
kuru kayısı olarak sattıklarını dile 
getiriyor. 

BATMAN’DA bir evde çıkan 
yangında mahsur kalan kedi, 
itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Dumandan etkilenen kedi, 
itfaiye eri tarafından uygu-
lanan kalp masajı ile hayata 
döndü. Olay, öğle saatlerinde 
kent merkezindeki Şafak 
mahallesinde meydana geldi. 
Bir apartmanın 3’üncü katında 
oturan Ulutaş ailesi, alışveriş-
te oldukları sırada evlerinde 

elektrik kontağından kaynaklı 
yangın çıktı. Çevredekilerin ih-
barıyla olay yerine ekipler sevk 
edildi. Yangını büyümeden 
söndüren itfaiye ekipleri, evde 
mahsur kalan bir kedi için de 
seferber oldu. İtfaiye eri Nezir 
Uğurlu, yangın çıkan evde 
dumandan etkilenen kediyi, 
uyguladığı kalp masajıyla haya-
ta döndürdü. Kedi, daha sonra 
Ulutaş ailesine teslim edildi.

DENIZLI’DE 1 lira 50 
kuruştan satılan 200 
gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruş zam yapılarak 
1 lira 75 kuruşa yükseltildi. Denizli Fırıncılar 
Odası Başkanı Bekir Karadaban, ekmeğe zam 
yapıldığını ve 200 gram ekmek fiyatının 1 lira 
75 kuruş olduğunu belirtti. Ekmek zammı ta-
lebinin karara bağlandığını söyleyen Karada-
ban, “Cumartesi gününden itibaren ekmeğe 
zamlı fiyatlar uygulanmaya başlanacak. Un ve 
unlu mamullerdeki maliyetlerin de de artışlar 
oldu. Fiyatlara düzenleme getirilmesi için zam 
kararı bağlandı. Denizli’de 1 lira 50 kuruştan 
satışa sunulan 200 gram ekmek 0.25 kuruş 
zam ile 1 lira 75 kuruştan satılacak” dedi.

Denizli’de 
ekmeğe

zam geldi
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı

ZAYİ
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Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürlüğü
işlet kayıt belgesi kaybettim. Hükümsüzdür.

E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA

Barış KIŞ
barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 
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Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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SON dönemin genç, güzel ve başarılı 
oyuncuları arasında yer alan Gülderen 
Güler, canlandırdığı son karakter-

le birlikte adını binlerce kişiye duyurdu. 
Diziden ayrılan güzel oyuncu şimdi farklı 
hedefler ve projeler için çalışıyor. Güler ile 
oyunculuktan özel dünyasına, aşk hayatından 
hedeflerine kadar birçok konuda konuştuk...

■ Gülderen merhaba... Herkes seni 
ekranda tanıyor ama hayatını bilen sayısı 
az diye düşünüyorum. Gülderen Güler 
kimdir? Anlatır mısın...

Merhabalar... Ben İstanbul’da doğdum. 
Ailemin tek çocuğuyum. Çocukken çocuk 

modellik ve oyuncu-
luk yaptım fakat ai-
lem okuluma öncelik 
vermemi istediği için 
o dönemde devam 
edemedim. Şimdi 
son 5 yıldır bilfiil 
oyunculuk yapıyo-
rum. Bir projenin 
içinde olduğumda 
ekstra herhangi 
bir şeye enerjimi 
yönlendirmem çok 
zor oluyor. Tüm 
vaktimi işime 
ayırmayı tercih 
ediyorum. Bu 
yüzden de ha-
yatım tamamen 

işim oluyor. Başka bi 
projeye geçiş aşamamda, boşta olduğumda 
da genelde dinlenmeyi tercih ediyorum. 
Zaten evcimen bir insanım. Evde vakit geçir-
meyi çok seviyorum. Dışarı genelde işlerimi 
halletmek için çıkan bir insanım. Ama bu 
pandemi sürecinde zaten evde geçen hayatı-
mın “evde geçmek zorunda olması” beni bile 
rahatsız etti. Fakat dediğim gibi zaten alışkın 
olduğum bir durumdu zorlanmadım. 

■ Şu anda oyunculuk yapıyorsun. 
Çocukluktan gelen bir isteğin var mıydı? 
Nasıl şekillendi bu fkir sende?

Çocukken her şey olmak istiyordum. Her 
çocuk gibi benimde sürekli fikrim değişiyor-
du. Oyunculuk gibi bir hayalim ya da isteğim 
yoktu açıkçası. Hatta sanatla ya da oyuncu-
lukla alakası olmayan tercihler yapıyordum. 
Daha sonrasında lisedeyken bunu istediğimi 
keşfettim. O dönemde eğitim almaya başla-
dım. Şanslı olduğum noktalar oldu. Benim 
için her şey beklediğimden güzel ilerledi 
diyebilirim.

■ Oyuncu olmasan hangi mesleği 
yapardın?

Psikolog olmak isterdim. Bunu hep söyle-
mişimdir insan psikolojisi çok ilgimi çekiyor. 
Gerçi bu dönemde artan psikolojik rahat-
sızlıkların konu alındığı dizileri izlemek, 
oradaki zorlukları görmek biraz ağır geldi. 
Yapmak isterdim ama yapabilir miydim şu 
an kestiremiyorum.

■ İşin hayatında neleri değiştirdi?
İşim hayatımda büyük değişiklikler sağla-

madı. Ya da şu an alıştım bilemiyorum. Ben 

oyunculuğu sadece iş olarak görüyorum. 
Para kazandığım ve yaparken çok keyif 
aldığım bir iş olarak... Malum ekranda olmak 
bazı insanlarda sanki bir güç göstergesiymiş 
gibi algılanıyor. Bu işi yaptığı için ayrıcalık 
bekleyen ya da olduğu işin onsuz olamayaca-
ğını sanıp bunu kullanmaya çalışan çok insan 
var sektörde. 

■ Belki henüz yolun başındasın ancak 
ekrana ilk çıktığın andan bu zamana 
kadar nasıl tecrübeler edindin?

Çok insan tanıdım. Çok güzel insanlar da 
tanıdım çok zor insanlar da... Kriz yönetmeyi 
öğrendim. Dizi her zaman bir yayın yetiştir-
me çabasıdır bilen bilir. Alternatif çözümler 
bulmayı, farklı bakış açılarıyla durumları 
yorumlamayı öğrendim. Oyunculukla ilgili 
neyin nasıl olması gerektiğiyle beraber nasıl 
olmaması gerektiğini de öğrendim. Bir de 
ben işin kamera arkasına çok önem veririm. 
Diğer birimleri de öğrenmek için çok çabala-
dım ve çok soru sordum. “Bu neden böyle?” 
“Bunun adı ne?” “Bu ne işe yarıyor?” Tüm 
ekipmanın her parçasını bile öğrenmeye 
çalıştım. 

■ Kendini eleştiriyor musun? Eksik 
gördüğün veya ‘şunu iyi yapıyorum’ dedi-
ğin yanların hangisi?

Kendimi çok sert eleştiriyorum. Her sah-
nemi birden çok kez izlerim. Yanlış olduğu-
nu düşündüğüm her oyunum için kendime 
çok kızarım. Her zaman gelişme aşamasında-
yım tabiki hata yapıyorum ve yapacağım da. 
Ama benim dışımdaki etkenlerden kaynaklı 
birçok hatanın olduğunu da gözlemleyebi-
liyorum. Kendimi eleştirirken işin içindeki 
diğer insanları da eleştiriyorum. Şunu çok iyi 
yapıyorum da diyemem. Ama başarı kazan-
mak istediğim her noktada elimden gelen 
her şeyi yapıyorum diyebilirim.

■ Kariyerini daha iyi bir 
noktaya taşımak için herhan-
gi bir ders, eğitim ya da kurs 
alıyor musun?

Şuan almıyorum. En iyi eğiti-
min işin içinde olmak olduğunu 
düşünüyorum. Daha öncesinde 
eğitimler aldım, kurslara 
gittim, oyuncu koçlarıyla 
çalıştım... Tabiki bana 
olan katkılarını yad-
sıyamam ama bir 
projenin içindey-
ken öğrendikle-
rimi onlardan 
öğrenemezdim.

■ Oyunculuk 
alanında hedefle-
rin neler?

Tabiki kendi sevi-
yemin en üst noktasına 
erişebilmek. Kariyer olarak 
baktığımızda herkes gibi 
en iyi projelerde en iyi 
karakterleri canlandır-
mayı tabiki isterim. Fakat 
başarının bana verilenin en 
iyi şekilde değerlendirilmesi 

olduğuna inanıyorum. Bu yüzden hedefim 
hangi işte hangi karakteri oynarsam oynaya-
yım kendimi izlediğimde hata bulmadığım, 
arkama yaslanıp “evet bu sefer tam olmuş” 
diyebileceğim noktaya erişebilmek.

■ İdol olarak gördüğün ya da kendine 
rol model belirlediğin oyuncular kim?

İzlediğimde çok beğendiğim isimler tabiki 
var. Ama idol olarak gördüğüm kimse yok. 
Hayranlıkla izlediğim, izlerken “bu kadarını 
da nasıl yaptın” diye düşündüğüm oyuncular 
var. Ama benim biri gibi olma ya da birinin 
üstüne çıkma gibi bir planım da hedefim de 
yok.

■ Hangi oyuncularla aynı projede yer 
almak ve karakterde oynamak istersin?

Haluk Bilginer... Onunla oynayacağım tek 
bir sahnenin bile benim için çok büyük bir 
eğitim olacağına inanıyorum.

■ Bugüne kadar oynadığın rollerde 
kendine en yakın gördüğün hangisi?

Behice. Şu ana kadar çok iyi niyetli karak-
terleri canlandırdım. Özellikle son oynadı-
ğım karakterin gerçek dünyada var olduğuna 
inanmıyorum. Behice daha ayakları yere ba-
san, daha gerçek tepkiler veren ve oynarken 
en zevk aldığım karakterdi. 

■ Gelelim özel hayata... Gülderen ger-
çek hayatta nasıl biri?

Özel hayatımda herkes gibiyim. Çok film 
izlerim. Bölüm bölüm bir hikayeyi izlemeye 
tahammülüm ve sabrım yok. Bu yüzden dizi 
izleyemem. Kitap okurum. Tarihe ilgim arttı 
bu sıralar. Playstation oynamayı çok seviyo-
rum. Bir de yemek programlarına ilgi duyu-
yorum. Dünya mutfağındaki birçok yemeğin 
yapım aşaması bana ilginç geliyor.

■ Sevgilin var mı? Sevgili olarak Gülde-
ren zor bir karakter mi?

Evet erkek arkadaşım var. Çabuk vazgeçe-
bilen bir insanım. Her konuda... Sadece iliş-

kiler değil profesyonel hayatta da. Bu, bazı 
durumlarda karşı tarafı zorluyor olabilir. 

■ Bundan sonrası için bir teklif var 
mı önünde? Neye göre tercih yapacak-
sın?

Evet yeni sezon için görüştüğümüz 
bir yer var. Kariyerim için en iyi 

olacağını düşündüğüm işi 
tercih edeceğim. 

■ Sosyal medyada da 
oldukça popülersin. 100 

binden fazla takipçin var. 
Oradaki dünyan ve sanal 
dünyaya bakış açın nasıl? İyi 
olduğu kadar kötü yanları 
da konuşuldu hep.
Son dönemde “Instagram 

gerçek hayat değildir” sloganını 
çok görüyorum ve sonuna kadar katı-
lıyorum. Herkes çok mutlu, herkes en 
iyi halleriyle en doğru açılardan çektiği 
fotoğrafları paylaşıyor. Buna ben de 

dahil. Ama Instagram’da gezmenin 
ciddi bir özgüven kaybına sebep 

olabileceğine inanıyorum. Kimse 
sosyal medyada göründüğü kadar 

mükemmel değil.

Bir insan ömrü için uzun sayılabilir ancak sadece 4 yıldır oyunculuk yapan ve ekranlarda canlan-
dırdığı tüm karakterlerle izleyicilere dokunmayı başaran Gülderen Güler artık yepyeni bir hayata 

başlıyor. Rol aldığı son projede adını daha da güçlü bir şekilde duyuran güzel oyuncu DAMGA’ya 
konuştu. Güler; “Beğendiğim isimler var ancak idol olarak gördüğüm kimse yok” dedi

TRT Ortak Yapımı “Gölgeler İçinde” filmi, Los Angeles’ta düzenlenen Güney 
Doğu Avrupa Film Festivali’nde En İyi Sinematografi Ödülü’nün sahibi oldu

her şeyi yapıyorum diyebilirim.
Kariyerini daha iyi bir 

noktaya taşımak için herhan-
gi bir ders, eğitim ya da kurs 
alıyor musun?

almıyorum. En iyi eğiti-
min işin içinde olmak olduğunu 
düşünüyorum. Daha öncesinde 
eğitimler aldım, kurslara 
gittim, oyuncu koçlarıyla 
çalıştım... Tabiki bana 
olan katkılarını yad-
sıyamam ama bir 
projenin içindey-
ken öğrendikle-
rimi onlardan 
öğrenemezdim.

Oyunculuk 
alanında hedefle-

kendi sevi-
yemin en üst noktasına 
erişebilmek. Kariyer olarak 
baktığımızda herkes gibi 
en iyi projelerde en iyi 
karakterleri canlandır-
mayı tabiki isterim. Fakat 
başarının bana verilenin en 
iyi şekilde değerlendirilmesi 

Evet erkek arkadaşım var. Çabuk vazgeçe-
bilen bir insanım. Her konuda... Sadece iliş-

kiler değil profesyonel hayatta da. Bu, bazı 
durumlarda karşı tarafı zorluyor olabilir. 

■ Bundan sonrası için bir teklif var 
mı önünde? Neye göre tercih yapacak-
sın?

Evet yeni sezon için görüştüğümüz 
bir yer var. Kariyerim için en iyi 

olacağını düşündüğüm işi 
tercih edeceğim. 

oldukça popülersin. 100 
binden fazla takipçin var. 

Oradaki dünyan ve sanal 
dünyaya bakış açın nasıl? İyi 
olduğu kadar kötü yanları 
da konuşuldu hep.
Son 

gerçek hayat değildir” sloganını 
çok görüyorum ve sonuna kadar katı-
lıyorum. Herkes çok mutlu, herkes en 
iyi halleriyle en doğru açılardan çektiği 
fotoğrafları paylaşıyor. Buna ben de 

dahil. Ama Instagram’da gezmenin 
ciddi bir özgüven kaybına sebep 

olabileceğine inanıyorum. Kimse 
sosyal medyada göründüğü kadar 

mükemmel değil.

En son izlediğin film ve 

dizi hangisi?

■ Son izlediğim film I 

See You, dizi izlemiyo-

rum. 
En sevdiğin renk?

■ Kırmızı ve turuncu.

Hangi takımlısın?

■ Galatasaray.

Deniz mi orman mı?

■ Orman.

Yaşamak istediğin 

şehir?
■ Londra.

5 kısa soru

Gölgeler içinde ödülle döndü

Göbeklitepe 
HEDiYESi

TRT’DEN yapılan açıklamaya göre, dünya 
prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film 
Festivali’nde yapan Erdem Tepegöz’ün 

yeni filmi “Gölgeler İçinde”, festival yolculuğuna 
devam ediyor. Geçen ay Fantaspoa Uluslararası 
Fantastik Film Festivali’nde başrol oyuncusu 
Numan Acar ile “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü 
alan yapım, mayıs ayında Los Angeles’ta düzen-
lenen South East European Film Festivalinde 
“En İyi Sinematografi” ödülüne layık görüldü. 
Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde gerçekleştiren yapım, festival-
den Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi 
Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle 

dönmüştü. “Gölgeler İçinde”, 8. Boğaziçi Film 
Festivali’nde de jüri tarafından “En İyi Yönet-
men” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülle-
rine layık görülmüştü. Erdem Tepegöz’ün yazıp 
yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works’un, 
ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği film, il-
kel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden 
birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan 
hayatlarına odaklanıyor. Çekimleri Gürcistan’da 
hala aktif olan bir maden kasabasında yapılan 
bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan 
Acar yer alırken, ona Vedat Erincin, Ahmet Me-
lih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak 
ve Selin Kavak eşlik ediyor.

DÜNYANIN bili-
nen en eski ve en 
büyük inanç merkezi 

Göbeklitepe’de yer alan 5,5 
metrelik “P18” numaralı 
dikili taşın kopyası Birleş-
miş Milletler (BM) Genel 
Merkezi’nde sergilenecek. 
Kültür ve Turzm Bakanlığın-
dan yapılan açıklamaya göre, 
Şanlıurfa’da 12 bin yıllık 
geçmişiyle “tarihin sıfır nok-
tası” şeklinde nitelendirilen 
Göbeklitepe’nin “D yapısı” 
olarak adlandırılan bölümün-
deki “P18” numaralı dikili 
taşın (stel) sert kireç taşından 
yapılacak kopyası, BM’ye 
resmi sanat hediyesi olarak 
sunulacak. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
2019’da açılışını yaptığı ve 
o senenin “Göbeklitepe 
Yılı” ilan edilmesiyle yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin odak 
noktası haline gelen Göbek-
litepe’nin “P18 Steli” New 

York’taki Birleşmiş Milletler 
Genel Merkezi’nde sergi-
lenen ikinci Anadolu eseri 
olacak. BM Genel Merke-
zi’nde kalıcı olarak sergile-
necek eser, Göbeklitepe’nin 
evrensel kültür mirası özelli-
ğini tanıtma fırsatı sunacak. 
Hititler ile Mısır arasında 
milattan önce 1280’li yıllarda 
yaşanan Kadeş Savaşı sonrası 
imzalanan ve İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri’nde sergilenen, 
diplomatik metinlerin en eski 
örneklerinden Kadeş Barış 
Antlaşması metninin büyütül-
müş bakır kopyası, 1970’te 
dönemin BM Genel Sekrete-
ri U Thant’a sunulmuştu.

Göbeklitepe’ye ait bir 
eserin kopyasının BM’de 
Türkiye’den ikinci eser 
olarak sergiye sunulması 
için de Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı yetkilile-
rince 2019’da ön temaslarda 
bulunulmuştu.

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç 
merkezi Göbeklitepe’de yer alan “P18” nu-
maralı dikili taşın kopyası Birleşmiş Milletle-

re resmi sanat hediyesi olarak sunulacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 
(MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feza 
Can ve araştırma görevlisi Dr. Başak 

Ulaşlı, güvenlik güçlerinin başarılı 
operasyonlarıyla terörden arındırılan 
Amanos Dağları’nda, gece kurdukları 
özel platformda hedef kitlelerindeki 

gece kelebeklerini kayıt 
altına alıyor. İki kadın aka-
demisyen bilimsel bir ça-

lışma için coğrafi yapısı ve 
iklimiyle yaban hayatına yaşam alanı 
sunan Amanoslar’da gece kelebekle-
rinin izini sürüyor. Can ve Ulaşlı, bu 
amaçla ilk olarak havanın kararma-
sıyla hedef kitlelerindeki kelebekleri 
ışığa çekmek için kurdukları perde ve 
ışık yardımıyla hazırladıkları tuzak-

larda gece kelebeklerini gözlemeye 
başlıyor. Sabah saatlerine kadar 

süren çalışmada, tanımlanmasına ih-

tiyaç duyulan türler ayrılarak tüplere 
alınıyor ve laboratuvar ortamında 

inceleniyor. Gecenin karanlığında ve 
ıssızlığında zaman zaman da güven-
lik güçlerinin desteğiyle kelebek izi 
süren kadınlar, yaptıkları çalışmayla 

Hatay’ın gece kelebeklerini kayıt 
altına alıyor. Prof. Dr. Can, yaptığı 

konuşmada, Amanoslar’daki gece ke-
lebek türlerini çalışmak için 20 yıldan 

fazla bilimsel çalışma yürüttüğünü 

söyledi. Şimdiye kadar yüzlerce tür 
gece kelebeğini kayıt altına aldıkla-
rını belirten Can, farklı ekosistemleri 
bünyesinde barındırması nedeniyle 
canlılar için önemli bir yaşam alanı 
olan Amanos Dağları’nın faunasıyla 

ilgili çeşitli canlı gruplarının belir-
lenmesi için çalışmaların yapıldığını 
ancak kelebeklerle ilgili çalışmaların 
sadece gündüz türleriyle sınırlı kaldı-

ğını dile getirdi.

Kelebek aşkına
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DİBEYBE, New York’ta 
düzenlenen Libya konulu 
Birleşmiş Milletler (BM) Gü-

venlik Konseyi toplantısında, ülkenin 
son siyasi ve güvenlik durumuyla 24 
Aralık’ta yapılması planlanan ulusal 
seçimler hakkında konuştu. Seçimlerin 
desteklenmesi için bakanlık düzeyinde 
bir kurul oluşturduklarını kaydeden 
Dibeybe, “Temsilciler Meclisi ta-
rafından hala bütçe onaylanmadığı 
halde Yüksek Seçim Komisyonu için 
imkanlar nispetinde finansman tahsis 
ettik.” dedi. Libya Başbakanı, ülkede 
bölünmüş haldeki devlet kurumlarının 
birleştirilmesi noktasında Ulusal Birlik 
Hükümet olarak önemli ilerlemeler 

kaydedildiğini belirtirken, ordunun 
birleştirilmesinin önündeki engellere 
vurgu yaptı. Ordu ve güvenlik kurum-
larının birleştirilmesi için uluslararası 
toplumdan Libya’ya destek vermesini 
isteyen Dibeybe, şöyle devam etti: 
“Paralı askerlerin ve yabancı savaşçı-
ların varlığının devam etmesi, şu anki 
siyasi sürecin, ateşkesin devamlılığının 
sağlanması için harcanan çabaların 
ve ordunun birleştirilmesinin önünde 
gerçek bir tehlike oluşturuyor. Ulusal 
Birlik Hükümeti, paralı askerlerin ve 
yabancı savaşçıların Libya toprakların-
daki varlığının devam etmesinin kabul 
edilemez olduğunu ve bunların derhal 
ve eşzamanlı olarak ayrılmalarının 

zorunlu olduğunu vurgulamaktadır.” 
Libya’nın batısında BM nezdinde 
meşru Ulusal Birlik Hükümeti ve bağlı 
ordu bulunurken, ülkenin doğusunda 
ise Bingazi merkezli gayrimeşru güçle-
rin lideri Halife Hafter ve ona destek 
veren binlerce paralı asker bulunuyor. 
Libya’daki taraflar, 23 Ekim 2020’de, 
İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan 
görüşmeler sonucunda ateşkes anlaş-
masına varmıştı.

RUSYA’NIN bölgeye olan ilgisi ise birkaç 
asır öncesine dayanıyor. Altın Orda 
Devleti’nin mirasçı hanlıklarını ele 

geçiren Rusya, daha 16. yüzyılda Orta Asya 
ve Kafkasya’ya komşu oldu. Özellikle I. Petro 
döneminden itibaren Ruslar, bu coğrafyaları da 
kendi hakimiyetleri altına almak için harekete 
geçtiler. İngilizlerin bölgeye ilgi duymaya baş-
laması Rusya’nın Türkistan’a askerî seferlerini 
hızlandırdı. Benzer şekilde Afganistan da Rus 
ve İngiliz imparatorlukları arasında mücadele 
alanı haline gelerek “Büyük Oyun”a sahne oldu. 
Afganistan’ın Rusya açısından önemi, ekonomik 
çıkarların yanı sıra kendi sınırları içerisine yeni 
dahil edilen toprakların güvenliğinin sağlanması 
ve burada dış güçlerin etkinliklerinin azaltıl-
ması gibi faktörlerle açıklanır. Nitekim 1919’da 
Afganistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine 
Sovyet Rusya bu ülkeyi hemen tanıdı ve taraflar 
arasında diplomatik münasebetler tesis edil-
di. Sovyetler Birliği’nin kurulması ve özellikle 
de Soğuk Savaş’ın başlamasıyla Afganistan’ın 
Rusya açısından önemi daha da arttı. Moskova, 
Afganistan’ı hem ideoloji ihracatında “yeni bir 
pazar” hem de Güney Asya’da kendi etkisini 
artırma sürecinde bir “köprü” olarak gördü. 
1954-1978 yıllarında Afganistan’a verilen 1 mil-
yar dolar değerindeki destek de, Afganistan’la 
enerji ve askeri alanlarda geliştirilen işbirliği 
de bununla açıklanıyor. Moskova’nın yıllarca 
desteklediği ve yatırım yaptığı Afganistan’da 
kendisine yakın çevrelere karşı bir darbenin ger-
çekleştirilmesi ise ülkede yaklaşık 10 yıl süren ve 
büyük bir hezimetle sonuçlanan Sovyet işgaline 
neden oldu.
Rus dış politikasında Afganistan’ın konumu

SSCB’nin yıkılmasıyla Rusya’nın Afganis-
tan’la sınırı kalmasa da Afganistan’ın Kremlin 
açısından önemi azalmadı. Bunun altında yatan 
faktörler, bir buçuk asır öncesindeki faktörlerle 
aynı: Güvenlik, ekonomi ve dış güçlerin böl-
gedeki etkinliklerinin azaltılması. Bu nedenle 
Rusya Sovyetler dönemi sonrası bölgeye doğru-
dan bir müdahalede bulunmasa da Afganistan 
konusu Kremlin’in gündeminde hep önemli bir 
yer tuttu. Bilindiği üzere Kremlin, yakın çevre-
sine büyük önem veriyor. Özellikle 21. yüzyılın 
başından itibaren Moskova, kendi güvenliğinin 
garantisi olarak gördüğü Orta Asya ve Kaf-
kasya’da etkinliğini artırdı. Moskova buralara 
yapılan küçük müdahaleyi dahi kendisi için bir 
tehdit olarak algılıyor ve yeni “Büyük Oyun”-
lar ortamının oluşmasına karşı çıkıyor. Zira 
bölgenin istikrarsızlaşması Rusya’nın bölgedeki 
siyasi, askeri hedefleri ile ekonomi ve enerji 
projelerine zarar verebilir ve dahası bu istik-
rarsızlık Rusya’ya da yayılabilir. Orta Doğu ile 
Afganistan’daki gelişmeler ise Rusya’nın yakın 
çevresinde güvenliğin sağlanmasında büyük rol 
oynuyor. Yine Rusya’nın Afganistan’a komşu 

Tacikistan’da askeri üs bulundurmasının 
başlıca sebebi, Orta Asya’da kendi etkinli-
ğini artırıp dış güçlerin varlığını minimum 
seviyeye indirmek. İkincisi, Afganistan’daki 
istikrarsızlığın Tacikistan’a, ardından Orta 
Asya’nın tamamına ve Rusya’ya kadar 
yayılma tehdidini engellemek. Nitekim 
Afganistan-Tacikistan sınırında da Taci-
kistan’da bulunan Rus askeri üssündeki 
askerler görev yapıyor. Dolayısıyla her ne 
kadar Moskova, ABD’nin Afganistan’dan 
çekiliyor olmasından memnun olsa da 
ABD’nin tamamen çekilmesiyle birlikte Afga-
nistan’ın istikrarsızlaşmasını ve en önemlisi de 
bunun komşu coğrafyalara yayılmasını istemiyor. 
2003 yılında terör örgütü listesine dâhil ettiği 
Taliban yetkilerini bu süreçte Moskova’da kabul 
etmesinin sebebi de bu. Bu görüşmenin başka 
sebepleri de var: Kremlin, Amerikan askerleri-
nin bölgeden çekilişine paralel olarak Taliban’ın 
ülkeye “dönüş” yaptığını ve yeni şartlarda 
yeniden önemli bir güç olarak ortaya çıktığını 
görüyor. Dolayısıyla Taliban’ı görmezlikten ge-
lip diyaloğu yalnızca mevcut Afganistan iktida-
rıyla devam ettirmesi, Moskova’nın “kaybetme” 
riskini artırıyor. Özellikle son dönemde Mosko-
va, Ermenistan, Moldova ve Libya örneklerinde 
olduğu gibi Rusya, bir tarafı açıkça desteklese de 
alternatif güçlerle de iletişimini tamamen kesmi-
yor. Zira böyle bir siyaset daha önce Ukrayna’da 
ve diğer bölgelerde Kremlin’e pahalıya mal 
olmuştu. Rus yetkililer Moskova’da Taliban’la 
görüşerek, ABD’nin çekilmesinden sonra bu 
ülkede en önemli arabulucu güç olma konu-
sunda da önemli adım atmış oldular. Rusya, bir 
taraftan kendi kaygılarını ortadan kaldırırken 
diğer taraftan uluslararası kamuoyuna “ABD 
her yerde olduğu gibi bu ülkeyi de karıştırıp 
gitti. Rusya ise tarafların masaya oturmalarını 
sağlıyor.” mesajını verecek. Böylece Suriye 
ve Karabağ’dan sonra uluslararası arenadaki 
etkisini ve rolünü bir kez daha sergileme şansı 
elde edecek.
Doğrudan müdahale ihtimali

Peki, Rusya’nın doğrudan Afganistan’a bir 
müdahalesi olur mu? Rus yetkililerinin açıkla-
malarına ve muhtemel bir müdahalenin Rusya 
açısından taşıdığı risklere bakıldığında bunun 
pek mümkün olmadığı söylenebilir. Bu coğrafya-
yı yakından bilen Rus yetkililer, burada bir savaş 
kazanmanın gerçekçi olmadığını iyi biliyorlar. 
Kaldı ki Sovyet askerlerinin burada hezimete 
uğrayıp ülkeyi terk etmeleri de hafızalardan 
silinmiş değil. Dahası, 1979-1989 yıllarında esir 
düşen Sovyet askerlerinin akıbeti hala resmi gö-
rüşmelerin gündemlerinden birini oluşturuyor. 
Öte yandan, Ukrayna ve Suriye gibi meselelerle 
uğraşan Moskova, yeni bir cepheyi fizikî olarak 
da ekonomik olarak da kaldıracak güçte değil. 
Rus-Taliban yetkilileri arasındaki görüşmenin 

sebeplerinden biri de işte bu hususla açıklanıyor. 
Afganistan’a asker gönderecek güçte olmayan 
Kremlin, sorunun Orta Asya’ya doğru yayılma-
ması için gayret edecek ve tarafları diplomatik 
görüşmeler gerçekleştirme konusunda ikna et-
meye çalışacak. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, “Çatışmalar, Afganistan ile sınır-
lı kaldıkça Rusya bir müdahalede bulunmaya-
cak” açıklamasında bulundu. Taliban yetkilileri 
ise Tacikistan sınırını ihlal etmeyeceklerine dair 
söz verdiler. Fakat Taliban’dan kaçan Afgan 
askerleri ile sivil halk Tacikistan sınırına akın 
ediyor. Bu durum ise tek başına önümüzdeki 
günlerde varılan tüm anlaşmaların bozulmasına 
sebep olabilir. Rusya’nın yanı sıra Çin’in de Ta-
liban’la diplomatik ilişkiler geliştirme niyetinde 
olduğu görülüyor. Çin’in büyük önem verdiği 
Bir Kuşak Bir Yol projesi, doğrudan Orta Asya 
cumhuriyetleri ve bölge ülkelerini içeren ve 
ilgilendiren bir proje. Afganistan’da başlayan 
çatışmalar ise bu projeyi olumsuz etkileyecek 
potansiyele sahip. Diğer taraftan Taliban yetki-
lileri de eskisine kıyasla diplomatik temaslara 
daha fazla önem veriyor, “terör örgütü” olarak 
değil, siyasi bir güç olarak kabul görmek istiyor-
lar. Nitekim Taliban, Moskova’daki temasları 
sırasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’ndeki (BMGK) yaptırım listesinden çıkarıl-
mak için Rus yetkililerinden destek istedi. Bu da 
aslında yaşanan çatışmalara rağmen yeni iktidar 
mücadelesinin eskisinden daha farklı şekilde 
gerçekleşeceğini gösteriyor. Kaldı ki Taliban da 
yeni bir savaşın, dışarıdan yeni bir müdahaleye 
sebep olabileceğini biliyor. Aslında mevcut 
gelişmeler şimdilik Rusya’nın istediği şekilde: 
ABD bölgeden çekiliyor; Afganistan’da çatışma-
lar devam etse de taraflar arasında görüşmeler 
de devam ediyor. Rusya ise tüm bu süreçte 
arabulucu rolü oynayacak ve bu rolü sayesinde 
Afganistan’da yalnızca ABD’ye karşı değil Çin’e 
karşı da birtakım kazanımlar elde edebilecek. 
Fakat Suriye ile Orta Doğu’ya dönüş yapan 
Kremlin, Afganistan ile yalnızca diplomatik 
temaslarla Güney Asya’ya dönüş sağlayabilecek 
mi? Bu kolay olmayacak ancak Taliban’ın Rusya 
ziyareti bile tek başına (2021’deki 3. ziyaret) 
Moskova’nın eskisine göre daha aktif ve öncü 
bir rol oynayacağını gösteriyor. Rus uzmanların 
da belirttiği gibi Rusya açısından önemli olan 
“Burada yeni bir tuzağa düşülmemesi.”

Salgın ne durumda�

Hariri geri 
adım atmadı

AFGANiSTAN’DA
NELER OLUYOR� 

 

Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

linçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Her yl dünyada 15-21 Mart ta-
rihlerinde,Tüketiciyi Koruma Haftas ola-
rak kutlanmaktadr. Tüketici haklarnn 
daha ileriye götürülmesi, bu haklara sayg 
gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulama-
lara karş tüketicilerin bilinçlendirilmesi 
için önemli bir frsattr. Türkiye genelinde 
geçen yl tüketicilerimizin tüketici hakem 
heyetlerine yaplan toplam 594 bin 270 
başvurunun yüzde 87,8’inin karara bağ-
land, bu kapsamda 860 milyon 778 bin 
208 lira değerinde uyuşmazlk değerlendi-
rildi. 265 bin 661 adetle perakende ticaret 
sektörünün başta gelirken , 95 bin 59 
adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 
bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörü 
izledi. Alnan kararlarn yüzde 59’unun tü-
keticiler lehine sonuçland. Tüketici hakem 
heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep te-
lefonu, 40 bin 567 adetle ayakkab, 36 bin 
919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 
adetle kredi kart üyelik ücreti ve 18 bin 
659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin baş-
vuru yapld" dedi.  

Tüketici modeli değişti 

"Covid-19 salgnyla başlayan pandemi 
tüm dünyada petrol fiyatlarn, döviz ve 
altn kurlarn, borsalar, devletlerin ve in-
sanlarn sosyal ve ekonomik davranşlarn 
değiştirdi" diyen Emanet, "Bu dönemde ta-
sarrufa önem veren, daha hesapl harca-
yan, dijital kanal kullanmnda gelişmiş, 
karar verirken daha seçici davranan bir tü-
ketici modelinin ortaya çktğn hepbirlikte 
gözlemledik. Finansal kaynaklar açsndan 
daha kstl ve dikkatli, dijital teknoloji kul-
lanmnda daha cesur ve ilerici tüketiciler 
e-ticaret için çok ciddi bir potansiyele sa-
hipti ve internetten yaplan kartl ödeme iş-
lemleri, geçen yln ayn dönemindeki 
tutarn iki katnn üzerinde büyüdü.Bunun 
sebebini tüketicilerimizin gelir düzeyi artt 
diye değil 2020 Mart aynn ikinci yarsn-
dan itibaren kaplarn corona tedbirleri 
kapsamnda yasal olarak kapanmaya baş-
layan alşveriş merkezlerinin (AVM), hiz-
met sektörünün kapanmasnn yansmas 
tedirginlik ve panik olarak görmeliyiz" ifa-
delerini kulland.  

Koronay bahane ettiler 

Pandemi ile birlikte ticaretin kstlanmas, 
ülkeler aras ulaşmn kstlanmas ve tu-
rizm sektörünün azalşa geçmesi ile bera-

ber üretimin azaldğn dile getiren Ema-
net, "Yasaklardan dolay insanlarn dşa-
rya çkamamas da ekonominin 
yavaşlamasna neden oldu. İşletmeler ,es-
naflar ,üreticiler azalan kazançlarn ürün-
lerin fiyatlarn artrarak kapatmaya 
çalşmas sonucunda da hayat pahallğ 
daha da çok artt. Çeşitli sektörlerdeki 
ürün ve mallarn fiyatlarnda istismara gi-
dildi. Fiyatlarn serbest olmasn ve vatan-
daşn koronavirüs tedirginliğini, dşar 
çkmak yerine sanal alşverişe yönelmesini 
frsat bilen baz kesimler bu frsatlar pa-
raya çevirdi. Gerek Sanal alşveriş sitelerin 
de gerekse piyasada gda ürünlerine, te-
mizlik ve hijyen ürünlerine fahiş zamlar ya-
pld.  2020’nin başndan itibaren tüm 
dünyay etkisi altna alan koronavirüs sal-
gn ile dolarda çok ciddi yükselişler ya-
şand. Bu durumun ardndan özellikle ithal 
edilen ya da direkt yurtdşndan alnan 
ürünlerin fiyatlarndaki artşlar dolardaki 
yükselişin etkisi ile olduğu ifade edili-
yordu.Sütten ayçiçek yağna kadar vatan-
daşn sofrasna gelen neredeyse her 
ürünün fiyat fahiş tutarda artarken baz 
gda maddelerinde artşlar ise yüzde 100'e 
vard. Dolar bahane ederek fiyatlara jet h-
zyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat 
indirimi yapmad maalesef. İmalatç, top-
tanc ve perakendecilerin satş fiyatlarna 
bir kstas, bir snrlama , bir kar oran geti-
rilmeli" dedi.  

Üretim yoksa büyüme de yok 

Konuşmasn, "Üretim olmadan, ne bü-
yüme olur, ne enflasyonla baş edilebilir, ne 
de işsizlikle. Ne zenginlik olur, ne istihdam 
olur, ne kalknma. Artk üretim çok sektörlü 
olmak zorunda" şeklinde sürdüren Emanet, 
"Günümüzde  uzun bir süredir tüketim, üre-
timden daha fazla...Para ise artk yatrm 
arac olmaktan çkp tüketim için bir emtia 
haline geldi.  2021ylnda Tüketiciler harca-
malarna yeniden şekil verecek,dünyadaki 
gelişmelere paralel bir hzla değişen tüketici 
davranşlar satn alma tercih ve şekillerine 
yansyacak. E- tüketicinin bilinç düzeyinin 
yön vereceği tüketici işlemlerinde tüketicinin 
nabzn tutan üretici ,satc,marka ve pera-
kendeciler bu dönemde büyüme sağlaya-
cak.Bu yüzden satclar dönüşümün 
farknda olmal ve tüketici hakknn inanc-
mzada göre kul hakk olduğu unutulma-
mal. Bizim kültürümüzde üretimin her 
aşamasnn sağlkl ve kaliteli olmasna yö-
nelik yüzlerce yl öncesine dayanan sözlü ve 
yazl kurallar mevcuttur.Artk bugünün tü-
keticisi dün bilinenden  çok farkl. Gerek ül-
kemizin gerekse tüm dünyann çok ciddi 
zorluklardan geçtiği bir dönemin içindeyiz. 

Coronavirüs krizi srasnda, bile dolandrc-
lar, siber suç işlemek üzere krizden fayda-
landlar. Virüsün neden olduğu korkulardan 
çkar sağladlar. Sahte ürünler satmak için 
internet siteleri kurup insanlarn paralarn 
ve kişisel bilgilerini almak için sahte e-pos-
talar, mesajlar ve sosyal medya paylaşmla-

rn kullandlar. İnsanlar dolandrmaktan, 
onlarn maddi, manevi ve dini duygularn 
istismar etmekten vazgeçin. Psikolojik zaaf-
larndan uzak durun. İnsanlarn acl, skn-
tl, korkulu, yaşllk vb. kriz durumlarndan 
faydalanmay brakn artk. Kul hakkna gir-
meyin" uyarsn yapt. 

SAVAŞ ATAK 

MAKİNE İhracatçlar Birliği 
(MAİB) yln ilk 2 aynda yap-
lan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. Makine İhracatçlar Birliği 
Başkan Kutlu Karavelioğlu, “2020'nin ilk 2 
aynda imza attğmz yüzde 5 ihracat artş-
nn üzerine bu yl 7,4 ilave puan daha koy-
may başardk. Pandemideki ilk dalga 
sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş yaşadğ-
mz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta sçrama 
aylar olacak. Nisan ve Mays aylarnda 
yüzde 100’e varan artşlar yaşanacak” dedi. 

Sçrama aylar olacak 

Toplam ihracatnn yardan fazlasn Av-
rupa Birliği’ne gerçekleştiren Türk makine 
sektörü, koronavirüs kstlamalarnn ilk 
çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihra-
catn artrd. İhracat geçtiğimiz yln ayn 
dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 
ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirdi. İkinci çeyrekte büyük artşlar yaşa-
nacağn belirten Makine İhracatçlar 
Birliği Başkan Kutlu Karavelioğlu, 
"2020'nin ilk 2 aynda imza attğmz yüzde 
5 ihracat artşnn üzerine bu yl ilave 7,4 
puan daha koymay başardk. Pandemideki 
ilk dalga sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş 
yaşadğmz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta 
sçrama aylar olacak. Aş çalşmalarnn 
devam ettiği Avrupa’da açlmalarn başla-
mas ve geçtiğimiz yln baz etkisiyle birlikte, 
Nisan ve Mays aylarnda yüzde 100’e 
varan artşlar yaşanacak" diye konuştu.  

İlgi devam ediyor 

AB’li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir 
sipariş yoğunluğu oluşturduğunu belirten 
Karavelioğlu, bu talebe yant vermek için 
büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şunlar 
söyledi: "Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine ma-
kine ihracatmz son çeyrekte sra dş bir 
yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artş-
mz sadece Aralk aynda yüzde 20 ile yüzde 
50 arasnda gerçekleşti. AB'li üreticilerin 
2021'de de gözü kulağ Türkiye'nin makine-
cilerinde olacaktr. Yln ilk aynda AB'nin en 
büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ih-
racat artşmz, oluşturduğumuz memnuni-
yetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir 
göstergesidir."  

Yatrmlar hzland 

Makine ve teçhizat yatrmlarnda 4. çey-
rekte yaşanan yüzde 38,7'lik artşn, makine 
teçhizat yatrmlarnn dünyada yüzde 8 da-
raldğ bir yln sonunda gelmesinin öne-
mine vurgu yapan Karavelioğlu, "Dünyann 
durma noktasna geldiği geçtiğimiz sene 
Türkiye’de 577 milyar TL makine teçhizat 
yatrm yapld ve bunun yüzde 36’ya denk 
gelen 210 milyar TL kadar yln son üç 
aynda gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki 
yla göre yaşanan yüzde 38,7’lik artşn bir 
önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 
artşn üzerine eklenmesi ve baz etkisi içer-
memesiydi. Pandemiye rağmen makine ve 
teçhizat yatrmlarnn son sürat devam et-
mesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Tür-
kiye, tedarik zincirlerinin yeniden 
yaplandğ bu süreçte dş ticaretten daha 
fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi 
artrma isteğinin yannda sürdürülebilirlik 
uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi 
zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi 
modernizasyonunu gerekli klyor. Yatrm 
teşvik belgelerinin de katksyla, yatrmlar-
daki artşn bu yl da süreceğini öngörüyo-
ruz. Fakat bu yatrmlar için makine 
ithalatna harcanan para, mineral yakt ve 
yağ ithalat için harcanan paraya yaklaşt. 
Ekonomimize büyük külfet getiren bu du-
ruma karş, kalite ve performansn sigortas 
olan teknik mevzuat ve gümrük muayene-
leri ile piyasa denetim ve gözetim mekaniz-
malarnn tavizsiz ve en yaygn biçimde 
uygulanmas gerekiyor" açklamasn yapt.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 

Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 

2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

CHP Genel Başkan Yardmcs ve İs-
tanbul Milletvekili Onursal Adgü-
zel, Türkiye’nin “Endüstri 4.0” 

sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin Endüstri 4.0 
konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kald-
ğn belirten Adgüzel, "Bugünkü tablodan Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0’a hazr olmadğn 
görüyoruz. Yaplan araştrmalar, Türkiye’de sa-
nayiinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 
2.0 ile Endüstri 3.0 arasnda olduğunu ortaya 
koyuyor. Türkiye, üretimin geleceği bakmn-
dan riskli ülkeler kategorisinde değerlendirilir-
ken, önümüzdeki 10 yl içinde yaşanacak 
otomasyonun ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 
milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşebile-

ceği belirtiliyor. Türkiye dijital dönüşüm için 
topyekun seferberlik başlatmas gereken bir dö-
nemde, ksr tartşmalar ile zaman kaybediyor" 
dedi.  

Türkiye riskli görülüyor 

Türkiye’nin “Endüstri 4.0” sürecini değerlendi-
ren Adgüzel, "Dünya Ekonomik Forumu tara-
fndan hazrlanan ve ülkelerin geleceğin üretim 
teknolojilerine ne ölçüde hazr olduğunu ince-
leyen 2018 tarihli bir raporda Türkiye, 100 ülke 
arasnda üretim yaps bakmndan 32., üretim 
dinamikleri bakmndan ise 57. srada gösteril-
miştir. Söz konusu raporda Türkiye, hâliha-
zrda güçlü bir üretim yapsna sahip olmakla 

birlikte, üretimin geleceği bakmndan riskli ül-
keler kategorisinde değerlendirilmiştir. Endüstri 
4.0 sürecinin önemli bileşenlerinden biri bulut 
bilişimdir. Nitekim Büyük Verinin Endüstri 
4.0’da uygulanabilmesi bulut bilişim sayesinde-
dir. 2018 tarihli bir çalşma; bilgi teknolojileri 
seviyesi, siber güvenlik, veri gizliliği, fikri mülki-
yet haklar vb. kriterler üzerinden puanlama ya-
parak ülkeleri bulut bilişimi başlğ altnda 
sralamştr. Business Software Alliance (BSA) 
tarafndan yaplan çalşmada, Almanya 84,0 
puan ile birinci olurken, Japonya 82,1 puanla 
dünyada ikinci srada gösterilmiştir. Türkiye 24 
ülkenin incelendiği bu çalşmada ancak 16. s-
rada yer alabilmiştir" bilgisini verdi.  

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  

mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  
faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  

dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  
vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

BÜYÜKÇEKMECE Tüketiciyi Koruma ve 
Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Koronavirüsle beraber insan-
larla aramza sosyal mesafe koymamz 
gerektiğini, sağlkl yaşamak ve nefes 
alabilmek için sosyal alanlara, parklara, 
bahçelere, açk hava gibi yeşil alanlara 
ihtiyaç hiç olmadğ kadar artt.Etraf-
mzdaki  beton yğnlarna baktğmzda 
nefes almak için, vakit geçirebimek için 
açk alanlarn azlğ da gözden kaçmyor 
elbet. Umarm virüs sonras normal-
leşme döneminde bu tarz alanlar geniş-
letmeye yönelik çalşmalar yaplr. Böyle 
bir hafta içerisinde daha söyleyecek çok 
sözümüz var.Tüketicinin korunmas esas 
görev alanmz arasnda olduğundan tü-
keticilerin bilinçlendirilmesi konusunda 
Tüketiciyi Koruma Haftas’na bağl kal-
madan tüketicilerin haklarn aramalar 
için yllardr özveri ile çalşyoruz. Der-
neğimiz Tüketicilerimizin Korunmas 
Hakkndaki Kanunda yer alan tüm hü-
kümler ile ilgili konularda, vatandaşlar-
dan gelen başvurular değerlendirilerek 
tüketici, satc arasnda uzlaş sağlama 
çalşmalar , tüketicilere yasal haklar ko-
nusunda bilgilendirme ve yasal çözüm 
mercilerine yönlendirme çalşmalarn 
sizlerin desteği ve teveccühü ile ilk günkü 
heves ve azimle devam ettiriyor. Bilin-
çlendirmek ve korumak  alannda öncü-
lük görevini bu güne kadar olduğu gibi 

bundan sonrada yerine getirmeyi sürdü-
recektir.  Bu vesileyle ülkemizin her ferdi-
nin bilinçli tüketim anlayşna sahip 
olmasn, haklarn aramada bilinçli, 
cesur ve girişken olmalarn , ülkemizde 
ve bütün dünyada tüketici haklarnn ko-
runmas ve bu haklara sayg duyulma-
sn diliyor, tüm vatandaşlarn 15 Mart 
Dünya Tüketiciler Gününü  kutluyor 
sevgi ve sayglarm sunuyorum" açkla-
masnda bulundu.  

HER YER BETON YIĞINI! 

"TÜKETİCİLERİN gerçek tüketimini oluş-
turan gda ürünlerinin yeterince yer al-
madğ yllk enflasyon sepetinin gerçekte  
alşveriş poşetlerine yansyan enflasyonu 
yani "hissedilen enflasyonu" yanstmad-
ğn ve gdaya erişimin ciddi bir mesele 
haline geldiğini ,fiyatlardaki artşla gelir-
lerindeki artşn doğru oranda olmad-
ğn  ifade eden tüketicilerin says 
oldukça çok" diyen Emanet, konuşma-
sn şöyle sürdürdü; "Sepetin yllk en-
flasyon hesaplamalar yaklaşrken, fiyat 
azalan ürünlerle revize edilmesinide dile 
getiren vatandaşlar ayrca tüketici güveni 
üzerinde bask yaratan etkenler ara-
snda, yeniden vaka saylarndaki artş ile 
beraber ekonomik belirsizliklerin ön 
plana çkmasndan tedirginler. Her gün 
gelişen teknoloji reklamlar,durmakszn 
açlan AVM'ler, karşmza çkan türlü 
türlü satş yöntemleri insanlar daha çok 
tükettirmek üzerine kurulmuş bir meka-
nizma. Bu yoğun saldrlara dur deme-

miz mümkün gibi görünmüyor, ancak 
bilinçli tüketici olmak ve tüketebilmek 
bizim elimizde." 

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

 
 

T üketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

linçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Her yl dünyada 15-21 Mart ta-
rihlerinde,Tüketiciyi Koruma Haftas ola-
rak kutlanmaktadr. Tüketici haklarnn 
daha ileriye götürülmesi, bu haklara sayg 
gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulama-
lara karş tüketicilerin bilinçlendirilmesi 
için önemli bir frsattr. Türkiye genelinde 
geçen yl tüketicilerimizin tüketici hakem 
heyetlerine yaplan toplam 594 bin 270 
başvurunun yüzde 87,8’inin karara bağ-
land, bu kapsamda 860 milyon 778 bin 
208 lira değerinde uyuşmazlk değerlendi-
rildi. 265 bin 661 adetle perakende ticaret 
sektörünün başta gelirken , 95 bin 59 
adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 
bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörü 
izledi. Alnan kararlarn yüzde 59’unun tü-
keticiler lehine sonuçland. Tüketici hakem 
heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep te-
lefonu, 40 bin 567 adetle ayakkab, 36 bin 
919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 
adetle kredi kart üyelik ücreti ve 18 bin 
659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin baş-
vuru yapld" dedi.  

Tüketici modeli değişti 

"Covid-19 salgnyla başlayan pandemi 
tüm dünyada petrol fiyatlarn, döviz ve 
altn kurlarn, borsalar, devletlerin ve in-
sanlarn sosyal ve ekonomik davranşlarn 
değiştirdi" diyen Emanet, "Bu dönemde ta-
sarrufa önem veren, daha hesapl harca-
yan, dijital kanal kullanmnda gelişmiş, 
karar verirken daha seçici davranan bir tü-
ketici modelinin ortaya çktğn hepbirlikte 
gözlemledik. Finansal kaynaklar açsndan 
daha kstl ve dikkatli, dijital teknoloji kul-
lanmnda daha cesur ve ilerici tüketiciler 
e-ticaret için çok ciddi bir potansiyele sa-
hipti ve internetten yaplan kartl ödeme iş-
lemleri, geçen yln ayn dönemindeki 
tutarn iki katnn üzerinde büyüdü.Bunun 
sebebini tüketicilerimizin gelir düzeyi artt 
diye değil 2020 Mart aynn ikinci yarsn-
dan itibaren kaplarn corona tedbirleri 
kapsamnda yasal olarak kapanmaya baş-
layan alşveriş merkezlerinin (AVM), hiz-
met sektörünün kapanmasnn yansmas 
tedirginlik ve panik olarak görmeliyiz" ifa-
delerini kulland.  

Koronay bahane ettiler 

Pandemi ile birlikte ticaretin kstlanmas, 
ülkeler aras ulaşmn kstlanmas ve tu-
rizm sektörünün azalşa geçmesi ile bera-

ber üretimin azaldğn dile getiren Ema-
net, "Yasaklardan dolay insanlarn dşa-
rya çkamamas da ekonominin 
yavaşlamasna neden oldu. İşletmeler ,es-
naflar ,üreticiler azalan kazançlarn ürün-
lerin fiyatlarn artrarak kapatmaya 
çalşmas sonucunda da hayat pahallğ 
daha da çok artt. Çeşitli sektörlerdeki 
ürün ve mallarn fiyatlarnda istismara gi-
dildi. Fiyatlarn serbest olmasn ve vatan-
daşn koronavirüs tedirginliğini, dşar 
çkmak yerine sanal alşverişe yönelmesini 
frsat bilen baz kesimler bu frsatlar pa-
raya çevirdi. Gerek Sanal alşveriş sitelerin 
de gerekse piyasada gda ürünlerine, te-
mizlik ve hijyen ürünlerine fahiş zamlar ya-
pld.  2020’nin başndan itibaren tüm 
dünyay etkisi altna alan koronavirüs sal-
gn ile dolarda çok ciddi yükselişler ya-
şand. Bu durumun ardndan özellikle ithal 
edilen ya da direkt yurtdşndan alnan 
ürünlerin fiyatlarndaki artşlar dolardaki 
yükselişin etkisi ile olduğu ifade edili-
yordu.Sütten ayçiçek yağna kadar vatan-
daşn sofrasna gelen neredeyse her 
ürünün fiyat fahiş tutarda artarken baz 
gda maddelerinde artşlar ise yüzde 100'e 
vard. Dolar bahane ederek fiyatlara jet h-
zyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat 
indirimi yapmad maalesef. İmalatç, top-
tanc ve perakendecilerin satş fiyatlarna 
bir kstas, bir snrlama , bir kar oran geti-
rilmeli" dedi.  

Üretim yoksa büyüme de yok 

Konuşmasn, "Üretim olmadan, ne bü-
yüme olur, ne enflasyonla baş edilebilir, ne 
de işsizlikle. Ne zenginlik olur, ne istihdam 
olur, ne kalknma. Artk üretim çok sektörlü 
olmak zorunda" şeklinde sürdüren Emanet, 
"Günümüzde  uzun bir süredir tüketim, üre-
timden daha fazla...Para ise artk yatrm 
arac olmaktan çkp tüketim için bir emtia 
haline geldi.  2021ylnda Tüketiciler harca-
malarna yeniden şekil verecek,dünyadaki 
gelişmelere paralel bir hzla değişen tüketici 
davranşlar satn alma tercih ve şekillerine 
yansyacak. E- tüketicinin bilinç düzeyinin 
yön vereceği tüketici işlemlerinde tüketicinin 
nabzn tutan üretici ,satc,marka ve pera-
kendeciler bu dönemde büyüme sağlaya-
cak.Bu yüzden satclar dönüşümün 
farknda olmal ve tüketici hakknn inanc-
mzada göre kul hakk olduğu unutulma-
mal. Bizim kültürümüzde üretimin her 
aşamasnn sağlkl ve kaliteli olmasna yö-
nelik yüzlerce yl öncesine dayanan sözlü ve 
yazl kurallar mevcuttur.Artk bugünün tü-
keticisi dün bilinenden  çok farkl. Gerek ül-
kemizin gerekse tüm dünyann çok ciddi 
zorluklardan geçtiği bir dönemin içindeyiz. 

Coronavirüs krizi srasnda, bile dolandrc-
lar, siber suç işlemek üzere krizden fayda-
landlar. Virüsün neden olduğu korkulardan 
çkar sağladlar. Sahte ürünler satmak için 
internet siteleri kurup insanlarn paralarn 
ve kişisel bilgilerini almak için sahte e-pos-
talar, mesajlar ve sosyal medya paylaşmla-

rn kullandlar. İnsanlar dolandrmaktan, 
onlarn maddi, manevi ve dini duygularn 
istismar etmekten vazgeçin. Psikolojik zaaf-
larndan uzak durun. İnsanlarn acl, skn-
tl, korkulu, yaşllk vb. kriz durumlarndan 
faydalanmay brakn artk. Kul hakkna gir-
meyin" uyarsn yapt. 

SAVAŞ ATAK 

MAKİNE İhracatçlar Birliği 
(MAİB) yln ilk 2 aynda yap-
lan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. Makine İhracatçlar Birliği 
Başkan Kutlu Karavelioğlu, “2020'nin ilk 2 
aynda imza attğmz yüzde 5 ihracat artş-
nn üzerine bu yl 7,4 ilave puan daha koy-
may başardk. Pandemideki ilk dalga 
sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş yaşadğ-
mz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta sçrama 
aylar olacak. Nisan ve Mays aylarnda 
yüzde 100’e varan artşlar yaşanacak” dedi. 

Sçrama aylar olacak 

Toplam ihracatnn yardan fazlasn Av-
rupa Birliği’ne gerçekleştiren Türk makine 
sektörü, koronavirüs kstlamalarnn ilk 
çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihra-
catn artrd. İhracat geçtiğimiz yln ayn 
dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 
ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirdi. İkinci çeyrekte büyük artşlar yaşa-
nacağn belirten Makine İhracatçlar 
Birliği Başkan Kutlu Karavelioğlu, 
"2020'nin ilk 2 aynda imza attğmz yüzde 
5 ihracat artşnn üzerine bu yl ilave 7,4 
puan daha koymay başardk. Pandemideki 
ilk dalga sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş 
yaşadğmz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta 
sçrama aylar olacak. Aş çalşmalarnn 
devam ettiği Avrupa’da açlmalarn başla-
mas ve geçtiğimiz yln baz etkisiyle birlikte, 
Nisan ve Mays aylarnda yüzde 100’e 
varan artşlar yaşanacak" diye konuştu.  

İlgi devam ediyor 

AB’li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir 
sipariş yoğunluğu oluşturduğunu belirten 
Karavelioğlu, bu talebe yant vermek için 
büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şunlar 
söyledi: "Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine ma-
kine ihracatmz son çeyrekte sra dş bir 
yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artş-
mz sadece Aralk aynda yüzde 20 ile yüzde 
50 arasnda gerçekleşti. AB'li üreticilerin 
2021'de de gözü kulağ Türkiye'nin makine-
cilerinde olacaktr. Yln ilk aynda AB'nin en 
büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ih-
racat artşmz, oluşturduğumuz memnuni-
yetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir 
göstergesidir."  

Yatrmlar hzland 

Makine ve teçhizat yatrmlarnda 4. çey-
rekte yaşanan yüzde 38,7'lik artşn, makine 
teçhizat yatrmlarnn dünyada yüzde 8 da-
raldğ bir yln sonunda gelmesinin öne-
mine vurgu yapan Karavelioğlu, "Dünyann 
durma noktasna geldiği geçtiğimiz sene 
Türkiye’de 577 milyar TL makine teçhizat 
yatrm yapld ve bunun yüzde 36’ya denk 
gelen 210 milyar TL kadar yln son üç 
aynda gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki 
yla göre yaşanan yüzde 38,7’lik artşn bir 
önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 
artşn üzerine eklenmesi ve baz etkisi içer-
memesiydi. Pandemiye rağmen makine ve 
teçhizat yatrmlarnn son sürat devam et-
mesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Tür-
kiye, tedarik zincirlerinin yeniden 
yaplandğ bu süreçte dş ticaretten daha 
fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi 
artrma isteğinin yannda sürdürülebilirlik 
uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi 
zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi 
modernizasyonunu gerekli klyor. Yatrm 
teşvik belgelerinin de katksyla, yatrmlar-
daki artşn bu yl da süreceğini öngörüyo-
ruz. Fakat bu yatrmlar için makine 
ithalatna harcanan para, mineral yakt ve 
yağ ithalat için harcanan paraya yaklaşt. 
Ekonomimize büyük külfet getiren bu du-
ruma karş, kalite ve performansn sigortas 
olan teknik mevzuat ve gümrük muayene-
leri ile piyasa denetim ve gözetim mekaniz-
malarnn tavizsiz ve en yaygn biçimde 
uygulanmas gerekiyor" açklamasn yapt.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 
milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 

ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-

çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 

ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 
yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

CHP Genel Başkan Yardmcs ve İs-
tanbul Milletvekili Onursal Adgü-
zel, Türkiye’nin “Endüstri 4.0” 

sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin Endüstri 4.0 
konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kald-
ğn belirten Adgüzel, "Bugünkü tablodan Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0’a hazr olmadğn 
görüyoruz. Yaplan araştrmalar, Türkiye’de sa-
nayiinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 
2.0 ile Endüstri 3.0 arasnda olduğunu ortaya 
koyuyor. Türkiye, üretimin geleceği bakmn-
dan riskli ülkeler kategorisinde değerlendirilir-
ken, önümüzdeki 10 yl içinde yaşanacak 
otomasyonun ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 
milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşebile-

ceği belirtiliyor. Türkiye dijital dönüşüm için 
topyekun seferberlik başlatmas gereken bir dö-
nemde, ksr tartşmalar ile zaman kaybediyor" 
dedi.  

Türkiye riskli görülüyor 

Türkiye’nin “Endüstri 4.0” sürecini değerlendi-
ren Adgüzel, "Dünya Ekonomik Forumu tara-
fndan hazrlanan ve ülkelerin geleceğin üretim 
teknolojilerine ne ölçüde hazr olduğunu ince-
leyen 2018 tarihli bir raporda Türkiye, 100 ülke 
arasnda üretim yaps bakmndan 32., üretim 
dinamikleri bakmndan ise 57. srada gösteril-
miştir. Söz konusu raporda Türkiye, hâliha-
zrda güçlü bir üretim yapsna sahip olmakla 

birlikte, üretimin geleceği bakmndan riskli ül-
keler kategorisinde değerlendirilmiştir. Endüstri 
4.0 sürecinin önemli bileşenlerinden biri bulut 
bilişimdir. Nitekim Büyük Verinin Endüstri 
4.0’da uygulanabilmesi bulut bilişim sayesinde-
dir. 2018 tarihli bir çalşma; bilgi teknolojileri 
seviyesi, siber güvenlik, veri gizliliği, fikri mülki-
yet haklar vb. kriterler üzerinden puanlama ya-
parak ülkeleri bulut bilişimi başlğ altnda 
sralamştr. Business Software Alliance (BSA) 
tarafndan yaplan çalşmada, Almanya 84,0 
puan ile birinci olurken, Japonya 82,1 puanla 
dünyada ikinci srada gösterilmiştir. Türkiye 24 
ülkenin incelendiği bu çalşmada ancak 16. s-
rada yer alabilmiştir" bilgisini verdi.  

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  
mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  

faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  
dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  

vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

BÜYÜKÇEKMECE Tüketiciyi Koruma ve 
Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Koronavirüsle beraber insan-
larla aramza sosyal mesafe koymamz 
gerektiğini, sağlkl yaşamak ve nefes 
alabilmek için sosyal alanlara, parklara, 
bahçelere, açk hava gibi yeşil alanlara 
ihtiyaç hiç olmadğ kadar artt.Etraf-
mzdaki  beton yğnlarna baktğmzda 
nefes almak için, vakit geçirebimek için 
açk alanlarn azlğ da gözden kaçmyor 
elbet. Umarm virüs sonras normal-
leşme döneminde bu tarz alanlar geniş-
letmeye yönelik çalşmalar yaplr. Böyle 
bir hafta içerisinde daha söyleyecek çok 
sözümüz var.Tüketicinin korunmas esas 
görev alanmz arasnda olduğundan tü-
keticilerin bilinçlendirilmesi konusunda 
Tüketiciyi Koruma Haftas’na bağl kal-
madan tüketicilerin haklarn aramalar 
için yllardr özveri ile çalşyoruz. Der-
neğimiz Tüketicilerimizin Korunmas 
Hakkndaki Kanunda yer alan tüm hü-
kümler ile ilgili konularda, vatandaşlar-
dan gelen başvurular değerlendirilerek 
tüketici, satc arasnda uzlaş sağlama 
çalşmalar , tüketicilere yasal haklar ko-
nusunda bilgilendirme ve yasal çözüm 
mercilerine yönlendirme çalşmalarn 
sizlerin desteği ve teveccühü ile ilk günkü 
heves ve azimle devam ettiriyor. Bilin-
çlendirmek ve korumak  alannda öncü-
lük görevini bu güne kadar olduğu gibi 

bundan sonrada yerine getirmeyi sürdü-
recektir.  Bu vesileyle ülkemizin her ferdi-
nin bilinçli tüketim anlayşna sahip 
olmasn, haklarn aramada bilinçli, 
cesur ve girişken olmalarn , ülkemizde 
ve bütün dünyada tüketici haklarnn ko-
runmas ve bu haklara sayg duyulma-
sn diliyor, tüm vatandaşlarn 15 Mart 
Dünya Tüketiciler Gününü  kutluyor 
sevgi ve sayglarm sunuyorum" açkla-
masnda bulundu.  

HER YER BETON YIĞINI! 

"TÜKETİCİLERİN gerçek tüketimini oluş-
turan gda ürünlerinin yeterince yer al-
madğ yllk enflasyon sepetinin gerçekte  
alşveriş poşetlerine yansyan enflasyonu 
yani "hissedilen enflasyonu" yanstmad-
ğn ve gdaya erişimin ciddi bir mesele 
haline geldiğini ,fiyatlardaki artşla gelir-
lerindeki artşn doğru oranda olmad-
ğn  ifade eden tüketicilerin says 
oldukça çok" diyen Emanet, konuşma-
sn şöyle sürdürdü; "Sepetin yllk en-
flasyon hesaplamalar yaklaşrken, fiyat 
azalan ürünlerle revize edilmesinide dile 
getiren vatandaşlar ayrca tüketici güveni 
üzerinde bask yaratan etkenler ara-
snda, yeniden vaka saylarndaki artş ile 
beraber ekonomik belirsizliklerin ön 
plana çkmasndan tedirginler. Her gün 
gelişen teknoloji reklamlar,durmakszn 
açlan AVM'ler, karşmza çkan türlü 
türlü satş yöntemleri insanlar daha çok 
tükettirmek üzerine kurulmuş bir meka-
nizma. Bu yoğun saldrlara dur deme-

miz mümkün gibi görünmüyor, ancak 
bilinçli tüketici olmak ve tüketebilmek 
bizim elimizde." 

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet

DIŞ HABERLER

Rusya için birçok boyutu var

LLiiBYA LBYA LiiDERDERii TEHL TEHLiiKE KE 
UYARISI UYARISI YAPTIYAPTI

Afganistan’da son haftalarda yeniden alevlenen çatışmalar ve 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde Afganistan’da son haftalarda yeniden alevlenen çatışmalar ve 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde 
Taliban temsilcilerinin Moskova ziyareti, uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Rusya’ya çevirdiTaliban temsilcilerinin Moskova ziyareti, uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Rusya’ya çevirdi

AFGANİSTAN’DAKİ gelişmelerin Rusya açısın-
dan bir boyutu daha var. Afganistan’da çatışmalar 
başlar başlamaz Rusya, Özbekistan ve Tacikistan 
yetkilileri arasında konuyla ilgili görüşmeler başla-
dı. Bu da Rusya’nın Orta Asya cumhuriyetleriyle 
askerî işbirliğinin gelişerek devam edeceğinin bir 
göstergesi. Çatışmalar devam ettiği ve Tacikistan’a 
yayıldığı takdirde Moskova bölge cumhuriyetlerini 
“korumaya” yönelik adımlarını ve buna bağlı ola-
rak bölgede etkisini artıracak, bölge cumhuriyetle-
rinin Rusya’ya “ihtiyacını” pekiştirecektir. Kaldı ki 
Afganistan konusunun kendi çıkarlarına uygun bir 
şekilde çözüme kavuşturulması, Rusya’nın yıllardır 
önem verdiği fakat bir türlü devreye sokamadığı 
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) 
çerçevesinde bölge cumhuriyetleriyle işbirliklerini 

geliştirmWek açısından da önemli. Rusya, Çin’in 
üye olmadığı bu örgütü bölge ülkeleriyle enteg-
rasyon sürecinde bir araç olarak görse de KGÖA 
üyeleri arasında yaşanan sorunlar örgütün faaliyet 
alanını kısıtlıyor ve faaliyetler toplantılar ve ortak 
eğitimlerle sınırlı kalıyor. Şimdi ise Afganistan 
meselesi artık tüm üyeler için tehdit arz ediyor. Bu 
nedenle önümüzdeki günlerde KGAÖ’nün adını 
daha sık duyacağımızı tahmin edebiliriz. Sonuç 
olarak, Afganistan sorunu bundan sonra nasıl 
gelişirse gelişsin, şimdiye kadar yaşananlar dahi 
Rusya’nın Orta Asya cumhuriyetleriyle özellikle 
askeri işbirliklerinin artmasına, hatta Tacikistan 
ile Kırgızistan’ın yanı sıra başta Özbekistan olmak 
üzere bölgede farklı ülkelerde yeni Rus üslerinin 
açılmasına dahi sebep olabilir.

Libya Başbakanı Abdulhamid 
Dibeybe, ülkede paralı 
askerlerin ve yabancı 
savaşçıların varlığının 

devam etmesinin siyasi 
süreç için gerçek bir tehlike 

oluşturduğunu belirtti

HARİRİ’NİN Cum-
hurbaşkanı Mişel Avn 
ile görüşerek hükümeti 
kurma görevini bıraktığını 
duyurmasının ardından 
Cumhurbaşkanlığından 
yazılı açıklama yayımlan-
dı. Açıklamada, “Hariri, 
mezhep eksenli dağılımda, 
bakanlıklarda ve getirilecek 
isimler üzerinde herhangi 
bir değişik yapılmasını red-
detti.” ifadesine yer verildi. 
Hariri’nin ayrıca Meclis-
ten gerekli güvenoyu için 
parlamentodaki grupların 
görüşünü almaya da karşı 
çıktığı ve bakanları kendi 
seçmekte ısrarcı olduğu 
ifade edildi. Açıklama-
da, “Hariri, bakanlıklara 
getirilecek isimlerde ve 
dağılımda değişiklikle 
alakalı Cumhurbaşkanı’yla 
anlaşma ve onunla istişa-
re etme prensibini kabul 
etmedi. Bu durum affını 
isteme kararını önceden al-
dığını gösteriyor.” ifadeleri 
kullanıldı. 
Hariri hükümeti kurma
görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Avn’ın 
hükümetin mümkün olan 

en kısa 
zamanda 
kurulma-
sı amacıyla gerekli parla-
mento görüşmeleri için 
tarih belirleyeceği bildirildi.
Lübnan’da 22 Ekim 2020’de 
yeni hükümeti kurmakla gö-
revlendirilen Saad el-Hariri, 
dün teknokratlardan oluşan 
24 üyeli kabine listesini 
Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a 
sunmuştu. Bugün başkent 
Beyrut’taki Baabda Cum-
hurbaşkanlığı Sarayında Avn 
ile yeniden bir araya gelen 
Hariri, görüşme sonrası dü-
zenlediği basın toplantısında 
Cumhurbaşkanı ile anlaşa-
madığı için hükümeti kurma 
görevini bıraktığını duyurdu. 
Hariri, “Cumhurbaşkanı 
Avn ile kabine konusunda 
görüşlerimizi paylaştık. 
Cumhurbaşkanı’nın istediği 
bazı değişiklikler vardı. Ben 
bunları kabinenin özü olarak 
görüyordum. Güvenle alaka-
lı ve bazı Hristiyan vekillerle 
ilgili konular vardı. Cumhur-
başkanı Avn’ın bu konu-
lardaki tutumu değişmedi. 
Sayın Cumhurbaşkanı ile 
uzlaşamayacağımız netleşti.” 
dedi. 

DÜNYA genelinde yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) 
karşı uygulanan aşılar, 3 
milyar 540 milyon dozu aştı. 
Salgında vaka sayısı dünya 
genelinde 189 milyon 501 
bine, hayatını kaybedenlerin 
sayısı 4 milyon 78 bine, iyi-
leşenlerin sayısı 172 milyon 
967 bine çıktı. Vaka sayısı 
ABD’de 34 milyon 849 bini, 
Hindistan’da 31 milyon 25 
bini, Brezilya’da 19 milyon 
209 bini ve Rusya’da 5 mil-
yon 882 bini geçti. Rusya’da 
Kovid-19 salgınının baş-
langıcından bu yana son 24 
saatte 791 ile günlük en yük-
sek can kaybı açıklanırken 
toplam ölü sayısı 146 bini 
geçti. Avrupa Birliği (AB), 
Kovid-19 nedeniyle uygu-
lanan seyahat kısıtlamala-
rından muaf tutulabilecek 
ülkeler listesine Ukrayna’yı 
ekledi, Tayland ve Ruanda 
listeden çıkarıldı. Birleşmiş 
Milletler (BM) İnsan Hak-
ları Myanmar Özel Rapor-
törü Tom Andrews, sağlık 
sisteminin çöktüğü Myan-
mar’da Kovid-19 salgınının 
tehlikeli boyutlara ulaştığını 
belirterek uluslararası top-
luma yardım çağrısında bu-
lundu. Arjantin’de Kovid-19 
salgınında hayatını kaybe-
denlerin sayısının 100 bini 
aşması nedeniyle hükümet 
5 gün ulusal yas ilan etti. 
Meksika’da ilk kez bir kişide 

Kovid-19’un Hindistan’da 
ortaya çıkan Delta varyantı-
nın tespit edildiği bildirildi. 
Nijerya’nın, Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında 41 
milyon doz daha aşı alacağı 
bildirildi. Malezya’da tem-
muzun başından bu yana 
Kovid-19 salgınının var-
yantlarından 76 vaka tespit 
edildiği açıklandı. Malezya 
hükümeti de Kovid-19 
nedeniyle yürürlükte olan 
olağanüstü hal (OHAL) 
kapsamında faaliyetleri 
durdurulan parlamentonun 
yeniden açılacağı tarihin 26 
Temmuz olduğunu duyur-
du. Japonya Başbakanı Suga 
Yoşihide ile Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC) 
Başkanı Thomas Bach, 
Kovid-19’a rağmen Tokyo 
Olimpiyatlarının başarılı 
şekilde düzenleneceği-
ne inandıklarını söyledi. 
Japonya ayrıca, ABD’li ilaç 
üreticisi Moderna’ya ait 
Kovid-19 aşısının 12 yaş ve 
üstü herkese uygulanmasını 
onaylayacak. Pakistan’ın 
Kovid-19’la mücadele 
stratejisinin başındaki 
Planlama, Kalkınma ve 
Özel Girişimler Bakanı 
Asad Umar, ülkedeki vaka 
artışlarının sebepleri arasın-
da Kovid-19’un “Hindistan 
varyantını” ve vatandaşların 
salgın tedbirlerine uymama-
sını gösterdi.
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Tüketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

linçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Her yl dünyada 15-21 Mart ta-
rihlerinde,Tüketiciyi Koruma Haftas ola-
rak kutlanmaktadr. Tüketici haklarnn 
daha ileriye götürülmesi, bu haklara sayg 
gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulama-
lara karş tüketicilerin bilinçlendirilmesi 
için önemli bir frsattr. Türkiye genelinde 
geçen yl tüketicilerimizin tüketici hakem 
heyetlerine yaplan toplam 594 bin 270 
başvurunun yüzde 87,8’inin karara bağ-
land, bu kapsamda 860 milyon 778 bin 
208 lira değerinde uyuşmazlk değerlendi-
rildi. 265 bin 661 adetle perakende ticaret 
sektörünün başta gelirken , 95 bin 59 
adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 
bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörü 
izledi. Alnan kararlarn yüzde 59’unun tü-
keticiler lehine sonuçland. Tüketici hakem 
heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep te-
lefonu, 40 bin 567 adetle ayakkab, 36 bin 
919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 
adetle kredi kart üyelik ücreti ve 18 bin 
659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin baş-
vuru yapld" dedi.  

Tüketici modeli değişti 

"Covid-19 salgnyla başlayan pandemi 
tüm dünyada petrol fiyatlarn, döviz ve 
altn kurlarn, borsalar, devletlerin ve in-
sanlarn sosyal ve ekonomik davranşlarn 
değiştirdi" diyen Emanet, "Bu dönemde ta-
sarrufa önem veren, daha hesapl harca-
yan, dijital kanal kullanmnda gelişmiş, 
karar verirken daha seçici davranan bir tü-
ketici modelinin ortaya çktğn hepbirlikte 
gözlemledik. Finansal kaynaklar açsndan 
daha kstl ve dikkatli, dijital teknoloji kul-
lanmnda daha cesur ve ilerici tüketiciler 
e-ticaret için çok ciddi bir potansiyele sa-
hipti ve internetten yaplan kartl ödeme iş-
lemleri, geçen yln ayn dönemindeki 
tutarn iki katnn üzerinde büyüdü.Bunun 
sebebini tüketicilerimizin gelir düzeyi artt 
diye değil 2020 Mart aynn ikinci yarsn-
dan itibaren kaplarn corona tedbirleri 
kapsamnda yasal olarak kapanmaya baş-
layan alşveriş merkezlerinin (AVM), hiz-
met sektörünün kapanmasnn yansmas 
tedirginlik ve panik olarak görmeliyiz" ifa-
delerini kulland.  

Koronay bahane ettiler 

Pandemi ile birlikte ticaretin kstlanmas, 
ülkeler aras ulaşmn kstlanmas ve tu-
rizm sektörünün azalşa geçmesi ile bera-

ber üretimin azaldğn dile getiren Ema-
net, "Yasaklardan dolay insanlarn dşa-
rya çkamamas da ekonominin 
yavaşlamasna neden oldu. İşletmeler ,es-
naflar ,üreticiler azalan kazançlarn ürün-
lerin fiyatlarn artrarak kapatmaya 
çalşmas sonucunda da hayat pahallğ 
daha da çok artt. Çeşitli sektörlerdeki 
ürün ve mallarn fiyatlarnda istismara gi-
dildi. Fiyatlarn serbest olmasn ve vatan-
daşn koronavirüs tedirginliğini, dşar 
çkmak yerine sanal alşverişe yönelmesini 
frsat bilen baz kesimler bu frsatlar pa-
raya çevirdi. Gerek Sanal alşveriş sitelerin 
de gerekse piyasada gda ürünlerine, te-
mizlik ve hijyen ürünlerine fahiş zamlar ya-
pld.  2020’nin başndan itibaren tüm 
dünyay etkisi altna alan koronavirüs sal-
gn ile dolarda çok ciddi yükselişler ya-
şand. Bu durumun ardndan özellikle ithal 
edilen ya da direkt yurtdşndan alnan 
ürünlerin fiyatlarndaki artşlar dolardaki 
yükselişin etkisi ile olduğu ifade edili-
yordu.Sütten ayçiçek yağna kadar vatan-
daşn sofrasna gelen neredeyse her 
ürünün fiyat fahiş tutarda artarken baz 
gda maddelerinde artşlar ise yüzde 100'e 
vard. Dolar bahane ederek fiyatlara jet h-
zyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat 
indirimi yapmad maalesef. İmalatç, top-
tanc ve perakendecilerin satş fiyatlarna 
bir kstas, bir snrlama , bir kar oran geti-
rilmeli" dedi.  

Üretim yoksa büyüme de yok 

Konuşmasn, "Üretim olmadan, ne bü-
yüme olur, ne enflasyonla baş edilebilir, ne 
de işsizlikle. Ne zenginlik olur, ne istihdam 
olur, ne kalknma. Artk üretim çok sektörlü 
olmak zorunda" şeklinde sürdüren Emanet, 
"Günümüzde  uzun bir süredir tüketim, üre-
timden daha fazla...Para ise artk yatrm 
arac olmaktan çkp tüketim için bir emtia 
haline geldi.  2021ylnda Tüketiciler harca-
malarna yeniden şekil verecek,dünyadaki 
gelişmelere paralel bir hzla değişen tüketici 
davranşlar satn alma tercih ve şekillerine 
yansyacak. E- tüketicinin bilinç düzeyinin 
yön vereceği tüketici işlemlerinde tüketicinin 
nabzn tutan üretici ,satc,marka ve pera-
kendeciler bu dönemde büyüme sağlaya-
cak.Bu yüzden satclar dönüşümün 
farknda olmal ve tüketici hakknn inanc-
mzada göre kul hakk olduğu unutulma-
mal. Bizim kültürümüzde üretimin her 
aşamasnn sağlkl ve kaliteli olmasna yö-
nelik yüzlerce yl öncesine dayanan sözlü ve 
yazl kurallar mevcuttur.Artk bugünün tü-
keticisi dün bilinenden  çok farkl. Gerek ül-
kemizin gerekse tüm dünyann çok ciddi 
zorluklardan geçtiği bir dönemin içindeyiz. 

Coronavirüs krizi srasnda, bile dolandrc-
lar, siber suç işlemek üzere krizden fayda-
landlar. Virüsün neden olduğu korkulardan 
çkar sağladlar. Sahte ürünler satmak için 
internet siteleri kurup insanlarn paralarn 
ve kişisel bilgilerini almak için sahte e-pos-
talar, mesajlar ve sosyal medya paylaşmla-

rn kullandlar. İnsanlar dolandrmaktan, 
onlarn maddi, manevi ve dini duygularn 
istismar etmekten vazgeçin. Psikolojik zaaf-
larndan uzak durun. İnsanlarn acl, skn-
tl, korkulu, yaşllk vb. kriz durumlarndan 
faydalanmay brakn artk. Kul hakkna gir-
meyin" uyarsn yapt. 

SAVAŞ ATAK 

MAKİNE İhracatçlar Birliği 
(MAİB) yln ilk 2 aynda yap-
lan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. Makine İhracatçlar Birliği 
Başkan Kutlu Karavelioğlu, “2020'nin ilk 2 
aynda imza attğmz yüzde 5 ihracat artş-
nn üzerine bu yl 7,4 ilave puan daha koy-
may başardk. Pandemideki ilk dalga 
sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş yaşadğ-
mz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta sçrama 
aylar olacak. Nisan ve Mays aylarnda 
yüzde 100’e varan artşlar yaşanacak” dedi. 

Sçrama aylar olacak 

Toplam ihracatnn yardan fazlasn Av-
rupa Birliği’ne gerçekleştiren Türk makine 
sektörü, koronavirüs kstlamalarnn ilk 
çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihra-
catn artrd. İhracat geçtiğimiz yln ayn 
dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 
ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirdi. İkinci çeyrekte büyük artşlar yaşa-
nacağn belirten Makine İhracatçlar 
Birliği Başkan Kutlu Karavelioğlu, 
"2020'nin ilk 2 aynda imza attğmz yüzde 
5 ihracat artşnn üzerine bu yl ilave 7,4 
puan daha koymay başardk. Pandemideki 
ilk dalga sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş 
yaşadğmz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta 
sçrama aylar olacak. Aş çalşmalarnn 
devam ettiği Avrupa’da açlmalarn başla-
mas ve geçtiğimiz yln baz etkisiyle birlikte, 
Nisan ve Mays aylarnda yüzde 100’e 
varan artşlar yaşanacak" diye konuştu.  

İlgi devam ediyor 

AB’li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir 
sipariş yoğunluğu oluşturduğunu belirten 
Karavelioğlu, bu talebe yant vermek için 
büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şunlar 
söyledi: "Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine ma-
kine ihracatmz son çeyrekte sra dş bir 
yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artş-
mz sadece Aralk aynda yüzde 20 ile yüzde 
50 arasnda gerçekleşti. AB'li üreticilerin 
2021'de de gözü kulağ Türkiye'nin makine-
cilerinde olacaktr. Yln ilk aynda AB'nin en 
büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ih-
racat artşmz, oluşturduğumuz memnuni-
yetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir 
göstergesidir."  

Yatrmlar hzland 

Makine ve teçhizat yatrmlarnda 4. çey-
rekte yaşanan yüzde 38,7'lik artşn, makine 
teçhizat yatrmlarnn dünyada yüzde 8 da-
raldğ bir yln sonunda gelmesinin öne-
mine vurgu yapan Karavelioğlu, "Dünyann 
durma noktasna geldiği geçtiğimiz sene 
Türkiye’de 577 milyar TL makine teçhizat 
yatrm yapld ve bunun yüzde 36’ya denk 
gelen 210 milyar TL kadar yln son üç 
aynda gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki 
yla göre yaşanan yüzde 38,7’lik artşn bir 
önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 
artşn üzerine eklenmesi ve baz etkisi içer-
memesiydi. Pandemiye rağmen makine ve 
teçhizat yatrmlarnn son sürat devam et-
mesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Tür-
kiye, tedarik zincirlerinin yeniden 
yaplandğ bu süreçte dş ticaretten daha 
fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi 
artrma isteğinin yannda sürdürülebilirlik 
uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi 
zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi 
modernizasyonunu gerekli klyor. Yatrm 
teşvik belgelerinin de katksyla, yatrmlar-
daki artşn bu yl da süreceğini öngörüyo-
ruz. Fakat bu yatrmlar için makine 
ithalatna harcanan para, mineral yakt ve 
yağ ithalat için harcanan paraya yaklaşt. 
Ekonomimize büyük külfet getiren bu du-
ruma karş, kalite ve performansn sigortas 
olan teknik mevzuat ve gümrük muayene-
leri ile piyasa denetim ve gözetim mekaniz-
malarnn tavizsiz ve en yaygn biçimde 
uygulanmas gerekiyor" açklamasn yapt.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 

Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 

2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 

yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

CHP Genel Başkan Yardmcs ve İs-
tanbul Milletvekili Onursal Adgü-
zel, Türkiye’nin “Endüstri 4.0” 

sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin Endüstri 4.0 
konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kald-
ğn belirten Adgüzel, "Bugünkü tablodan Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0’a hazr olmadğn 
görüyoruz. Yaplan araştrmalar, Türkiye’de sa-
nayiinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 
2.0 ile Endüstri 3.0 arasnda olduğunu ortaya 
koyuyor. Türkiye, üretimin geleceği bakmn-
dan riskli ülkeler kategorisinde değerlendirilir-
ken, önümüzdeki 10 yl içinde yaşanacak 
otomasyonun ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 
milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşebile-

ceği belirtiliyor. Türkiye dijital dönüşüm için 
topyekun seferberlik başlatmas gereken bir dö-
nemde, ksr tartşmalar ile zaman kaybediyor" 
dedi.  

Türkiye riskli görülüyor 

Türkiye’nin “Endüstri 4.0” sürecini değerlendi-
ren Adgüzel, "Dünya Ekonomik Forumu tara-
fndan hazrlanan ve ülkelerin geleceğin üretim 
teknolojilerine ne ölçüde hazr olduğunu ince-
leyen 2018 tarihli bir raporda Türkiye, 100 ülke 
arasnda üretim yaps bakmndan 32., üretim 
dinamikleri bakmndan ise 57. srada gösteril-
miştir. Söz konusu raporda Türkiye, hâliha-
zrda güçlü bir üretim yapsna sahip olmakla 

birlikte, üretimin geleceği bakmndan riskli ül-
keler kategorisinde değerlendirilmiştir. Endüstri 
4.0 sürecinin önemli bileşenlerinden biri bulut 
bilişimdir. Nitekim Büyük Verinin Endüstri 
4.0’da uygulanabilmesi bulut bilişim sayesinde-
dir. 2018 tarihli bir çalşma; bilgi teknolojileri 
seviyesi, siber güvenlik, veri gizliliği, fikri mülki-
yet haklar vb. kriterler üzerinden puanlama ya-
parak ülkeleri bulut bilişimi başlğ altnda 
sralamştr. Business Software Alliance (BSA) 
tarafndan yaplan çalşmada, Almanya 84,0 
puan ile birinci olurken, Japonya 82,1 puanla 
dünyada ikinci srada gösterilmiştir. Türkiye 24 
ülkenin incelendiği bu çalşmada ancak 16. s-
rada yer alabilmiştir" bilgisini verdi.  

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil

615 MART 2021 PAZARTESİEKONOMİ www.gazetedamga.com.tr

ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  

mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  
faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  

dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  
vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

BÜYÜKÇEKMECE Tüketiciyi Koruma ve 
Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Koronavirüsle beraber insan-
larla aramza sosyal mesafe koymamz 
gerektiğini, sağlkl yaşamak ve nefes 
alabilmek için sosyal alanlara, parklara, 
bahçelere, açk hava gibi yeşil alanlara 
ihtiyaç hiç olmadğ kadar artt.Etraf-
mzdaki  beton yğnlarna baktğmzda 
nefes almak için, vakit geçirebimek için 
açk alanlarn azlğ da gözden kaçmyor 
elbet. Umarm virüs sonras normal-
leşme döneminde bu tarz alanlar geniş-
letmeye yönelik çalşmalar yaplr. Böyle 
bir hafta içerisinde daha söyleyecek çok 
sözümüz var.Tüketicinin korunmas esas 
görev alanmz arasnda olduğundan tü-
keticilerin bilinçlendirilmesi konusunda 
Tüketiciyi Koruma Haftas’na bağl kal-
madan tüketicilerin haklarn aramalar 
için yllardr özveri ile çalşyoruz. Der-
neğimiz Tüketicilerimizin Korunmas 
Hakkndaki Kanunda yer alan tüm hü-
kümler ile ilgili konularda, vatandaşlar-
dan gelen başvurular değerlendirilerek 
tüketici, satc arasnda uzlaş sağlama 
çalşmalar , tüketicilere yasal haklar ko-
nusunda bilgilendirme ve yasal çözüm 
mercilerine yönlendirme çalşmalarn 
sizlerin desteği ve teveccühü ile ilk günkü 
heves ve azimle devam ettiriyor. Bilin-
çlendirmek ve korumak  alannda öncü-
lük görevini bu güne kadar olduğu gibi 

bundan sonrada yerine getirmeyi sürdü-
recektir.  Bu vesileyle ülkemizin her ferdi-
nin bilinçli tüketim anlayşna sahip 
olmasn, haklarn aramada bilinçli, 
cesur ve girişken olmalarn , ülkemizde 
ve bütün dünyada tüketici haklarnn ko-
runmas ve bu haklara sayg duyulma-
sn diliyor, tüm vatandaşlarn 15 Mart 
Dünya Tüketiciler Gününü  kutluyor 
sevgi ve sayglarm sunuyorum" açkla-
masnda bulundu.  

HER YER BETON YIĞINI! 

"TÜKETİCİLERİN gerçek tüketimini oluş-
turan gda ürünlerinin yeterince yer al-
madğ yllk enflasyon sepetinin gerçekte  
alşveriş poşetlerine yansyan enflasyonu 
yani "hissedilen enflasyonu" yanstmad-
ğn ve gdaya erişimin ciddi bir mesele 
haline geldiğini ,fiyatlardaki artşla gelir-
lerindeki artşn doğru oranda olmad-
ğn  ifade eden tüketicilerin says 
oldukça çok" diyen Emanet, konuşma-
sn şöyle sürdürdü; "Sepetin yllk en-
flasyon hesaplamalar yaklaşrken, fiyat 
azalan ürünlerle revize edilmesinide dile 
getiren vatandaşlar ayrca tüketici güveni 
üzerinde bask yaratan etkenler ara-
snda, yeniden vaka saylarndaki artş ile 
beraber ekonomik belirsizliklerin ön 
plana çkmasndan tedirginler. Her gün 
gelişen teknoloji reklamlar,durmakszn 
açlan AVM'ler, karşmza çkan türlü 
türlü satş yöntemleri insanlar daha çok 
tükettirmek üzerine kurulmuş bir meka-
nizma. Bu yoğun saldrlara dur deme-

miz mümkün gibi görünmüyor, ancak 
bilinçli tüketici olmak ve tüketebilmek 
bizim elimizde." 

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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IRAK’IN başkenti Bağdat’ta, kol saati 
tamircisi Yusuf Ebu Yahya, her gün 
müzeyi andıran dükkanını açarak vak-

tini “başkalarının zamanını ayarlamak”la 
geçiriyor. Bağdat’ın tarihi Reşid Cadde-
si’nden geçerken, tozlanmış büyük camın 
arkasında farklı dönemlere tanıklık etmiş 
çeşitli modellerde yan yana ve üst üste 
dizili yüzlerce kol saati dikkati çekiyor. 
Burası 53 yaşındaki Yusuf Ebu Yahya’nın 
yaklaşık 3,5 metrekarelik alana sahip mü-
tevazı saat tamir dükkanı. Ebu Yahya, 41 
yılını verdiği ve babasından devraldığı bu 
dükkanda başkalarının zamanını ayarla-
mayı ilk günkü şevk ve heyecanla sürdü-
rüyor. Saat tamircisi Yusuf Ebu Yahya, 
babasından miras kalan mesleğe başlama 
serüvenini anlattı. “Ortaokuldayken bisik-
letle her gün babamın yanına uğrar sonra 
eve dönerdim. Gelirken bir de babam 
ve arkadaşları için yemek getirirdim. İşi 
öğrenmeden önce sadece saatleri dizer ve 
satardım. Böylece saatlerin orijinal olup 
olmadığını ayırt etmeye başladım. Saat 
tamirciliğine ilk adımı ise 1980-1981 yılları 
arasında attım. Mesleği babamdan öğren-
dim.” İlk olarak Citizen markalı saat ma-
kinası tamir ettiğini söyleyen Ebu Yahya, 
en çok İsviçre ve Japonya markalı saatleri 
onarmayı sevdiğini dile getirdi. Ebu Yah-

ya, “Ülke eskisi gibi ve başka ülkeler gibi 
değil. Dışarıdan kaliteli mallar gelemiyor. 
Eskiden İsviçre’den orijinal saat malzeme-
leri getirtiyorduk.” diye konuştu.
Savaş mesleğine engel oldu
2006-2008 yılları arasında ülkeyi ve özellik-
le başkent Bağdat’ı esir alan mezhep savaşı 
yılların saat ustası Ebu Yahya’yı zorunlu 
olarak mesleğinden uzaklaştırdı. Ebu Yah-
ya, “Mezhep savaşı döneminde mecburen 
icra ettiğim bu mesleğe ara verdim çünkü 
psikolojik sorunlar yaşadım. Dükkan 1 gün 
açık 4 gün kapalıydı. Yollar da kapalıydı 
ve dışarı çıkmaya korkuyorduk.” ifadele-
rini kullandı. “Benim bağlı olduğum parti 
saatlerdir” Zamana direnen mesleğinin 
hiçbir zaman son bulmayacağı kanaatini 
taşıyan Ebu Yahya, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “2’si erkek, 3’ü kız 5 çocuk sahibiyim. 
Büyük oğlum Yahya sağ kolum. Saat ta-
mirinde bana yardımcı oluyor. Ben hiçbir 
siyasi partiye bağlı değilim. Benim partim 
ve bağlı olduğum şey sadece saatlerdir. 
Hayatım tamamen saatlerden ibaret.” 
Ebu Yahya, cep telefonlarının icadıyla kol 
saatlerine olan ilginin azalması konusunda 
ise “Kıyafeti şık olan insanın kolunda saati 
de olmalı. İnsanın kolunda saati olmazsa 
şık sayılmaz.” görüşünü dile getirdi.

Saat tamircisi Yusuf Ebu Yahya, “İşi öğrenmeden önce 
sadece saatleri dizer ve satardım. Böylece saatlerin orijinal 
olup olmadığını ayırt etmeye başladım. Saat tamirciliğine ilk 

adımı ise 1980-1981 yılları arasında attım.” dedi

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle bir-
likte yansıtma hedefiyle 27-29 Ağustos’ta Atlas Sineması’nda 

düzenlenecek Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali’nin 
başvuruları 30 Temmuz’a kadar yapılabilecek

Sporcuların antrenmandan veya yarışmalardan önce vücutlarına sürdükleri yağları temizlemek için 2 bin 
300 yıl önce kullandıkları kazıma aleti olarak bilinen “strigilis”, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde teşhire çıktı

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün eserlerinden 
oluşan ‘Namevcut’ sergisi Başkan M. Ergün Turan’ın katıldığı programla sanatseverlerin ziyaretine açıldı

“Göremediklerinizi Gö-
receksiniz” adlı projeyle 
her ay özel bir eseri 

ziyaretçilerine tanıtan İzmir Arkeo-
loji Müzesi’nin yeni konuğu bronz bir 
“strigilis” oldu. Teos Antik Kenti’n-
deki kazılar sırasında mezarlık böl-
gesinde bulunan strigilisin, eğitim ve 
spor alanında çalışan bir sporcu ya da 
gladyatöre ait olduğu tahmin ediliyor. 
Yaklaşık 16 santim büyüklüğünde 
olan ve yarım ayı andıran bir forma 
sahip strigilisin üstünde horoz dövüşü 
sahnelerini canlandıran işlemeler 
bulunuyor. Tarih uzmanlarının “paha 
biçemediği” eser, temmuz ayı sonuna 
kadar teşhirde kalacak.

Kullanımı o döneme özel
Müze Müdürü Hünkar Keser, 

strigilisin Türkçeye “temizleme ka-
şığı” olarak tercüme edilebileceğini 
söyledi. Temizleme kaşığını Antik 
Çağ’da sporcu ve gladyatörlerin 
kullandığını aktaran Keser, aletin 
kullanım alanına ilişkin şu bilgile-
ri verdi: “Spor çalışmaları öncesi 
atletlerin vücutlarını zeytinyağı ile 
kapladığını biliyoruz. Kumla kaplı 
alanlarda çalışmalarını tamamladık-
tan sonra vücutlarını temizlemek 
zorunda kalıyorlardı. Strigilis adı 
verilen bu kaşıkla vücutlarını kazıyor 
ve kaba pisliği alıyorlardı. Kişiye özel 

yapılmış bir kaşık olduğunu biliyoruz. 
Üzerindeki horoz dövüşü figürü de 
ilginç bir ayrıntı. Dövüş o dönemde 
insanların ilgisini çekmek için kul-
lanılan bir eğlence biçimi. Strigilis-
lerin kullanımı da o döneme özel.” 
Keser, strigilisin müzedeki diğer 
antik eserler gibi benzersiz olduğunu 
belirterek, “Teos Antik Kenti’ndeki 
mezarlık kazılarında bulunan bu 
nadir ve özel eser ziyaretçilerin çok 
ilgisini çekti.” diye konuştu. Hünkar 
Keser, bazı müze ziyaretçilerinin 
“Göremediklerinizi Göreceksiniz” 
adlı projede sergilenen bazı eserleri 
saatlerce seyrettiğine tanıklık ettikle-
rini sözlerine ekledi.

SAAT TAMSAAT TAMiiRCRCiiSSiiNDEN NDEN 
FAZLASIFAZLASI

Kısa Film Festivali’ne
başvuru yapabilirsiniz

Buz gibi müze

Depoda koruma 
altında tutulan eserleri 
gün ışığına çıkarmak ve 
bir ay süreyle ziyaretçi-
lerle buluşturmak ama-
cıyla gerçekleştirilen ve 
ocak ayında başlayan 
“Göremediklerinizi 
Göreceksiniz” projesi 
kapsamında son olarak 
haziran ayında Orta 
Kalkolitik döneme ait 
Kilia Tipi İdol-Stargazer 
(Tepegöz-gökyüzü göz-
lemcisi) sergilenmişti. 
Projeyle Ocak 2022’ye 
kadar her ay, kazılar-
da çıkarılan nadide 
eserlerin, ziyaretçilerin 
beğenisine sunulması 
planlanıyor.

12 ayda
12 eser2 bin 300 yıllık tarih!2 bin 300 yıllık tarih!

Ebu Yahya mesleğini bırakma düşün-
cesini taşımadığını vurgulayarak, “Benim 
için makinesi ne olursa olsun hiçbir saatin 
tamiri zor olamaz. Sağ gözüm eskisi gibi 

görmüyor o yüzden mikroskop ve büyüteç kul-
lanıyorum. Ancak mesleğimi çok seviyorum ve 
bırakmayı düşünmüyorum.” dedi. Iraklı saat 
ustası, müşterilerin getirdiği kol saatlerinin 

tamiriyle uğraşmanın yanı sıra evinde 
antika değeri taşıyan saatleri de bi-

riktirerek büyük bir koleksiyona 
sahip olduğunu sözlerine 

ekledi.

SaatlerleSaatlerle
arkadaşlığını sürdürüyorarkadaşlığını sürdürüyor

FESTIVAL, Anadolu Ajansının 
Global İletişim Ortaklığında, Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB) tarafından Boğaziçi 
Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu 
yıl ilk kez düzenlenecek. Hem Türkiye 
hem de diasporaların ve ilgili topluluk-
larının bulundukları ülkelerin kültür ve 
sanat hayatına yeni bir bakış açısı getiril-
mesi amacıyla yapılacak festival, sinema 
ve sanatın toplumlar üstündeki birleş-
tirici gücünü ortaya koyacak. Diaspora 
toplumlarına ait olan, özellikle şimdinin 
genç, geleceğin ise önemli ve etkili sine-
macılarını 27-29 Ağustos’ta buluşturacak 

festivale başvurular 30 Temmuz’a kadar 
yapılabilecek.
Önemli bir etkinlik olacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB 
ve Diaspora Uluslararası Kısa Film 
Festivali Başkanı Abdullah Eren, festi-
valin bulundukları yere uyum sağlamaya 
ve geldikleri yeri unutmamaya çalışan 
insanların hikayelerini de konu edine-
ceğini belirtti. Eren, “Sanatın en etkili 
biçimde kullanılabildiği mecralardan biri 
olan sinema sektöründe diasporaların 
ortak değerlerini ve farklılıklarını ortaya 
koyacak biçimde, YTB olarak ulusla-
rarası düzeyde bir Diaspora Kısa Film 
Festivali tertip etmek için yola çıkıyo-
ruz. Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve 
kucaklayıcı biçimde gerçekleştirilecek bir 
etkinlik olacağı inancındayız.” ifadelerini 
kullandı. Festival Direktörü Emrah Kılıç 
ise Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organi-
zasyonu ile bu yıl ilk kez gerçekleştirile-
cek festival hakkında bilgiler verdi. Kılıç, 
YTB’nin diaspora toplumları için ulus-
lararası bir kısa film festivalle özellikle 
genç sinemacılara bir platform sunma 
isteğini çok değerli bulduğunu belirterek, 
“Önemli misyonları olan yeni bir festiva-
lin doğuş sürecinde, Boğaziçi Kültür ve 
Sanat Vakfı olarak da tüm tecrübemizle 
yer almaktan dolayı heyecan duyuyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

ÖĞRETIM üyelerinin, buzdan 
oluşturdukları kanatlı atlar, koyun, 
koç ile kaplumbağa gibi birçok hey-
kel, ziyaretçilerin beğenisine sunul-
du. Erzurum’da Atatürk Üniversite-
si ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUDAKA) iş birliğinde 
kurulan “Ata Buz Müzesi”nde, Fe-
tullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
5. yılı nedeniyle düzenlenen “Maan 
Çocuk” temalı sergi açıldı. Atatürk 

Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
bünyesinde açılan 
müze, çocuklar 
için 15 Temmuz’a 
özel yeni sanat 

eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. 
Fakülte yerleşkesindeki müzede, 
üniversitenin heykel bölümündeki 
öğretim üyelerinin, “Maan Çocuk” 
temasıyla buzdan oluşturdukları 
kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplum-
bağa gibi birçok heykel, ziyaret-
çilerin beğenisine sunuldu. Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yunus Berkli, açılış sonrası gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, 15 Tem-

muz’u aynı şuur ve heyecanla idrak 
etmek için bir araya geldiklerini 
söyledi. Türkiye’nin ilk ve tek buz 
müzesinde 15 Temmuz’a özel sergi 
hazırladıklarını ifade eden Berkli, 
“Bu sergimizde çocuğu ön plana 
çıkardık. Çünkü en büyük travmayı 
çocuklar yaşıyor. Geleceğimizin 
inşasında çocukların aynı sıkıntı ve 
travmaları yaşamamaları için sürekli 
15 Temmuz’u canlı, taze ve diri 
tutmak için bu faaliyetlere devam 
edeceğiz.” diye konuştu. Açılışa, 
Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, 
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

AÇILIŞI gerçekleştirilen 
sergiye Fatih Kaymakamı 
Kaan Peker, Fatih Belediye 

Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti 
Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, 
serginin hazırlayıcısı sanatçı Aslıhan 
Kuşoğlu Öztürk, sanatçı Prof. Dr. 
Zeki Kuşoğlu ve sanatseverler katıldı. 
Açılışta yaptığı konuşmada pandemi 
koşullarında da sanatsal faaliyetleri 
sürdürdüklerini belirten Başkan M. 
Ergün Turan, “Sanat icra edenleri 
sanatseverlerle buluşturmaya devam 
ediyoruz. Bugün Namevcut sergisini 

sunduğumuz Sanatçımız Aslıhan 
Kuşoğlu’nun genç bir akademisyen ve 
sanatçı olarak çok daha güzel eserler 
üreteceğine inanıyorum. İstanbullu 
bütün sanat severleri Kadırga Sanat 
Galerilerine ve Aslıhan Kuşoğlu’nun 
Namevcut adlı sergisini görmeye 
davet ediyorum. Gelemeyenler için 
biz bütün sergilerimizi dijital ortama 
da aktarıyoruz. Sanatseverler Fatih 
Belediyesi’nin ya da Kadırga Sanat 
Galerileri’nin internet sitelerinde diji-
tal olarak bütün bu eserleri çok yakın 
ölçekte görebilirler” dedi. Başkan Tu-

ran daha sonra Kaymakam Peker, İlçe 
Başkanı Narin ve Aslıhan Kuşoğlu ile 
birlikte sergiyi gezdi. Aslıhan Kuşoğlu 
Öztürk’ün soyut yağlı boya ve keçeli 
kalem çalışmalarından oluşan 23 ese-
rin sergileneceği “Namevcut” sergisi, 
sanatçının kendi “Namevcut” evreni-
nin kapılarını izleyicilere sunuyor. 28 
Ağustos’a kadar görülebilecek olan 
‘Namevcut’ sergisinde sanatçının tuval 
üzerine yağlıboya tekniğiyle çalıştığı 
eserlerinin yanı sıra kâğıt üzerine ke-
çeli kalem çalışmalarının bulunduğu 
eserlere de yer veriliyor.

Görülmeye değer bir sergiGörülmeye değer bir sergi
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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DIL SORUNUNA
YENI COZUM
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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Y urt dışında çalışma, yerleşim ve
aile vizesi başvurularında popü-
lerliği katlanarak artan ülkelerin

başında İngiltere geliyor. İngiltere vize
başvuruları konusunda sektörün önde
gelen kurumlarından Visavis Vize Danış-
manlık’ın açıkladığı verilere göre, yalnızca
son bir yılda İngiltere’de çalışma vizesine
Türkiye’den başvuranların sayısı 35 bin
olarak kayıtlara geçti. Başvuru sürecinde
İngilizce dil yeterliliğinin kritik önem taşı-
dığını belirten Visavis Vize Danışmanlık
kurucusu Hüseyin Arslan “Vize başvurusu
yapan kişiler İngilizce dil seviyelerini, İn-
giltere Vize Departmanı'nın (UKVI) belir-
lediği sınavlara girerek ispatlayabiliyor.
UKVI’ın aile birleşimi, çalışma izni ve yer-
leşim gibi alanlarda vize başvurularında
kabul ettiği sınavlar arasında ise dünyanın
önde gelen eğitim kurumu Pearson tara-
fından yapılan PTE Academic UKVI ve
PTE HOME yer alıyor” diye konuştu.

30 saatte açıklanıyor

Söz konusu sınavlara ilişkin ayrıntıları ak-
taran Pearson PTE Ortadoğu, Kuzey Af-
rika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış
Müdürü İpek Aydın ise “Pearson olarak

PTE UKVI sınavını haftanın her günü;
PTE HOME sınavını ise Cumartesi,
Pazar ve Pazartesi olmak üzere haftanın 3
günü düzenliyoruz. Aile Birleşimi Vizesi
ve Şirket Temsilci Vizesi başvuruları için
PTE HOME A1, Yerleşim Vizesi başvu-
rusu içinse PTE HOME B1 sınavlarına
ihtiyaç duyuluyor. PTE Academic UKVI
sınavı ise Girişimci Vizesi, Yatırımcı Vizesi
ve Nitelikli Çalışan Vizesi için isteniyor.
PTE HOME Sınavında geçti ya da kaldı
olarak iki sonuç alınabilirken, PTE UKVI
Sınavı 10-90 skalasında puanlanıyor. Bu
sınavlara girmeyi düşünen adaylar, dile-
dikleri tarihlerde kolaylıkla yer bulabiliyor.
Her iki sınav da ortalama 30 saat içeri-
sinde açıklanıyor” ifadelerini kullandı.

Çok daha ekonomik

Adayların Pearson çatısı altında düzenle-
nen bu sınavlarda yaşadıkları deneyimden
son derece mutluluk duyduklarını belirten
Arslan, “PTE Home sınavına katılırken
adaylarımızın yaşadığı deneyim bizim için
de oldukça önemli. Sınava katılmak için
kendilerine uygun tarih ve saat için kolay-
lıkla sınav oturumu bulabiliyorlar. Kay-
dolmadan önce sınavla ilgili

yönlendirilmeler alıyorlar. Bu aşamada
adaylarımız, PTE Türkiye ofisiyle doğru-
dan iletişim kurabiliyor. Ayrıca PTE
Home sınavının diğer alternatiflere naza-
ran daha ekonomik olması, yine Türki-
ye’deki İngiliz makamlarına yapılacak
puan sistemli vizelerde tercih edilmesinin
önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor.
Bizler Visavis Ailesi olarak bu avantajların
sağladığı memnuniyet ile PTE Home sı-
navını tavsiye etmeye devam edeceğiz”
ifadeleriyle sözlerini noktaladı. DHA

HER yaştan kişinin okul çağı
başlangıcında ve çocuklu-
ğunda vaz geçilmezi olan to-

humdan bitki yetiştirme yönteminin
günümüze uyarlanmış hali İstanbul Bilgi
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri-
yel Tasarım Bölümü 2021 yılı mezunu
Müge Yeniada’dan geldi.

Okuryazarlık artacak 

Yeniada, birçok çocuk gelişimci ve anneyle
yaptığı görüşmeler sonucunda hayata ge-
çirdiği projesiyle okul öncesi çağdaki ço-
cukların (4-7 yaş) ekolojik okuryazarlığını
artırmayı hedefliyor. Bir çekirdekten bitki
yetiştirme kiti tasarlayan başarılı öğrenci,
kitin içerisine hedeflediği yaş grubundaki-
ler için ergonomilerine uygun çekirdek
toplama ve ekim süreçlerine uygun el alet-
leri ile tohumun ekilmesi ve saklanması
için çeşitli ürünler yer alıyor. Ürünlerin
malzemelerini ve üretim yöntemlerini do-
ğaya zarar vermeyen ahşap, porselen ve
geri dönüştürülmüş karton gibi malzeme-
lerden tercih eden Yeniada, kendisi de sü-
recin en başından beri projesiyle paralel

olarak çekirdekten domates yetiştiriyor.

Toprağa kazandırılacak 

Projesinde yaratmak istediği iki temel un-
surdan bahseden Yeniada, “BİLGİ Mi-
marlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Özlem Er,
Dr. Öğr. Üyesi Selin Gürdere Akdur, Refik
Burak Atatür, Yetkin Yazıcı, Ar. Gör.
Gizem Öz yürütücülüğünde ve Gözde Şe-
kercioğlu mentorluğunda hayata geçirdi-
ğim bitirme projem ile çocuk ve ebeveynin
arasındaki ilişkiyi verimli bir şekilde arttır-
mayı ve tohumun potansiyeli ile
meyve/sebze atıklarının toprağa geri dönü-
şümünü sağlamayı hedefliyorum. Proje-
min şu an çalışan bir prototipi var.
Kendim de sürecin en başından beri pro-
jemle paralel olarak çekirdekten domates
yetiştiriyorum. Bu süreçte tek yıllık bitkileri
yetiştirmeyle ilgili her şeyi öğrendim diye-
bilirim. Çeşitli bitki yetiştiricileriyle görüş-
tüm ve bir permakültür çiftliğini ziyaret
etme imkânı buldum. Konunun uzmanla-
rından aklımdaki tüm sorulara yanıt bul-
duktan sonra kendi domateslerimi
marketten aldığım domateslerin çekirdek-
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Son bir yılda Türkiye’den 35 bin kişi İngiltere’de çalışma vize-
sine başvurdu. Bu süreçte İngilizce dil yeterliliğinin belirleyici

bir kriter olduğuna dikkat çeken Visavis Vize Danışmanlık 
kurucusu Hüseyin Arslan “Aile birleşimi, çalışma izni ve yerle-

şim gibi alanlarda vize başvurularında kabul edilen sınavların
arasında, dünyanın önde gelen eğitim kurumu Pearson tarafın-

dan yapılan PTE Academic UKVI ve PTE HOME yer alıyor” dedi.

Yunus Emre anlatılacak
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre yılı ilan etmesi çerçevesinde Küçükçekmece
Belediyesi düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, birlik ve barışı öğütleyen Anadolu bilgelerini ve
felsefelerini, yıl boyunca düzenleyeceği sanatsal etkinliklerle anlatacak ve yaşatacak.

BU kapsamda, Küçükçekmece Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Güney Özkılınç komşu

ilçelerin belediye başkanlarına, Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi adına bir
dizi ziyaret gerçekleştirecek. Kurban Bayramı
öncesi Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Av-
cılar, Bakırköy’ün Belediye Başkanlarını ziya-
ret edecek olan Özkılınç, Yunus Emre ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserlerini hediye ede-
rek, birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Pekiştirmek istiyoruz 

Barışı, sevgiyi, ilmi kendilerine rehber kılan
iki büyük ismin felsefeleri ve ışığında bir dizi
etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Anadolu’nun
her rengini taşıması açısından zengin demo-
grafik yapısıyla nam salan Küçükçekmece-
mizde, böyle bir misyon edinmekten onur
duyuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin aramızdan
ayrılışının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
ise 700. yıl dönümünde belediyelerimiz ara-
sında bir kültür köprüsü kurarak, dostluğu-
muzu pekiştirmek istiyoruz. Hacı Bektaş-ı
Veli ve Yunus Emre savaş yerine barışı, düş-
manlık yerine dostluğu, kin yerine hoşgörüyü
benimseyen hümanist anlayışlarıyla yüzyıl-
lardır günümüz toplumlarına ışık tutmakta-
dırlar. İlçemizde düzenleyeceğimiz sanatsal
etkinliklerle, Anadolumuzun iki büyük ismini
pusula edinip, felsefelerini yaşatarak, birlik
ve beraberlik mesajları vereceğiz” diye ko-
nuştu.

Antakya Medeniyetler Korosu

Türk tarihi, dili, medeniyeti bakımından kül-

tür mirasımızı mayalayan evrensel değerleri-
miz Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Kü-
çükçekmece’de sanatsal etkinliklerle de
yaşatılacak. Bu kapsamda, farklı millet ve
mezheplerden müzisyenlerin oluşturduğu,
birbirlerinin ilahisini, türküsünü, ezgisini aynı
neşeyle okuyan "Antakya Medeniyetler Ko-
rosu" Yunus Emre ve Hacı Bektaş özel reper-
tuarıyla Eylül ayında Küçükçekmece’de
sahne alacak. 

40 sanatçı 40 eser

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar

Akademisi’nden 40 sanatçının katılımıyla
Resim, Kaligrafi, Fotoğraf, Minyatür, Ebru,
Kat’ı, Graffiti, Heykel, Çini, Hat başta olmak
üzere farklı disiplinlerden oluşan branşlarda
40 eserden oluşan Hacı Bektaş-ı Veli ve
Yunus Emre konulu sergi de Ekim ayında
sanatseverlerle buluşturulacak. Küçükçek-
mece Belediyesi etkinlikler kapsamında, bün-
yesindeki 4 büyük otobüsün dış giydirme ve
tasarımlarını da Anadolu Erenleri’nin fotoğ-
rafları ve felsefesini temsil eden sözlerle kap-
latacak. Otobüsler yıl boyunca ilçe genelinde
yeni yüzüyle hizmet verecek.

ÇOCUKLAR için eğlenceli kolay öğ-
renme videoları sunan global marka
Da Vinci Kids, sosyal medya plat-
formlarının en dikkat çekicilerinden

biri olan TikTok tarafından düzenlenen 202
YazFest’e eğitici ve eğlenceli videolarıyla farklı
bir hava getirmeye hazırlanıyor. Da Vinci Kids,
yazın enerjisini yansıtacak olan TikTok 2021
YazFest’te “İşlevsel Sanat, Yaratıcı Aktiviteler
ve Genç Şef Matilda Ramsay” ile yer alacak.
TikTok YazFest kampanyasında ayrıca, moda,
güzellik, yemek, eğitim, müzik ve günlük yaşam
gibi birçok kategoride içerik de bulunacak.
Çocukların okulda öğrendiklerini tamamlayan

ve geliştiren mobil eğitim uygulaması olan Da
Vinci Kids, ‘‘Her Gün Yeni Bir Şeyler Keşfedin“
sloganıyla yeni bir dönemin de başlangıcını ya-
parken, TikTok gibi farklı mecralar için de eği-
tici ve eğlenceli videolar üretiyor.
Yaz aylarında tatil yaparken çocuk-
larının geri kaldığı konulardaki ek-
siklerini tamamlamak isteyen Da
Vinci Kids kullanıcıları, Da Vinci
Kids’in sıkılmadan eğlenceli öğ-
renme sunan videolarına TikTok
üzerinden de istedikleri zaman dile-
dikleri yerde ulaşabilecekler. 5-12
yaş grubuna dahil olan çocuklar

için Bilimi Kendin Yap, Matematik, Fen Bilim-
leri, Türkçe, Biyoloji, Uzay Bilimi, Teknoloji,
Doğa, Kültür ve 21.Yüzyıl becerileri gibi bir
çok derste faydalanılabilinen “neden ve nasıl“

ilişkisine dayalı videolarla öğreten
mobil oyunlar da Da Vinci Kids uy-
gulamasında yerini alıyor.  Da Vinci
Kids mobil uygulaması, çocukların
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6
farklı cihazdan erişilirken; mobil te-
lefon, tablet ve televizyon gibi inter-
nete bağlı tüm cihazlardan
indirilerek de kullanılabiliyor.

Ekolojik okuryazarlık 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Müge
Yeniada, bitirme projesi kapsamında çekirdekten bitki yetiştirme kiti yaparak nostaljik
fasulye deneyini günümüze taşıdı.  Projeyle çocukların ekolojik okuryazarlığının ve
çocukla ebeveynin arasındaki ilişkinin verimli bir şekilde artırılması hedefleniyor

‘Da Vinci Kids’ Tiktok YazFest’de 
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TÜRKİYE’Yİ 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları’nda kadınlar klasik yayda temsil 
edecek 22 yaşındaki Yasemin Ecem 

Anagöz, açıklamalarda bulundu. Olimpiyat-
larda ikinci kez mücadele edecek milli okçu, 
“2016 Rio Olimpiyatları’nda 17 yaşında 
yarıştığımda, olimpiyatlara giden en genç 
kadın okçu oldum. 2016’dan bu yana kari-
yerime iki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya 
rekoru ve yanında birçok derece sığdırdım. 
Şimdi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları için 
ülkemiz adına kota kazandım. Haftaya Tok-
yo’da yarışmak için orada olacağım.” ifadelerini 
kullandı. “Tokyo Olimpiyatları’na hazırlandı-
ğım süreç boyunca kazanabilmek için yapmam 
gereken her şeyi yaptım.” diyen Yasemin Ecem, 
“O yüzden ülkemi en iyi şekilde temsil edeceği-
mi düşünüyorum. Olimpiyatlarda yarışmak her 
sporcunun hayali. Çünkü sporun zirvesi. Oranın 
tadını çıkartmak istiyorum. Bu, benim ikinci 
olimpiyatım olacak. Bir sene ertelenmesi beni 
daha da etkiledi. Çünkü hayallerimi bir sene 
ertelemiş ve şimdi gerçekleştiriyor olacağım.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Milli forma ayrı tutku
2018’de “yılın kadın okçusu” ödülüne layık 
görülen Yasemin Ecem, sporun kendisi 
için vazgeçilmez bir tutku olduğunun 

altını çizerek, şöyle devam etti: “Bunu 
mesleğim haline getirdiğim için de çok 
mutluyum. Farklı kültürler tanıyıp, 
farklı diller öğrenip, ülkemi orada 
temsil edip tanıtabiliyorsam bunların 
hepsini spora borçluyum. Bunu haya-
tımın çok büyük bir parçası ve mesle-

ğim haline getirdiğim için de kendimi 
çok mutlu hissediyorum. Milli formayı 

giyiyor olmak çok büyük bir sorumluluk 
ama aynı zamanda çok büyük 

gurur. Bu baskıyı hissetmek-
tense bu bayrağı taşımanın 
gururunu yaşıyorum. Bu-
nun da bana güç verdiğini 
düşünüyorum.”

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de
ligin en iyisi konumunda.

Geçen sezonu sollad

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş,
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi.

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum
silahlarndan biri olacağn ispatlad.
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet
sistemini devam ettireceği öğrenildi.
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha
fazla orta yapmalarn isteyeceği 
öğrenildi.

Onyekuru moral buldu

Ocak ay transfer döneminde takma
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer
ve yüksek atlamada Fatma Damla
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2
bronz madalya olmak üzere toplamda
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60
metrede altn madalya kazanan Esra
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi.

13 madalya kazandlar

Milli takmn kafile başkan Ensar
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e 
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör 
Sergen Yalçn, ikinci devrenin
başndaki 5 puanlk kaybn 
ardndan “Savaşmz şimdi
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş
ligde 20 galibiyetle ligde 
en fazla kazanan takm 
durumunda. Sadece
5 mağlubiyet alan siyah 
beyazllar 62 gol atarak 
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok
yüksek olduğunu dile getiren Japon
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en
iyisini yaparak takmma olabildiğince
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon
hedefleri için ise şunlar söyledi:
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim

kadar çok puan getirmek istiyorum.
Bununla birlikte bir podyum görürsem
bu inanlmaz olur. 
Fakat şimdilik planm hzlca takma
ve araca adapte olup elimden gelenin
en iyisini yapmak."

Gasly çok hzl

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o
dönemde Red Bull Junior programna
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş
geldin partisine Pierre ve Franz Tost

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba'
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de
bir çaylak olarak aracm ve kendimi
zorlayarak ona yardmc olacağm.
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte
göreceğiz" diye konuştu.

Gasly: çok objektifiz

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor.
Bu sebeple takmn her yl çok önemli
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim.
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki
Tsunoda'nn takm için de kendisi için
de yeni olduğunu belirten Fransz
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum.
Geçen sene onu Formula 2 Dünya
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle
yl sonunda doğru çok etkileyici bir
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler
var. Ama en önemli konu, birlikte bir
takm olarak çalşabilmemiz, onun
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz"
diye konuştu.

Arac daha çok sevdim

Gasly yeni araç için şunlar söyledi,
"Yeni aracmz harika gözüküyor.
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu
yl çok değişmediğini söyleyebilirim.
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir
araya getiren bir takmda yer almak
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn
gelişmesini görmek ve bu projenin bir
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda,
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

En çok galibiyet alan takm: 20
En az yenilen takm: 5
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik,
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş,
Masör Osman Doğru ve Masör
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt
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NURAY, MADALYA iÇiN ÇALIŞIYOR

Futbol ırkçılıkla mücadele ediyor
İngiliz futbolcu Bukayo Saka, EURO 2020 finali sonrası maruz kaldığı ırkçı saldırılara cevap verdi. Saka, “Buna benzer 

mesajlara aşinayım çünkü güçlü sosyal medya platformları, bunları önlemek için yeterince çaba sarf etmiyor” dedi

17 yaşında 2016 Rio Olimpiyatları’nda yarışan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 
2020’de Türk okçuluğuna olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazandırmayı amaçlıyor

2020 Avrupa Şampiyonası 
(EURO 2020) finali sonrası 
sosyal medyadan ırkçı saldırılara 

maruz kalan İngiliz futbolculardan 
Bukayo Saka, sosyal medya plat-
formlarını nefret söylemlerine karşı 
yeterince önlem almamakla suçladı. 
İngiltere Premier Lig ekiplerin-
den Arsenal’de forma giyen Saka, 
İtalya’ya penaltılarda kaybettikleri 
EURO 2020 finalinin ardından sosyal 
medyada maruz kaldığı ırkçı saldırı-
lara, Marcus Rashford ve Jadon San-
cho’nun ardından cevap veren diğer 
oyuncu oldu. Instagram hesabından 
açıklamada bulunan 19 yaşındaki 
futbolcu, maçın ardından ailesiyle 
zaman geçirerek bir süre sosyal med-

yadan uzak durmayı tercih ettiğini, 
penaltıyı kaçırmasının ardından 
büyük üzüntü yaşadığını anlattı. 
Kendisine destek mesajı atanlara 
teşekkür eden Saka, “Sosyal 
medya platformları Instagram, 
Twitter ve Facebook kullanıcı-
larından ben, Marcus ve Jadon, 
bu hafta çok sayıda nefret 
içerikli, kırıcı mesajlar aldık. 
Bunları hiçbir çocuk veya 
yetişkinin yaşamaması gereki-
yor. Buna benzer mesajlara 
aşinayım çünkü güçlü sosyal 
medya platformları, bunları 
önlemek için yeterince çaba 
sarf etmiyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

ÜRKİYE’Yİ 2020 Tokyo Olimpiyat-
ları’nda kadınlar klasik yayda temsil 
edecek 22 yaşındaki Yasemin Ecem 

Anagöz, açıklamalarda bulundu. Olimpiyat-
larda ikinci kez mücadele edecek milli okçu, 
“2016 Rio Olimpiyatları’nda 17 yaşında 
yarıştığımda, olimpiyatlara giden en genç 
kadın okçu oldum. 2016’dan bu yana kari-
yerime iki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya 
rekoru ve yanında birçok derece sığdırdım. 
Şimdi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları için 
ülkemiz adına kota kazandım. Haftaya Tok-
yo’da yarışmak için orada olacağım.” ifadelerini 
kullandı. “Tokyo Olimpiyatları’na hazırlandı-
ğım süreç boyunca kazanabilmek için yapmam 
gereken her şeyi yaptım.” diyen Yasemin Ecem, 
“O yüzden ülkemi en iyi şekilde temsil edeceği-
mi düşünüyorum. Olimpiyatlarda yarışmak her mi düşünüyorum. Olimpiyatlarda yarışmak her 
sporcunun hayali. Çünkü sporun zirvesi. Oranın 
tadını çıkartmak istiyorum. Bu, benim ikinci 
olimpiyatım olacak. Bir sene ertelenmesi beni 
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yadan uzak durmayı tercih ettiğini, 
penaltıyı kaçırmasının ardından 
büyük üzüntü yaşadığını anlattı. 
Kendisine destek mesajı atanlara 
teşekkür eden Saka, “Sosyal 
medya platformları Instagram, 
Twitter ve Facebook kullanıcı-
larından ben, Marcus ve Jadon, 
bu hafta çok sayıda nefret 
içerikli, kırıcı mesajlar aldık. 
Bunları hiçbir çocuk veya 
yetişkinin yaşamaması gereki-
yor. Buna benzer mesajlara 
aşinayım çünkü güçlü sosyal 
medya platformları, bunları 
önlemek için yeterince çaba 
sarf etmiyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

IRKÇILIĞI durdurmak için 
toplumun el ele vermesi gerek-
tiğini vurgulayan Bukayo Saka, 
“Futbolda veya toplumun başka 
bir yerinde, ırkçılık ve nefret söy-
lemleri için yer olmamalı. Bunun 
için toplumun büyük bir kısmının 
bir araya gelerek ortak bir mesaj 
vermesi, eyleme geçmesi ve böyle 
söylemlerle karşılaşmaları halinde 
emniyet yetkilileriyle irtibata geç-
mesi gerekiyor. Nezaketi birbiri-
mize yayarak nefreti hayatımızdan 
çıkarabiliriz. Sevgi her zaman 

kazanacak.” ifadelerini kullandı. 
Öte yandan, İngiliz emniyeti, final 
maçı sonrası sosyal medyada ırkçı-
lığı destekleyen mesajlar attığı tes-
pit edilen 5 kişinin tutuklandığını 
duyurdu. Maçta İngiltere’nin son 
üç penaltısını kaçıran Rashford, 
Sancho ve Saka hakkında çok 
sayıda sosyal medya kullanıcısı ta-
rafından hakaret içerikli yorumlar 
paylaşılmasının ardından UEFA, 
İngiltere Futbol Federasyonu ve 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 
yaşananları kınamıştı.

Irkçılığı durdurmalıyız

OKCULUKTA
HEDEFLER BUYUK

SPORA başladığı zamandan itibaren 
birçok hayal kurduğuna değinen milli okçu, 

“Birçoğunu da gerçekleştirdim ama hala hayal 
kurmaya devam ediyorum. Hayallerimden birisi 

de kız çocuklarına yardımcı olabilmek. Onları sporla 
tanıştırabilmek, ne kadar güçlü olduklarını onlara hatır-
latabilmek.” diye konuştu. Başarılı okçu Yasemin Ecem 

Anagöz, genç sporculara ise şu tavsiyelerde bulundu: 
“Hayatın her alanında hedeflerimize gittiğimiz yolda, 

bizi aşağıya çekmek isteyen insanlar her zaman olacak-
tır. Sizi bir suda boğmak isteyen insanlara ne kadar 

iyi yüzebildiğinizi göstermeniz için aslında çok 
büyük fırsat bunlar. Kendinize inanmayı hiçbir 

zaman bırakmayın. Çünkü önce sizin ken-
dinize inanmanız lazım ki etrafınız 

da size inanabilsin.”

Kız çocukları Kız çocukları 
değerlideğerli

Teniste 
Neslihan 
imzası

MİLLİ sporcu Hatice 
Kübra İlgün, 2019 
yılında düzenle-

nen tüm grand prix orga-
nizasyonlarında madalya 
kazanarak, bunu başaran 
ilk Türk tekvandocu oldu. 
Bu yıl olimpiyatlar öncesin-
de Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’da düzenlenen Avrupa 
Tekvando Şampiyonası’nda 
gümüş madalya elde eden 
milli sporcu, kariyerindeki 
madalyalara bir yenisini daha 
ekledi. İlgün, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’nda kadınlar 
57 kiloda Türkiye’yi temsil 
edecek. Açıklamalarda bu-
lunan Hatice Kübra, kadın-
larda 4 sporcuyla tam kadro 
olimpiyatlarda yer alacakla-
rına işaret etti. 28 yaşındaki 
milli tekvandocu, “Tekvan-
do branşında büyüklerde 
dünya ve Avrupa ikinciliğim, 

Dünya Üniversite Oyunları 
şampiyonluğum var. Grand 
prix turnuvalarında madal-
yalara ve birçok uluslararası 
başarıya sahibim.” dedi. 
Tokyo Olimpiyatları’na kısa 
bir süre kaldığını hatırlatan 
Hatice Kübra, başarılarına bir 
yenisi daha eklemek istediği-
nin altını çizdi. Kadınlar 57 
kiloda Tokyo’da mücadele 
edecek milli sporcu, olimpiyat 
şampiyonluğu için çalıştığını 
söyledi. Hatice Kübra İlgün, 
“Tokyo Olimpiyatları’n-
da hedefim altın madalya 
kazanmak. Kadınlarda eksik 
olan altın madalyayı kazanıp, 
ülkeme armağan etmek isti-
yorum.” diye konuştu.

Yeter ki inansınlar
Türkiye’yi uluslararası mü-
sabakalarda temsil etmenin 
gurur verici olduğunu be-

lirten Hatice Kübra, “Ülkemizi, bayrağımızı 
yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için 
mücadele veriyoruz. Bu spor bizim işimiz ve 
biz bunu en iyi şekilde yapmak zorun-
dayız.” ifadelerini kullandı. Milli 
tekvandocu, genç sporculara ise 
“Mücadeleyi bırakmasınlar, 
her zaman ellerinden geleni 
yapsınlar. Yeter ki inansınlar.” 
tavsiyesinde bulun-
du. Hatice Kübra, 
“Bizden sonra 
gelecek 
nesillerin de 
sadece ba-
şarılı olmak 
için değil, 
en azından 
kendilerini 
savunabilecek-
leri kadar bir 
spor dalı öğren-
melerini istiyo-
rum.” şeklinde görüş 
belirtti.

2012 Londra Olimpiyatla-
rı’na katılarak Türk badmin-
tonu adına bir ilki gerçekleş-
tiren milli sporcu, ikinci kez 
olimpiyatlarda yer alacak. 
Türk badmintonunun önemli 
isimlerinden Neslihan Yiğit, 
AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, 18 yıldır badminton 
oynadığını belirterek, “Bu 
süre zarfında birçok başarı 
kazandım. Benim için en 
önemlisi 2012 Londra Olim-
piyatları’ydı. Çünkü ülkemizi 
olimpiyatlarda badminton-
da temsil eden ilk sporcu 
oldum.” dedi. Ukrayna’nın 
Kiev kentinde düzenlenen 
2021 Avrupa Badminton 
Şampiyonası’nda tek kadın-
larda bronz madalya kazanan 
ve bunu başaran ikinci Türk 
sporcu olan 27 yaşındaki 
Neslihan, “Çok istediğim 
Avrupa büyükler madalyası-
na kavuştum. Büyükler tek 
kadınlarda Avrupa üçüncüsü 
oldum. Umarım bir sonraki 
turnuvada madalyamızın 
rengini de değiştirebiliriz.” 
diye konuştu. Neslihan artık 
tamamen Tokyo Olimpiyat-
ları’na odaklandığının altını 
çizerek, “Olimpiyatlarda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmek istiyorum. 2012’de 
tecrübesizdim, şu an daha 
tecrübeliyim. Umarım güzel 
sonuçlarla dönebiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Tekvandodaki
GURURUMUZ

değerlendirmesinde bulundu.

Milli forma ayrı tutku
2018’de “yılın kadın okçusu” ödülüne layık 
görülen Yasemin Ecem, sporun kendisi 
için vazgeçilmez bir tutku olduğunun 

altını çizerek, şöyle devam etti: “Bunu 
mesleğim haline getirdiğim için de çok 
mutluyum. Farklı kültürler tanıyıp, 
farklı diller öğrenip, ülkemi orada 
temsil edip tanıtabiliyorsam bunların 
hepsini spora borçluyum. Bunu haya-
tımın çok büyük bir parçası ve mesle-

ğim haline getirdiğim için de kendimi 
çok mutlu hissediyorum. Milli formayı 

giyiyor olmak çok büyük bir sorumluluk 
ama aynı zamanda çok büyük 

gurur. Bu baskıyı hissetmek-
tense bu bayrağı taşımanın 
gururunu yaşıyorum. Bu-
nun da bana güç verdiğini 
düşünüyorum.”

iyi yüzebildiğinizi göstermeniz için aslında çok 
büyük fırsat bunlar. Kendinize inanmayı hiçbir 

zaman bırakmayın. Çünkü önce sizin ken-
dinize inanmanız lazım ki etrafınız 

da size inanabilsin.”

Dünya Üniversite Oyunları 
şampiyonluğum var. Grand 
prix turnuvalarında madal-
yalara ve birçok uluslararası 
başarıya sahibim.” dedi. 
Tokyo Olimpiyatları’na kısa 
bir süre kaldığını hatırlatan 
Hatice Kübra, başarılarına bir 
yenisi daha eklemek istediği-
nin altını çizdi. Kadınlar 57 
kiloda Tokyo’da mücadele 
edecek milli sporcu, olimpiyat 
şampiyonluğu için çalıştığını 
söyledi. Hatice Kübra İlgün, 
“Tokyo Olimpiyatları’n-
da hedefim altın madalya 
kazanmak. Kadınlarda eksik 
olan altın madalyayı kazanıp, 
ülkeme armağan etmek isti-

iye konuştu.

ki inansınlar
uluslararası mü-

sabakalarda temsil etmenin 
gurur verici olduğunu be-

lirten Hatice Kübra, “Ülkemizi, bayrağımızı 
yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için 
mücadele veriyoruz. Bu spor bizim işimiz ve 
biz bunu en iyi şekilde yapmak zorun-
dayız.” ifadelerini kullandı. Milli 
tekvandocu, genç sporculara ise 
“Mücadeleyi bırakmasınlar, 
her zaman ellerinden geleni 
yapsınlar. Yeter ki inansınlar.” 
tavsiyesinde bulun-
du. Hatice Kübra, 
“Bizden sonra 
gelecek 
nesillerin de 
sadece ba-
şarılı olmak 
için değil, 
en azından 
kendilerini 
savunabilecek-
leri kadar bir 
spor dalı öğren-
melerini istiyo-
rum.” şeklinde görüş 
belirtti.

tonu adına bir ilki gerçekleş-
tiren milli sporcu, ikinci kez 
olimpiyatlarda yer alacak. 
Türk badmintonunun önemli 
isimlerinden Neslihan Yiğit, 
AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, 18 yıldır badminton 
oynadığını belirterek, “Bu 
süre zarfında birçok başarı 
kazandım. Benim için en 
önemlisi 2012 Londra Olim-
piyatları’ydı. Çünkü ülkemizi 
olimpiyatlarda badminton-
da temsil eden ilk sporcu 
oldum.” dedi. Ukrayna’nın 
Kiev kentinde düzenlenen 
2021 Avrupa Badminton 
Şampiyonası’nda tek kadın-
larda bronz madalya kazanan 
ve bunu başaran ikinci Türk 
sporcu olan 27 yaşındaki 
Neslihan, “Çok istediğim 
Avrupa büyükler madalyası-
na kavuştum. Büyükler tek 
kadınlarda Avrupa üçüncüsü 
oldum. Umarım bir sonraki 
turnuvada madalyamızın 
rengini de değiştirebiliriz.” 
diye konuştu. Neslihan artık 
tamamen Tokyo Olimpiyat-
ları’na odaklandığının altını 
çizerek, “Olimpiyatlarda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmek istiyorum. 2012’de 
tecrübesizdim, şu an daha 
tecrübeliyim. Umarım güzel 
sonuçlarla dönebiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TekvandodakiTekvandodaki
GURURUMUZ
Aynı yıl içinde gerçekleştirilen tüm grand prix müsabakalarında madalya kazanan ilk 
Türk tekvandocu olan Hatice Kübra İlgün, Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele edecek

TOKYO’DA Türk halterini 64 kiloda temsil et-
meye hazırlanan 21 yaşındaki genç milli sporcu 
Nuray Levent, elde ettiği başarıyı ve olimpiyat 
hazırlıklarını anlattı. Halter sporuna antrenörü-
nün desteğiyle başladığını ifade eden milli hal-
terci, “2013 yılında Düzce’de haltere başladım. 
Bundan önce farklı branşlarda spor yapıyor-
dum. Antrenörüm Yasin Aydın ile içlerinden 
benim için en uygununun halter olduğuna karar 
verdik ve bu spora başladım.” dedi. Ay-yıldızlı 
sporcu, yaklaşık 8 yıldır halter yaptığını belirte-
rek, “15 yaş altı kategorisinde İsveç’te Avrupa 

şampiyonu olup rekorlar kırdım. Yıldızlar 
dünya şampiyonu oldum, Akdeniz Oyunları 
şampiyonu oldum. Üç defa gençler Avrupa 
ikincisi oldum, gençler dünya üçüncüsü oldum. 
Türkiye şampiyonluklarım ve rekorlarım var.” 
şeklinde kazandığı başarıları anlattı. Elde ettiği 
madalyalarla Türkiye’ye döndüğünde büyük bir 
sevinçle karşılandığını ifade eden Nuray Levent, 
“Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. 4 senedir 
2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz, 
sürekli kamplardayız ve çoğu şeyden fedakarlık 
yapmak zorundayız.” diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota hakkı elde eden tek kadın milli halterci Nuray 
Levent, hedefinin Türkiye’ye olimpiyat madalyası ile dönmek olduğunu belirtti

MİLLİ halterci, turnuvalarda elde ettiği 
başarılarla olimpiyat kotasını bekleyip 
beklemediğine ilişkin de “Hem bekliyor-
duk hem beklemiyorduk, bir karamsarlık 
vardı. Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda 
şampiyon olmuştum, sonra büyükler 
Avrupa ve dünya halter şampiyonalarında 
puan topladım. En son Özbekistan’da 
Gençler Dünya Şampiyonası’na gittim, 
orada derecelerimin üstüne koyarak, 
puan toplayarak Avrupa’nın en iyi spor-
cusu olarak kota almaya hak kazandım.” 
ifadelerini kullandı. 

Avrupa’nın en iyi sporcusu



ÇEKİÇ atma branşında ilerleyen yaşın, spor-
cular için fi ziksel yönden daha fazla avantajlar 

sağladığından bahseden milli sporcu, buna en 
iyi örneklerden birisi olarak olimpiyatlarda Tür-
kiye’yi 5. kez temsil edecek 39 yaşındaki milli 
sporcu Eşref Apak’ı gösterdi. Apak’tan övgüyle 
bahseden Özkan Baltacı, şunları kaydetti: “Eş-

ref Apak bizim ustamız. Türkiye’de ve ulus-
lararası arenada çekiç atmanın duayen 

isimlerinden. Onunla beraber gideceğiz 
olimpiyatlara. Daha önce oyunlarda ma-
dalya da kazandı. Biz de onun arkasın-
dan gidiyoruz, inşallah madalya bize 

de nasip olur. O da elinden geldiğince teknik 
olarak ve motivasyon vererek bana yardımcı 
oluyor. Genç sporculara destek veriyor. Tür-
kiye, güçlü insanların olduğu bir toplum. 
Halterde ve güreşte bu nedenle başarılıyız, 
yüzlerce madalya alındı bu branşlarda. 
Bizim yaptığımız sporda teknik de önemli 
ama büyük bir kısmı kuvvete dayandığı 

için büyük 
başarılar elde 

edeceğimizi 
düşünüyo-
rum.”

ÇEKİÇ atma kategorisinde Eşref 
Apak ile Tokyo 2020’ye kota 
alan iki milli sporcudan biri 

konumundaki Özkan Baltacı, sağlık 
durumu ve oyunlara hazırlık sürecine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Başkent Ankara’daki Ali Naili Moran 
Tesisleri’nde konuşan milli sporcu, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
ardından yaşanan pandemi döneminin 
zorlu geçtiğini belirtti. Brezilya’nın Rio 
de Janeiro kentinde 2016 yılında düzen-
lenen Olimpiyat Oyunları’nı talihsiz 
bir şekilde kaçırdığını hatırlatan milli 
sporcu, “2016 Rio Olimpiyatları öncesi 
dünyada ilk 32 sporcu kota alabilirken, 
33. olarak oyunlara katılamamıştım. O 
dönem bizim için çok zorlu bir süreç 
olarak geçti. 2016’dan 2019’a kadar 
çok ciddi bir çalışma süreci geçirdim 
ve salgın başlamadan önce 2019 yılında 
olimpiyat kotasını aldım. Tokyo 2020’ye 
hazırlanırken dünyada başlayan pande-
miyle olimpiyat oyunları da dünyadaki 
diğer organizasyonlar gibi sekteye 
uğradı.” diye konuştu.
Salgın öncesinde çok formdaydım

Salgın öncesinde formunun zirvesine 
çıktığını belirten Özkan Baltacı, “Olim-
piyatların ertelenmesinin son gününe 
kadar çok iyi çalışmıştık. Ciddi antren-
manlar yapmıştım ve çok formdaydım. 
Ama maalesef, pandemi ile yıkıldık. 
Olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Moral 
açısından çok zorlu bir sürece girdim.” 

ifadelerini kullandı. Salgının başlarında 
verilen zorunlu arayı avantaja dönüş-
türmeyi başardığını anlatan 27 yaşında-
ki sporcu, “Yaklaşık 10 yıldır ailemden 
uzakta Ankara’da yaşıyorum. Bu açığı 
nasıl değerlendirebilirim diye düşünür-
ken, pandemi dönemini İzmir’de ailem-
le geçirmeye karar verdim. Haftada 2-3 
gün İzmir’de antrenmanlarıma devam 
ederek 2-3 ay boyunca İzmir’de onlarla 
zaman geçirdim. Bu, bana psikolojik 
anlamda çok büyük bir rehabilitasyon 
oldu.” değerlendirmesinde bulundu.
Sakatlık beni çok üzdü

İzmir sonrasında çalışmalarına An-
kara’da devam ederken bu kez sakatlık 
sorunu yaşadığını kaydeden Özkan 
Baltacı, “Ankara’da çok iyi hazırlanmış-
tım ama bundan 20-25 gün önce riskli 
bir sakatlık yaşadım maalesef. Kasık 
bölgemde yırtılma yaşandı. Olimpiyatla-
ra kısa bir süre kala böyle bir sakatlığın 
yaşanması, beni çok üzdü ve derinden 
etkiledi.” şeklinde konuştu. Uzm. Dr. 
Savaş Kudaş’ın uyguladığı tedaviyle 
kısa süre içinde yeniden antrenmanlara 
başlayacak duruma geldiğini belirten 
Özkan Baltacı, “Olimpiyatlarda madal-
ya hedefleyen bir sporcuyum. Sakatlık 
döneminde psikolojimi iyi tutarak 
tedavimi hızlandırdım. Kendimi bu sü-
rece hazırladım. Çok iyi bir doktor olan 
Savaş Kudaş hocamız, beni 20 günde 
pistlere geri döndürdü. Kendisine teşek-
kür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İlk hedef finallere kalmak
Milli sporcu, antrenmanlara geçen 

hafta başladığını ve kondisyon açığını 
gidermek için özel çalışmalar yaptığı-
nı belirterek, “Yeniden atış yapmaya 
başladım. Sakatlığım zarfında yapama-
dığım antrenman açığını şu an kapat-
maya çalışıyorum. Olimpiyat yarışmam 
2 Ağustos’ta. Antrenmanlar için epey 
bir sürem var hala. Muhtemelen çok 
daha iyi hazırlanıp açığı kapatacağım. 
Olimpiyatlarda, öncelikle finallere kal-
mayı hedefliyorum. Bunu başarırsam, 
finale kalan her sporcu gibi madalya için 
piste çıkacağım.” değerlendirmesinde 
bulundu. Sakatlığının etkilerinin hala 
devam ettiğini ve Tokyo 2020 öncesi 
tam iyileşme olasılığının bulunmadığını 
söyleyen Özkan Baltacı, “En baştan 
başlayarak yeniden yüklemeler yapı-
yorum. Sabah ve öğleden sonra ikişer 
saat, her gün çalışıyorum. Çalışma 
saatleri, hazırlık döneminde daha da 
uzuyor, form tutmaya çalışıyorum. Son 
günlerde antrenmanlarda elde ettiğim 
dereceler, oyunlar için yeniden umut-
lanmamı sağladı. Hızlı ve net sonuçlar 
elde etmek için çalışmalar yapıyorum. 
Antrenmanlarda biraz daha temkinliyim 
çünkü sakatlığımın nüksetmesinden 
korkuyorum. Sakatlığın tamamen iyileş-
mesi için en az 2-3 ay gerekli ama öyle 
bir süremiz yok. Ağrılarım olsa da ter 
içinde kalsam da oyunlara hazır olmaya 
çalışacağım.” şeklinde görüş belirtti.

DÜNYA ikinciliği ve Avrupa 
üçüncülüğü bulunan 38 yaşında-
ki milli boksör Şennur Demir, 

aktif sporculuk hayatını dünya şampi-
yonu olarak tamamlamak istiyor. Geç 
yaşta spora başlayan ancak kazandığı 
başarılarla dikkati çeken Şennur Demir,  
açıklamalarda bulundu. Sporla 25 
yaşında tanıştığını vurgulayan Şennur, 
“Boksla çok geç tanıştım. Aslında benim 
hayatım Benjamin Button’a benziyor. 
Yaşlı doğup giderek gençleşiyordu. 
Ben de hayatımı ona benzetiyorum. 
Liseyi bitirdikten sonra İstanbul’da 
çalışmaya başladım. Aklımda üniversite 
okumak da yoktu. Daha sonra Bartın’a 
memleketime geçtim. 25 yaşında spora 
başlama isteği doğdu içimde. Çocuk-
luğumuzda açıkçası bugünkü imkanlar 
yoktu. Önce kick boks yaparak spora 
25 yaşında başladım. Bu spor olimpik 
olmadığı için boksa geçiş yaptım. Boks 
sporunda milli olduktan sonra önüme 
yeni hedefler çıktı. Üniversite okumak, 
öğretmen olmak ve son olarak da olim-
piyata gitmek... Bu hayallerimin hepsi 
25 yaşından sonra başladı.” ifadelerini 
kullandı. Olimpiyatlara katılmayı çok 
istemesine rağmen kota alamadığını 
belirten Şennur, “Gerçekten olimpiyata 

gidebilmek çok isterdim. Normalde ağır 
sıklettim. 81 kilo ve üstüydü sıkletim. 
Olimpiyatta bu sıklet yok. 75 kiloya 
düşüp olimpiyata gitmeye çalıştım. Bu 
hedef için hazırlanmak bile güzeldi. 
Gönül Tokyo’ya gitmek isterdi ama 
olmadı. Aktif hayatımı aslında olim-
piyatlardan sonra bitirecektim. Ancak 
bu sene dünya şampiyonası var ve ona 
katılmak istiyorum. Altın madalyayla 
veda etmek istiyorum.” değerlendirme-
sinde bulundu.

ÇALIŞMALARINI Edirne’de 
sürdüren Ecem 2016’da Rio Pa-
ralimpik Oyunları’na katıldığını 

anımsatarak 2020 Tokyo’ya katılmaya 
hak kazandığını söyledi. Avrupa ikinci-
liği ve üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü 
ve beşinciliği, Türkiye Grand Prix 
şampiyonluğu kazandığını belirten 
30 yaşındaki Ecem, şunları kaydetti: 
“Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazır-
lıklarımı sürdürüyorum. Küçük küçük 
adımlarla ilerliyorduk, en son artık 
büyük noktaya geldik. Bununla gurur 
duyuyorum Türkiye’yi temsil edeceğim. 
Bu tarif edilemeyecek güzel bir duygu 
ve heyecanlıyım. Herhangi bir yerden 
almıyorsunuz bu formayı. Devlet size 
hak ettiğiniz için veriyor. Sizin ulusla-
rarası arenada yarışmanız için verilen 
bir forma bu, gurur kaynağı. Heyecan 
demek yarışmak demek. En güzeli 
de bu formayla maça çıkıp ülkenizi 
temsil etmek demek, ilk üçe bayrağınızı 
çıkartmak demek tarif edilemeyecek 

kadar güzel bir anlam taşıyor.”
Yapacağım demek kilit kırmaktır
Ecem Taşın Çavdar, engellilerin eve 
kapanmaması gerektiğinin altını çizdi. 
Judo sayesinde öz güven kazandığını ve 
eğitimini tamamladığını anlatan Ecem, 
şöyle devam etti  “Üniversiteyi millilik 
bursumla okudum. Aslında engelliler 
için bir adım atmak başarmak demek-
tir. Federasyonumuz, antrenörlerimiz 
yardımcı oluyorlar. Yapacağım demek 
kilit kırmaktır. Ben bu sayede maddi 
ve manevi olarak judodan her şeyi 
kazandım. Bir sürü dostlar edindim, 
birçok ülke gezdim, birçok kupa aldım, 
madalyalarım var. Bunun sayesinde de-
vam ettiriyorum. Kilidi kırmak sadece 
bir adımla başlar. Engelliler evden çık-
sın. Herhangi bir spor yapmalarına da 
gerek yok hobi alanları olabilir. Kendi 
istedikleri, başarabilecekleri alanlar 
olabilir. Sadece adım atmaları yeterli. 
Lütfen çekinmesinler. Sadece kalbinize 
güvenin bu yeterli.”

Boksa kadın eli değiyor

GOZU DEGiLSE
tekmeleri görür!

Eşref Apak’tan övgüyle bahsetti

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad.

13 maçlk seri bitti

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük,
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor,
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son
buldu.

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn
kazanarak takmn yar finale çkartma
başars yakalad. Teknik direktör Ersun
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal,
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde... 

İlk yar 1-0

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla
sona erdi.

Net skor

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu
att ve topu filelerle buluşturdu.
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi:
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan 
yenilgiyle ayrld.

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir
anda dikkatleri üzerine
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza
konusunda da ilginç gelişme var.
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin
almasn isteriz’ açklamasndan
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya
başlamş, taraftarlar önümüzdeki
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin
oynayacak olmas da bu transferin
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü.

Önemli bir golcü

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü.
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz.
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi. 

Hatayspor açklamşt

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir
şekilde doğrulamş ve ''Açkças
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip.
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik 
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal 
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir
kaleci arayşnda olduğu için 24
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil
etti. Sene başndan beri sürekli
performansn artran Uğurcan,
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve
artk veda zamannn yaklaşmas,
30 yaşn aşan Wojciech
Szczesny’ye alternatif aranmas
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda
liste başna çkt.

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir
skorla mağlup ederek alt sralardan
kurtulma adna önemli bir galibiyet

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus,
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu,
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA

Milli tenisçinin
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri
boyuncu 612 maçta görev ald.
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet,
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal,
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal,
Denizlispor, MKE Ankaragücü,
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig
şampiyonluğu bulunuyor. DHA

YANAL’IN 
KARİYERİ

*
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S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad.

13 maçlk seri bitti

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük,
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor,
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son
buldu.

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn
kazanarak takmn yar finale çkartma
başars yakalad. Teknik direktör Ersun
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal,
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde... 

İlk yar 1-0

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla
sona erdi.

Net skor

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu
att ve topu filelerle buluşturdu.
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi:
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan 
yenilgiyle ayrld.

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir
anda dikkatleri üzerine
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza
konusunda da ilginç gelişme var.
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin
almasn isteriz’ açklamasndan
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya
başlamş, taraftarlar önümüzdeki
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin
oynayacak olmas da bu transferin
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü.

Önemli bir golcü

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü.
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz.
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi. 

Hatayspor açklamşt

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir
şekilde doğrulamş ve ''Açkças
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip.
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik 
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal 
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti
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toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir
kaleci arayşnda olduğu için 24
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil
etti. Sene başndan beri sürekli
performansn artran Uğurcan,
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve
artk veda zamannn yaklaşmas,
30 yaşn aşan Wojciech
Szczesny’ye alternatif aranmas
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda
liste başna çkt.

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir
skorla mağlup ederek alt sralardan
kurtulma adna önemli bir galibiyet

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus,
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu,
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp
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Kocaman ile birlikte Süper Lig'de
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal,
Denizlispor, MKE Ankaragücü,
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig
şampiyonluğu bulunuyor. DHA
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KARİYERİ
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ÇEKİÇ atma branşında ilerleyen yaşın, spor-
cular için fi ziksel yönden daha fazla avantajlar 

sağladığından bahseden milli sporcu, buna en 
iyi örneklerden birisi olarak olimpiyatlarda Tür-
kiye’yi 5. kez temsil edecek 39 yaşındaki milli 
sporcu Eşref Apak’ı gösterdi. Apak’tan övgüyle 
bahseden Özkan Baltacı, şunları kaydetti: “Eş-

sporcu Eşref Apak’ı gösterdi. Apak’tan övgüyle 
bahseden Özkan Baltacı, şunları kaydetti: “Eş-

sporcu Eşref Apak’ı gösterdi. Apak’tan övgüyle 

ref Apak bizim ustamız. Türkiye’de ve ulus-
lararası arenada çekiç atmanın duayen 

isimlerinden. Onunla beraber gideceğiz 
olimpiyatlara. Daha önce oyunlarda ma-
dalya da kazandı. Biz de onun arkasın-
dan gidiyoruz, inşallah madalya bize 

de nasip olur. O da elinden geldiğince teknik 
olarak ve motivasyon vererek bana yardımcı 
oluyor. Genç sporculara destek veriyor. Tür-
kiye, güçlü insanların olduğu bir toplum. 
Halterde ve güreşte bu nedenle başarılıyız, 
yüzlerce madalya alındı bu branşlarda. 
Bizim yaptığımız sporda teknik de önemli 
ama büyük bir kısmı kuvvete dayandığı 

için büyük 
başarılar elde 

edeceğimizi 
düşünüyo-
rum.”

Eşref Apak’tan övgüyle bahsetti
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SAKATLIK
SPORA

ENGEL DEGiL
2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hazırlanan milli çekiççi Özkan Baltacı, son 

dönemde yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, 2020 
Tokyo Paralimpik Oyunları’nda şampiyon olarak adını 
Türk judo tarihine “altın” harflerle yazdırmak istiyor

Şennur Demir, “Boks sporunda milli olduktan sonra önüme yeni hedefler 
çıktı. Üniversite okumak, öğretmen olmak ve son olarak da olimpiyata 

gitmek... Bu hayallerimin hepsi 25 yaşından sonra başladı.” dedi

ECEM’İN antrenörü Türkiye Görme 
Engelliler Federasyonu Milli Takım 
Teknik Direktörü, Trakya Üni-
versitesi Kırkpınar Spor Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Şengül Demiral da 8 yıldır Ecem 
ile çalıştığını anlattı. Sporcusunun 
olimpiyat hayalini desteklediğini 
anlatan Demiral, “Ecem grafiğiyle, 
proje disipliniyle ve model kimliğiyle 
Edirne judosundaki sporcularımıza 
abla oldu. Sporcularımız Ecem’i 
örnek aldı ve aralarında güzel bir 
sinerji oluştu. Trakya Üniversitesi ve 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ecem’in 
gönüllü sponsorları. Sürekli onu des-
teklediler ve her ihtiyaçta bize destek 

verdiler. Onlara çok teşekkür ede-
riz.” dedi. Demiral, 2020 Tokyo Para-
limpik Oyunları’ndan güzel sonuç-
larla dönmek istediklerini kaydetti. 
Görme Engelliler Spor Federasyonu-
nun 4 kadın sporcuyla olimpiyatlara 
katılacağını anlatan Demiral, “46 
kiloda Ecem Taşın Çavdar, 57 kiloda 
Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Artar 
ve 70 kiloda Raziye Uluçam yarışa-
cak. Hepsinin de ilginç bir yönü var. 
Hepsi de Edirne judosundan yetişmiş 
sporcularımız. İlerleyen süreçte kari-
yerlerinden dolayı şehir değiştirdiler 
ancak bizim için gurur kaynağıdır. Bu 
da bizi ayrıca mutlu ediyor.” ifadele-
rini kullandı.

Sporcularımız Ecem’i örnek aldı

Bulgaristan’ın Kırcaali ken-
tinde doğan, “Cep Herkülü” 
Naim Süleymanoğlu ile aynı 
dönemde 14 yaşında Türki-
ye’ye göç eden, Türk kulüpleri 
ve milli formayla pasör pozis-
yonunda birçok başarıya imza 
atan, 4-5 dili yazacak kadar 6-7 
dile konuşup anlayacak kadar 
bilen, 2003 jenerasyonuyla Av-
rupa Şampiyonluğu yaşayan, 
Türkiye Voleybol Federasyonu 
Milli Takımlardan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Bahar 
Mert Üçoklar, hikayesini 
anlattı. Türkiye’de Eczacıbaşı, 
VakıfBank ve Türk Telekom, 
Almanya’da Volley Cats Berlin 
ve İtalya’da Asystel Novara’da 
oynayan, 300’ün üzerinde 
milli takım forması giyen Ba-
har Mert, Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nda “en iyi pasör” 
unvanını alırken 6 Türkiye 
Şampiyonluğu, 2 kez Şampi-
yon Kulüpler Kupası ikinciliği 
Akdeniz Oyunları şampiyonlu-
ğu ve ikinciliği yaşadı.

Örnek Örnek 
bir bir 
sporcu sporcu 
profiliprofili
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D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi. 

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbul Milletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmam Hatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum. Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuz marşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı. DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiyle müze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-

lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazete manşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenen muhteşem mabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönüm noktası olmuş ise
Fethiye Camii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlan Kurumumuzca hazırlanan bu
kitap, Ayasofya Camii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. Nitekim Ayasofya Camii her

dönem ulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılan manşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü 

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı

23 TEMMUZ 2021 CUMA

EKMEK Teknesi dizisiyle hafızalara kazı-
nan Deniz Salman, İlyas Salman’ın da ye-
ğeni olarak bilinen bir isim. Seslendirme 

sanatçılığı ve oyunculuk alanındaki başarılarıyle 
kendinden sık sık söz ettiren Salman, kariyer 
hedeflerine ve özel hayatına dair bilinmeyenleri 
Damga’ya anlattı. Pandemi döneminde tiyatro-
nun ciddi anlamda zorluk çektiğini ve büyük bir 
sıkıntı yaşadığını da anlatan Salman, “Küresel 
salgın sürecinden en çok etkilenen sanat dal-
larından biri oldu tiyatro. Çünkü canlı olarak, 
seyirciyle göz göze icra edilebilir. Ve tabii bu 
gerçekleşemedi. Çünkü bu zorlu sürecin atlatıla-
bilmesi için konulan yasaklardan 
en çok biz etkilendik. Çok az 
oynayabildik ya da imkân ol-
dukça dijital dünyayı kullan-
maya çalıştık. Aynı etki ve 
etkileşim olmasa da dünya 
değişiyor ve biz buna ayak 
uydurmaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

■ Deniz Bey, biraz sizi tanı-
yalım. Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

1973 Yılında Malatya’da 
doğdum. İlk, orta ve lise-
yi doğumundan 
hemen sonra 
geldiğimiz 
İstan-
bul’da 
ta-

mamladım. Konservatuar eğitimimden sonra 
sırasıyla uluslararası ilişkiler, web tasarım ve 
kodlama, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 
okudum. Evliyim. Şiir ve Söz Deniz adlarında 
iki çocuğum var.

■ Oyunculuğa ne zaman başladınız?
Tiyatroya başlamam 1987 yılında Bakırköy 

Halkevi ile tanışmamla oldu. 1990 yılında 
Ankara Birlik Tiyatro’su ile profesyonel olarak 
oynamaya başladım. Müjdat Gezen Sanat Mer-
kezi’nde tiyatro eğitimi gördüm. Harikulade bir 
eğitim kadrosundan çok ciddi bir eğitim süreci 
geçirdiğim bir dönemdi bu. Kimler yoktu ki; 
Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Savaş Dinçel, 
Mustafa Alabora, Sezai Gülşen, Oğuz Aral, 
Sumru Dinçel, Cevat Çapan, Güngör Dilmen, 
Sezai Gülşen, Muzaffer Hiçdurmaz, Seçkin 
Selvi, Toron Karacaoğlu, aşkım Güney Eryıldız, 
Esra Karabaş ve daha birçok değerleri tartı-

şılmaz isim. Sonrası hız kesmeden devam 
etti. Ben uzun yıllar ülkenin en 

ücra yerlerinde çocuk oyunları 
oynadım. Özellikle Mehtap 
Ar Tiyatrosu ile gittiğimiz 
ve oynadığımız yerlerde 
hiç ulaşılamayan çocukla-
ra tiyatro ile dokunmak 
benim en büyük mutlu-
luklarımdandır. Birçok 
sinema filmi, reklam, 
dizi ve onlarca tiyatro 
eserinde rol aldım.

■ Seslendirme 
sanatçısısınız aynı 

zamanda, Türkiye’de 
seslendirme sanatçıları-
nın aldıkları ücretlerin 
yetersizliği konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 
Sizce Türkiye’de ses-
lendirme sanatçılığı 
yeterli değer görüyor 

mu?
Bu konuyla ilgili yazıla-

bilecek çok, ama çok şey 
var tabii. Yalnız bir tek 
şey söylemek istiyorum: 
Ne ile uğraşırsanız uğra-
şın kendinize verdiğiniz 
kadar değer görürsünüz. 
Karşınızdaki size sizin 
kendinize gösterdiğiniz 
kadar saygılı davranır. Bu 
konuda en güzel örnek 
müzik sektöründeki 
gelişmelerdir. O sektör-
dekilerin bir arada, daya-
nışma içinde ve güçlerini 
bölmemek konusundaki 
azimleridir. Senelerdir 

haklarını hiç taviz vermeden alabilmeleridir.  
Uzun yıllar bizim icra ettiğimiz sanatın değeri 
ile ilgili farkında olmadığımız gücümüzü şimdi-
lerde Oyuncular Sendikası sayesinde kendimize 
ve sektörün diğer paydaşlarına aktarmış olduk. 
Bu geç kalınmış olsa bile büyük ve değerli bir 
gelişme. İnsanın ancak bu şekilde kendine olan 
sevgisi ve saygısı artıyor. Şimdilerde kendimi 
daha değerli hissediyorum. Birlikte ve güçlü 
olarak. Eklemek istediğim bir diğer şey de, bu 
güne kadar yaklaşık on bin film, dizi ve belge-
selde seslendirme oyuncusu ya da seslendirme 
yönetmeni olarak görev almış olmamdır. Dile 
kolay yaklaşık on bin...

■ Peki sesinizin bize ulaştığı yapımlardan 
bazılarını sizden öğrenebilir miyiz?

Bez bebek- Gorfo.
South Park- Butters Stotch.
Beşinci Element- Chris Tucker. (Ruby Rhod)
Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu.
Zootropolis- Duke Weaselton.
Süper Öcüler- Lobo Howler.
Heroes- Hiro Nakamura.
Arkadaşım Maymun- Jake Maymun.
Ratatouille- Emile.
Sagu Ve Pagu Büyük Define- Fasfi.
Ben Ten- Kevin.
Terabithia Köprüsü- Gary.
Helpsters-  Scatter.
Üçkağıtçı Mortdecai.
Tavşan Jojo / Jojo Rabbit- Deertz.
Karateci Çocuk 3- Rudy.
Yürüyen Şato.
Genç Titanlar- Atom.
How I Met Your Mother- Curtis.
Ratchet & Clank- Clank (Bilgisayar Oyunu.)
Widget- Widget
The Angry Birds Movie- Chuck.
Bunlar sadece çok ama çok küçük bir bölü-

mü. Ayrıca YouTube’da olan Deniz Salman 
sayfasında zaman zaman yaptığım seslendirme 
çalışmalarımı, oynadığım eserlerin bazılarını ve 
öykü, masal, reklam gibi örnekler görülebilir.

■ Ekmek Teknesi’nde de rol aldınız? Ek-
mek Teknesi’ serüveniniz nasıl başladı?

Ekmek Teknesi benim en akılda kalan pro-
jelerimden biri oldu. Bir ders niteliğindeydi o 
set benim için. Osman Sınav’ın yapımcılığını 
üstlendiği bir projede, Metin Günay gibi bir 
yönetmenle çalışmak çok büyük bir şanstı benim 
için.

■ Rahmetli Savaş Dinçel ile çalışmak nasıl 
bir duygu, bize Deniz Salman’ın gözünden 
Savaş Dinçel’i anlatır mısınız?

Savaş Dinçel öncelikle benim öğretmenim. 
Rol arkadaşı olmaktan öte bana tiyatroyu 
öğreten isimlerden biri olarak O’nu büyük bir 
saygıyla hatırımdan hiç çıkarmıyorum. Hayatıma 
girmiş en önemli isimlerden biri olarak belleği-
min baş köşesinde oturmaktadır. Çeşitli yerlerde 

verdiğim derslerde de Savaş Dinçel’den öğren-
diklerimi aktarmakla daha sağlam dokuyorum 
öğrencilerimi.

■ Şu anda aktif olarak rol aldığınız tiyatro 
oyununuzdaki rolünüzden biraz bahseder 
misiniz?

Bu yıl Çiğdem Tunç Tiyatrosu’nda “Kanadı 
Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku” adlı oyunda 
Muhsin Ertuğrul’u oynuyor olmak beni çok 
etkiledi. Belki ilk defa bir rolün altından nasıl 
kalkacağım diye dertlenip, altında ezilmekten 
korktum, ama oyunu izleyenlerden duyduklarım 
beni rahatlattı ve büyük mutluluk yaşadım.

■ Çiğdem Tunç ile çalışmak zor mu, kolay 
mı?

Bu çok tehlikeli bir soru, çünkü bu röportajı 
okuyacaktır. Onunla çalışmak hem zor hem 
kolay, ama en güzeli çok detaycı ve en iyisini 
bulmaya çalışıyor. Paylaşımcı, oyuncularıyla 
ilerlemeyi ve onları öne çıkarmayı seven çok 
büyük bir kalbi var. Bir gece yarısı telefonunu-
za bir mesaj geliyor ve mesajda bilmem hangi 
filmi izledin mi yazıyor? O film ya da o kitap 
oyununuzla ilgili kafasındaki bir şeyi anlatması 
konusunda size yardımcı oluyor. Siz de hemen 
izliyor ya da okuyorsunuz.

■ Oynadığınız roller arasında sizde iz bıra-
kan rolünüz hangisi oldu?

Roller bizde iz bırakmaz, iz bırakmamalı. İyi 
karakterler olsa bile öğrendiğiniz şeyler olmalı 
sadece. Düşünsenize sayısını hatırlamadığım 
kadar çok karakter ya da tip canlandırmaya 
çalıştım, bunların her birinden birer noktacık 
bile etkilensem ki bunların bazıları çok kötü 
karakterli rollerdi, karmakarışık bir ruha sahip 
biri olmaz mıydım? Sevdiğiniz, oynamaktan 
keyif aldığınız rol diye soracak olursanız; o çok 
fazla var tabii. 

■ Peki Deniz Bey, pandemi sürecinde 
tiyatro yapmanın zorluklarını anlatabilir 
misiniz?

Küresel salgın sürecinden en çok etkilenen 
sanat dallarından biri oldu tiyatro. Çünkü canlı 
olarak, seyirciyle göz göze icra edilebilir. Ve 
tabii bu gerçekleşemedi. Çünkü bu zorlu sürecin 
atlatılabilmesi için konulan yasaklardan en çok 
biz etkilendik. Çok az oynayabildik ya da imkân 
oldukça dijital dünyayı kullanmaya çalıştık. Aynı 
etki ve etkileşim olmasa da dünya değişiyor ve 
biz buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu arada 
çeşitli platformları kullanarak devam etmeye 
çalışıyoruz. Bu yöntemlerden biri de dijital 
dünyada tiyatro eserlerinin yayınlanması yönte-
miyle oluyor. Yeni kurulan tiyatronet.com adlı 
internet sitesi de çok önemli bir yer tutacak gibi 
görünüyor. Çok önemli isimlerin, değerli oyun-
larını barındırıyor. Benimde içinde bulunduğum 
bir çok oyun izlenebilecek ve küresel salgın 
dönemimde insanlar, binlerce yıllık bu sanattan 
mahrum kalmamış olacaklar.
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gerçekleşemedi. Çünkü bu zorlu sürecin atlatıla-
bilmesi için konulan yasaklardan 
en çok biz etkilendik. Çok az 
oynayabildik ya da imkân ol-
dukça dijital dünyayı kullan-
maya çalıştık. Aynı etki ve 
etkileşim olmasa da dünya 
değişiyor ve biz buna ayak 
uydurmaya çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

■ Deniz Bey, biraz sizi tanı-
yalım. Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

1973 Yılında Malatya’da 
doğdum. İlk, orta ve lise-
yi doğumundan 
hemen sonra 
geldiğimiz 
İstan-
bul’da 
ta-

Müjdat Gezen, Aliye Uzunatağan, Savaş Dinçel, 
Mustafa Alabora, Sezai Gülşen, Oğuz Aral, 
Sumru Dinçel, Cevat Çapan, Güngör Dilmen, 
Sezai Gülşen, Muzaffer Hiçdurmaz, Seçkin 
Selvi, Toron Karacaoğlu, aşkım Güney Eryıldız, 
Esra Karabaş ve daha birçok değerleri tartı-

şılmaz isim. Sonrası hız kesmeden devam 
etti. Ben uzun yıllar ülkenin en 

ücra yerlerinde çocuk oyunları 
oynadım. Özellikle Mehtap 
Ar Tiyatrosu ile gittiğimiz 
ve oynadığımız yerlerde 
hiç ulaşılamayan çocukla-
ra tiyatro ile dokunmak 
benim en büyük mutlu-
luklarımdandır. Birçok 
sinema filmi, reklam, 
dizi ve onlarca tiyatro 
eserinde rol aldım.

■ Seslendirme 
sanatçısısınız aynı 

zamanda, Türkiye’de 
seslendirme sanatçıları-
nın aldıkları ücretlerin 
yetersizliği konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 
Sizce Türkiye’de ses-
lendirme sanatçılığı 
yeterli değer görüyor 

mu?
Bu konuyla ilgili yazıla-

bilecek çok, ama çok şey 
var tabii. Yalnız bir tek 
şey söylemek istiyorum: 
Ne ile uğraşırsanız uğra-
şın kendinize verdiğiniz 
kadar değer görürsünüz. 
Karşınızdaki size sizin 
kendinize gösterdiğiniz 
kadar saygılı davranır. Bu 
konuda en güzel örnek 
müzik sektöründeki 
gelişmelerdir. O sektör-
dekilerin bir arada, daya-
nışma içinde ve güçlerini 
bölmemek konusundaki 
azimleridir. Senelerdir 

Yeşilçam’ın ünlü isimleriden İlyas Salman’ın kuzeni seslendirme sanatçısı ve oyuncu Deniz Salman, Damga’ya konuştu. 

■ Size çok sorulan 
bir soruyu da sormak 
istiyorum. İlyas 
Salman ile akrabalı-
ğınız var mı?
Evet var. Her şeyden 
öte benim hayattaki 
iki idolümden biridir. 
Birincisi Mustafa 
Kemal Atatürk ikincisi 
İlyas Salman. 
■ 2021 yılı için ne 
söylemek istersiniz?
Bütün insanlık için 
dostluk, barış ve 
onurlu bir yıl olmasını 
diliyorum.

Not: Not: Bu söyleşiBu söyleşi
arşivden arşivden alınmıştır.alınmıştır.

İdolüm 
Atatürk


