
İYİ Parti lideri Akşener, ABD
Başkanı Biden'ın 1915 olayları

hakkında 'soykırım' ifadesi kulklan-
masını eleştirdi. Biden'dan çok 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen
Akşener, Biden'a sert tepki gösteril-
mediğini belirterek, “Bir baktık ki 
kafası bozulana posta koymakla 
övünen dünya lideri gitmiş yerine 
pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş

Mr. Erdogan
gelmiş. Rıza
Zarrab için se-
ferber olanların
en azından bir
nota vermesini
bekliyordum.
Müzik notasına
bile razıydık”
diye konuştu. 
I SAYFA 7

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
kendi döneminde İETT’de 

çalışmaya başlayan 27 kadın şoför ile
iftarda bir araya geldi. Burada tam 
kapanma kararını değerlendiren 
İmamoğlu, “Ben, kapanma sürecine
açıkçası çok sevindim. Daha önce de
duyurmuştum,
‘Olması gerekir’
diye. Çünkü, iyi
günlere kavuş-
mamız için, 
bu zor dönem-
den hızlıca sıyrıl-
mamız lazım. O
bakımdan ka-
panma iyi oldu”
dedi. I SAYFA 5
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Tam kapanmaya
çok sevindim!
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AKŞENER UMDUĞUNU BULAMADI

Müzik notasına 
bile razıydık!
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OLMASI GEREKİR DEMİŞTİ...

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, görevde iki yılını

değerlendirdiği toplantıda İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na

sert mesajlar gönderdi. “Ekrem
Bey başladığı noktada değil”

diyen Yılmaz, “Kimse Silivri’ye
babasının bahçesinden bağ

bağışlamıyor. Kanaatimce
Ekrem Bey bize balans ayarı

yapmaya çalışıyor” dedi 

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz basın men-

supları ile bir araya geldi. Görev
süresinin ikinci yılını değerlendiren
Yılmaz, kazandığı seçimlerin ardın-
dan bir enkaz devraldığını söyledi.
Başkan Yılmaz, önceki dönem Bele-
diye Başkanı Özcan Işıklar'ın bazı
projelerinin sorulması üzerine, “Bu
yapılan projeler bütün taşra beledi-

yelerinde bile var. Kapatsa mıydım?
Bunlar zaten olması gereken hiz-
metler. Atomu mu parçaladı bu ar-
kadaşlar aklım sırrım ermiyor.
Buradan siyaset yapmalarını
anlamıyorum. Tek bir şeyle ge-
lebilirler bana o da TÜRAM.
Fakat sonrasında TÜRAM da
kaderine terk edilmiş bir mü-
dürlüktü” açıklamasını yaptı. 
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Ekrem İmamoğlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Rus Sputnik V aşısı için Rusya

ile 50 milyon doz anlaşma yapıldığını
ve ilk sevkıyatın mayıs ayında Türki-
ye'ye ulaşacağını duyurdu. Bakan
Koca, Prizer/BioNTech aşısında iki
doz arasındaki yeni takvimin ise 6-8
hafta olarak güncellendiğini açıkladı.
Koca, Türkiye'de
daha önce görü-
len İngiltere, Bre-
zilya ve Güney
Afrika varyantla-
rının yanı sıra 
İstanbul'da ilk
kez beş kişide
Hindistan var-
yantı tespit edil-
diğini bildirdi.

ç

5 kişide Hindistan
varyantı tespit edildi

BİR BU EKSİKTİ!

Fahrettin Koca

“Seni son zamanlarda en çok etkileyen
şey neydi?” diye bir soru gelse, bu soruya
hiç düşünmeden, “Ümraniye’deki Halk
Ekmek Büfesi’nin önünde feryat eden 
kadının sözleridir” derdim. CHP’li İstanbul

Büyükşehir Belediyesi,
AKP’li Ümraniye Beledi-
yesi’nin sınırları içinde 
bulunan bir noktaya Halk
Ekmek Büfesi koymak 
istiyor. Ancak...

SICAK EKMEK…

Barış Yarkadaş’ın köşe yazısı sayfa 5’te 

Tuncay Mollaveisoğlu, köşe yazısında
Rize'nin İkizdere ilçesinde Cengiz 

İnşaat tarafından yapılmak istenen taş
ocağına ilişkin dikkat çeken bir yazı 
kaleme aldı. Yazısında şarkıcı Tarkan,
müteahhit Mehmet Cengiz ve İşken-
cedere Vadisi'nde yaşananların ka-
muoyuna duyurulmasında önemli
katkısı olan avukat Remzi Kaz-
maz'dan söz eden Mollasevioğlu,
“Mehmet Cengiz mi, Tarkan mı?
Rizelilerin biri yıkıyor, diğeri ‘kıy-
mayın’ diyor” ifadelerini kullandı. 

HASTANEDE DARP!

Meral Akşener

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener'in düzenlediği grup toplantı-
sında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a
yönelik açıklamalarına sert tepki gös-
terdi. Çelik, “Akşener’in Cumhurbaş-
kanımız hakkında kullandığı ifadeleri
kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız hak-
kında siyasi muhalefet kavramıyla
asla örtüşmeyecek şekilde çirkin 
ifadeler kullanılması siyasi ahlakla

bağdaşmaz. Bu
açıklamalarda
Biden'a tepki
göstermek değil
Biden üzerinden
Sn. Cumhurbaş-
kanımızı hedef
almak gibi bir
kasıt açıkça ken-
disini göstermek-
tedir” dedi. 
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AKŞENER'E SERT TEPKİ

Bu yapılan siyasi 
ahlakla bağdaşmaz

Ömer Çelik

CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, bir televizyon 

kanalında, “Umarım Erdoğan'ın da
sonu benzemesin Menderes'e” 
sözlerinin ardından Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın kendisine yönelik
kullandığı “Be ahlaksız, be edepsiz”

sözleri ile ilgili
128 bin TL’lik
manevi tazmi-
nat davası açtı.
Altay, “Cum-
hurbaşkanı'nın 
beni hedef 
göstererek açık-
lama yapması
kabul edilemez”
diye konuştu.
I SAYFA 7
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ERDOĞAN’I MAHKEMEYE VERDİ

128 bin TL’lik
tazminat davası

Engin Altay

SAYFA 7Bahattin DEMİR

Sabır acıdır 
meyvesi tatlıdır

EKREM BEY AYAR
YAPMAK ISTIYOR!

Yılmaz'ın, İmamoğlu ile il-
gili çıkışları da dikkat çekti.

“Ekrem beyin yakasında rozet gör-
mek istemiyoruz” diyen Yılmaz,
“Maalesef başladığı noktada
değil. Ama ben başladığım 
noktadayım. Benim ne kişilere,
ne gruplara ne siyasi baronlara,
ne rant çetelerine boyun eğme-
yecek bir yapım var” karşılaştır-

masını yaptı. “Uyumlu birlikteliği
maalesef Ekrem Bey’in kendi par-
tisi ve ortaklarının çekiştirmeleriyle
farklı bir noktaya döndürmeye çalı-
şıyorlar” eleştirisinde bulunan Yıl-
maz, “Kanaatimce Ekrem Bey de
bir balans ayarı yapmaya çalışıyor”
diyerek İBB’nin hizmetlerini
sürüklüye sürükleye Silivri'ye 
getireceğini söyledi. I SAYFA 9
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BiRi YIKIYOR
diğeri koruyor!

ALİ AVCU DAMGA’DA 

ACiL SERViSTE SAĞLIK HiZMETi DURDU
Kod 29'la işten çıkarılan
Sinbo ve SML işçileri, 1

Mayıs'ın yasaklanmasına ilişkin
açıklama yapmak istemiş ancak
açıklamaya engel olan polis, 33
kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına
alınanların sağlık muayenesi için
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne
getirildiğini belirten CHP Millet-

vekili Ali Şeker, “Gözaltına alı-
nanlara ve sağlık çalışanlarına
şiddet uygulandığına dair sosyal
medya paylaşımlarını görünce
hemen hastaneye ulaştım. Yaşa-
nan kargaşa üzerine Beylikdüzü
Devlet Hastanesi acil servisinde
tüm alanlarda sağlık hizmeti 
sunumu durdu” diye konuştu. 
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DARP EDiLiP YERLERDE SÜRÜKLENDiLER

Hastaneden yaşananları
anlatan Şeker, “Yetkisi ol-

mamasına rağmen hastane ça-
lışma düzenine müdahale eden,
acil servis doktorlarına, acil servis
sorumlularına, idari sorumlulara
ve temizlik işçilerine 'kimsin sen,
burada ne işin var, bakmayın, dı-
şarı çıkın' diyerek bağırıp çağıran,

itip kakan, yakasına sarılan, dar-
beden polis amirleri, sağlıkçıların
kararlı duruşu ve hastane güven-
liğinin de müdahil olmasıyla ser-
vis içerisinde bu tavırlarına son
vermek zorunda kaldı. Gözaltı
muayenesi bitirilen vatandaşlar
darp edilip yerlerde sürüklendi”
ifadelerini kullandı. 
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CHP İstanbul 
Milletvekili Ali Şeker,
1 Mayıs açıklaması

yapmak isterken
gözaltına alınan

Sinbo ve SML
işçilerinin hastaneye

götürüldükleri esnada
polis tarafından 

yerlerde sürüklenip
darbedildiklerini 

ifade etti Ali Şeker

Yurt Gazetesi, eski Genel Yayın
Yönetmeni Ali Avcu, yarından

itibaren “Kimsesizlerin Kimsesi” say-
fasında sizlerin sorunlarını dinleyecek,
gönderdiğiniz mektupları araştıracak,

yayınlayacak, yetkili-
lerle temas kuracak ve
mağduriyetlerinizi ses-
lendirecek. Taraf gö-
zetmeden yerelde ve
genelde tüm yolsuz-
lukları ifşa edecek.  
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KORONA VE
SONRASI 

İktidar corona sürecini iyi 
yönetemedi. Son zamanlarda

Covid-19 Türkiye’yi boydan boya
sardı, tehlikeli boyutlara ulaştı. Her
gün yüzlerce insanımız ölüyor binler-
cesi can çekişiyor, pozitif vakalar da
büyük artışlarla elli binlere dayandı.
Şimdi de bayram sonrasına kadar
tam kapanma söz konusu...
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PROF. DR. AHMET ÖZER’İN YAZISI SAYFA 8’DE

PARTiSiNiN PARALARINI HARCAMIYOR!
İlçe belediyelerinin İSKİ payından yüzde 10, İller Bankası payından yüzde 30 kesilip 
İBB’ye aktarıldığını hatırlatan Volkan Yılmaz, “Ekrem İmamoğlu, partisinin paralarını 
buraya harcamıyor. O yüzden kimse kusura bakmasın bu hizmetleri yapacaklar. Kimse
babasının bağından bahçe bağışlamıyor Silivri’ye” açıklamasında bulundu. 

Mehmet Cengiz Av. Remzi Kazmaz Tarkan

MÜGE C.
ÖZMEN 

HABER

CHP Çatalca İlçe Başkanlığı peşpeşe gelen
istifalarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde

yönetim kurulu üyeleri Sema Aldoğan, Aysel Aksu,
Görkberk Öder'in istifasının ardından dün de Savaş
Cüdri ve Talat Tan yönetimden istifa etti. Böylelikle
istifa eden yönetim kurulu üyeleri 5'e çıktı. İlçe 

Başkanı Mehmet Çoban istifalar hakkında 
herhangi bir yorum yapmaz-

ken, yeni istifalar 
olabileceği 

belirtildi. 
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Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (KİFDER) Başkanı İlknur Görgün

Damga'ya konuştu. Görgün,
“Hastalık ne kadar erken teşhis
edilirse, tedaviler ne kadar etkin
ve sürekli yapılırsa hastaların
yaşam süresini ve kalitesini artır-

mak o kadar mümkündür”
dedi. 10 yıldan beri Kistik
Fibrozis hastalığı ile mü-
cadele eden Alper Çatal-
çam’ın ebeveynleri ise
devletten ilaç talebinde
bulundu. I SAYFA 4
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ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

DEVLET BİZE

İLAÇ VERSİN

Bundan sonra işime gücüme bakacağım
İş insanı Ali Fatinoğlu gazetemizi ziyaret
ederek Mehmet Mert ile görüştü. Aktif 

siyasete ara verdiğini ifade eden Fatinoğlu,
“Bundan sonra işimizle uğraşacağız. Galatasa-
ray başkanlığını da düşünmüyorum. Aday 
olmayacağım” dedi. Damga'ya yayın hayatında
başarılar dileyen Fatinoğlu, “İyi bir ivme yakala-
dınız. Başarılarınızın devamını diliyorum” 
temennisinde bulundu. 
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SÜRÜKLEYE SÜRÜKLEYE 
SiLiVRi’YE GETiRECEĞiM

ATOMU MU PARÇALADILAR 
AKLIM SIRRIM ERMiYOR

ÇATALCA CHP’DE
iSTiFA ŞOKU!
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Kanser hastaları
için öneriler var

Pandemi Pandemi döne-
minde COVID-19 korkusuyla
bireylerin sağlık kuruluşlarına

başvurmaması kanser hastalığının
erken teşhis edilmesini engellerken, te-
davi şansının da azalmasına neden ola-
biliyor. Bu süreçte kontrollerini ve
tedavilerini aksatmaması gereken kan-
ser hastalarının, COVID-19 aşısını da
en kısa sürede yaptırması tavsiye edili-
yor. Bireylerin kendilerinde hastalığa
işaret edebilecek belirtiler fark ettikleri
anda mutlaka bir uzmana başvurmaları
gerektiğini vurgulayan Memorial An-
kara Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bö-
lümü’nden Prof. Dr. Umut Demirci,
pandemi sürecinde kanser hastalarına
önemli önerilerde bulundu.

Kanser yaşı düşüyor

Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de önemli bir halk sağlığı soru-
nudur. Dünya genelinde görülen
kanserlerle benzerlik taşıyan ülkemizde;
erkeklerde en çok prostat, akciğer ve ko-
lorektal kanserler, kadınlarda ise meme,
akciğer ve kolorektal kanserler sık görül-
mektedir. Bununla birlikte mide ve
yemek borusu gibi üst sindirim sistemi
kanserlerinin daha sık izlenmesi ve
meme kanseri görülme yaşının daha
genç olması gibi ülkemize ait farklılıklar
bulunmaktadır. 

Kanser hastalığı virüs 
riskini artırıyor

Mart 2020 itibari ile Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) tarafından pandemi ola-
rak kabul edilen COVID-19 salgınının
hayatımızın tüm alanlarında olduğu
gibi sağlık anlamında da olumsuz etki-
leri yaşanmaktadır. İleri yaşlı, diyabet,
hipertansiyon, kardiyovasküler ve oto-
immün hastalığı olan hastalar başta
olmak üzere ek hastalıklar da COVID-
19 riskini artırmaktadır. Kanser hasta-
ları da koronavirüs riskinin en fazla
hissedildiği grubu oluşturmaktadır.
COVID-19 enfeksiyonu kanser hastala-
rında özellikle ileri yaşta, kemoterapi
alan, metastatik kanseri olan ve genel
durumu düşkün hastalarda daha kötü
seyretmektedir.

COVID-19 aşısını 
mutlaka yaptırmalı

Kanser hastalarının korunması anla-
mında onaylanmış COVID-19 aşılarını
yaptırmaları yüksek öncelikle öneril-
mektedir. Onkoloji kılavuzlarında kan-
ser hastaları için hangi aşıya
ulaşabilirse en kısa sürede aşılama ya-
pılması tavsiye edilmektedir.Kanser
hastaları pandemi döneminde, toplum-
sal ve kişisel önlemlerine dikkat etmeli-
dir. Aktif tedavi döneminde olan ve
özellikle kemoterapi alan hastaların iş
yaşamlarına mümkünse devam etme-
meleri önerilmektedir. Tedavilerini ta-
mamlamış, izlemde olan hastalar ise
kontrollü bir şekilde çalışmaları için de-
ğerlendirilebilir.   HABER MERKEZİ

Hayır demeyi
öğrenin

Verdiği
seminer-
ler ve

atölyeler ile birçok
kişinin farkındalı-
ğını artıran, You-
Tube kanalına
düzenli olarak yüklediği videolarla ta-
kipçilerine her konuda yardımcı olan
Uluslararası Thetahealing Eğitmeni
İpek Senem Aydın, kendine önem ver-
mekte zorlananlara tavsiyeler veriyor.
Aydın, “Hayır” diyemeyen ve aldığı so-
rumluluklarla kendini geri plana iten
herkese sınırlarını yeniden inşa etme-
sine yardımcı oluyor.  “Hayır” diye-
meme davranışının temellerinin
çocukluk yıllarında atıldığını belirten
İpek Senem Aydın, sınırları ihlal edilen
çocukların güvensiz olup kendilerine
olan güveni geliştiremediklerini ve diğer
kişilere bağımlı olduklarını söylüyor.
“Hayır diyemezsek ne olur?” sorusuna
da cevap veren Aydın, “hayır” diyeme-
yen bir kişinin pek çok sorumluluk ve iş
yükünü de kendinde biriktirdiğine dik-
kat çekiyor. Kişinin başkalarını mem-
nun etme çabasına son vererek
özgürleşme içine girmesi gerektiğini de
vurgulayan Aydın, “hayır” deme konu-
sunda sorun yaşayanların ise aileleriyle
olan bağlantılarına bakmalarını öneri-
yor. “Hayır” diyemeyen pek çok kişinin
etrafındakileri memnun etme çabası
içine girdiğini belirtti.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi
Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Saygın Abalı, erken ergenliğin 
ilk belirtileri hakkında önemli bilgiler verdi

‘ Çocuğumun boyu ya uzamazsa?’...
‘Henüz çok küçük, ruhsal olarak yıpranır
mı?’... Ebeveynleri son yıllarda en çok

kaygılandıran konuların başında, ‘erken er-
genlik’ geliyor. Bunun nedeni ise ergenliğin
daha erken yaşlarda başladığına yönelik çeşitli
görüşlerin olması. Acıbadem Üniversitesi Ata-
kent Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi Saygın Abalı,
ülkemizde son yıllarda erken ergenlikle ilgili
hekime başvuruların arttığını belirterek
“Ancak bu artış ergenliğin gerçekten daha
erken başlamasına bağlı olabileceği gibi, aile-
lerin farkındalığının artmasından da kaynak-
lanabilir. Ülkemizde ergenlik yaşıyla ilgili
yapılan son çalışmalardan alınan sonuçlar;
meme gelişiminin daha erken başladığı, ancak
ilk menstrüasyon yaşında erkene kayma söz
konusu olmadığı yönünde. Erken ergenliğe
yönelik daha net bilgi için özellikle son yıllar-
daki gözlemlerimizle ilgili yeni çalışmalara ih-
tiyaç var” diyor. 

Çok dikkat etmek gerek

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçişte
cinsiyet özelliklerinin olgunlaşma sürecini
tanımlayan bir dönem. Bu süreç kız çocuk-
larında genellikle 10 yaşında meme gelişi-
miyle başlıyor, ilk menstrüasyon ise 12-12.5
yaşlarında oluyor. Erkek çocuklarında da
süreç 11-11.5 yaşlarında başlıyor. Erken er-
genlik ise ergenlik sürecinin kız çocuklarında
8 yaşından, erkek çocuklarında ise 9 yaşın-
dan önce başlaması olarak tanımlanıyor.
Kız çocuklarında ilk menstrüasyonun 10 ya-
şından önce olması da erken ergenlik olarak
nitelendiriliyor. Dr. Öğretim Üyesi Saygın
Abalı meme gelişimi, kıllanma, sivilce ve
erişkin tipi vücut kokusu 8 yaşından önce
başlayan kız çocuklarında çocuk endokrino-
lojisi uzmanına başvurulması gerektiğini be-
lirterek, “Erkek çocuklarında da benzer
şekilde 9 yaşından önce cinsel organın bü-
yümesi, kıllanma gibi ergenlik bulguları
olanlar değerlendirilmeli.” diyor. 

Bu ilk belirtileri
atlamayın! 

Peki, erken ergenlik ilk olarak
hangi belirtilerle kendini belli
ediyor? “Kız çocuklarında
meme gelişimi genellikle ilk
ve en önemli başvuru ne-
denidir.” bilgisini veren
Dr. Öğretim Üyesi Say-
gın Abalı, “Fazla kilolu
çocuklarda göğüs bölge-
sindeki yağlanma yanlış-
lıkla meme gelişimi
olarak değerlendirilebili-
yor; ancak, bunun tersi de
sıklıkla görülüyor. Fazla ki-
lolu bir kız çocuğunda
meme gelişimi ergenliğin ileri
evrelerine kadar yağ dokusu sa-
nılıp atlanabiliyor. Bu nedenle
özellikle meme gelişimi 8 yaşın-
dan önce başladıysa, değerlendir-
mek gerekiyor” diyor. Dr. Öğretim
Üyesi Saygın Abalı, erkeklerde ise
ilk bulgunun testislerin büyümesi
olduğunu vurgulayarak, “Cinsel
organın boyutunda artış ve kıl-
lanma da ilk belirtiler arasında yer
alıyor. Bunlar dışında, her iki cin-
siyette de hızlı büyüme ve hızlı
kilo alma da ergenliğin ilk işareti
olarak değerlendirilebilir.” diyor. 

Tedavi ne zaman
gündeme geliyor?

Erken ergenlik genetik etkenler,
beslenme hataları ve obezite gibi
faktörler nedeniyle gelişiyor. Ay-
rıca östrojenik etkilere sahip olan
lavanta gibi bitkisel aromatik
yağların ve propolis gibi destek
ürünlerinin, bıldırcın yumurtası gibi besinle-
rin kullanımı da erken ergenlik nedeni olabi-
liyor. Bunların yanı sıra çok nadiren de olsa
iyi huylu tümörler veya merkezi sinir sistemi
hastalıkları da erken ergenliğe yol açabiliyor.

Erken ergenlikte tedavi ise yapılan tetkik-
lerde, özellikle 6-7 yaşından önce ergenlik
özellikleri saptanıyorsa, hemen gündeme ge-
liyor. 7-8 yaşın üzerinde tespit edilmişse, ço-
ğunlukla 3-6 ay arası bir izlem sonrasında
hızlı bir ilerleme gözleniyorsa, tedaviye baş-

lanıyor. Ayrıca 8 yaşından büyük kız
çocuklarında da ergenlik evresi ileri
ise tedavi gündeme gelebiliyor.

Hormon üretimi 
geciktiriliyor

Erken ergenlik, kemiklerin hızla ol-
gunlaşması nedeniyle çocuğun eriş-
kin boyunda olumsuz etkilere neden

olabiliyor. Örneğin; 8 yaşındaki bir
çocukta kemik yaşı 11 saptanabiliyor,

bu da erişkin boyunun beklenenin al-
tında kalması anlamına geliyor. Bunun dı-

şında akranlarına göre erken başlayan
davranış değişiklikleri ve erken
menstrüasyona uyumda zorluk-
lar nedeniyle psikolojik olarak so-
runlar da yaşayabiliyorlar.
Tedavide ergenliği başlatan ve
merkezi sinir sistemi tarafından
salgılanan ‘GnRH’ isimli hormo-
nunun farmakolojik olarak ben-
zerlerinin verilerek
yumurtalıkların hormon üretimi
de geciktiriliyor. Bu tedaviyle en
önemli hedeflerden biri, kemikle-
rin hızlı olgunlaşmasının önüne
geçmek ve kızlarda menstrüasyon
yaşını ötelemek. Böylelikle öngö-
rülen erişkin boy arttırılarak ço-
cuğun hedef boyuna ulaşması
sağlanabiliyor. Dr. Öğretim Üyesi
Saygın Abalı tedavinin aylık ve üç
ay aralıklı enjeksiyonlarla gerçek-
leştirildiğini belirterek, “Tedavi

boyunca, çocukların büyüme ve ergenlik sü-
reci 3-6 ay aralarla hekim tarafından değer-
lendiriliyor. Bu tedavinin sadece çocuk
endokrinolojisi uzmanları tarafından yapıl-
ması gerekiyor.” diyor. 

“Ergenlik çocuklarımızın bedensel değişimlerine ek olarak ruhsal
ve sosyal açıdan da değişiklikler yaşadıkları bir dönem. Bu durumun

erken olması, çocuklarımızın bu ruhsal ve sosyal değişimi daha zor ya-
şamalarına neden olabiliyor. Dolayısıyla erken ergenlik yaşayan çocukla

iletişim kurarken oldukça dikkatli olunmalı” uyarısında bulunan Dr. Öğretim
Üyesi Saygın Abalı, ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle an-

latıyor:Kurallardan ödün vermeden, ancak çocuğunuzun kişiliğine saygılı
olarak ona olan sevginizi ve desteğinizi hissettirin.Özellikle dış görünü-
müyle ilgili incitici sözlerden kaçının.Akranlarıyla olumlu ya da olumsuz
karşılaştırmalar yapmayın.Sağlıklı büyümesi için gerekli olduğunu vur-

gulayarak; uyku saati, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve
ekran başında geçireceği süre konularında öneriler sunun. Sözlü

önerilerimizden çok, davranışlarımızla onlara model olma-
mız daha da önem taşıyor. Sağlıklı yaşam kurallarını

sadece ergenlik döneminde değil, doğumdan
itibaren ev yaşamına dahil etmeye

özen gösterin. 

İletişimde bu 
5 kural çok önemli!

Midesini seven bu haberi okur

Erken ergenlik 
genetik etkenler, 

beslenme hataları ve
obezite gibi faktörler
nedeniyle gelişiyor.
Ayrıca östrojenik 

etkilere sahip olan
lavanta gibi bitkisel

aromatik yağların ve
propolis gibi destek
ürünlerinin, bıldırcın

yumurtası gibi 
besinlerin kullanımı
da erken ergenlik
nedeni olabiliyor.

NEŞE MERT

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr.
Hilmi Dikici, Ramazan ayında mide bağırsak sağlığının korunması için önerilerde bulundu

Beslenme şeklinden yemek saatle-
rine, yenen yemeğin çeşidinden ha-
reket miktarına kadar birçok

dengenin değiştiği Ramazan’da bu döneme
uygun alışkanlıklar geliştirilmesi büyük önem
taşıyor. Ramazan ayının; nefis terbiyesi, yeme
alışkanlıklarının gözden geçirilmesi ve öze-
likle porsiyon kontrolünü öğrenmek için
önemli bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor.
Bayram sonrasında da benzer yeme alışkan-
lıklarının sürdürülmesi, dengeli beslenmenin
yaşam tarzı haline getirilmesi öneriliyor. Me-
morial Sağlık Grubu Medstar Antalya Has-
tanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr.
Hilmi Dikici, Ramazan ayında mide bağırsak
sağlığının korunması için önerilerde bulundu.  
1- Suyu bir anda içmeyin: 
Ramazan ayı boyunca su kaybı daha belirgin
olmaktadır. Yeterince suyu iftar-sahur aralı-
ğında tüketmek gerekir. Bir anda içilen 1 Lt.
suyun faydası sınırlı olacaktır. Bunun yerine
iftar ve sahur arasına yayılmış olarak su tüke-
tilmelidir. Bu ortalama olarak 2-3 Lt. düze-
yinde olmalıdır. Sahurda en azından yarım
litre su içilmelidir. İftarda birkaç bardak
suyun arkasından ılık, hafif ballı limonlu su,
şeker dengesini ayarlamaya katkıda bulunur.  
2- Aromalı çayları tercih edin: 
Gaz ve şişkinlik yanında çeşitli mide sorunla-
rını azaltmak için birkaç bardak rezene çayı
öğün sonrasına eklenebilir. Meyan kökü katıl-
mış ılık bir fincan su, içerdiği doğal kortizon

sayesinde gün boyunca dinç hissettirebilir.
Sindirim dostu ve metabolizmayı hızlandıran
mate çayı ve yeşil çay uygun olabilir.  
3- Çay tüketimini sınırlandırın: 
İftar ve sahurda içilen kahve ve siyah çay, be-
yindeki susama merkezini baskılayabilir. Bu
durum yeterince su içmeyi engeller. Bunun
yanında kahve ve siyah çayın idrar söktürücü
etkisi de vardır. Bu da gün içinde su kaybını
da artırır. Mümkünse çay ve kahvenin Rama-
zan boyunca kontrollü tüketilmemesi önerilir.
Gazlı ve şekerli soğuk içeceklerden ise bu sü-
reçte uzak durulmalıdır.   
4- Porsiyonlarınızı küçültün: 
Tabağa tüm ürünleri doldurmak yerine, her
ürünü tükettikten sonra diğer yemeğe geçil-
melidir. Göz ve mide açlığı nedeniyle porsi-
yon alımı daha fazla olabilmektedir. Özellikle
iftarda ilk 15 dakika az ölçü besin ile başla-
nırsa, öğünün devamı da az porsiyon ile gelir
ve bu sayede kilo almanın önüne geçilebilir.
İftar ve sahurda her grup besin kaynağından
az ve dengeli şekilde tüketilmelidir.  
5- Karbonhidratları doğal 
kaynaklardan alın: 
Vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat daha çok
sebze ve bakliyatlardan, daha az miktarda
olmak üzere meyvelerden alınmalıdır. Pide
gibi beyaz unlu ürünler yerine, kepekli siyah
bulgur, esmer pirinç, çavdar, tam veya kepekli
buğday gibi şeker yükseltici etkisi az olan gı-
dalar seçilmelidir.  

6- Protein ağırlıklı beslenin: 
Protein alımını azaltmak, iştah kontro-
lünü zorlaştırır ve Ramazan so-
nunda bedenin yağ oranında
artışa neden olur. Balık; haf-
tada iki kez kızartmadan
diğer yöntemlerle pişirile-
rek tüketilmelidir. Aşırı
yağlı olarak tüketilen her
protein ürünü (sucuk,
sosis, pastırma, aşırı yağlı
et, kavurma, kızartma,
yağlı peynir) kilo alımına
neden olur. Bunu engelleye-
bilmek adına, sebzeler kırmızı
veya beyaz et ile sotelenmeli; yo-
ğurt, kefir ve ayran ile tüketilmelidir. Sahurda
yumurta ihmal edilmemelidir. 
7- Baharatlara dikkat edin: 
Ramazan’da baharat tüketimi minimuma in-
dirilmelidir. Tarçın, kan şekerini düzenleyebil-
mesi nedeniyle rahatlıkla kullanılır. Sindirime
katkısından dolayı az miktarda kimyon da
uygun olabilir. Acı baharatlara karşı temkinli
olunmalıdır.   
8- Çorba için: 
İftar ve sahurda bol sebzeli, az tuzlu, bol bak-
liyat içeren çorbalar olmazsa olmazlardandır.
Tarhana, bol sebzeli veya yoğurtlu çorbalar
sindirimi düzenler ve dengeli karbonhidrat
alımını sağlar. İftarda iştahı kontrol eder.  
SEMANUR POLAT
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ARNAvutköY'dE iki bina-
nın bahçe duvarları arasına
sıkışan çocuk itfaiye ekipleri

tarafından kurtarıldı. Olay, Arnavut-
köy Anadolu Mahallesi'nde meydana
geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun
oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş
binaların arasında kalan boş alandan
geçmeye çalışırken ayağı kaydı. Minik
çocuk iki binanın bahçe duvarları ara-

sına düştü. Düştüğü yerden çıkama-
yan 12 yaşındaki çocuk acı içinde kıv-
ranmaya başladı. Minik çocuğun
çığlıklarını duyan sokaktaki arkadaş-
ları durumu ailesine bildirdi. Çevre-
deki vatandaşların da yardıma
koştuğu Caner Öztaş, sıkıştığı yerden
çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye
ekipleri acı içinde kıvranan çocuğu sı-

kıştığı duvar içinden çıkarmak için ça-
lışmalara başladı. Bir duvarın bir bö-
lümünü yıkan ekipler çocuğu sıkıştığı
yerden çıkarmayı başardı. Çocukları-
nın dışarıda oynarken binaların ara-
sındaki perde beton ve bahçe
duvarlarının arasına sıkışma riskleri-
nin olduğunu söyleyen anne Nuray
Öztaş, durumdan bina müteahhidini
sorumlu tuttu. DHA

sultANgAZİ'dE karşıya geçmek
için aniden yola çıkan kadına taksi
çarptı. Kadının yaralandığı kaza,

güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçen
pazartesi günü, saat 13.45 sıralarında 50.
Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde
yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kadın,
kısa süre kaldırımda yürüdü. Aniden de
yolun karşısına geçmek için caddeye çıktı.
Ancak hızla gelen taksi, kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, asfalta
düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine gelen
sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan
kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi.Kaza anı, cadde üzerinde bulunan
bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayde-
dildi. Görüntüde; kadının kaldırımda yürü-
mesi, koşarak yola çıkması ve taksinin
çarpması sonucu havaya fırlayıp, asfalta
düşmesi yer alıyor. Ayrıca görüntüde taksi
sürücüsü ve çevredeki vatandaşların kadının
yardımına koştuğu görülüyor. DHAO tomobilini binanın önüne park ederek yı-

kıma engel olmaya çalışan kişiye, Zabıta
Müdürü Uğur Tozlu, "Yer Maliye Bakanlı-

ğı'na, binada Belediyemize ait. Elimizde yıkım ka-
rarı var" dedi. Tartışmaların ardından otomobil
binanın önünden kaldırıldı, bina yıkıldı.Silivri'de
Değirmenköy Mahallesi'nde bulunan ve çökme teh-
likesi olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsa-
mında 40 yıllık 2 katlı binanın yıkımına karar verildi.
Silivri Belediyesi'ne ait olan, yerin ise Maliye Bakan-
lığı'na ait olduğu belirtilen binayı yıkmak için, Silivri
Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri dün harekete
geçti. Yıkım öncesinde bir süre kiracı olarak faaliyet
gösterdiğini öne süren Cevat Karabostan isimli bir
kişi, yıkımına karar verilen binanın kendisine ait ol-
duğunu iddia ederek, otomobilini binanın önüne
çekti, yıkıma engel olmaya çalıştı. Cevat Karabos-
tan bir süre, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur
Tozlu ile tartıştı. Zabıta Müdürü Tozlu, Karabos-
tan'a "Yer Maliye Bakanlığı'na, binada Belediyemize
ait. Sana neden tebliğ edelim. Elimizde yıkım kararı
var. Bu bina İmar Kanunun 39. Maddesi'ne göre,
tehlike arz ettiği için yıkılıyor. Yasal olmayan yere ıs-
rarla benim yerim diyorsunuz, Tapunuz yok, kira
sözleşmeniz yok. Birileri seni yanılmış, yapı kayıt al-
dırmış olabilir sana ama yapı kayıt benim diye bina
benim diyemezsin ki"  diyerek durumu anlatmaya
çalıştı. Jandarma ekipleri, Cevat Karabostan'ı olay
yerinden uzaklaştırırken, otomobilde binanın önün-
den çekildi. Daha sonra 2 katlı metruk bina 20 da-
kika süren çalışmanın ardından yıkımı
gerçekleştirildi.

Hukuksuz bir davranış olabilir

Cevat Karabostan yaptığı açıklamada ise,  "Zabıta
ekipleri gelerek binamı yıkıyor. Cumhurbaşkanlı-
ğı'nın vermiş olduğu yapı kayıt belgesi kararına göre
aykırı ve hukuksuz bir davranış olduğunu düşünü-
yorum. Binaya gelip herhangi bir işlem yapılmadan
dış görüşüne göre binamı yıkıyorlar" dedi. DHA

BINA YIKIMINDA
GERGINLIK CIKTI

İtfaiye amcalar hızır gibi yetişti

ŞİŞlİ'dE sahur vakti davul çalan
kişiye, turist olduğu belirtilen kişi
bıçakla saldırdı. Önce davulu bı-

çaklayan turist sonra da davulcuya tekme
atarak kovalarken, o anlar cep telefonu ka-
merası ile kaydedildi. Olay, Şişli Elmadağ
Caddesi üzerinde geçen hafta meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç
kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları
sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elin-
deki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu
bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki
bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya
başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanın-
daki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O
anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep
telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaşanan
olayın ardından davulcu, polis merkezine
giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalan-
ması için çalışmalar sürüyor.

Silivri'de bir kişi, yıkımına karar verilen 2 katlı binanın kendisine ait olduğunu iddia ederek yıkıma engel olmaya çalıştı

130 bin liralık
altın çalındı!

OlAY, Esenler'de önceki gün
kuyumcuda meydana geldi. İd-
diaya göre, Bahar Birinci, 18

yıldır biriktirdiği yaklaşık 130 bin lira de-
ğerindeki ziynet eşyalarını, tarttırarak de-
ğerini öğrenmek ve bazılarını tamir
ettirmek için çantaya koyarak, kuyum-
cuya götürdü. Kuyumcu Ömer Kara-
su'ya altınları gösteren kadın, ardından
altınların olduğu çantayı sandalyeye bı-
rakıp, kolyelere bakmaya başladı. Arka-
sına baktığında çantayı yerinde
göremeyen kadın, kuyumcu Karasu ile
birlikte güvenlik kamera kayıtlarına baktı.
Kadın ile kuyumcu inceledikleri güvenlik
kamera görüntülerinde altınların olduğu
çantanın çalındığını fark ettiler. Görüntü-
lerde, 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu ile iki
kadının içeri girdiği, kadınlar vitrindeki
altınlara bir süre bakarken, küçük kızın
çantayı aldığı ve birlikte hızla kuyumcu-
dan dışarı çıktıkları görülüyor.  Ardından
olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri, kamera kayıtlarından hırsızlık
olayını gerçekleştiren kişilerin kimliğini

tespit edip yakalamak için çalışma baş-
lattı.

Bir baktım çantam yok

Altınları çalınan Bahar Birinci, "Ben
evden hem tarttırıp satma niyetli, ev
alma düşüncem vardı. Gelmişken zincir
de baktım, beğendim. Çantamı bırakıp,
'zinciri kaça bırakırsınız bana 100 lira
daha bir indirim yapın tanıdıksınız' der-
ken, kapıdan girenler olmuş. Döndüğüm
gibi çanta yerinde yoktu. 130 bine yakın.
Benim bütün geleceğim oydu. Hiçbir ku-
ruşum bile yok. Kredi kartlarım, evimin
anahtarı, kimliğim beş parasız kaldım.
Anam yok, babam yok, durumum hiç
yok" dedi. Konuşurken gözyaşlarına

hakim olamayan Bahar Birinci "18 yıllık
birikimimdi, yatalak anneme harcama-
dım ben onları. 'Kızım senin geleceğin'
dedi. Yatalak hasta anneme harcama-
dım. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim.
Dünden beri su bile içemiyorum" diye
konuştu.

Önümüzü perdelediler

Kuyumcu Ömer Karasu da, "Bahar
hanım bizim her zamanki müşterimiz,
yeni bir kolye beğenmişti. O sırada altın
dolu çantasını arkaya bıraktı. İçeri iki
tane tanımadığımız bayan girdi. Yanında
da 6-7 yaşında bir çocuk vardı. Önü-
müze perde yaptılar çantayı çaldılar" 
şeklinde konuştu. DHA

Hırsız bekçiden
kaçamadı

ZEYtİNbuRNu'NdA görev
dönüşü evine giden bekçi,
motosiklet çalan şüpheliyi

kovalamaca sonucu ensesinden ya-
kalayarak polis ekiplerine teslim etti.
Bu kovalamaca ve hırsızın yaka-
lanma anı bir iş yerinin güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Olay Gökalp
Mahallesi 45/1 Sokak'ta geçtiğimiz
haftalarda sabah saatlerinde mey-
dana geldi. Bakırköy İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalı
olarak bilinen bekçi mesaisinin ta-
mamladıktan sonra Zeytinbur-
nu'ndaki evine doğru yola çıktı.
Sokağa girdiğinde motosikleti sürük-
leyerek götüren bir kişi fark etti.
Bekçi, şüpheliye 'dur' ihtarında bu-
lundu. Kaçmaya başlayan şüpheli ile
bekçi arasından ara sokaklarda kova-
lamaca başladı. Bekçi, bir süre sonra
şüpheliyi ensesinden tutup yere ya-
tırdı. Bu kovalamaca anı ve hırsızlık
şüphelisinin ensesinden yakalanma
anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri moto-
sikleti sahibine teslim ederken şüpheli
polis merkezine götürüldü.

Esenler'de Bahar Birinci adlı
kadının, tarttırarak değerini

öğrenmek ve bazılarını
tamir ettirmek için kuyum-

cuya götürdüğü 130 bin lira
değerindeki altınları çalındı.
İki kadının 6-7 yaşlarındaki

bir kız çocuğuna altınların ol-
duğu çantayı çaldırdığı anlar
güvenlik kamerasına yansıdı

Aniden yola çıkan
kadına taksi çarptı

Turist dehşeti!

EsENYuRt'tA sigara içerken sürü-
cüsünün bidonla benzin doldur-
duğu otomobil, deposuna düşen

sigara külü nedeniyle alev alarak yandı. Alev
topuna dönen araç bir sürücünün cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Olay, Piri Reis
Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sigara
içip bidonla otomobiline benzin koymaya
çalışırken, külünün depoya düşmesi sonucu
yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin
tamamını kaplarken, aracın sahibi durumu
itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan
yangını söndürdü. Yanan otomobil, kullanı-
lamaz hale geldi.

ÜMRANİYE'dE 3 katlı binanın giriş
katında bulunan mobilya atölye-
sinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ta-

rafından kısa sürede kontrol altına alınan
yangında herhangi bir can kaybı ya da yara-
lanma yaşanmazken iş yerinde hasar mey-
dana geldi. Yukarı Dudullu Mahallesi Lületaşı
Sokak'ta saat 07.20 sıralarında 3 katlı binanın
giriş katında bulunan mobilya atölyesinde
henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyeden dumanların yükseldiğini gören va-
tandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine
gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa
sürede kontrol altına alındı. 

Araba değil
alev topu

Ümraniye’deki
yangın korkuttu



D emek ki sayın Cumhurbaşkanına
Covit 19 tedbirleri kapsamında
alınan sokağa çıkma yasağının ne-

leri kapsadığını açıklamak, Sayın Mansur
Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu da yüzde
30’u açlık sınırında yaşayan 16 milyon in-
sanı 18 gün boyunca bakmak kalmıştı.

Ki haklıydılar da, çünkü sen kalk 81 mil-
yon insanı bir çırpıda aşılat, işsizliği bitir,
ekonomiyi uçur, pandemi sürecini mükem-
mel bir şekilde yönet, covit 19 vakası olma-
dığı için hastenelerde yan gelip yatan
doktor ve sağlık çalışanlarının maaşını öde,

o da yetmiyormuş gibi bir de sağlığımızı
düşünerek ülkeyi çeyrek kapatanlara 18
gün boyunca bize kim bakacak de. 

Hem ne alakaydı ki!

Sanki lebalep kongrelerdi bu ülkenin 60
bin vaka sayısına ulaşmasına sebep olan.
Hem 81 vilayetten kongreye gelen insanla-
rın hep bir ağızdan 3 Kulhuvallah 1 Elham
okuyarak salona girmesiyle virüsün nasıl
kaçtığını hepimiz görmedik mi? Hatta virü-
sün kaçarken kusura bakmayın Bay Kemal
başaramadım gönderdiğiniz parayı
iban’ınıza iade edeceğim demedi mi? 

Mesela; Ekonomi haleyi ruhiyemiz o
kadar iyiydi ki her ay 5 kilo et yemekten
zengin hastalığına yakalanıp topluca
GUT’lanmıştık.

Bildiğin zengindik yani;
Daha çeyrek kapanma açıklanır açıklan-

maz sadece doğal afetlerde ortaya çıkıyor di-
yerek günahını aldığımız 10 liralık Kızılay’ın
zatı şahane Başkanı değil miydi? Diyarba-
kır’ın, Tekirdağ’ın, Mardin’in, Gaziantep’in,
Artvin’in en ücra köylerine yaşayan, bu ül-
kede yevmiye ile çalışan, bir o kadar işsiz
olup evine ekmek dahi alamayan insanları-
mız için et ve gıda dolu tırları yola çıkaran. 

Ama ne de olsa “yaratılanı yaratandan 

ötürü seviyorlardı” ve sırf bu yüzdendi
sevdikleri yaratılanlarla kamyon tepelerinde
patates ve soğan çuvallarıyla ile 
hatıra fotoğrafı çektirmeleri. 

Sormak yasaktı belki ama biz yine de di-
şimizden tırnağımızdan artırdığımız 128
milyar doları bulamayan, deprem vergisi al-
tında toplanan paraların hesabını vereme-
yen, Kızılay’a yaptığımız yardımların nereye
gittiğini dahi bilmeyen bu toplumu kuru ek-
meğe muhtaç edenlerin iftar vakti geldiğinde
hangi vicdanla “niyet ettim Allah rızası için
bugünkü orucumu açmaya” dediğini aslında
merak etmiyor da değilim.

Peki neden çeyrek kapanma!

Çünkü tam kapanma dediğin; “hastalık
haricinde” toplumu ekonomik ve sosyal

açıdan tam olarak kapatmak anlamına
gelir. Yani hiçbir işyerinin çalışmadığı, 
hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı,
sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamasına
sınırlı ölçüde izin veren bir uygulama 
olmalıyken bizim tam kapanmamız nor-
mal hayatta olduğu gibi insanları iç ve 
dış mekanlarda karşılaştırıyor, bir 
araya getiriyor ve temasta bulunmamıza
imkan sunuyor olmasıydı. 

Bu arada; Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Mansur 
Yavaş’ın, 18 günlük çeyrek kapanma için
232 bin 351 aileye 100 milyon TL'lik 
destek paketi hazırlayan Sayın Başkanı-
mızın 81 milyon Türk halkı adına Saray’a
bir adet ramazan kolisi göndermesini rica
ediyorum. 

Tam mı yoksa 
çeyrek miydi? Hakan SÖNMEZ

hknsnmz59@hotmail.com

damgaweb@gmail.com
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Küçükçekmece’den Amerika’ya uzanan başarı öyküsüyle
yurt dışında ülkemizi  başarıyla temsil eden Küçükçek-
mece Bilgi Evleri Great Lake Fighters Robotik Takımı, al-
dığı derecelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. işbirli-
ğinde gerçekleştirilen 23 Nisan VEX Robotik Turnuva-
sı’na katılan Küçükçekmece Bilgi Evleri Robotik Takımı,
423 takım arasından ortaokul kategorisinde 3. oldu.

423 takım katıldı

EducatHUB ortaklığında gerçekleştirilen 23 Nisan VEX
Robotik Turnuvası’na  38’i Azerbaycan takımı olmak
üzere toplam 423 takım katıldı. Başvuruları kabul edilen
takımlar proje teslim gününe kadar EducatHUB üzerin-
den ve canlı yayınlarda VEX Code VR eğitimi aldılar.
Takımlar halinde yarışmaya katılan öğrenciler ilköğretim
seviyesinde okyanus kirliliği , ortaöğretim seviyesinde ise
siber güvenlik konularında fikir geliştirdi.  Problemlere
karşı ürettikleri çözümleri Vex Code VR üzerinden kod-
layarak proje haline dönüştürdü.

Canlı yayında açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZELMAN A.Ş. işbirli-
ğinde EducatHub ortaklığıyla gerçekleştirilen turnuva sü-
reci 23 Nisan ruhunu yaşatmak adına tüm kazananları
Youtube üzerinden canlı yayınla açıklandı. Ortaokul kate-
gorisinde 3.’lük ödülünü kazanan Great Lake Fighters ta-
kımı, Educat STEMBox Seti  ve 1000 TL hediye çekinin
sahibi oldu. 12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten
başlayarak; otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en
geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren “Great
Lake Fighters” robotik takımı Küçükçekmece  Belediyesi
Bilgi Evleri “Kodlama ve Robotik Kodlama” atölyesi içe-
risinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.

Lake Fighters’a 
3’üncülük ödülü

Bütün etkinlikler 
canlı yayınlanıyor

Kistik Fibrozis Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 

(KİFDER) Başkanı İlknur Görgün
Damga'ya konuştu. Görgün,

"Hastalık ne kadar erken teşhis
edilirse, tedaviler ne kadar

etkin ve sürekli yapılırsa 
hastaların yaşam süresini ve 

kalitesini artırmak o kadar
mümkündür" dedi. 10 yıldan

beri Kistik Fibrozis hastalığı ile
mücadele eden Alper Çatal-

çam’ın ebeveynleri ise devlet-
ten ilaç talebinde bulundu

B ugün Türkiye’de adı
sınırlı sayıda kişi ta-
rafından bilinen Kis-

tik Fibrozis hastalığı, başta
çocuklar olmak üzere, ta-
kipte olan yaklaşık 3 bin 500
hastanın yanı sıra henüz tes-
pit edilemeyenlerle birlikte

yaklaşık 20 bin kişinin sağlığını ve yaşa-
mını çok ciddi ölçüde tehdit ediyor. 
Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Yardım-
laşma Derneği (KİFDER) Başkanı İlk-
nur Görgün insanların bilinçlenmesi ve
farkındalık yaratmak için Damga’ya 
konuştu.

Erken teşhis önemli

Hastalık hakkında bilgi veren Görgün,
"Kistik fibrozis yaşam süresini kısaltan
kalıtsal bir hastalıktır. Çocuklar bu has-
talıkla doğarlar. Bulaşıcı olmayan bu
hastalık, solunum sistemi ve sindirim
sistemi başta olmak üzere birçok sistemi
birden etkileyebilir. Ülkemizde kesin sık-
lığı bilinmemekle birlikte yaklaşık 3 bin
kişiden 1’inde görüldüğü düşünülmek-
tedir. Tedavisi süren hasta sayısı ise 20
binin üzerinde olması beklenirken sa-
dece 3 bin 500 civarındadır. Hastalığa
yol açan genetik değişiklik sebebiyle, vü-
cuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış
ve yoğun kıvamda olur ve akışkan özel-
liğini kaybeder. Bu nedenle; akciğer, ka-
raciğer, pankreas ve bağırsak gibi
organların kanallarında salgılar birike-
rek tıkanmaya, enfeksiyonlara ve hasara
neden olmaktadır. Akciğerlerde biriken
koyu balgam, sık tekrarlayan solunum
yolu enfeksiyonlarına ve geçmeyen ök-
sürüğe sebep olur. Bunlar da akciğere
zarar vererek zamanla görevini yapa-
maz hale gelmesine neden olur. Pan-
kreasın tutulumuyla ise sindirim enzimi
salgılanamaz ve büyüme gelişme geriliği
oluşur. Bir kistik fibrozis hastasının gün-
lük yapması gereken tedavi, her gün
yaklaşık en az 2 saatini alır ve ömür
boyu sürer. Hastalık ne kadar erken teş-
his edilirse, tedaviler ne kadar etkin ve
sürekli yapılırsa hastaların yaşam süre-
sini ve kalitesini artırmak o kadar müm-
kün olmaktadır. Tanısı ter testi veya
genetik test ile konur" dedi. 

Farkındalık artsın

Dernek olarak kurulma amacına deği-
nen İlknur Güngör,  "Yaşam süresini kı-
saltan ve yaşam kalitesini etkileyen
kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozis
ile ilgili farkındalığı artırmak, tedavi bo-
yunca ihtiyaçları tespit edip gerekli
adımların atılması için hekim, kamu ve

ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapmak,
böylelikle hasta ve hasta yakınlarının bu
hastalıkla yaşamasını kolaylaştırmaktır.
Kifder, Avrupa KF Federasyonu (CfEu-
rope), Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği
(EURORDIS), Türkiye Ulusal Gönül-
lülük Komitesi (UGK), Engelli Çocuk
Hakları Ağı (EÇHA), Nadir Hastalıklar
Ağı ve Açık Açık Platformu üyesidir"
ifadelerini kullandı. 

Dört aylıkken fark ettik

Bu hastalığı daha yakından tanımak
adına 10 yıldır mücadele veren Alper
Çatalçam’ın ebeveynleri Birsen-Mehmet
Çatalçam ise çocuklarının dünyaya gel-
dikten dört ay sonra bu hastalığı fark et-
tiklerini söyledi. Çift şöyle devam etti,
"Çocuğumuz dört aylıkken hiç kilo ala-
mıyordu. Bu durum için birçok hasta-
neyi gezdik ve çoğu da teşhisi koyamadı.
En sonunda Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si’ne yönlendirme yapıldı. Orada birçok
doktor bir araya gelerek test yaptılar.
Test sonuç verdi ve Alper’in kistik fibro-
zis hastası olduğu teşhisi konuldu. Te-
meli gelişim bozukluğuna dayalıdır.
Belirtisi ise, çocuğumuzun aşırı terle-
mesi ve bu terlemenin sonucunda vü-
cudu hem tuz hem de su kaybı
yaşıyordu. Tuz kaybettiği zamanda vü-
cudunda tuz deriyi ister istemez yaktığı
için vücudunda kızarıklıklar oluşuyordu.
Günde 5-6 defa banyo yaptırıyordum.

Şuan aklı başında olduğu için bu sıkıntı-
ları fazla yaşamıyoruz. Verilen bütün
ilaçları enjektör yoluyla düzenli olarak
çocuğuma verdiğim için hastane yatışı
sorununu hiç yaşamadık."

Sağlık Bakanlığına Seslendiler 

Sağlık Bakanlığına seslenerek mutasyon
ilacın biran önce Türkiye’ye gelmesi ge-
rektiğini söyleyen Çatalcam ailesi, "Ya-
şadığımız en büyük sıkıntı devletten
hiçbir şekilde ilaç yardımı desteği göre-
medik. Alamayışımızın nedeni de hiçbir
parti üyesi olmadığımız için kimseden
destek görmedik. Kendi maddi imkânla-
rımızla karşılamaya çalıştık. Çoğu ilaç
temininde derneğimiz destek oluyor.
Eşim o dönemler üç ay boyunca çalışa-
madı. Eşimi odaya alamıyorlardı ve
eşim hastanede sandalyenin üzerinde
yatıp kalkıyordu. Şuan Alper 10 ya-
şında. Devletten yeni yeni bir sosyal yar-
dım desteği almaya başladık. Şuan da
bu hastalığın daha aza düşürülmesi için
mutasyon ilacımız var. Bu ilaç şu
demek, hastalığın daha aza düşmesini
ve organların daha iyi çalışmasını sağlı-
yor. Bu ilaç yurt dışından Türkiye’ye ge-
lebiliyor. Bakanlığımızdan en büyük
talebimiz bu ilacı Türkiye’ye getirmeleri-
dir. Çünkü bu hastalıkta olan çocukları-
mızın ömrü bu sayede uzuyor. Eğer ki
elimizde imkân varsa bundan kaçama-
yız. Destek görmek istiyoruz" dedi. 

DEVLET BIZE 
ILAC VERSIN

ZEHRA ÇELİK

ÖZEL HABER

SÜREKLİ MASKE 
TAKMAK ZORUNDA
Kistik Fibrozis hastalığının ikinci ço-
cukta görülme riskinin yüzde 25 ol-
duğunu belirten Çatalçam çifti, "Bu
yüzden bizim tek şansımız tüp be-
bektir. Bunu da İstanbul’da tek bir
merkez yapmaktadır. İstedikleri
bütçe bizim bütçeyi karşılamıyor.
Şuan bu duruma nokta koymadık,
virgül koyup bekliyoruz. Bu hasta-
lıkta ilaç tedavisi düzenli olduğu sü-
rece yaşam kalitesi artıyor.
Türkiye’de 30 yaşına aşkın bu has-
talıkta yaşayan kişi sayısı çok azdır.
Çünkü çocuk bir gün ilacını ala-
mazsa doğduğu güne geriler. Tüm
tedaviler başa alınabilir. Hayatı bo-
yunca hep maske takmak zorunda-
lar. Biz yıllardır pandemiyi yaşıyoruz
diyebilirim. Toplu taşımaya binme-
leri veya toplu alanlarda durmaları
yasak. Çünkü alabileceği küçük bir
enfeksiyon büyük sonuçlar doğura-
bilir. Oğlumuzu hastalığı konusunda
bilinçli olarak büyüttük. Neyin ne ol-
duğunun çok iyi farkında. Pande-
mide yüz yüze eğitim olduğu
zamanda bizim evden eğitimimiz
devam ediyor. Okul toplu alan ol-

duğu için bulun-
ması yasak.
Çünkü riski artırı-
yor. Hayat nor-
male döndüğü
zaman oğlumu-
zun evden eğitim
hayatı devam ede-
cektir" dedi.

Yetimler gününde iftariyelik dağıtıldı
Yetim çocuklara yönelik far-

kındalığın artması için her yıl
Ramazan ayının 15. gününde
çeşitli etkinliklerin gerçekleş-

tirildiği Dünya Yetimler 
Gününde Kızılay, yurt içi ve

yurt dışında yetimhanelerde,
Sevgi Evlerinde ve kamp-

larda kalan çocuklar için 
iftar ve iftariyelik dağıttı.

153 yıllık Merhamet Çınarı Kızılay,
COVID-19 pandemisine rağmen gerek
Türkiye’de gerek mazlum coğrafyalarda
Ramazan faaliyetlerini titizlikle yürütürken
Ramazan bereketini çocuklara ulaştırmak
için de harekete geçti. Her yıl Ramazan ayı-
nın 15. gününde yetim çocukların dünya
gündemindeki farkındalığının artması için
çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği Dünya
Yetimler Günü kapsamında yurt içi ve yurt
dışında iftar yemeği dağıtan Kızılay, yetim
çocukların yüzlerinde bir gülümseme bı-
raktı. Ramazan ayı boyunca 8 milyon ihti-
yaç sahibine 225 milyon TL değerinde
yardım ulaştırmayı hedefleyen Kızılay,

Dünya Yetimler Gününde yurt içi ve yurt
dışındaki yetim çocukları da unutmadı. Kı-
zılay, Türkiye genelinde bulunan 26 aş-
evinde pişen sıcak iftar yemeklerini ve
iftariyelikleri ülke genelinde Sevgi Evlerinde
kalan yetim çocuklara ulaştırdı. Yurt dı-
şında ise pandemi sebebiyle Afganistan,
Bosna Hersek, Endonezya, Filistin, Güney
Sudan, KKTC, Senegal, Somali ve
Sudan’da toplam 4482 yetim çocuğa iftar
verebilen Kızılay, çocuklar için içerisinde
etli pilav, tavuk güveç, hamburger, patates,
kavurma, mercimek, bakla, yoğurt, salata,
meyve, hurma, şekerleme ve içecek bulu-
nan çeşitli menüler hazırladı.

140 milyon yetim var

Yapılan araştırmalara göre dünya nüfusu-
nun 2,2 milyarını oluşturan çocuklar ara-
sında yetimlerin sayısı 140 milyondan fazla.
Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Somali, Mali,
Sudan, Filistin, Afganistan, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Mısır, Kenya, Nijerya, Yemen,
Myanmar ve Cezayir gibi ülkelerdeki yetim-
lerin sayısının ise tüm dünyadaki yetimlerin
üçte birine tekabül ettiği belirtiliyor. İnsani
yardım faaliyetlerinde çocukların ve yetim-
lerin zarar görebilirliğini azaltmak için özel
çalışmalar yürüten Kızılay, içerisinde okul-
dan oyun alanlarına 

kadar tüm ihtiyaçların giderildiği kompleksler
inşa ederek yalnızca Dünya Yetimler Gü-
nünde değil tüm yıl boyunca çocuklara bes-
lenme, giyim, kırtasiye gibi yardımları
ulaştırıyor ve çocukların kişisel gelişimine katkı
sağlayan sanat ve spor gibi terapi çalışmaları
için de gerekli ekipmanları tedarik ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını tedbirleri
dolayısıyla Mübarek Ramazan Ayı ile ilgili düzenlediği et-
kinlikleri, geçen yıl olduğu gibi sosyal medya üzerinden
canlı yayınlarla Süleymanpaşalıların evlerine ulaştırıyor. Et-
kinlikler kapsamında, Tarihi Rüstempaşa Camii’nden her
gün saat 12.00’da Mukabele canlı yayını gerçekleştirilirken,
yine Rüstempaşa Camii’nde her Perşembe saat 19.00’da
Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’le Ramazan Sohbetleri
programı canlı olarak yayınlanıyor. Ramazan Ayı’nın fazi-
letlerini yaşatmak ve oruç ibadetleri ile bedenlerini terbiye
eden vatandaşların maneviyatına da hizmet edebilmek
amacıyla Tekirdağ İl Müftülüğü ile işbirliği içinde gerçekleş-
tirilen Mukabele ve Ramazan Sohbetleri canlı yayınlarına
Süleymanpaşalılar da yoğun ilgi gösteriyor.
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TARİHE NOT...

Barış YARKADAŞ

https://twitter.com/barisyarkadas

“ seni son zamanlarda en çok etkileyen şey
neydi?” diye bir soru gelse, bu soruya hiç dü-
şünmeden, “Ümraniye’deki Halk Ekmek Büfe-

si’nin önünde feryat eden kadının sözleridir” derdim.
Görüntüyü mutlaka izlemişsinizdir… CHP’li İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi, AKP’li Ümraniye Beledi-
yesi’nin sınırları içinde bulunan bir noktaya Halk
Ekmek Büfesi koymak istiyor. Ancak ne ilginçtir ki;
Ümraniye Belediyesi de Üsküdar Belediyesi’nin yap-
tığı gibi buna zorluk çıkarıyor. Ümraniye Belediye-
si’nin zabıtaları, aldıkları hukuksuz talimat sonrası,
İBB’nin Halk Ekmek Büfesi’nin konulmasına engel
oluyor. Üstelik bu büfe, bir gaziye tahsis edilmesine
rağmen…

FERYAD!

Ve tam o sırada, orta yaşlı bir hanımefendi, büfe-
nin konulmasına engel çıkarıldığını görünce feryat
ediyor, kameraların da yansıttığı üzere “Yeter artık!
Biz de 1 TL’ye sıcak ekmek yemek istiyoruz. Bunu
bile bize çok görüyorsunuz” diyor.

Bu sözlerin yer aldığı videoyu gördüğümde, içimde
bir boşluğun olduğunu hissettim. 19 yıllık AKP hükü-
metinin Türkiye’yi getirdiği nokta tam da burasıydı
işte… AKP halkı hem açlık ve yoksulluğa mahkum
ediyor, hem de İBB’nin halka ucuz ekmek satmasına
hiçbir haklı gerekçesi olmadan engel oluyordu. Bu
tablo aslında AKP’nin halktan koptuğunun ve 19 yıl-
lık iktidarın getirdiği şımarıklığın da göstergesiydi.

HALKI ANLAMIYORLAR

Öyle ki; halkın 2 TL olan fırın ekmeği yerine 1 TL
olan ‘Halk Ekmek’e olan “zorunlu” ilgisini gören
AKP bunun “CHP propagandası”na dönüşmesinden
endişe ediyor ve saçma sapan adımlar atmak zorunda
kalıyor. Akıllarınca, İBB’nin ekmek büfesi koymasını
engelleyerek, kendi tabanlarını konsolide edeceklerini
düşünüyorlar. Oysa ki; bilmedikleri bir şey var: Zira o
büfelerden AKP’ye oy verenler de ekmek alıyor ve 
çocuğunun karnını doyurmaya çalışıyor.

Ancak artık her biri 4-5 maaş alan AKP elitinin
bundan haberi bile yok. Onlar, herkesin kendileri gibi
refah içinde yaşadığını sanıyor.

İşte bu tablo halktan kopmanın kanıtıdır. AKP 
aldığı oya rağmen, halktan kopmuş, halkın derdiyle
dertlenemeyen bir parti haline dönüşmüştür. Bu 
çöküşün ve siyasi sefaletin fotoğrafıdır.

KEYFİ YASAKLAR

AKP’nin tek umudu, dini duyguları daha fazla  is-
tismar ederek, tabanı bir arada tutabilmektir. Bu
yüzden, anayasaya tamamen aykırı olan kararlar alı-
yor ve uyguluyorlar. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz
ki; içki satışını keyfi olarak yasaklamaktır. AKP’nin
17 günlük “yarı kapanma takvimi” süresince içki 
satışını “genelge” ile yasaklaması, Türkiye’nin artık
bırakın hukuku “kanun devleti” bile olmadığını gös-
teriyor. Avukat Yiğit Acar, buna ilişkin çok kapsamlı
bir analiz yaparak, keyfiliği gözler önüne serdi.

KANUN NEREDE?

AKP’nin koronavirüse karşı verilen mücadeleyi ba-
hane ederek TEKEL bayilerinin içki satışını yasakla-
ması, anayasanın  yaşam ve beslenme hakkının ihlal
edilmesidir. Temel hak ve özgürlükleri ancak kurum
içinde yayımlanacak ve uygulanacak bir yöntem olan
“genelge” ile ortadan kaldırmak, kanun devletine de
“elveda” demektir.

AKP işte bu baskıcı ve zorba anlayışı yüzünden 
tarihe karışacak, halkımız AKP’nin yarattığı açlık ve
yoksulluktan dolayı 1 TL’lik ucuz ekmek kuyrukla-
rında beklemekten kurtulacaktır.

“Sıcak ekmek” yemek herkesin hakkıdır ve öyle de
olacaktır. Umudunuzu koruyun ve diri tutun… Tür-
kiye AKP karanlığından ilk seçimde kurtulacaktır.

Sıcak ekmek…

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını,
İETT’de görev yapan 27 kadın şoför

ile birlikte yaptı. İETT Edirnekapı Gara-
jı’nda gerçekleştirilen iftara, Kovid-19 test-
leri negatif çıkan şoförler ile İBB ve İETT
üst yönetiminden isimler katılım sağladı.
İmamoğlu’na, düşük katılımlı iftar organi-
zasyonunda, İBB Genel Sekreteri Can Akın
Çağlar, Başkan Danışmanları Ertan Yıldız,
Yiğit Duman, İETT Genel Müdür Yardım-
cısı Murat Altıkardeşler ve İETT Metrobüs
Daire Başkanı Zeynep Pınar Mutlu eşlik
etti. İmamoğlu ve yöneticiler, her masaya
ayrı ayrı oturdu.

İETT’yi de rahatlatacak

İftar öncesinde mesai arkadaşlarına sesle-
nen İmamoğlu, zorlu geçen Kovid sürecin-
den dolayı herkese sağlık dileklerini iletti.
Hükümet tarafından alınan tam kapanma
kararından duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren İmamoğlu, “Ben, kapanma sürecine
açıkçası çok sevindim. Daha önce de du-
yurmuştum, ‘Olması gerekir’ diye. Çünkü,
iyi günlere kavuşmamız için, bu zor dönem-
den hızlıca sıyrılmamız lazım. O bakımdan
kapanma iyi oldu. Bu, belki de en fazla
İETT kurumumuzu da rahatlatacak. Bu
süreçte en riskli görevi yapan kurumlarımı-
zın başında geliyor İETT. Şoförlerimiz bu
konuda çok sıkıntılıydı. Bugün burada da
kadın şoför çalışanlarımız başta olmak
üzere, İETT’nin hem üst yönetimi hem de
farklı birimlerde çalışan kadın emekçileri-
mizle bir arada iftar soframızda olalım ve if-
tarımızı açalım istedim. Öncelikle, Allah
kabul etsin” dedi.

Birlikte var edebiliriz

Çalışan kadının toplumsal mutluluk açı-
sından çok önemli olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, şunları söyledi: "Bunu aslında
en iyi sizler biliyorsunuz. Evine ekmek gö-

türen, çalışan, üreten kadın oranı ne kadar
yüksekse bir toplum o kadar gelişmiş top-
lum olur. Aksi taktirde, olmaz. Ve bugün
ne yazık ki çok düşük oranda. Neredeyse,
ekonomisi çok daha iyi olan toplumların
yarısından daha az oranda kadın çalışanı
var; bu olmaz. Hele hele büyük kentlerde
hiç olmaz. Bu bağlamda biz, kurumu-
muzdaki kadın çalışan sayısını özel bir
metotla arttırma çabası içindeyiz. Sınavla-
rımızı bile açıklarken, tabiri caizse bir cin-
siyet kotası koyuyoruz ve ona göre alımlar
yapıyoruz. Bunu da devam ettireceğiz.
Çünkü, üzülerek söyleyeyim, kurumumu-
zun kadın çalışan oranı çok düşük. Hızlıca
arttırmamız lazım ki, İstanbul’un gerçek
yüzü olabilelim. Neticede İstanbul’da 2
insandan birisi, kadın. O zaman, bu çalı-
şan eşitliğini de sağlamalıyız. İşte o
zaman zenginleşebiliriz, o zaman refah
düzeyi yükselebilir ve o zaman daha iyi bir

nesli, ailece, hep birlikte var edebiliriz."

Hep beraber yeneceğiz

“Sizler, şoförlük mesleğini yapan kadınlar
olarak daha simgesel bir noktada duru-
yorsunuz” diyen İmamoğlu, “Gerçekten,
sizi gören kadınların cesareti artıyordur.
‘Evet, yapamaz’ denilen birçok mesleği,
‘Ben de yapabilirim’ diye insanların umut-
lanmasını ve cesaretlenmesini sağlıyorsu-
nuz. Bugün Türkiye’de eğer kişi başına
gelirde düşük seviyedeysek; bunun teme-
linde gerçekten, yuvalardaki evlerdeki ka-
dınların çalıma oranının düşük olması var.
Bunu hep beraber yeneceğiz” diye ko-
nuştu. Ramazan ayının herkesin evine,
bolluk ve bereket getirmesi temennisinde
bulunan İmamoğlu, “Biz de bunu oluştur-
mak, bu kentin huzurlu olmasını sağla-
mak için kutsal bir görev yapan ekibiz”
dedi. 

COK SEVINDIM!
TAM KAPANMAYA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi döneminde İETT’de çalışmaya başlayan 27 kadın şoför ile iftarda bir araya geldi. Burada tam 
kapanma kararını değerlendiren mamoğlu, "Ben, kapanma sürecine açıkçası çok sevindim. Daha önce de duyurmuştum, ‘Olması
gerekir’ diye. Çünkü, iyi günlere kavuşmamız için, bu zor dönemden hızlıca sıyrılmamız lazım. O bakımdan kapanma iyi oldu" dedi

İmamoğlu, iftar sonrasında bütün masaları dolaşarak mesai arkadaşlarıyla sohbetler gerçekleştirdi. Kadın şoförler, İmamoğlu ile bir araya
gelmekten duydukları memnuniyeti, “Bize değer verdiğiniz, bizi buraya çağırdığınız için size çok teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

iMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTiLER

İBB’nin 83 binin biraz üzerinde çalışan sayı-
sına sahip olduğu bilgisini paylaşan İma-
moğlu, “Demek ki, bunu aileleri ile çarpsak,
500 bin insanın ekmek yediği bir kurumuz
desek yanlımayız. Bu aynı zamanda 16 mil-
yon insana; misafirleriyle beraber, turistiyle
beraber anlık belki de ‘20 milyon insana hiz-
met eden bir kurumun bireyleriz’ dediği-
mizde, ne kadar gururlansak az. Yanı sıra,
‘Binlerce yıllık bir kentin daha iyi bir geleceğe
yürümesini sağlamak da sorunlu kişileriz’
diye düşündüğümüzde sorumluluğumuz bir
kat daha artıyor. Onun için hepiniz işinde de
başarılar diliyorum. Kadın yönetici sayımızın,
kadın çalışan sayımızın artmasını diliyorum.
Buna da özen gösteren bir belediye başkanı-
nızın olduğunu unutmayın. Her zaman yan
yanayız. Sizler, bugün, simgesel olarak bu
sofradasınız; ama sizinle iftarımı açarken,
inanın ki sanki 83 bin çalışanımla iftar açı-
yormuşçasına kendimi hem güçlü hem ka-
rarlı, aynı zamanda gururlu hissedeceğim. İyi
ki varsınız” ifadelerini kullandı.

iYi Ki VARSINIZ

Ek seferler konuldu
Tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk 
artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı
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kadar sürecek olan tam kapanma öncesi,
İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk

devam ediyor. Yasak başlamadan memle-
ketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı'na adeta akın ediyor.
Otobüs firmaları oluşan yoğunluktan
memnun, ek sefer koymaya başladıklarını

söylüyor. Bazı firma yetkilileri ise, "Arife
günleri oluşan yoğunluğun aynısı. 1 senedir
bu kadar yoğun olmamıştı otogar" dedi.

Herkes kaçıyor

Özel bir otobüs firmasında çalışan Kaptan
Albay, "Şu anda bayram üzeri olduğu için
bir de yasaklar geldiği için yoğunluk çok
yüksek. Herkes çoluğunu çocuğunu aldı
kaçıyor. Yoğunluk çok o yüzden. Bu 2 gün-
dür bilet satışları da çok güzel. Yoğunluk
çok, bilet satışlarında da patlama var" diye
konuştu. 12 yıldır özel bir otobüs firma-
sında çalışan Adnan Ayhan ise, "Şu iki
gündür aşırı yoğunluk var yasaktan dolayı.
Bir yıldır ilk defa arabamız bu şekilde dolu-
yor. Bir yıldır bu kadar yoğun olmamıştı.
Herkes kaçıyor. Ailesine, memleketine gidi-
yor. Tam bir bayram arifesi diyebilirim. Es-
kiden arife günleri böyle dolu olurdu. Aynı
o zamanlardaki gibi" şeklinde konuştu.

Son koltukları aldık

Oğlu ile birlikte Malatya'ya gidecek olan
Kaan Çorak, "Uzun süre evde kalmak iste-
miyoruz. Ailemizi görmek istedik. O yüz-
den gitmek istedik yani. Bileti 2 gün önce
aldım. Bileti almak çok zor oldu. Son kol-
tukları aldık diyebilirim yani. Ama mecbu-
ruz ne yapalım" şeklinde konuştu.  DHA

75 noktaya kumbara
Atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dönüşüme kazandırılması konusunda oldukça
kapsamlı ve titiz çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, ilçe genelinde 75 noktaya geri dönüştürülebilir atık kumbaraları yerleştirdi

Hayata geçirdiği geri dönüşüm uy-
gulamalarıyla temiz bir çevrenin ve
sağlıklı yaşam alanlarının oluşma-

sına katkı sağlayan Beylikdüzü Belediyesi, çalış-
malarını birçok alanda devam ettiriyor.
Atıkların çöp olarak doğaya atılmadan geri dö-
nüşüme kazandırılması konusunda oldukça
kapsamlı ve titiz çalışmalar yürüten Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü son olarak ilçe ge-
nelindeki 75 noktaya geri dönüştürülebilir atık
kumbaraları yerleştirdi. Kağıt, karton, kitap, ga-
zete, plastik ve metal atıkların toplanması ama-
cıyla yerleştirilen atık
kumbaralarının kısa sü-
rede 200 noktaya yerleştiri-
leceğini belirten müdürlük
yetkilileri, “Amacımız evde
geri dönüştürülebilir atık-
ların kaynağında ayrıştırı-
larak çöplere gitmesini
engellemek ve temiz ham
madde olarak yüzde yüz
dönüşüm sağlamak. Bu
sayede enerjiden ve sudan
tasarruf sağlayarak ülke
ekonomisine katkıda bu-
lunmayı hedefliyoruz.”
dedi. 

Hedef sıfır atık

“Beylikdüzü’nde hedef sıfır
atık” sloganından hare-
ketle çalışmalarını titizlikle

sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Müdür-
lüğü tarafından ayrıca ilçe genelinde 200 nok-
taya Giysi Tekstil Kumbarası ve 3 noktaya
Mobil Atık Getirme Merkezi (2.Sınıf Atık Ge-
tirme Merkezi) yerleştirildi. Kağıt/karton Atık-
ları, Plastik/Metal Atıkları, Cam Atıkları,
Karışık Ambalaj Atıkları, Elektronik Atıklar, Bit-
kisel Atık Yağ ve Atık Pillerin toplandığı mobil
merkez ile 7 farklı türde atık malzemesi geri dö-
nüşüme kazandırılabilirken Giysi Tekstil Kum-
baraları’ndan toplanan kıyafetler ise ihtiyaç
sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. 

Ramazan ayında en çok yoğun-
luk yaşanan noktalardan biri de
kapılarını ihtiyaç sahiplerine açan

aşevleri. Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde bu-
lunan Zeliha Hatun Aşevi’nde de her gün 7
bin kişiye sıcak yemek ikram ediliyor. Saat
11.00’de başlayan dağıtım öncesi aşevi bina-
sının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bağ-
cılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de bir
sağlık sorunu yaşanmaması için her gün bir
ekibi burada görevlendirdi. Zabıta personeli,
yemek almaya gelenleri pandemi kuralları
gereği maske ve mesafeye uygun şekilde sı-
raya sokuyor. Önlemler sayesinde yemek da-

ğıtımı sırasında yaşanabilecek kargaşanın
önüne de geçilmiş olunuyor.

Önlemler üst seviyede

Yemek almaya gelenlerin her gün HES kodu
uygulaması da yapılıyor. Eski kayıtlıların Za-
bıta Müdürlüğü bina-
sında bilgisayardan,
yeni gelenlerin ise aşevi
önünde kaydına bakılı-
yor. Sorgulama sonu-
cunda Kovid-19 tanısı
bulunanlar ya da te-
maslısı olduğu belirle-

nenler hakkında işlem yapılıyor. Bu kişilerin
kuyruğa girmesine izin verilmiyor ve evine
gönderiliyor. Bulaş riski yüksek olan her yer-
lerde önlemleri üst seviyede tuttuklarını söy-
leyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “İçişleri Bakanlığının yayınladığı ge-

nelge kapsamında denetim-
lerimiz devam ediyor.
Ekiplerimiz yoğunluğun
fazla olduğu aşevi önünde
de her gün görev başındalar.
İnşallah kurallara uyarak
güvenli bir ortam oluştura-
cağız” dedi.

Aşevi önünde virüs denetimi



K ullanılmayan yazılımlarla ilgili
Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar-
lar Mühendisliği Bölümü’nden

Doç. Dr. Mert Özkaya, İngiltere merkezli
1E isimli firmanın 4 yıl boyunca ABD ve
İngiltere'de 16 farklı endüstriden yaklaşık
150 şirket arasında yaptığı araştırmanın
sonuçlarını paylaşarak yazılımların daha
verimli değerlendirilmesine yönelik
çözüm önerilerinde bulundu. Satın alı-
nan yazılımların önemli bir bölümünün
kullanılmadığını ve bundan ötürü şirket-
lerin büyük maddi zarara uğradığını vur-
gulayan Doç. Dr. Özkaya, “Araştırmaya
göre, ABD'de kullanılmayan yazılımların
maliyeti 30 milyar dolar. İngiltere'de kul-
lanılmayan yazılımların maliyeti 8 milyar
dolara yaklaştı. Firma başına ortalama
kullanılmayan yazılım maliyeti ise 7.4
milyon dolar. ABD'de firmalar tarafından
satın alınan yazılımların yüzde 37'si kul-
lanılmıyor. İngiltere'de ise firmalar tara-
fından satın alınan yazılımların yüzde
26'sı kullanılmıyor. Kullanılmayan yazı-
lımların en çok söz konusu olduğu en-
düstriler ise havacılık, eğitim, enerji,
mühendislik, imalat ve hizmet sektörü”
diye konuştu.

Yazılım çöplüğü içindeyiz

Bu durumun ülkelerin ekonomilerinde
büyük zararlara yol açtığını kaydeden
Doç. Dr. Özkaya, “Tüm dünya yazılım
çöplüğü olmaya doğru gidiyor. Bu ülkele-
rin ekonomileri için büyük zarar. Çöpe
giden paraları toplasanız dünyadaki aç-
lığı bitirirsiniz” ifadelerini kullandı.

Şirketler arasında sıkıntı var

Yazılım firmaları ile bu yazılımı onlardan
talep eden şirketlerin doğru bir şekilde ile-
tişim kuramadığına dikkat çeken Doç. Dr.
Özkaya, “Yazılım firmaları, şirketlerin
problemlerini doğru analiz edip, ihtiyaç-
larını doğru şekilde algılamıyor. En
büyük problem budur. Böyle olunca şir-
kete, müşteriye problemi çözecek yazılımı
veremiyor. Belli bir süre sonra da şirket o
yazılımdan vazgeçiyor. Yazılımların çöpe
gitmesinin en büyük nedeni budur” dedi.

Yapılması gerekenler

Müşterilere problem odaklı yaklaşmak
gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Özkaya,
“Çözümü için yazılım geliştiren firmala-
rın, mühendislik prensipleriyle hareket et-
mesi lazım. Firmalar genelde, müşteriden

problemi alıyor. ‘Buna uygun zaten eli-
mizde bir yazılım var’ diyor, müşteriye
gösteriyor. Şirket çalışanları da kabul edi-
yor ama yazılımcılar problemin temeline

inmiyor. O nedenle çözüm müşterinin is-
tediği ‘gerçek çözüm’ değil. Çünkü prob-
lemi analiz etmiyor, parçalara ayırmıyor.
Mühendislik prensipleri uygulanmıyor.
Yazılım firmalarının altyapısı olması
lazım” diye konuştu.

Doğru yazılıma ihtiyaç var

Doç. Dr. Mert Özkaya, “Artık sürdürüle-
bilir yazılımlar da geliştirilmiyor. Ülkele-
rin bu yönde de adım atması lazım.
Şirket, yazılımı alıyor. Sonra yazılım üze-
rinde yeni gereksinimleri olduğunda yazı-
lım geliştirici firmaya ulaştığında, ‘o
yazılımı geliştiren kişi işten ayrıldı’ ya da
‘bana maliyeti büyük olur, bakım, onarım
için yeterince bütçe ayırmadım’ diyor. Ya-
zılımı üreten firma ile kullanacak firma
arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. Firmalar,
kendi çözüm havuzlarını oluşturursa, ya-
zılımlar kolay bir şekilde geliştirilir ve
onarılır” ifadelerini kullandı.

Önemli projeler

ABD’de çöpe giden 30 milyar dolarla bir-
çok şeyin yapılabileceğini söyleyen Doç.
Dr. Özkaya, “Ülkemizde Prof. Dr. Meh-

met Akşit koordinatörlüğünde bir proje
başlatıldı. Afet yazılımlarının belli bir eko-
sistem çerçevesinde kolayca geliştirilmesi
için altyapı oluşturuyor. Türkiye’de sal-
gın, deprem gibi herhangi bir afet duru-
munda oluşabilecek problemleri hızlıca
en aza indirmek için yazılım altyapısı ha-
zırlanıyor. Herhangi bir afet durumunda
firmalar bu altyapıyı kullanarak yazılım
geliştirebilecek. Sağlık alanında da böyle
bir altyapıya ihtiyaç var” dedi.

Öncelik tarım yazılımında

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde akıllı
tarım ekosistemi üzerine bir çalışma
grubu oluşturmaya çalıştıklarını ifade
eden Doç. Dr. Özkaya, "Bu grup ile akıllı
tarım yazılım ekosisteminin tasarlanması
ve geliştirilmesi üzerine araştırma çalış-
malarının yürütülmesi hedeflenmektedir.
Böylece, akıllı tarım yazılım sistemleri
ekosistemin sunduğu kurallar, protokoller
ve servisler ile en kolay, hızlı ve az mali-
yetle doğru olarak geliştirilebilecek ve il-
gili kullanıcılar kolay bir şekilde bu
yazılımları ekosistem aracılığıyla kullana-
bilecektir" diye konuştu. DHA
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Her yıl milyonlarca dolarlık 
yazılımın, şirketler tarafından satın
alınıp kullanılmadığı için çöpe
gittiğini söyleyen Bilgisayar 
Mühendisi Doç. Dr. Mert Özkaya, 
aBD ve İngiltere’de yazılımların 
3’te 1’inin satın alan firmalar
tarafından kullanılmadığını 
dile getirdi
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Türkiye’de de yüzlerce yazılım firması 
olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özkaya, “As-
lında çok büyük potansiyelimiz bulunu-
yor. Her yıl binlerce insan yazılım ve
bilgisayar mühendisi olarak mezun olu-
yor. Müşteriye hızlıca dönebilmek için
herhangi bir mühendislik prensibi uygu-
lamadan sadece kodlayarak bir yazılım
geliştiriyoruz. O yazılımlar hiçbir zaman
müşterilerin isteklerini karşılamıyor. Bir
süre sonra da müşteri onu kullanmıyor”
ifadelerini kullandı. Şirketlerin kendile-
rine verilen yazılımı kullansalar da kul-
lanmasalar da faturasını ödemek
zorunda olduklarını belirten Doç. Dr. Öz-
kaya, “ABD ve İngiltere’de bir araştırma

yapılıp genele
ulaşılmaya ça-
lışılıyor. Yazı-
lımların 3’te 1’i
hatta daha faz-
lasının alınıp
kullanılmadığı
bunun da mil-
yar dolarlarla
ölçüldüğü söy-
leniyor" dedi.

Türkiye’nin
potansiyeli var

Dijital dolandırıcılığa dikkat!

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın geçen gün açık-
ladığı 17 günlük tam kapanma

yarın 19.00 itibariyle başlıyor. Bu dönemde
birçok ailenin online alışveriş yöntemlerini
tercih edeceğini söyleyen Siber Güvenlik
Uzmanı Osman Demircan, sahte alışveriş
siteleri, sözde Ramazan yardımı dolandırı-
cıları ve kişileri bilgilerin çalışması için olta-
lama riskine karşı vatandaşları uyardı.
İnsanlara ‘uyanık olun’ çağrısı yapan De-
mircan, “17 günlük tam kapanmada siber
hijyene de dikkat etmek gerekiyor. Pande-
mide alışverişler için internete yöneldik.
Tam kapanmada bundan faydalanmak is-
teyen sahte siteler ortaya çıkacaktır. Çünkü
talepte ciddi bir artış olacaktır. Vatandaşla-
rın kredi kartı ve kişisel bilgilerini çalmak
için uyanık olacaklardır. Asıl vatandaşların
uyanık olması gerekiyor” diye konuştu. Ki-
şileri mobil uygulamaları kullanmaya yön-
lendiren Demircan, “Her zaman
kullandığınız ve bildiğiniz sitelerden alışve-
riş yapın. Kullandığınız alışveriş platform-
larının mobil uygulaması varsa bunları
kullanın çünkü hackerlar sahte siteler aça-
biliyor ama mobil uygulamaların sahtele-
rini yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Şirket bilgisayarlarına dikkat

Osman Demircan, “Şirketler evden çalışan
personeline bilgisayar verecek. Burada
ciddi bir risk bulunuyor. Eğer, şirket bilgisa-
yarını çocuğumuzun eline verirsek, girme-

mesi gereken siteler girebilir, indirmemesi
gereken oyunları indirebilir. Böyle olunca
bilgisayarınız hacklenir. Bilgisayarınızın
hacklenmesi demek şirket verilerine ulaş-
mak için kötü niyetli kişilerin ofisinize eri-
şimi anlamına geliyor. Bu durumda
şirketiniz de hacklenebilir. Şirket bilgisaya-
rını başka bir amaçla kullanmayın, çocuğu-
nuza vermeyin” dedi.

Her mesaja kanmayın

Oltalama saldırılarının kendini gösterece-
ğini vurgulayan Demircan, “Çünkü örne-
ğin insanların aşılanması süresi devam
ediyor. Kişilere çok fazla kısa mesaj, e-
posta gelecek. Ayrıca sosyal medya hesap-
larından da size yazabilirler. Bu mesajların
içeriği, ‘aşı sırası size geldi’, ‘aşı sırasında
öncelik istiyorsanız tıklayın’, ‘Sağlık Bakan-
lığı size herhangi bir ödeme yapabilir, kont-
rol etmek için bilgilerini girin’, ‘ödemeden

yararlanmak isti-
yorsanız linki tık-
layın’ gibi olacak.
Aslında bu tamamen oltalama saldırısıdır.
Bu saldırılar kişisel verileri, telefon ve tab-
letteki bilgileri hedef alır. Böyle linkleri ke-
sinlikle tıklamadan silin. Devlet böyle bir
mesaj verecekse ya televizyon kanallarını
kullanır ya da e-devlet üzerinde açıklama
yapar” diye konuştu.

Kripto para dolandırıcılığı

Kripto paralar dolandırıcılığına dikkat
çeken Demircan, “Çok fazla insan para
kaybetti, birçoğu da para kaybetmek üzere.
Evde geçirilen zaman içerisinde kripto pa-
rayı yatırım aracı olarak görüp, yeni yeni
borsaları araştırıyoruz, giriyoruz. İnternette
kötülük iyilikten daha hızlı yayılır. Bir plat-
formda dolandırıcılık olduysa mutlaka
kopyaları çıkacaktır, dikkatli olun. Bu yönde

oltalama saldırıları da olacaktır” ifadelerini
kullandı.

Söylenenlere inanmayın

Son zamanlarda sosyal medya he-
saplarından veya alışveriş sitelerinden
çok ciddi dataların çalındığını söyle-
yen Demircan, “Çalınan bu datalar
çok cüzi rakamlara servis edildi. Böy-
lece kötü niyetli kişilerin sayıları arttı.
Şu anda öngörülemeyen herhangi
bir saldırının planları yapılıyor olabi-
lir. Yani biri sizi telefonla ararsa,
mesaj gönderirse ya da sosyal
medya üzerinden ulaşırsa ciddi kim-
lik bilgilerinizi söyleyip, kandırmaya

çalışırsa hiçbir şekilde itibar etmeyin. İnan-
dığınız noktada bütün paranızdan olabilir-
siniz. Banka hesap bilgilerinizin tamamını
çaldırabilirsiniz” dedi.

TV üzerinden dolandırıcılık

Pandemide teknolojiye çok fazla yatırım
yapıldığını belirten Demircan, “Çünkü evde
kaldığımız zamanı kaliteli değerlendirmek
için robot bluetooth kulaklıklar, elektrik sü-
pürgeleri, televizyon gibi ciddi maliyetli ci-
hazlar satın aldık. Satışların devamlılığını
getirmek için dolandırıcılar, bin liralık ürün-
lerin fiyatını 300 liraya kadara düşürerek,
kampanyalar varmış gibi gösterip, insanları
oltaya getirebilir. Teknoloji ürünlerinde
buna çok dikkat edin, herhangi bir ürünün
fiyatı en fazla yüzde 10-15 inebilir” dedi.

Tam kapanmada dijital dolandırıcılığın artacağına dikkat çekerek, uyarılarda bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan,
“Evde kaldığımız süre boyunca siber hijyen de çok önemli. ‘Para dağıtılıyor linki tıkla’, ‘aşı sırası sana geldi sıranı al’, ‘17 günü
evden iş imkanı ile değerlendir’ gibi kimlik ve para hırsızlığı hedefli oltalama saldırılarına maruz kalacağız” dedi

Kolay parada
risk çok olur
Kripto paraya olan talebin özellikle internet ve
teknolojiyle iç içe olunan koronavirüs sürecinde
arttığına dikkat çeken Yönetim ve Strateji
Uzmanı Doç. Dr. Bülent Demir, “Yakın zamanda
yatırım yapanların kazanç sağlayacağını
düşünmüyorum. Unutmayın ki paranın kolay
kazanıldığı yerde risk yüksektir” dedi

isTanbul Kent Üniversitesi'nden Yönetim
ve Strateji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Demir,
son dönemde mağdurları artan kripto pa-

raya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kolay yoldan
kazanılan paradaki yüksek riske dikkat çeken Dr. Demir,
vatandaşlara uyarılarda bulunarak, yapılması gereken-
lere yönelik bilgi verdi. Özellikle koronavirüs sürecinde
kripto para kullanımına yönelimin arttığını söyleyen
Doç. Dr. Demir, “Çünkü bu dönemde daha fazla tek-
nolojiyle iç içe olduk. Ama kripto paraların herhangi bir
merkezi yok. Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet göste-
ren çeşitli platformlar üzerinden insanlar bu varlıkları
kendi aralarında alıp, satıyor. Hızlı ve teknolojik bir yön-
tem. Dünyada pandemi nedeniyle oluşan sıcak paranın
da bir yere akması gerekiyordu. Salgının başladığı ilk
dönemde o paranın yatırıma dönme ihtimali zayıftı.
Dolayısıyla sıcak para kendine bir yol bulacak, bulduğu
yol ise kripto paraların olduğu platformlar olarak karşı-
mıza çıkıyor” diye konuştu. 

Her zaman risk getirir

Son günlerde kripto paralar üzerinden dolandırıcılık ya-
pıldığına yönelik ise Doç. Dr. Demir, “Bu platformların
hepsinin kötü niyetli kişilerin elinde olduğu anlamına
gelmez. Kripto varlıklar hiçbir mevzuata uymuyor, ta-
nımlaması yok. Risk yüksek, kolay para kazanma ihti-
mali var. İnsanları da cezbeden budur. Ama şunu
unutmayın kolay para beraberinde riski getirir” ifadele-
rini kullandı. 

Uzaktan banka
hesabı açılabilir

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların 
1 Mayıs'tan itibaren, uzaktan kimlik tespiti ya-
parak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılı-

ğıyla müşteri kabul edebileceklerini duyurdu. TBB'den
yapılan açıklamada, "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan
Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Söz-
leşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"in, 1 Ni-
san'da Resmi Gazete’de yayımlandığı anımsatıldı ve şöyle

denildi: "Söz konusu düzenleme ile
bankalar uzaktan kimlik tespiti yapa-
rak mobil cihazlar ve bilgisayarlar
aracılığıyla müşteri kabul edebile-
cektir."Düzenleme, 1 Mayıs 2021
tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.
Uzaktan banka müşterisi olmak
veya hesap açtırmak isteyen kişile-
rin bilgilendirilmesi amacıyla ha-
zırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr
adresli internet sitesinin Faydalı
Bilgiler bölümünden ulaşılabil-
mektedir." 

Yazılımlar konusunda ortaya çıkan gerçekler,
ekonomik anlamda tüyler ürpetecek cinsten.
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CESUR KÖŞE

Bahattin Demir

S evgili okurlarım bu hafta bir kader mahkumunun
kısaca hayat hikayesine yer vermek istedim kö-
şemde. Bir dostumla oturuyordum iş yerinde bir

arkadaşı geldi tanıştık ne iş güç felan derken bir hafta
önce ceza evinden tahliye oldu 13 yıl aradan sonra de-
yince tabi merak edip neden diye sordum.

Trafikte selektör yapma kavgası yüzünden girdiğim
cezaevinden 13 yıl sonra tahliye oldum dedi. 2008 se-
nesinde selektör yapma tartışması üzerine başka bir sü-
rücü ile karşılıklı küfürleştik daha sonra ikimizde
araçlardan indik. Karşımdaki kişi  ince bir sopayla üs-
tüme geldi,  ben de keser ile araçtan indim ve o an bir
anlık sinirle kafasına vurdum. 8 saat sonra karşı taraf
vefat etti dedi.

Kişi vefat edince 13 yıl ceza aldım ailem vardı, işle-
rim çok iyiydi, arabam, evim herşeyim vardı diye
devam etti.

Biz trafikte ölümle sonuçlan bir kavgaya giriştik
fakat belki o an ikimiz veya birimiz sırtını dönüp yoluna
devam etse kim bilir belki de bir daha aklımıza gel-
mezdi tartıştığımız.

Akılda yer bile tutmayacak bir mesele için 13 senem
dört duvar arasında boşa gitti, ömrüm gitti, o gün o
olaydan iki saat önce anaokuluna bıraktığım oğlum
şimdi üniversite çağına geldi  ve ben onun en güzel za-
manlarında en çok yanında olmam gereken zaman-
larda bir anlık öfke sebebiyle kapalı duvarlar arasında
geçirdim ve yıllarımı boşa heba ettim. 

Paraları olmadığı için eşimi ve çocuğumun sefalete
mahkum ettim. Şu anda da hala ekonomik çöküntüde-
yiz iş de bulamıyorum. 

Özgürlüğünüze mal olacak herşeyden uzak durun,
bir kötülük görmüş iseniz hukuki yolları tercih edin şu 
3 günlük ömrü bir de parmaklık arkasına sığdırmayın.
Bırakın hata yapan yapsın sizin dövmenizle trafik kül-
türü düzelmeyecek ve trafikte her gün adam dövseniz
günde 10 tane adam döversiniz belki de ölen taraf siz
olursunuz. Trafik de kimseyle kavga etmeyin mesele
dayak atmak ya da kavgadan korkmak meselesi değil
haklı ve güçlü de olsanız sonu hüsran olabiliyor. Eviniz-
den içeri girdiğinizde evladınıza, annenize, babanıza ve
eşinize özgürce sarılmanın verdiği keyif düşünün. Hala
yaşıyor olmanın güzelliği trafikte haklı olmaktan çok
daha keyiflidir. Allahım görünmez kaza beladan koru-
sun  dedi ve noktaladı.

İnanın noktalarken gözleri dolu dolu elleri ve  
sesi titriyordu.

Demem o ki, öfkenize yenilmenin bir faydası yok bu
dünya da her birimiz bir virgül kadar büyüğüz.

Dünya ise kainatta bir nokta kadar ancak var ve he-
pimize yeter.

Ve unutmayın hiçbir hırs mal mülk ideolojik ve siyasi
eylem için kalp kırmaya bile değmez. Dünya 3 günlük
gelin bu üç günlük dünyada sevgi tohumları ekelim se-
velim sevilelim insan gibi hep birlikte kardeşçe yarın-
lara umutla bakalım.

Gelin koşalım, hep birlikte yaylalarda oğlak otlansın,
atların üstünde beraber cirit oynayalım, halaylar horon-
lar tepelim, efeler çıksın harmandalı oynasın, çocukla-
rın sevinç sesleriyle inlesin her yer. Hüzünler acılar
olmasın çocuklar babasız annesiz kalmasın.

Gelinler eşsiz anneler babalar evlatsız kalmasın.
Gelin birlik olalım ezan sesi hep çınlasın kulakları-

mızda, selâlar bekleye dursun yaş Kemal’e gelince
okunsun.

Geçenlerde benimde başıma geldi. 26 Nisan’da an-
neme uğradım aracı park ettim. Kontağı kapadım iner-
ken bir servis aracı benim aracıma dönüş esnasında
sürterek hasar oluşturdu indim. Arabadan indim elimde
keser felan yok tabi. 

Olgun bir şekilde daha dikkatli olsaydın keşke dedim
foto felan çektik rapor olmadığı için sözleştik. 27 Nisan
günü dernek merkezine davet ettim geldi. Rapor yazdık
felan size bir şey sormak istiyorum abi dedi buyur gar-
daş dedim, yaşlarımız aynı hemen hemen aracına çarp-
tım ve suçluydum neden tepki göstermedin dedi. Nasıl
böyle soğuk kanlı ve mütevazi durabildin merak 
ediyorum dedi.

Bende ne yapmam lazım sence diye sordum. 
Ve şunları söyledi ben daha önce 3 kez haklı veya

haksız kazalara karıştım 1. Kazamda suçum olmadığı
halde dayak yedim, 2. Kazadan 3 kişiden dayak yedim
suçluydum, 3. kazam otobanda yol verme kazasıydı.
Arabadan 7 kişi indi gözümü hastanede açtım dedi.

Tabi tebessüm ettim ama sonuç olarakta davranış
hiçte hoş değildi şunu unutma dedim gelen mala gelsin
canımız sağolsun dedim.

En büyük kabadayılık efendiliktir, iletişim yoluyla
konuşmaktır.

Hoş olmayan bir tavır göstermediğimden dolayı te-
şekkür etti raporlar tutuldu ve ayrıldı belki de bir daha
görüşmeyeceğiz.

Demem o dur ki fındık kabuğunu doldurmayan konu-
lardan telafisi mümkün olan basit sorunlardan kaçın.

Ne demiş büyükler bazen kapınıza gelen belayı para-
nızla satın alın, def edin kelimeyi şehadet getirin 
öfkeniz diner.

Kalın selametle. 
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İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
partisinin TBMM’deki grup toplantı-
sında konuştu. "Böyle bir kutlu dine men-

sup olmamıza rağmen AK Parti iktidarının
elinde Türkiye en büyük yönetim krizlerinden
biri yaşıyor" diyen Akşener, "Milletimiz AK
Parti’ye güvendi, yetkiye verdi ama onlar öyle
bir koltuk sevdasına düştü ki, saraylara kapa-
nıp paranın gücüne öyle esir oldular ki ne
ahlak, ne takva kaldı. Bugün bunların sonu-
cunu her alanda tüm gerçekleriyle yaşıyoruz.
Onlar sarayda sefa sürerken yönetim krizini
milletçe ödüyoruz. Sayın Erdoğan’ın 23 Ni-
san’da 83 milyon vatandaşımızın gözüne ba-
karak yaptığı vatan tarif için önce yanlış mı
duydum dedim. ‘Toprak kan dökülmemişse
vatan olmaz’ dedi. ‘Ben bunu şuna benzetiyo-
rum’ onun sözleriyle söylüyorum. ‘Arazi var,
arsa var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli
bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde ara-
zinin bir anlamı yok.’ Aynen böyle dedi. Türk
devletini idare eden birine vatan nedir anlat-
mak zorunda kalmak için utanç duyuyorum.
Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon
arazi zannediyor. Vatan dendiğinde milletçe
yüreğimiz titrerken, Mehmetçik can verirken,
kendisi vatanı rant peşinde koşup araziler par-
sellemek için görüyorum. ‘Bayrakları bayrak
yapan üzerindeki kandır, toprak, uğrunda ölen
verse vatandır’ dizelerindeki kutsiyete bakın bir
de bu dizelerden hareketle aklına arsanın ücre-
tinden başka bir şey gelemeyen vicdansızlığa
bakın. Allah ıslah etsin. Sayın Erdoğan ve şü-
rekası: Vatan, sizin kupon araziniz değil, şehit-
lerimizin bize emanetidir" ifadelerini kullandı. 

Her alanda kaybediyoruz

Biden'in sözde soykırım açıklamalarını iktida-
rın sergilediği cahilliğe bağlayan Akşener, "Bu
cahillik yüzünden, Türkiye sürekli kaybediyor.
Her alanda kaybediyoruz. Joe Biden’ın 24 Ni-
san’da yaptığı açıklama sonrasında da öyle
oldu. Biden’ın sözde soykırım açıklaması mil-
letimizi derinden yaraladı. Vatandaşlarımızın
gözü kulağı sayın Erdoğan’a çevrildi. Bir bak-
tık ki kafası bozulana posta koymakla övünen
dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli,
şeker, pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş.
Rüzgar esse atarlanan sayın Erdoğan, çıkıp da
“Ey Biden sen kimsin be” demek yerine “Sayın
Biden” demek zorunda kalmış" eleştirisinde
bulundu. 

Sayın Erdoğan yemezler

"Rıza Zarrab için seferber olanların en azın-
dan bir nota vermesini bekliyordum" diyen
Akşener, "Müzik notasına bile razıydık. Gü-
venlik ve işbirliği protokollerini masaya yatır-
masını bekliyorduk. Sayın Erdoğan ise
Biden’a kibarca sitem edip, kibarca Ermenis-
tan’a yaptırım sinyali verdi. Sayın Erdoğan
yemezler. Bir memleket masası topla demiş-
tik. Orada Türkiye’nin sorunlarını ortaya koy,
bilgileri aktar. Onların üzerine muhalefet par-
tilerinin genel başkanları da görüş bildirsinler
ve ortaya bir karar çıksın. Ondan sonra da
Türkiye’nin birliği, beraberliği içinde bir tablo
çıksın demiştim. AK Parti’nin sözcüleri,
küçük büyük ortağı dahil her türlü hakaretler,
sövgü ile karşılaştık. O gün memleket masa-
sını toplasaydın bugün Mr. Erdogan olmak

zorunda kalmazdın" açıklamasında bulundu. 

Millet yetkiyi bize versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kürsü delikanlısı"
diyen Akşener, "Sayın Erdoğan, nefret ettiği
rahmetli İnönü’nün Johnson mektubuna koy-
duğu postayı Biden’a koyamıyor. Beğenmediği
rahmetli Ecevit’in dünyayı karşısına alma pa-
hasına Kıbrıs’ta gösterdiği dirayeti Biden’a
karşı gösteremiyor.
Demirel’in İncirlik Üssü’ne Türk bayrağı dik-
tiği o dik duruşunun yanından bile geçemiyor.
O dile sakız ettiği eski Türkiye’nin başbakanlı-
ğının kırıntısını bile gösteremiyor. Sayın Erdo-
ğan’ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye,
Yenik Türkiye’dir. Dış politikada ise ezik Türki-
ye’dir. Buna izin vermeyeceğiz. Sayın Erdo-
ğan, Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti
değildir. Damadını sevdiğin kadar Türkiye’yi
de seveceksin. Rıza Zarrab’ı kolladığın kadar,
devleti de kollayacaksın. Atadığın beceriksiz
bakanların arkasında durduğun kadar millet
ve memleket çıkarlarının da arkasında dura-
caksın. Öyle kuyruğu kıstırıp milletimizi Hazi-
ran’daki görüşmeyle oyalamak yok, bağırma
işini küçük öfkeli ortağına devredip öyle kaçıp
saklanmak yok. Türk milleti senden maka-
mına yakışır şekilde cevap vermeni bekliyor. Ya
beceriksizliğini kabul et, özür dile ve memleketi
seçime götür. Ya saray sefasını bırakıp işini yap
ya da milletimiz yetkiyi bize versin biz gerekeni
yapalım." diye konuştu. 
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Sabır acıdır 
meyvesi tatlıdır

İYİ Parti lideri Akşener, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları hakkında 'soykırım'
ifadesi kulklanmasını eleştirdi. Biden'dan çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen

Akşener, Biden'e sert tepoki gösterilmediğini belirtrerek, “Bir baktık ki kafası
bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş yerine pek bir terbiyeli, şeker,
pek bir minnoş Mr. Erdogan gelmiş. Rıza Zarrab için seferber olanların en azından

bir nota vermesini bekliyordum. Müzik notasına bile razıydık” diye konuştu. 

kONGreLer bİttİ 
kaPaNMa GeLdİ
Konuşmasının sonunda korona tedbirleri kapsa-
mında alınan tam kapanma kararını değerlendiren
Akşener, "AK Parti iktidarı Türkiye’yi yönetemiyor.
Her alanda olduğu gibi pandemi yönetiminde de
bunu milletçe yaşadık. Pazartesi akşamı Sayın Erdo-
ğan tam kapanmaya geçiyoruz dedi. Pandeminin ba-
şından beri iktidarı uyardık defalarca. Çözümler
sunduk kulak asmadılar. 2021 başından beri vaka-
larda patlama oldu, önemsemediler. Sadece Mart
ayında 8 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Lebaleb
kongreleri yapıncaya kadar kısmi kapanma kararı
bile almadılar. En sonunda kongreler bitti, kısmi ka-
panmaya geçtiler. Şimdi de tam kapanma dediler.
Tam mı yarım mı kapanıyoruz o da belli değil. Sayın
Erdoğan, bu kararı önemli buluyoruz gecikmiş olsa
da. Sadece kapanıyoruz demekle olmaz. Bu süreçte
devlet imkanlarını seferber edip milletinin yanında
olacaksın. Makamının sorumluluğu, devlet insanlığı
bunu gerektirir. Bir an önce çıkıp tam kapanma des-
tek paketi açıklayın. Düzenli geliri olmayanlara acilen
destek sağlayın. Kapanma mücbir sebep sayılsın,
vergi ödeme yükümlülüklerini bir ay erteleyin. Esnaf
için kira stopajlarını sıfırlayın.
Çek ve senetler 29 Nisan dahil Mayıs sonuna dahil
yazılmasın. İcra takiplerini Mayıs sonuna kadar dur-
durun. Düşük gelirli vatandaşlarımızın evleriyle
küçük esnafımızın iş yerleri için elektik faturalarını 
6 aya yayarak tahsil edin" önerisinde bulundu. 

128 bin TL’lik

tazminat davası

CumHurbaşkanı Erdo-
ğan'a manevi tazminat
davası açanm CHP Grup

Başkanvekili Engin Altay, "Şimdiye
kadar Türk milletine hep doğruları
söyledik. Anlıyorum ki doğruları duy-
mak birilerini rahatsız ediyor. Öyle-
sine rahatsız olmuş ki, katıldığım
televizyon programındaki konuşmamı
çarpıtıyor. Açıkça beni hedef göstere-
rek ağır hakaretlerini birkaç defa tek-
rarlıyor. Tek adam rejiminin rehaveti
içinde olanlar, seçilmiş bir milletveki-
line ve kurumsal olarak da CHP’yi
TBMM’de temsil eden bir grup baş-
kanvekiline dilediği gibi hakaret etme
hakkına sahip değildir. Türkiye Cum-
huriyeti bir hukuk devletidir" dedi. 

Kullanmadığım bir ifade 

"Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkeme-
si'nde, 128 bin TL'lik manevi tazminat
davası açtık" diyen Altay, "Erdoğan,
‘...benim akıbetimin de Menderes’in
akıbeti olabileceğini ümit ettiğini söy-
lüyor' dedi. Benim böyle bir sözüm,
böyle bir ifadem yok. TV kayıtlarını iz-
leyen herkes bunu açıkça görecektir.
Mahkemenin de göreceğine inanıyo-
rum. Hiç kullanılmayan bir ifade ile il-
gili olarak, Erdoğan, ‘ahlaksız,
edepsiz' diyor. Cumhurbaşkanı devle-
tin ve milletin birliğini temsil eden en
yüce makamdır. Dolayısıyla bu gö-
revde bulunan bir kişinin benim söyle-
mediğim bir ifadeyi, söylemiş gibi
kamuoyunda söylemesi ve hedef gös-
tererek açıklama yapması kabul edile-
mez" açıklamasında bulundu. 

Engin Altay ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
katıldığı bir televizyon programında
şunları söylemişti:
"Benzetme yapmış gibi olmasın, (mo-
deratöre) ‘Cumhuriyet tarihinin en
büyük hatası nedir?' diye bir soru sor-
muş ol lütfen. Ben de şöyle cevap ve-
reyim; Menderes'i idam etmektir. En
büyük hatadır. Türk demokrasisine
vurulmuş en büyük darbedir o. Ama
rahmetli Menderes de bir dönem
dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz
vermişti. Ve onlar o kadar ileri gitmiş-
lerdi ki Menderes’ten aldıkları güç ve
yüzle… Menderes sonra ne yapmak
zorunda kaldı. Atatürk’ü Koruma Ka-
nunu yapmak zorunda kaldı. Uma-
rım Erdoğan da, ‘sonu benzemesin'
Menderes’e... Onu biz sandıkla tıpış
tıpış göndereceğiz... Tabii, Mende-
res'in ve arkadaşlarının idam edilmesi
Türkiye'ye yapılmış en büyük yanlıştır.
Cumhuriyete', demokrasiye yapılabi-
lecek en büyük hakarettir.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir televizyon kanalında, "Umarım
Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" sözlerinin ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı “Be ahlaksız,
be edepsiz" sözleri ile ilgili 128 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı
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İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener

Maden sahası
artık bİzde 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde, Kanadalı Alamos Gold firmasına tahsis
edildikten sonra çevre katliamı ile gündeme gelen Kaz Dağları'ndaki maden sahasının, bakanlığa devredildiğini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahraman-
maraş Milletvekili Ali Öztunç, Bakan Bekir
Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM

Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Öztunç, 'Orman
Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Rapo-
ru'nda, maden işletme sahalarının büyük
çoğunluğunda rehabilite çalışmalarının ya-
pılamadığını, verilen izinler doğrultusunda
belli plan ve proje çerçevesinde işletilmesi ve
çalıştırması gerekirken, sahalarda düzensiz
çalışmaların yapıldığına ilişkin tespitlerin yer
aldığını kaydetti. Sayıştay raporlarına yansı-
yan sorunun Çanakkale Bayramiçi ilçesi sı-
nırlarında 'Kirazlı Altın Ve Gümüş Madeni
Kapasite Artışı ve Zenginleştirme' projesi

için de geçerli olduğuna dikkat çeken CHP'li Öztunç,
proje sahibi Kanadalı Alamos Gold firmasına bağlı
Doğu Biga Madencilik şirketine verilen izinlerin 27 Ekim
2020'de geri teslim alınarak iptal edildiğini; ancak bin-
lerce ağacın kesildiği alanda rehabilitasyon çalışmaları-

nın hala başlatılmadığına değindi. Ali
Öztunç, Kaz Dağları'ndaki maden sahası ile
ilgili orman izninin hangi gerekçeyle hangi
tarihte iptal edildiğini, sahasının rehabilitas-
yon çalışmaları kapsamındaki yapılan çalış-
maları sordu. Bakan Pakdemirli, CHP'li
Öztunç'un soru önergesine verdiği yanıtta, .
Söz konusu saha geri teslim alınarak ba-
kanlığımız tasarrufuna geçmiştir" dedi.
DHA
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İ ktidar Corona sürecini iyi yönetemedi. Son zaman-
larda Covit 19 Türkiye’yi boydan boya sardı ve teh-
likeli boyutlara ulaştı. Her gün yüzlerce insanımız

ölüyor binlercesi hasta olarak can çekişiyor, pozitif va-
kalar da büyük artışlarla elli binlere dayandı. Şimdi de
bayram sonrasına kadar tam kapanma söz konusu. Tabi
bu arada açlık yoksulluk sınırında yaşayanların hali
pürmelalini düşünen yok. 

Ne ki, iktidarın aklı biraz gözlerinde ve her daim
kendine yontmakta meseleyi. Ne zaman tehlikenin ucu
kendine dokunursa o zaman tehlikenin boyutlarını fark
ediyor ya da yaşanan dehşeti gözü ile gördükten sonra
“ey vah” diyor o zaman da iş işten geçmiş oluyor. O
halde daha beteri ile karşılaşmadan birey, toplum ve
devlet olarak her kes üstüne düşeni bihakkın yerine ge-
tirmeli, aksi taktirde son pişmanlık fayda vermez. Ve
tabi önümüze bakmalıyız. Peki nedir yaşadığımız?
Bunu ele alacağız.

Bu makale bu amaçla güncelden ziyade daha makro
düzeyde bir bakışla sorunu ele almayı amaçlıyor. Tehli-
kenin boyutları hem şimdi hem de sonrasında giderek
büyüyecek gibi görünüyor. Sağlık önemli, o işin bir
yanı, bir de işin sosyo politik, dijitalleşme ve teknolojik
boyutları da var. 

Şimdi ve sonrası

Bir yandan insanlık bu virüs musibetini defetmeye
çalışırken öte tarafta “Korona sonrası nasıl bir dünya
bizi bekliyor?” sorusunu soruyor. Her büyük olaydan
sonra yeni arayışların ve değişimlerin olması hem kaçı-
nılmaz hem de doğal. Ancak unutmamak gerekir ki, bir
değişim ancak onu isteyenlerin gücü oranında gerçekle-
şebilir. Burada asıl soru şudur: Bu değişimi dünya üze-
rindeki halklar ve topluluklar mı istiyor yoksa dünyayı
kendilerine göre yönetmek isteyen güçler mi?

Dünya düzeyinde değişim beklentisi ilk değil. Geç-
mişte bazı örneklerini yaşadık: 1490 da denizaşırı iş-
galler ve ilk kolonyalist yapılar bir çeşit küresel
yayılmadır. 1890 endüstrileşmesi ve sonrasında kapita-
lizmin içine düştüğü buhranı; 1) hammadde ihtiyacı 2)
sermaye kârlılığı 3) yeni pazar ihtiyacı 4) fazlı nüfusu
akıtmak için gerçekleştirdiği emperyalist yayılma ikinci
küresel çaplı yayılmadır. Üçüncüsü de günümüzde sınır-
ların ekonomik açıdan büsbütün kalktığı küreselleşme-
dir. Peki, küreselleşme dediğimiz yenidünya düzeni
dünyaya nasıl dayatıldı ve yayıldı?

- 1970’lerde Çok Uluslu Şirketler ortaya çıktı
- 1980’letde uzayda iletişim devrimi gerçekleşti ve
- 1990’larda SSCB’nin dağılmasıyla dünya tek kutuplu

olmaya zorlandı ve ABD de bu kutbun başı benim dedi. 
Nitekim bu süreci organize edip krize giren kapita-

lizm ve aşılması gereken ya da isim değiştirmesi gere-
ken emperyalizm yerine yeni bir neoliberal düzenin
gerektiğinin öncülüğünü de bu güç yapmıştı. Öyle ki
bundan sonra dünyada askeri, sosyal, siyasal, ekono-
mik, kültürel birçok değişiklik yaşandı. 

Bir diğer önemli örnek de 11 Eylül Saldırısı sonrası
yaşanan, günümüze ve coğrafyamıza etkileri sirayet eden
ve hala devam eden gelişmelerdir. ABD’deki dönemin yö-
netenleri olan petrolcü, silah tüccarı Neo Conlar dünyaya
yeni bir nizam vermek için bu saldırıyı bir fırsat ya da ba-
hane olarak kullandılar. Önce Afganistan’a saldırdılar, ar-
dından Irak’ı işgal etiller; sonra Turuncu Devrimler ve
Arap Baharı ile devam etti, iş gelip Suriye ve İran’a da-
yandı ve bu süreç halen de tamamlanmış değil.

Ancak pek tabi evdeki hesap her zaman çarşıya uy-
mayabiliyor. Tek kutuplu dünya senaryosu işlemedi, Çin
ve Rusya, Hindistan gibi küresel veya bölgesel kutuplar
oluştu. Böylece, daha istenen düzen oluşmamışken güç,
batıdan doğuya kaymaya başladı. İşte tam bu noktada
Korona denilen COVID-19 salgını baş gösterdi.

Bu salgın ne gösterdi bize ve 
sonrasında neye yol açacak?

Şimdi meraka mucip temel soru bu artık. Ortaya
çıkan bazı olguları kısaca tespit edecek olursak, kısaca
şunları görürüz:

- Dünya ilk defa bu derece etkili, yaygın ve hızla ya-

yılan bir pandemi (salgın) ile karşı karşıya kaldı…
- Salgın hemen hemen dünyanın bütün bölgelerini et-

kiledi, bütün ülkelere sirayet etti. 
- Salgın, büyük bir paniğe, korkuya ve çaresizliğe yol açtı.
- Salgın, küresel olmasına karşın ulus üstü kurumlar

ve büyük güçler küresel çözüm ve dayanışma göstere-
mediler, önlemler yerel ve mevzii kaldı.

- Salgın neticesinde otuz milyonu aşkın insan hasta
olurken bir milyonu aşkın insan ise öldü; hastalık ve
ölümlerin dünya genelinde bu rakamların çok üstünde
birkaç misline ulaşacağı beklentisi söz konusu.

- Ülkemizde de ilk vaka bu virüsün Çin’de ortaya çık-
masından yaklaşık üç ay sonra (11 Mart’a) görülme-
sine rağmen maalesef yeterli önlemler alınamadı. Şu
ana kadar kırk bin civarında insanımız öldü, bir milyon
civarında enfekte kişi tespit edildi. (Üstelik toplum bu
rakamların da doğru olmadığına inanıyor. Bu rakamla-
rın dünyada olduğu gibi bizde de birkaç kat artacağını
beklemek gerekir. Nitekim artan vakalar ve sürecin iyi
yönetilememesi bunu gösteriyor.) 

- Can kayıplarının ötesinde salgın bütün dünyada
ekonomiyi; özellikle de ilk etapta istihdamı, ihracatı,
ulaşım ve turizm sektörlerini vurdu. 

- Salgın sonrası yoksullaşma, sermayenin el değiştir-
mesi, kimi firmaların batması bekleniyor.

-  ABD, AB gibi zengin ülkeler pandemiden daha çok
etkilenecek, Afrika gibi yoksul bölgeler ise daha az etki-
leneceklerdir.

- En önemlisi Korona sonrası dünya üzerinde yeni bir
sistem inşası şu ya da bu biçimde söz konusu olacak.

Değişim

Yeni bir değişim şu ya da bu biçimde yaşanacak ama
bu değişimin hızı, niteliği ve yönü onu isteyenlerin güç-
leri ve iradeleri oranında gerçekleşebilecektir ancak…
Tabii bu değişme bir direnç de olacak. Çünkü insanlar
alışkanlıklarını kolay kolay terk etmezler. Devletler de
kurulu düzenlerini riske atmak istemez; hele statüko-
dan nemalanan kurum, kuruluş ve onların aktörleri,
kendi güçleri oranında (onlara ne getireceği belli olma-
yan bu değişime) direneceklerdir.

Belirsizlik ürkütücüdür; bu yüzden bildikleri “azı”
bilmedikleri “çok” ile değiştirmek istemezler. Değişim
olacak ama direniş de olacak. Fakat bütün bunlara rağ-
men ister istemez yaşanacak olan değişim üç noktada
şekillenecektir:

1.) İnsanların yaşam biçimlerinde,
2.) Devletlerin yönetim biçimlerinde.
3.) Şirketlerin ve ekonomik aktörlerin işleyişinde…
Bu değişimlerin hızını ve niteliğini iletişim ve ulaşım-

daki yeni değişiklikler ile yapay zekâ ve algoritmaların
insan yaşamına dâhil olma ve yönetimlerde kullanma
dereceleri belirleyecektir. Yaşanan gelişmelerden çıka-
racağımız birinci sonuç budur.

İkinci nokta ise değişimlerin görünümleri ve yansıma-
larına ilişkindir. Dünyadaki sermaye son yarım asırda; 1)
aidiyetleri olan ulusal ve uluslararası şirketler, 2) bir ulusa
dâhil olmayan ya da olmak istemeyen ulus üstü şirketler
ve 3) bütün dünyayı bir aşamada kontrol etmek isteyen
küresel şirketler şeklinde örgütlenmişti. 

Şimdi ulus devlete rakip olan bu dev güçler bütün
dünyayı tamamen ulusların egemenliğinden çıkarıp ken-
dilerinin hükmettikleri bir alana çekebilirler. Böylece
gelecekteki dünya ulusların egemenlik alanından ziyade
bu ultra küresel firmaların egemenlik alanlarıyla ta-
nımlanacak! 

Toplumlar ve dünya giderek tek tipleşecek ve küresel-
leşmenin başlattığı kültürel hegemonya bu süreçle ta-

mamlanacaktır. Nitekim şimdiden bütün dünya, aynı
pratikleri ve davranış biçimleri gösteriyor. Evde kal,
mesafeyi koru, maske tak gibi… Fakat iş bunlarla da
sınırlı değil. 

Eğitimi uzaktan yap, alışverişte paradan uzak dur,
sen gitme o sana gelsin, selamını merhabanı değiştir
gibi yeni davranış biçimleri de girdi yaşamımıza... Tabii
bu durum, hemen bugünden yarına gerçekleşmeyecek
belki, ama bu virüs nedeniyle bu yaşantılar test edildi ve
süreç başladı diyebiliriz.

Daha otokratik devletlere doğru mu?

Devlet konusuna gelince, bu konuda bir yol ayırımı,
ikili bir durum söz konusu olacaktır: Şöyle bir soru so-
rulabilir; bu süreçten sonra devletler daha demokratik
mi yoksa daha otokratik mi olacaklar? 

Devletler (ya da şirket gibi yönetilen devletler), ken-
dileri açısından vatandaşı zapturapta alacak, gelişme-
lere köstek olacaklardır. Gözetleme, kodlama, bir çeşit
fişleme olan çipleme gibi unsurlar zamanla gelişecek.
Bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz enseden çipleme
yolu ile vatandaşı izleme artık filmlerde kalan bir nos-
taljiye dönüşecek. Yurttaşa davranışına göre puanlama
yapılacak. Makbul vatandaş ya da makbul olmayan va-
tandaş kategorileri oluşturulacak. (Bu noktada insanın
aklına Osmanlıdaki milleti hâkime ve milleti mahkûme
ayrımı geliyor), Sadece bu da değil; oluşturulacak, (ve
içine çip yerleştirilmiş) bir kimlikle sadece hastalık ya
da güvenlik konularında değil en mahrem durumlar bile
izlenebilecek.

Tabi bu gayri insani duruma itiraz edecek olan insan
hakları savunucuları ya da sivil toplum örgütlerini sus-
turmanın en iyi yolu, topluma korku salan böyle bir
virüs ya da vakadan daha kolay ne olabilir? Ölümü gös-
terip sıtmaya razı etmek…Aslında benzer bazı uygula-
maları yapan bazı ülkeler var zaten. 

Zayıfı kollayan bir liderlik anlayışı 

Öncelikle korona sonrası dünyada insanlar her zaman
bu denli büyük bir felaketle karşılaşabileceklerini akılları-
nın bir kenarında tutacak, hatırlayacak ve bunu sonraki
kuşaklara aktaracaklardır. Bu da dünyaya ve doğaya
karşı daha ölçülü ve dikkatli olmamız için bir uyarı işl-
evini görür umarım. Bu işin iyi yanı. Ama maalesef aynı
şeyi temelinde kontrol etme, güç ve iktidar dürtüleri olan
devlet yönetimleri için söylemek güç. Bu süreçten sonra,
devletlerin daha gözetleyici, daha kontrol edici olacağını
söyleyebiliriz. Nitekim karşıt cephelerde yer alan ülkeler
bile virüsle mücadelede bu bağlamda aynı noktada birle-
şirken, çok sayıda ülke de işin özüne yönelik tedaviden zi-
yade, COVID-19’a karşı ilk adım olarak karantina
uygulamasına gitti. (En son Ramazan’da Türkiye de yarı
kapanma yoluna gitmek zorunda kaldı)

. Ülkeler arası yolculuklar yasaklandı, sınır kapıları
kapatıldı, çok sayıda ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti.

. Birçok sektör ekonomik açıdan durma noktasına
geldi. Eğitimden başlayarak tüm sosyal etkinlikler dur-
duruldu, spor faaliyetleri ertelendi.

. Bununla birlikte dünyanın birçok yerinde milyon-
larca insanın, zorunlu haller dışında tüm vakitlerini
evinde geçirmek zorunda kaldığı bir süreç başladı.

. Bazı uzmanlar, korona virüsün ilerleyen süreçte küre-
sel çapta kalıcı bir sıkıyönetim durumuna bile sebep olabi-
leceğini düşünürken, (en azından gelecekte dünya çapında
sıkıyönetimlerin olabileceğini görmüş olduk), bazıları da
dünyayı yeni bir sistemin beklediğini savunuyor.

. Her iki durumda da insanlığı bekleyen önemli bir
sınav var: Ya sürdürülemez olan bu düzeni hep birlikte

değiştireceğiz ya da hep birlikte daha büyük krizlere
yelken açacağız. 

Oysa dünyamız bu kriz ile mücadele edecek zengin-
liğe, bilgi birikimine sahip. İhtiyacımız olan şey kapsa-
yıcı, onarıcı, basiretli, birleştirici, zayıfı kollayan bir
liderlik anlayışı.

Çin’de neler oluyor?

Biz daha demokratik bir toplum beklentimizi sürdü-
rürken bazı ülkeler kontrol toplumunu başlatmış bile.
Bunlardan biri virüsün ilk ortaya çıktığı iddia edilen
ülke olan Çin.  Çin toplumu kontrol etmek amacıyla
“Sosyal Kredi Sistemini” denilen bir sistem oluştur-
muş. Bu sitemde “Sosyal Güven” adı verdikleri bir pu-
anlama yapılıyor. Puanlama sonucu vatandaşlara ödül
ya da ceza veriliyor.  

Peki, puanlar neye göre veriliyor? Aklınıza gelecek
her şey söz konusu; sözgelimi harcama alışkanlıkları,
kurulan arkadaşlıklar, sosyal medya kullanımı gibi un-
surlara göre puan veriliyor insanlara. Sistem, puanların
dâhil olduğu bir algoritma kullanıyor, buna göre iyi va-
tandaş- kötü vatandaş listeleri oluşturuluyor. Tabii dev-
letin kendine göre oluşturduğu ölçülere göre... İşin
sonunda, (bankaların güvenli olmayan müşteriler için
oluşturdukları gibi) “Kara Listeler” oluşturuluyor. Bu
listeye giren kişi birçok ayrıcalıktan, devletin sağladığı
olanaklardan faydalanamıyor. 

Öyle ki kırmızı ışıkta geçmek, kapalı ortamda sigara
içmek bile kişinin notunu düşürüyor. Sonuçta, devletin
kendisi için belirlediği ölçülere göre, iyi vatandaş, kötü
vatandaş ortaya çakıyor. Bütün bu işlemler 200 milyon-
dan fazla yapay zekâlı kamera tarafından takip ediliyor
ve gerçekleştiriliyor. 

Akıllı kameralar

Yapay zekâlı kameralar, yüz tanıma sistemine sahip-
ler; vatandaşları anında tanıyorlar, algoritmalar yoluyla
onlar hakkında psikolojik analizler bile yapabiliyorlar.
Kişinin sakin ya da sinirli olup olmadığını, halet-i ruhi-
yesini, yüzündeki mutluluk oranına göre psikolojik du-
rumuna kadar tespit edebiliyor. Üstünde nasıl bir elbise
olduğu, saçının rengini, cinsiyetini, adını soyadını, hatta
ırkını bile anında tespit ediyor. 

Sözgelimi akıllı kamera kişiyi ön açıdan değil de arka
açıdan gördü diyelim; o zaman arka açıdan aldığı görün-
tüleri havuza atıyor ve birtakım eşleşmelerden onun kim
olduğunu anında tespit ediyor. Kaçış yok yani… Dolayı-
sıyla bu kameralar tam da George Orwell’in “Bin Dokuz
Yüz Seksen Dört” romanında bahsettiği Büyük Bira-
der’in gözetleme toplumuna bizi götürüyor. 

Öte yandan nakit para kullanımı nerdeyse sıfırlanmış
durumda, “Wee Chat”ya da “Alipay” denilen sistem-
lerle bankacılık işlemleri yapılıyor. Alışverişler de kare-
kök sistemi ile gerçekleştiriliyor, ödemeler para
olmaksızın, bir yere dokunmaksızın yapılıyor. Korona
belasının bize dayattığı gibi, insanoğlunun sevgisini gös-
terme yollarından biri olan “dokunmak” tarih oluyor. 

(Aslında, bunlar aynı zamanda yeni insan tipi yarat-
manın ön adımları. Yani sadece robotlar insan gibi ol-
mayacak, insanlar da zaman içinde giderek
robotlaşmaya doğru yol alıyor. Başka bir “insan türü”
ortaya çıkıyor. Bir kuşak sonrası insanlar buna hazır ol-
malı.) Hiçbir ücret ödemeden sadece mesajlaşma üze-
rinden istediğine para gönderebiliyor insanlar.  Böyle
giderse yakında bankalar olmayacak, nakit para orta-
dan kalkacak. (Pandemi dijital paraların yıldızını yeni-
den parlattı.) 

Dünyanın birçok yerinde ve Çin’de polisler artık
yapay zekâlı kasklar ve gözlükler takıyor. Sürücüsüz
otomobiller, hızlı trenler, insansızlaşan marketler, ame-
liyat yapan robotlar yeni yaşamın vazgeçilmez unsurları
haline geliyorlar. Sonuç olarak devletin birey üzerinde
kontrolünün artacağı bir döneme giriyoruz. Bugün ya-
şanan salgın ise bu sisteme karşı çıkanları susturmak
için biçilmiş kaftan. Varın gerisini siz düşünün. 

Çözüm

Yeni tablo hepimizi ürkütüyor; “çözüm istiyoruz,
köle olmak istemiyoruz” diyor insanlar. Elbette çözüm
istiyoruz, hem de insani bir çözüm. Ama nasıl? Üstelik
de bu kadar güç onların elindeyken. Yukarıda çizdiğim
tablo arzuladığım şey değil, gelecekte olması muhtemel
gerçekleri içeriyor ve anlatıyor. Tabi insanlar alışık ol-
madıkları şeylerle karşılaştıklarında ilk etapta doğal
olarak tepki gösteriyorlar ve yadırgıyorlar. Ancak za-
manla alışıyorlar, bu alışkanlık bir nevi karaktere dönü-
şüyor ve bu da kaderleri haline geliyor. Eğer böyle bir
“kadere” razı değilsek şimdiden bilmek, ona göre
önlem almak gerekmez mi? Bizim yapmaya çalıştığı-
mız bu. Gerçeği görelim ona göre tedbir ve tavır alalım,
teslim olmayalım.

KORONA VE SONRASI DÜNYANIN
HALİNE POLİTİK BİR BAKIŞ

YÜZLEŞMEK...! 

ahmet.ozer@toros.edu.tr

İnsanlık tarihi bo-
yunca doğal afetler ve
salgın hastalıklar hep
olagelmiş; bu da sosyal
ve toplumsal kırılma-
lara neden olmuştur.
Ancak insanlık tarihine
baktığımızda hiçbiri,
bu son salgın kadar kü-

resel, hızlı ve yaygın bir etkiyi sahip olmamıştır. Bu salgının birçok
bakımdan şu ya da bu şekilde bir milat olduğu söylenebilir. Hiçbir
şeyin eskisi gibi olmayacağının hemen hepimiz farkındayız. 

İşin ilginç bir tarafı da şu: Her biri ayrı güç, olanak ve yöne-
timlere sahip olan dünya devletlerinin hemen hepsi bu pandemi
karşısında aynı reflekslerle hareket etti. Bunun gelecekte yarata-
cağı “aynılık” ve “tek tiplik” açısından önemini bir kenara not
edip analizimize devam edelim. 

Bu salgın ayrıca bize şunları gösterdi:
1) Küreselleşme, ulus üstü kurumlar denilen koca koca 

teşkilatların bir virüs karşısında hiçbir şey yapmadıklarını ya da
yapamadıklarını gösterdi.

2) Doğayı yok etmekte, insanları katletmekte mahir
olan militarist güçlerin, onca silahın, ordunun bir virüs karşı-
sında teslim bayrağını çektiğini, onları yaratanları bile koruya-
madığı ortaya çıktı. Gerçek yüzleri görüldü.

3) Çok güvenilen ulus devletlerin de bir işe yaramadığı, 
vatandaşlarını koruyamadığı ortaya çıktı.

4) Dinlerin, mezheplerin, tarikatların da çare olamadığı
bir kez daha görüldü. 

5) Onca kaynağı tanka, topa, nükleer silaha yatırmak
yerine doğa ve insan sağlığı için harcamanın gerekliliği ve
önemi bir kez daha kendini hatırlattı.

- Daha önce belirttiğimiz gibi robotik dünya artık
yaşamın her alanında kendini gösterecek. Robotlar hizmet
sektöründen üretim sektörüne ve askeri- güvenlik sektörün-
den sağlık sektörüne kadar hizmet vermeye başlayacak!

- Artık milyonluk ordulara, paralı askerlere, fabri-
kalarda (robotlarla birlikte dijital devasa makinalar varken)
çalıştırdıkları milyonlarca işçiye ihtiyaç yok. -

- İnsansız hava araçları, akıllı füzeler, biyolojik si-
lahlar, akıllı teknolojiler, uzay uydularıyla bütün dünyayı 24
saat gözetim altında tutan tekelci sermaye, kendi ihtiyacı
kadar yüksek beyin gücüne sahip sağlıklı bir nüfus 
planlaması yapmak istiyor. 

- Niteliksiz gördüğü nüfustan yavaş yavaş on-on beş yıl

içinden kurtulmaktır niyetleri. Yaşlı, hasta ve engelli nüfus-
tan kurtulmanın ve hızlı artan nüfusu kontrol altına alma-
nın peşindeler.

-  Sağlıklı nüfus için sperm bankaları zaten devredeydi
ve ileride bu zorunlu hale gelecek. Spermleri analiz edip
içinden en sağlıklı olanları seçebilecekler. Böylece hem en-
gelli hem de niteliksiz nüfustan kurtulmayı öngörmektedir-
ler. Belki de Hitler’in üstün insan ırkı teorisi başka bir
biçimde hayata geçmiş olacak.

- Ekonomik işleyiş yeni bir hal alacak, para ve
banka sistemi tamamen değişecek, daha doğrusu para elek-
tronik hale gelip sanallaşacak, böylece bankacılık sistemi de
ortadan kalkacak.

- Başta devlet kurumu olmak üzere diğer kurum
ve organizasyonların yapı ve işleyişi değişecek. Memurlar,
devasa devlet binaları yerine bilgisayarlarıyla evlerinde ken-
dilerine verilen şifreyle kamu hizmeti vermeye başlayacak-
lar. Böylece devlet elektrikten, sudan, doğalgazdan, bina
masraflarından tasarruf edebilecek. “Home ofis” iyice geli-
şip yerleşecek.

- Eğitim sistemi değişmeye başladı bile. Uzaktan
eğitim ya da sanal eğitim öğretim faaliyetleri de benzer şe-
kilde hızlanacak.

- Emeklilik yaşı genel olarak 70’e çıkarılacak.
Emekliliğe ayrıldıktan sonra kolunuzdaki çip veya bilezik
aracılığıyla rahatlıkla yaşamınızı sonlandırabilecek opsi-
yonu ellerinde tutmayı hedefliyorlar; ağır sigorta ve sağlık
masrafları yükünden kurtulmak için…

- Saldırı ve savunma sistem ve biçimleri de deği-
şecek. Nitekim silah sanayi nitelik değiştiriyor. Nükleer si-
lahlar, tanklar, toplar yerini hem riski hem maliyeti daha
düşük olan hackerlere, siber saldırı araçlarına, sanal saldırı
teknolojilere, biyolojik silahlara, virüslere bırakacak.

- İnsan zihnini yönlendiren, etkileyen hatta zihnini
kopyalayan teknolojilerle tanışmamız artık zaman meselesi.
5G teknolojisi bu bakımda hızla yayılıyor zaten. 

- Bu organize aklın Rusya, Amerika ve Çin’e de
bir mesajı var tabii! Biyolojik bir test karşısında nükleer si-
lahlarınız, akıllı füzeleriniz, koruma ordularınız, istihbarat
örgütleriniz bir hiçtir, etkisizdir ve acizdir. Yenidünya düze-
nini siz devletler değil, biz kuracağız diyorlar. 

- “Biz” kim? Biz, uluslar üstü hükmeden küresel güçler
ve sermaye sahipleri. Belki de devletler üstü bir “devlet”.
Dijital oligarklar. “Biz bu düzeni kuracağız” mesajını veri-
yorlar.

- Kısa zaman içinde bugünkü BM’den daha etkili
ve yaptırım gücü olan bir küresel otorite ortaya çıkabilir.
Peki, bu bizi yeni bir dünya devletine götürür mü? 

PROF. DR. Ahmet ÖZER 

Korona sonrası
dünya nasıl olacak?

Robotların dünyası hızlanacak mı?
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SECILDIGIMIZ GUN
ROZETI CIKARDIK
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptığı basın toplantısında hem görevde iki yılını
değerlendirdi. "Yedi yirmi dört hizmetkâr olma anlayışıyla görevimize devam edeceğiz"
diyen Yılmaz, "Genel başkanımızın da seçildiğimiz gün bizlere hatırlattığı gibi parti roze-
timi çıkararak, bu kentin şehri emini olarak yolumuza devam ettik" ifadelerini kullandı

S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz basın mensupları ile
bir araya geldi. Görev süresi-

nin ikinci yılını değerlendiren Yıl-
maz, yaşanan salgın nedeniyle hiç
alışık olmadıkları bir yılı geride bı-
raktıklarını söyledi. Yılmaz, "Fakat
bunu mazeret kabul etmiyorum ve
benim ağzımdan mazeret duyma-
yacaksınız. Yedi yirmi dört hizmet-
kâr olma anlayışıyla görevimize
devam edeceğiz" dedi. Yılmaz, yapı-
lan çalışmaların tanıtımına geçme-
den önce yaptığı konuşmada, "Biz
ötekisi, başkası olmayan sivri uçla-
rın törpülendiği bir Silivri hayaliyle
yola çıktık. Genel başkanımızın da
seçildiğimiz gün bizlere hatırlattığı
gibi parti rozetimi çıkararak, bu
kentin şehri emini olarak yolumuza
devam ettik" ifadelerini kullandı. 

Bir enkaz devraldık 

"Benden önceki yönetimin bıraktığı
onlara göre miras bana göre ve Si-
livri’nin seçim sonuçlarına baktığı-
nızda enkaz vardı" diyen Yılmaz,
"Kendi ayaklarının üzerinde dur-
mayı bir kenara bırakın; sırt üstü
yere serilmiş, moralini motivasyo-
nunu kaybetmiş, olmazlarla donan-
mış, hizmetlerin tıkandığı, finansal
açıdan sırt üstü yere serilmiş bir be-
lediyeyi devraldık. Görevimizin ilk
yılında kişilerin, kurumların güven
duyduğu; kurumsal kimliği otur-
muş bir Silivri Belediyesi hedefle-
dik" açıklamasında bulundu. 

Kuruş faiz ödemedik

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, önceki dönemden büyük bir
broç yükü devraldıklarını söyleye-
rek, "33 trilyon bütçe açığı ile bir be-
lediye devraldık. Her yıl 30 35
milyon lira borçlanan bir belediye
ile karşı karşıyaydık. 2019 yılını
denk bütçeyle kapattık. 2 yıl bo-
yunca Silivri belediyesi tek kuruş
borçlanmadı. Kredi kullanmadı ve
tek kuruş faiz ödemedi. 2021 yılında
da 11 trilyon  bütçe fazlası verdi.
İhalelerde çok yüksek katılım ve
düşük maliyetli iş yaptırma duru-
mumuz oldu. Kendi ayakları üze-
rinde duran güven duygusu üst
seviyeye çıkmış bir belediyeye çık-
mış durumdayız. Hizmetlerimiz
kimseye değil herkesedir" dedi.

Aklım sırrım ermiyor

Başkan Yılmaz, önceki dönem Si-
livri Belediye Başkanı Özcan Işık-
lar’ın "Kariyer ve istihdam Ofisi,
Engelli Yaşlı Koordinasyon Mer-

kezi, Gıda Bankası" gibi sosyal ça-
lışmalarının kendi döneminde de
devam ettirmesinin sebebi soruldu-
ğunda "Bu yapılan prjeler bütün
taşra belediyelerinde bile var. Ka-
patsa mıydım? Bunlar zaten olması
gereken hizmetler.
Atomumu parçaladı
bu arkadaşlar aklım
sırrım ermiyor. Bura-
dan siyaset yapmala-
rını anlamıyorum.
Tek bir şeyle gelebilir-
ler bana o da
TÜRAM. Fakat son-
rasında TÜRAM da
kaderine terk edilmiş
bir müdürlüktü" söz-
leriyle cevapladı.

Başladığı noktada değil

Volkan Yılmaz’ın toplantıda İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Ekrem
İmamoğlu ile ilgili çıkışları dikkat
çekti. Sözlerine  "Ekrem beyin yaka-
sında rozet görmek istemiyorum"
diyerek başlayan Yılmaz, "Belediye
başkanları seçildikten sonra rozetini
çıkarır ve halka hizmet eder. Ayrıca
Silivri de biliyorsunuz oy aldığı en
yüksek 5. ilçe. Fakat şöyle bir sorun
var; Ekrem Bey maalesef başladığı
noktada değil. Ama ben başladığım
noktadayım. Benim ne kişilere, ne
guruplara ne siyasi baronlara, ne
rant çetelerine  boyun eğmeyecek
bir yapım var. Ben herkese adil dav-
ranmaya çalışıyorum" karşılaştır-
masını yaptı. 

Sürükleyerek getireceğim

"Ekrem Bey’in ilk başladığı gün-
lerde yürüttüğümüz o uyumlu
birliktelik maalesef ki Ekrem

Bey’in kendi partisi ve ortaklarının
çekiştirmeleriyle farklı bir noktaya
döndürmeye çalışıyorlar" diyerek
eleştirilerini sürdüren Yılmaz, "Ka-
naatimce Ekrem Bey de bir balans
ayarı yapmaya çalışıyor. Her zaman

söylediğim gibi ben İs-
tanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin hizmetlerini
Silivri’ye sürüklüye sü-
rükleye getirmeye devam
edeceğim. İSKİ payımız-
dan yüzde on, İller Ban-
kası payımızdan yüzde
otuz kesilip İBB’ye akta-
rılıyor. Ekrem İmamoğlu
partisinin paralarını bu-
raya harcamıyor. O yüz-
den kimse kusura

bakmasın bu hizmetleri yapacaklar.
Kimse babasının bağından bahçe
bağışlamıyor Silivri’ye’ dedi" açıkla-
masında bulundu. 

Avuçlarını yalayacaklar

Son olarak İmamoğlu ile arasının
da açılmayacağını, buna müsaade
etmeyeceğini ifade eden Yılmaz
"Ama şunun da altını çizeyim. Si-
yasi münazaalarla benim ve Ekrem
Bey’in arasını açmaya çalışanlarda
avuçlarını yalayacaklar. Ben çünkü
bunu kurtaracak siyasi bilgi ve biri-
kime de sahibim. İBB’de büyün ka-
pıları açtım ve açmaya da devam
edeceğim. Hizmet konusunda da
onlardan çaba isteyeceğim. Artık
kendisinin de iki yılı doldu. Bir 
gazeteci köşesinde yazmış bende
dillendirdim. Gümüşyaka’dan baş-
layacak hızlı tren ne oldu? Bırakın
yapımını proje yok ortada. Takipçisi

olacağımdan kimsenin şüphesi
olmasın" diye konuştu.

MÜGE CESUR ÖZMEN

Koronadan kaçarken başka
hastalıklara tutulma!

D eğerli Dostlar,
Covid-19 sebebiyle evlerimizde sosyal izalas-
yona devam ederken, yani karantinanın tam

ortasından, ‘Koronadan Kaçarken Başka Hastalıklara
Tutulma!’ başlığıyla sizlere ulaşıyorum. En başta belirt-
mek isterimki, ben bir sağlık çalışanı değilim, bilim in-
sanı değilim, doktor yada psikolog hiç değilim. Sadece
kısıtlamalar, sosyal izalasyon ve yalnızlığın getirdiği
bazı sorunlarla baş etmeye çalışan bir yakınım için,
benzeri durumla ilgili dünyada neler oluyor, ne gibi ça-
lışmalar yapılıyor diye araştırmaya başladım. Dünyada
da durumun pek farklı olmadığını gördüm. Okuduğum
makale ve bilimsel çalışmaların bir kısmı ile birlikte
kendi edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmak istedim.

Hepimizin beraberce yaşadığımız ve bildiğimiz bu
süreç, Mart 2020'de, SARS-CoV-2 virüsünün yayılma-
sını önlemek amacıyla, tüm dünya ülkelerinin karantina
kararları almasıyla başladı. Aradan geçen 14 ay sonra-
sında ise, sosyal izalasyonun neden olduğu ve bir çoğu-
muzun hala farkında olmadığı, çok sessiz ama çok daha
büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Evet, virüsün yayıl-
masını önlemek için karantinada kalmak ve sosyal me-
safe gerekli idi ama kimse sonrasında bu durumun
insanların ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde yaratabile-
ceği olumsuz etkileri hesaba katmadı yada ilk etapta
görmezden geldi. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezinin yaptığı son bildiriye göre sosyal izalasyon,
ruh sağlığı üzerinde risk oluşturmakla birlikte nörolojik
ve fiziksel sağlımızı da etkileyebilir ve bu durum bu-
nama, bağışıklığın düşmesi, uyku bozukluğu, kalp ra-
hatsızlığı, tansiyon, felç, metabolizmal bozukluklar gibi
farklı hastalılılara yol açabilir.

Son günlerde, uzun süreli sosyal izolasyon ve yalnızlı-
ğın getirdiği fiziksel, ruhsal etkilerin sayısı arttıkça bu
durum, bilim adamlarının ve araştıma merkezlerinin
üzerinde durmaya ve derin çalışmalar yapmaya başla-
dıkları bir konu haline geldi. Sizinle paylaşmak istedi-
ğim bu çalışmalardan bir tanesi de, sosyal izolasyonun
beyin aktivitesini nasıl etkilediği üzerine, Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü Beyin ve Bilişsel Bilimler Bölü-
mü'nden, Dr. Livia Tomova’ya ait. Birbiriyle sosyal ola-
rak bağlantılı olan 18 – 40 yaş arası  40 yetişkinden
oluşan bir grup ile beynin hangi bölgelerinin sosyal etki-
leşim ihtiyacını tetiklemede rol oynadığını belirlemek
üzere bir deney yapıldı. Katılımcılardan herhangi bir te-
lefon yada tablet olmadan bir odada tek başlarına 10
saat geçirmeleri istendi. Aynı katılımcılardan ayrıca 10
saat yemek orucu tutmaları da talep edildi. Ve bu 10
saat boyunca da her katılımcının beyin faaliyetleri bir
araştıma ölçme tekniği ile görüntülendi. Bu çalışmanın
sonunda elde edilen bulgu, bireyleri sosyal bir ihtiyaçtan
mahrum bırakmanın, beyinde benzer bir bölgede aç ol-
duğunda tepki veren sosyal özlemi uyandırdığı oldu. Bu
nedenle, sosyal olarak izole olmaya zorlanan insanlar,
aç bir kişinin yemek istediği gibi sosyal etkileşimde bu-
lunmaya daha fazla özlem hissedebilirler. Bu da karan-
tina şartlarında yalnızlıkla başa çıkmayı daha da
zorlayarak çeşitli ruhsal ve fiziksel sağlık problemlerine
neden olabilir.

Sosyalleşmek, üretmek, ailemizle, dostlarımızla bir
arada olmak en temel psikolojik ihtiyaçlarımızdan bir
tanesi. Bir taraftan salgından korunmamız gerekirken,
diğer taraftan sosyal izalasyon sonucunda ruhsal ve fi-
ziksel sağlığımızı koruyarak geçici olduğunu ümit etti-
ğim bu pandemi sürecine nasıl direnç göstrebiliriz?
Tabiki herkesin olaylar karşısında kendine göre baş
etme yöntemleri farklıdır. Uzmanlardan edindiğim bilgi-
ler ile ben kendi yaşamımda; bir yandan sosyal izalosyo-
numu sağlarken, diğer yandan sosyalleşmenin ipuçlarını
sizlerle paylaşmak isterim.

-Her güne şükür ederek ve baş ucumda yazılı olan
olumlamaları okuyarak başlıyorum. Sonuçta bir güne
daha sağlıklı olarak gözlerimizi açıyorsak, o günü bize
verilmiş bir ödül olarak görmeli ve bunun için şükretme-
liyiz. Sükretmek ve olumlama yapmak duygusal sağlığı-
mızı destekleyen pozitif düşünmeyi teşvik edebilir ve

dayanıklılık, başa çıkma gibi becerileri-
mizi geliştirebilir. Araştırmalar, minnettar olmanın,
şükür etmenin ve pozitif düşünmenin anksiyeteyi, 
depresyonu ve stresi hafifletmeye yardımcı olduğunu
gösteriyor.

-Haftanın bir kaç günü evde spor yapıyorum ve sa-
hilde yürüyüş yapıyorum. Sosyalleşmek isteyenler bunu
internette canlı yayın spor yada dans derslerine katıla-
rak da gerçekleştirebilirler. Egzersizin, fiziksel ve psiko-
lojik sağlık üzerinde muazzam faydaları var. Aynı
zamanda uzmanlar, günde yarım saat yürümenin bağı-
şıklığı güçlendirerek, salgın hastalıklardan %50 daha
fazla koruduğunu belirtiyor.

-Haftanın bir kaç günü meditasyon yapmaya çalışıyo-
rum. Bunun için tek ihtiyacınız olan sessiz bir ortam ve
cep telefonunuzda ayarladığınız meditasyon müziği.

-Okuyabildiğim kadar çok kitap okuyorum. Kitaplar,
dünyayı algılama şeklimizi zenginleştirmeye, hayal gü-
cümüzü geliştirmeye, yeni fikirlere, yaratıcılığımızın ge-
lişmesine destek olurlar. Ne kadar üretken olabilirsek,
kendimizi o kadar yalnız hissetmeyiz. Ben hiç katılma-
dım ama kitap klüplerinin online buluşmalarına katıla-
rak; hem okuduğunuz kitaplar üzerine tartışıp, hem de
sosyalleşebilirsiniz.

-Haftada bir kere bile olsa deniz kıyısında yada haf-
tasonları yeşillik alanlarda doğayla başbaşa kalmaya
çalışıyorum. Araştırmalar, zaman geçirdiğimiz ortamın
genel sağlığımızı ve mutluluğumuzu etkileyerek, 
stresimizi artırabileceğini veya azaltabileceğini 
göstermektedir.

-Evimizin diğer bir üyesi kedimiz Pamukşeker’le
vakit geçiriyorum. Evinizde bir hayvan beslemeniz yada
bir bitki yetiştirmeniz hem yalnızlık hissinizi azaltabilir
hem de sizi stresten uzaklaştırabilir.

-Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek haftanın bir
günü ailemi ziyaret ediyorum. Haftanın diğer bir günü
iş yerine gidiyorum ve ofiste çalışıyorum. Haftanın bir
günü farklı konu ve projelerle ilgili bir toplantı yapmaya
gayret ediyorum. Kardeşim uzakta oturduğu için görün-
tülü arama ile görüşüyorum. Yakın dostlarımla sık sık
telefonda görüşüyorum.

-Online eğitimlere katılıyorum yada kendim online
eğitimler veriyor, sosyal medya üzerinde canlı yayın
programları organize ediyorum. Böylece bu aktiviteler,
sanal üzerinden bile olsa yeni insanlarla tanışmama,
bilgi almama ve bilgi dağıtmama olanak sağlayarak;
hem sosyalleşmemi hem de motivasyonumu 
güçlendiriyor.

-‘Ne yerseniz öyle hissedersiniz’ sözünden yola çıka-
rak elimden geldiğince sağlıklı beslenmeye dikkat ediyo-
rum. Az ve öz yemenin ruhsal ve fiziksel sağlığıma
olumlu etki ettiğini keşfettim. Özellikle bu dönemde 
bağışıklığımı destekleyecek vitamin takviyeleri de 
alıyorum.

-Bilinçaltı temizliği çalışmaları için seanslara katılı-
yorum, online koçluk seansları alıyorum. Baş edemedi-
ğim konularda kapısı bana her zaman açık olan bir
terapistimin olması bana güven veriyor. Bu yaşam şart-
ları altında kendiniz ve çocuğunuz için yapacağınız en
büyük iyilik ve yatırım belli aralıklarda bir psikologdan
destek almak olabilir.

Televizyonlarda, sosyal medyada her gün ölüm, yoğun
bakım görüntüleri ile insanları korkutarak, endişelendi-
rerek evde kalmalarını sağlamak yerine, sağlıklı yaşam,
sağlıklı beslenme, spor, kontrollü sosyalleşme ve bağı-
şıklığı güçlendirme konularında kamu spotlarının oluş-
turulmasını çok isterdim. Herşeye rağmen bizler, bu
şartlarda bir yandan sosyal izalasyonumuzu sağlarken,
diğer yandan da sosyal yaşamın içinde kalmaya, moti-
vasyonumuzu yitirmemeye, ruhsal ve fiziksel sağlığı-
mıza elimizden geldiğince dikkat edelim. Yağmurdan
kaçarken doluya tutulmayalım.

Pınar HOLT
damgaweb@gmail.com

pinarholt75@gmail.com

BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER
Başkan Yılmaz konuşmasının ardından ilçede iki yıldır
yapılan eğitim, spor, sosyo kültürel, çevre, tarım ve
daha birçok hizmetin anlatıldığı bir video gösterisi iz-
letildi. Ardından basın mensuplarının soru-
larını yanıtlayan Yılmaz özellikle çöp
ihaleleri, temizlik işlerinden bu yıla kadar ya-
pılan zararları ve kendi döneminde bu işin
kat kat az paralara yapıldığını yeniden hatır-
lattı.  7 yaşındaki kızından örnek vererek,
"İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlattım ama
anlamıyorlar. İlkokul fişlerini örnek göstere-
rek onların anlayacağı dilden anlatacağım.
Yeni başkan vekili dersine çalışmadı ya da
çok acemi. İstedikleri mecrada yüzleşmeye,
açık oturuma hazırım. Hodri meydan. Her-

kes sosyal demokrat belediyenin mi MHP’li belediye-
nin mi vatandaşın hakkını koruduğunu duysun bilsin.
Bakın ayrıca göreve geldiğimiz günden bu yana top-

lamda yaklaşık 55 milyon lira ayni ve nakdi
yardım aldık. Merak edip geriye dönük bak-
tım bu rakamın onda birini bulamadım.
Nakdi bağış sıfırdı. Borç kapamadan bir faiz
düşüşü yok; zaten borçları ödeyememişler"
dedi. Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen’in
"TÜRAM amacına uygun işletilmiyor" ifade-
lerine de cevap veren Başkan Yılmaz, "Çok
fazla olduğumuzun farkındayız. Artık
TÜRAM isimden ibaret değil. Bundan duya-
cakları rahatsızlık beni mutlu eder. Bizi izle-
meye devam etsinler" ifadelerini kullandı. 

44 yıldan bErİ
aydınlanmadı

KaymaKamlıKlarda ana baba günü 

78’liler Girişimi’nin ön-
cülüğünde HDP, SYKP,
Yeşil Sol Parti, Demokra-

tik Aleviler Derneği ile sol örgütler, 1
Mayıs 1977’de Taksim Kazancı Yo-
kuşu’nda katledilenleri andı. Kazancı
Yokuşu’ndaki “1 Mayıs 1977 katlia-
mında yaşam hakları ellerinden alı-
nan 35 insanımıza adalet” yazılı
pankartın açıldığı anmaya HDP
Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.
Katledilenler için bir dakikalık saygı
duruşunda bulunulmasının ardın-
dan örgütler adına yapılan ortak
açıklamayı 78’liler Girişimi’nden İs-
mail Ağan okudu.
35 kişi öldürüldü

1 Mayıs katliamında suçluların yar-
gılanması için adım atılmadığını be-
lirten Ağan, "1977 yılında Taksim
Meydanı’nda 500 bin işçi, emekçi,
kadın, genç silahlı ve bombalı saldı-
rıya uğradı. Şu an açıklama yaptığı-
mız Kazancı Yokuşu’nda, 8’i kadın,
35 insanımız bu saldırı sonucu öldü-
rüldü. 126 kişi de yaralandı. Tak-
sim’deki otelin üst katlarından, Sular
İdaresi’nden ve beyaz bir Renault
otomobilden bu alanda toplanan
halka, uzun namlulu silahlarla ateş
açıldı. Su sıkan, siren çalan, ateş
eden panzerler tarafından Kazancı
Yokuşu’na sıkıştırılan binlerce insa-
nın, 35’i ezilerek, boğularak ve kur-
şunlanarak öldürüldü. Bu meydanda
düzenlenen ve tarihe ‘1 Mayıs Kat-

liamı’ olarak geçecek katliamla ilgili
bir mahkeme açıldı. O mahkemede,
98’i ölenlerin arkadaşı olan, ilerici
devrimci insanlar olayın asli faili ya-
pılmak istendi, yargılandı" dedi. 
Hiçbir adım atılmadı

Ağan şöyle devam etti; "Açılan 1
Mayıs davasının iddianamesini ha-
zırlayan 5 Toplum Suçları Savcısı,
adalet boşluğunu şöyle tarif etti:
‘Yurt ve insanlık düşmanı karanlık
güçler ve emniyet mensuplarının da
yarattığı panik, korku ve kusurlu dav-
ranışlar sonucunda 35 kişi öldürül-
müş, 126’yı aşkın kişi de
yaralanmıştır.’ AKP iktidarı, 2010
Anayasa referandumundan önce, 1
Mayıs 1977, 1978 Maraş ve 1980
Çorum katliamlarını araştırmak için
Meclis bünyesinde bir ‘Adalet Ko-
misyonu’ kurulduğunu kamuoyuna
açıkladı ancak ne 1 Mayıs katliamı-
nın, ne sözü geçen diğer katliamların
suçlularının açığa çıkarılması ve yar-
gılanması yönünde hiçbir adım atıl-

madı. Çok geçmeden anlaşıldı ki ikti-
dar, Anayasa referandumu sonuçla-
rını etkilemek için siyaset yapıyor.
Halkın acılarını politik gündemi mal-
zemesi yapmak adaletsizliktir. Katle-
dilen 35 insanımız için adalet
istiyoruz" diye konuştu. HDP Millet-
vekili Musa Piroğlu da “1 Mayıs’ı
engellemeye çalışıyorlar. İşçiler ne
zaman hakkını aramaya çıksalar,
karşılarında iktidarı buluyorlar. Se-
sini yükselten işçinin önünde barikat
kuruluyor. Salgın da 1 Mayıs’ı ya-
saklamanın gerekçesi olarak kullanı-
lıyor. Taksim, 1 Mayıs meydanıdır”
dedi. Türkiye Komünist Hareketi
(TKH) üyeleri de Kazancı Yoku-
şu'ndaki anıta çelenk bıraktı. Daha
sonra bir konuşma yapan TKH
Genel Başkanı Aysel Tekerek "İşçi sı-
nıfı 1 Mayıslarda da sonrasında da
taleplerini, mücadelesini daha fazla
ve daha güçlü bir şekilde söylemesini
bilecek. Kimse bu pandemi fırsatçı-
lığı, pandemi pişkinliği unutulacak
sanılmasın. ‘Bu seneyi de böyle atlat-
tık, işçi sınıfını meydanlara sokma-
dık’ diye kimse rahat etmesin. Bu
öfke birikiyor. Bu öfke 1 Mayıslarda
daha sonrasında da fabrikalarda di-
renişlerde birikiyor" dedi.

78’liler Girişimi’nin öncülü-
ğünde HDP, SYKP, Yeşil Sol
Parti, Demokratik Aleviler 
Derneği ile sosyalist partiler, 1
Mayıs 1977’de Taksim Kazancı
Yokuşu’nda öldürülenleri andı.
78’liler Girişimi’nden konuşan
İsmail Ağan, aradan bunca yıl
geçmesine rağmen katliamın
aydınlatılmadığını söyledi

Koronavirüs ile mü-
cadele kapsamında 17
günlük ‘tam kapanma’

dönemini şehir dışında geçirmek is-
teyenler, seyahat izin belgesi almak
için kaymakamlıklara akın etti.
Kaymakamlık önlerinde uzun kuy-
ruklar oluşurken zaman zaman
sosyal mesafeye uymayan vatan-
daşları, polisler uyardı. Seyahat İzin
Belgesi almak isteyenler öncelikle e-
Devlet ya da Alo 199 Hattı’na yön-
lendiriliyor. Bu adreslerden izin
alamayanların başvuru işlemleri ise,
kaymakamlıklardan yapılıyor. Kay-
makamlık önünde sırada bekleyen

Deniz Büyüktaş “Ben otopark faa-
liyeti sürdürüyorum. Pandemi has-
tanelerinde sağlık çalışanlarım var.
Avukat müşterilerim var. Mecburen
bunların gidip gelmesi için ben de
işyerimi açık tutmak zorundayım.
O yüzden evraklarımla muafiyet
belgesi almaya geldim” dedi. Bod-
rum’a hasta götüreceğini söyleyen
Turgut Kurt “da "Yol izni için gel-
dim. Bodrum’a gideceğim. 65 yaş
üstü insan var. Burada hastaydı.
Onları Bodrum’a götüreceğim.
Orada beyin cerrahi doktoru var.
Ona gidecekler. İzin verecekler mi
bilmiyorum” diye konuştu. DHA
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Beykoz pide dağıtıyor
Beykoz’da Ramazan Ayı’nın sevincini yaşatacak, lezzetiyle sofraları ve
gönülleri ısıtacak “Beykoz Pidesi”nin ilçe sakinlerine dağıtımı başladı

Karagöz ve Hacivat
evinize kadar geliyor
Ramazan ayında çocukların merakla beklediği Karagöz ve Hacivat
oyunu, pandemi nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden evlere
konuk oluyor. Çocuklar, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal medya
hesapları üzerinden yayınlanan oyunlara büyük ilgi gösteriyor

700 yıllık gölge oyunu Karagöz ve Hacivat,
Covid-19 tedbirleri nedeniyle kalabalık salon-
lardan sosyal medyaya taşındı. Ramazan ge-
celerinin eğlencesini sanal olarak devam
ettiren 41 yıllık gölge oyunu sanatçısı Suat
Veral ile Türkiye'nin ilk kadın Karagöz sanat-
çısı Merve İlken, Ramazan ayının maneviya-
tını Karagöz ve Hacivat'ın bakış açısıyla
çocuklara eğlenceli biçimde anlatmaya çalışı-
yor. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin sosyal
medya hesapları üzerinden yayınlanan prog-
ram, aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi
görüyor. Geleneksel Türk gölge oyununu ge-
lecek kuşaklara aktarmak adına büyük çaba
sarf eden Veral, Karagöz ve Hacivat'ın bu dö-
nemde vatandaşlara moral verdiğini dile ge-
tirdi. Karagöz ve Hacivat'ın bu süreçte
izleyicilere moral olmaya devam ettiğini belir-
ten gölge oyunu sanatçısı Suat Veral, “Dün-
yayı saran bir pandemi durumu var. Bizim
ülkemizde de kurallara dikkat edilmesi anla-
mında baktığınızda geleneksel sanatları yaşa-
tabilmek ve nefes aldırabilmek için
toplumumuza da heyecan ve moral olmak

için online olarak Karagöz'ümüzü oynatıyo-
ruz. Karagöz'ümüz tekrar evlere misafir
olmuş oluyor. Online olarak okullara, Türki-
ye'nin her tarafındaki çocuklarımıza, gençleri-
mize ulaşıyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyesi
sosyal medya hesaplarından da oyunlarımız
devam edecek" dedi.

Sosyal medyada izleniyor

Geleneksel Türk gölge oyununda da kadın
hayalinin de yer alması gerektiğini söyleyen
Karagöz sanatçısı Merve İlken, “Karagöz
yüzyıllardan günümüze gelen bir sanat ve
önüne çıkan ne varsa onları aşarak günümüze
geldi. Bu pandemi döneminde de herkes
evinde internetten her şeyi izliyor. Dolayısıyla
Karagöz de online olarak evlere, okullara ve
tüm izleyicisine sosyal medyadan kendisini iz-
letmeye devam ediyor. Geçmişten bugüne
gelen tüm sanatçılar erkeklerden oluşmakta
ama artık bu yüzyılda kadınların her alanda
yer aldığı gibi geleneksel Türk gölge oyu-
nunda da yer alması gerekiyor” ifadelerini
kullandı.

İ çişleri Bakanlığı Covid-19 ile müca-
dele kapsamında 81 il valiliğine "Tam
Kapanma Tedbirleri" konulu genelge

gönderdi. Bu kapsamda ülke genelinde 29
Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren
17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sü-
recek tam kapanma dönemine geçiliyor.
Salgın ile mücadele adına ilk günden bu
yana sıkı tedbirler alan Gaziosmanpaşa
Belediyesi, tam kapanma sürecinde de ça-
lışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.
İlçe genelinde temizlik, dezenfekte ve
çevre düzenleme çalışmalarına titizlikle
devam edecek olan belediye, sıcak yemek
dağıtımı ve erzak yardımlarıyla da vatan-
daşları yalnız bırakmayacak. Ayrıca ekip-
ler, acil her türlü duruma karşı görev
başında nöbette olacak. İlçede 1.452
cadde ve sokak, 11 pazar yeri ile meydan-
ları kapsayan yıkama ve dezenfekte çalış-
maları aralıksız olarak devam edecek.
Çalışmalar kapsamında 1.750 adet çöp
konteyneri de rutin olarak ilaçlanacak.
Süreç boyunca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile
irtibat halinde olacak olan belediye ekip-
leri, koronavirüs testi pozitif olan vatan-
daşların binalarını da ilaçlayıp dezenfekte

etmeye devam edecek.

Çevre çalışmaları devam

Tam kapanma döneminde yeşil alan,
çevre düzenleme ve geri dönüşüm çalış-
maları da aralıksız sürecek. “Daha Yeşil
Bir Gaziosmanpaşa” için ilçe genelinde
ağaç dikimlerine devam eden belediye,
orta refüj ve peyzaj düzenleme çalışmala-
rıyla da cadde ve sokakları estetik bir gö-
rünüme kavuşturacak. Geri dönüşüm
çalışmaları kapsamında ise haftanın 7
günü geri dönüşebilir atıklar, ev ve işyerle-
rinden sıfır atık toplama araçlarıyla topla-
nacak.

Erzak yardımları sürecek

Bu süreçte sosyal ve ekonomik yönden va-
tandaşlara desteklerini sürdürecek Gazios-
manpaşa Belediyesi, evde yemek hazırlama
imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz,
hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların
evlerine her gün iftarlık sıcak yemek dağıtımı
yapmaya devam edecek. İhtiyaç sahibi aile-
lere yönelik hazırlanan zengin içerikli erzak
kolisi dağıtımları da sürdürülerek, Ramazan
ayının bereketi vatandaşlarla paylaşılacak.

Sokak hayvanları sahipsiz değil

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde kal-
dığı süreçte sokak hayvanlarının yemek ve
su bulmakta zorlanmaması adına her gün
86 noktada mama ve su dağıtımı yapacak.
Can dostlarımızın beslenme ve bakımı ile
yakından ilgilenecek olan ekipler, mama,
suluk ve kedi evlerinin de düzenli olarak te-
mizliklerini gerçekleştirecek. Meydanlarda
ise kuşlara yem dağıtımı yapılacak. 
SAVAŞ ATAK

Dünyayı derinden etkileyen kovid-19 sal-
gını nedeniyle bu yıl geleneksel sokak iftar-
larının kurulmadığı ilçede Beykoz
Belediyesi Ramazan boyunca ev ev pide ik-
ramı yapacak. Ramazan Ayı’nın birlik ve
beraberlik iklimine uygun yürütülen sosyal
dayanışma çalışmaları kapsamında hazır-
lanan pideler her akşam farklı mahallelerde
dağıtılarak iftar bereketi ilçe sakinleriyle
paylaşılacak.  Beykoz’a özgü ve sağlıklı bir
reçeteye sahip “Beykoz Pidesi”nin dağıtımı
ilk olarak Anadolufeneri ve Poyrazköy Ma-

halleleri’nde yapıldı.İftar saatinden önce
ilçe sakinlerinin kapılarını çalan Sosyal
Masa ekipleri hem vatandaşlara pide ikram
etti hem de hayırlı ve huzurlu bir Ramazan
Ayı diledi. Tam buğday unu, ekşi maya,
zeytin yağı ve kaya tuzundan oluşan sağ-
lıklı malzemelerden hazırlanan Beykoz Pi-
desi lezzeti ve sunumuyla ilçe sakinleri
tarafından çok beğenildi.“Beykoz Pidesi”
Ramazan boyunca her akşam farklı ma-
hallelerde sofralara renk ve lezzet katacak.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da

zaman zaman pide dağıtımına katılarak
vatandaşlara hayırlı bir Ramazan Ayı dile-
yecek. 

İhtiyaç Sahiplerine Özel Üretim 

Beytaş Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi
de yaşlı, engelli ve kimsesiz ihtiyaç sahibi
kimseler için verilen “Evde Sıcak Yemek”
hizmeti kapsamında pide üretimi yapacak.
İhtiyaç sahipleri haftanın 7 günü sağlanan
sıcak yemek hizmetiyle Ramazan boyunca
pide sevinci yaşayacak.

Tam kapanmada
7-24 hizmet var
Tam kapanmada
7-24 hizmet var
Tam kapanmada
7-24 hizmet var
Tam kapanmada
7-24 hizmet var
Tam kapanmada
7-24 hizmet var
Tam kapanmada
7-24 hizmet var
Gaziosmanpaşa Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre 
düzenleme çalışmalarını ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek. Bu süreçte ihtiyaç
sahipleri için sıcak yemek dağıtımı ve erzak yardımlarına devam edecek olan belediye,
7/24 hizmet veren Çağrı Merkeziyle vatandaşların her ihtiyacında yanında olacak

Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar,
süreç boyunca her türlü acil du-
rumda 444 0 467 numaralı Gazios-
manpaşa Belediyesi Çağrı
Merkezi’ni arayarak, 7/24 taleplerini
iletebilecek. Çağrı merkezine ulaşan
talepler derhal ilgili birimlere iletile-
rek, hızlı çözüm üretilecek.

Çağrı Merkezi açık

Eyüpsultan temizlik yaptı
En güzel fotoğraf ödül aldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Eyüp-
sultan Belediyesi tarafından başlatılan
temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları
devam ediyor. Çalışmalarda, ilçede
bulunan cadde ve sokaklar köpüklü ve
dezenfektanlı suyla yıkanırken, iş yer-
leri, bina girişleri, parklar ve çöp kon-
teynerleri en ince detaylarına kadar
ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.
Temizlik ve dezenfekte işlemi bugün
İslambey ile Merkez Mahallesi’nde
yapıldı. İslambey ve Merkez Mahalle-
si’nden bulunan cadde ve sokaklar yı-
kandı, bina girişleri, parklar ve çöp
konteynerleri dezenfekte edildi. Eyüp-
sultan Belediyesi'nin temizlik ve de-
zenfeksiyon çalışmaları, ilçe
sakinlerinin sağlığını korumak ama-
cıyla devam edecek.

Facebook Türkiye’nin hayata geçirdiği Anado-
lu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması’nın kaza-
nanları belli oldu.Üç yıldır Türkiye’nin çeşitli
illerinden profesyonel fotoğrafçıların çektiği fo-
toğrafları kapak fotoğrafı olarak paylaşan Face-
book Türkiye, Anadolu’nun 4 Mevsimi
Fotoğraf Yarışması’yla yeni kapak fotoğrafını
seçti. FOTON(Fotoğraf Organizasyonları Der-
neği) iş birliği ile başlatılan yarışmanın sonu-
cunda kazanan fotoğraflar 3 milyondan fazla
takipçiye sahip Facebook Türkiye Facebook
sayfasının kapak fotoğrafı olmaya hak kazandı.

Yüzyıllardır birbirinden farklı manzaralara ev
sahipliği yapan Anadolu’nun çeşitli bölgelerin-
den manzara fotoğraflarının yer aldığı yarışma-
nın jürisinde ise Savaş Fotoğrafçısı Coşkun
Aral, Küratör Merih Akoğul, Prof. Dr. Ozan
Bilgiseren, Fotoğraf Editörü Murat Gür ve Fo-
toğrafçı Tanın Helvacı gibi fotoğrafçılık alanının
tanınmış isimleri yer aldı. İlkbahar, Yaz, Sonba-
har ve Kış olmak üzere dört kategorinin kaza-
nan fotoğrafları her ay kategorilerine uygun
mevsime göre Facebook Türkiye’nin kapak fo-
toğrafı olarak takipçilerle buluşacak. 
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K üba Komünist Partisi’nin
(PCC) 17-19 Nisan’da Hava-
na’da yapılan VIII. Kongre-

si’nin tarihi bir nitelik taşıdığına kuşku
yok. Latin Amerika’da Monroe dokt-
rinine başkaldırının simgesi sosyalist
devrimin mimarı ve 62 yıllık ideoloğu
PCC’de Fidel Castro ile başlayan,
kardeşi Raul’le devam eden Castro
dönemi bu Kongre’de resmen ka-
pandı. Ağır hastalıkları Miami’de yer-
leşik rejim karşıtlarının dilinden
düşmeyen 90 yaşındaki Raul Castro,
Kongre’nin açılışında birinci sekreter-
liği siyasetçilere örnek olmak için bı-
raktığını, bundan böyle partiye “sade
bir devrimci” olarak hizmet edeceğini
açıkladı. Time dergisinin de yazdığı
gibi, Küba devriminin kalbi Fidel ise
yumruğu da Raul’dü. O kalp bundan
4,5 yıl önce 25 Kasım 2016 günü dur-
muştu; kalbinden yoksun kalan yum-
ruk da bu Kongre’de aşağı inmiş
oldu. Böylece Küba’da 60 yıllık Cas-
tro’lar dönemi kapanmış ve devrim
çocuklarının sayfası açılmış oluyordu.
İlginçtir ki PCC Kongresi’nin arife-
sinde George Washington Üniversitesi
bünyesindeki Ulusal Güvenlik Arşivi
araştırma enstitüsü, Merkezi İstihba-
rat Teşkilatı’nın (CIA) 1960’ta
Prag’dan Havana’ya dönmekte olan
Raul Castro’nun uçağını, iki oğlunun
eğitimini üstlenme karşılığında anlaş-
tığı pilot Jose Raul Martinez’in yardı-
mıyla düşürme girişimine ilişkin artık
gizliliği kaldırılmış olan bir belgeyi ya-
yımladı. Belgeye göre planlanan uçak
kazası, CIA Havana İstasyon şefinin
pilotla son anda iletişim sağlayama-
ması nedeniyle iptal edilmişti. Bu sui-
kast girişiminin şaşırtıcı bir yönü
yoktu kuşkusuz; zira CIA, Küba dev-
riminin bir numarası olan ağabey
Fidel Castro’ya yönelik çok sayıda
(Guinness Rekorlar Kitabı’na göre
638) suikast girişiminde bulunmuştu.
Enstitü analistlerinden Peter Korn-
bluh Fransız gazetesi Le Monde’a
yaptığı açıklamada, ABD’nin Kü-
ba’daki kirli geçmişini artık bir tarafa
bırakarak, Castro-sonrası döneme
olumlu katkı yapması gerektiğine dik-
kat çekiyor.

Devrim içinde devrim

Aslında Castro-sonrası dönem başta
ekonomik ve sosyal alanda olmak
üzere ülke sorunlarının ciddi boyut-
lara ulaştığı bir yılda başlamış oldu. O
bakımdan VIII. Kongre’de tarihi bir
devir teslimi resmileştirmenin öte-
sinde bu sorunlara yönelik çözümle-
rin de ele alındığı ve tartışıldığını
söylemek mümkün. Ama Kongre’deki
konuşmalarda somut bir içerikten zi-
yade, öteden beri yapıldığı gibi “dev-
rim içinde devrim” (revolución dentro
de la revolución) gibi sembolik ideo-
lojik kavramların ön plana çıkarıldı-
ğına dikkat çekmekte yarar var.
Mesela bu kavram Kongre’de Raul
Castro’nun önerisiyle, devrimci ikti-
darın iplerini elinde bulunduran PCC
Birinci Sekreterliği görevini de üstle-
nen Devlet Başkanı Miguel Diaz-
Canel Bermudez tarafından dile
getirildi. 1960 doğumlu Diaz-Canel

Bermudez devlet başkanlığı görevini
de Raul Castro’dan devralmıştı. Bu
kararla devlet başkanlığı ile parti bi-
rinci sekreterliği yeniden bir kişinin
elinde birleşmiş oldu. Anımsanacağı
gibi Fidel Castro 1965-2011 yılları
arasında bu iki görevi birlikte yürüt-
müş, daha sonra birinci sekreterliği o
zamana kadar ikinci sekreter olarak
görev yapmış olan kardeşi Raul’e bı-
rakmıştı. PCC’nin resmi gazetesi
Granma’dan Alina Perera Robbio
“devrim içinde devrim” kavramını,
Diaz-Canel’in “devrimin devamını
sağlamak için partiyi güncellemek
gerek” sözünün altını çizerek açıklıyor.
Çiçeği burnunda birinci sekreterin
Kongre’nin kapanış konuşmasında da
belirttiği gibi, iktidarı devralan yeni
kuşağın görevi ülkeyi yönetmenin öte-
sinde, Fidel ve Raul tarafından hayata
geçirilen sosyalist devrimi daha da 

ileri götürmek. Diaz-Canel bunun için
sadece ABD’nin adaya yönelik artan
blokajıyla değil, aynı zamanda sosyal
medya ve ağlar üzerinden yürütülen
savaşla da baş etmek gerektiğinin al-
tını çiziyor. “Devrim içinde devrim” ve
“devrimciler, komünistler haydi cep-
heye” gibi bulunduğu ortamda kulağa
hoş gelen sözlerle coşku yaratıyor
belki, fakat masada duran çözümü
kolay olmayan sorunlarla nasıl baş
edileceği hususunda somut ipuçları
vermiyor.

Ülkenin temel sorunları

Masadaki temel sorunların başında
ise ülkenin SSCB’nin çöktüğü 90’lar-
dan bu yana yaşadığı büyük ekono-
mik kriz geliyor. Küba ekonomisi
2020 yılında yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) pandemisinin de olumsuz
etkisiyle yüzde 11 oranında küçülmüş
bulunuyor. Real Instituto Elcano’dan
Profesör Carmelo Mesa Lago’ya göre
krizin biri içeriden üçü dışarıdan kay-
naklanan dört temel nedeni var. İç
faktör, merkezi planlamanın üstünlü-
ğüne dayanan karma modelin iflas et-
mesi. Raul Castro’nun 2007-2017
yılları arasında uygulamaya koyduğu
yapısal reformlar ağır aksak yürüse de
doğru yönde atılmış adımlardı. Ancak
vergi politikalarındaki yanlışlıklar ve
diğer bazı bürokratik engeller yüzün-
den reformlar 2016’da fiilen devre dışı
kalmış ve sonuçta ekonomide belirgin,
kalıcı bir iyileşme sağlayamamıştı.
Profesör Mesa Lago, Küba’yı ekono-
mik krize götüren dış faktörleri ise Ve-
nezuela ekonomik krizi ve bu ülkeyle
ekonomik ilişkilerinin bozulması, eski 
ABD Başkanı Donald Trump’ın am-
bargoyu güçlendiren ilave yaptırım-
ları ve Kovid-19 salgını olarak
sıralıyor. Kabul etmek gerekir ki Ve-
nezuela ile ekonomik ilişkiler önce-
likle adanın ucuz fiyattan petrol
ihtiyacının yarısını karşılıyordu.
Küba ayrıca başta doktorları olmak
üzere birçok alanda çalışan profes

yonellerini Venezuela’ya gönderi-
yordu. Venezuela ayrıca Küba’ya
doğrudan yatırım yapıyordu. Ülkenin
bu kalemlerden sağladığı gelirler
Trump’ın Venezuela’ya yönelik yaptı-
rımlarıyla ve pandeminin de olumsuz
etkisiyle tedrici şekilde ciddi bir
düşüş gösterdi. Başkan Trump’ın
Küba’ya yönelik ilave yaptırımları ise
ülkeye Venezuela dışındaki diğer ül-
kelerden yapılan yabancı yatırımların
da azalmasına yol açtı. Küba ayrıca
dünyadaki her ülke gibi pandemi ne-
deniyle bir dönem boyunca kapılarını
turizme kapatmak zorunda kaldı. Tu-
rizm gelirleri de haliyle büyük oranda
düştü. Ayrıca 1994’ten bu yana ül-
kede uygulanagelen ikili para sistemi-
nin 1 Ocak itibarıyla kaldırılması ve
dolara bağlı konvertibl pesonun te-
davülden çekilmesi sonucu peso
yüzde 2 bin 400 oranında devalüe
edilmiş oldu. Bunun sonucu olarak
halk için her şeyin fiyatı birkaç misli
arttı. Öyle ki yıl sonu itibarıyla en-
flasyonun yüzde 500 dolayına çık-
ması bekleniyor. Yeni sisteme geçişle
birlikte ücretlerin kararnameyle beş
katına çıkarılmasının böylesine yük-
sek bir enflasyonla mücadele açısın-
dan yeterli olmayacağı açık.

İhtiyaçlar çoğaldı

Özetle, ülkede yukarıda sıralanan ne-
denlerle döviz ve yakıt kıtlığının yanı
sıra gelirlerde ve satın alma gücünde
büyük düşüş var. Bunlara da bağlı
olarak tarım kesiminde yaşanan so-
runlar nedeniyle gıda kıtlığı da baş
göstermiş bulunuyor. Tarım ürünleri
alımında tekel olan devletin ödeme-
leri çok geç yapması, gübre temi-
ninde yaşanan zorluklar ve kazanılan
gelirin düşük olması nedeniyle hızla-
nan kırsal göç gıda kıtlığını da tetikli-
yor. Şimdilerde başta Havana olmak
üzere birçok kentte temel ihtiyaç
maddeleri edinmek için kuyruklar ve
kuyruktaki yerlerini başkalarına sa-
tanlar oluşmuş durumda. DHA

BATITrakya'daki Türk azınlık
okullarında görev yapan azınlık
mensubu öğretmenlerin, yeni tip

koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağ-
lık Bakanlığınca zorunlu olarak aşılanması
kararlaştırılan eğitimciler arasında yer al-
madığı belirtildi. İskeçe Azınlık Ortaokul-
Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat
Ahmet Kara, yaptığı açıklamada, İskeçe ve
Gümülcine'deki iki azınlık ortaokul ve lise-
sinde görev yapan 37 eğitimcinin isimleri-
nin, Kovid-19 aşılama programına dahil

edilmediğini söyledi. Kara, bölge eğitim
müdürlüğünün talebi üzerine öncelikli ola-
rak aşı programına dahil edilmek üzere, il-
gili bakanlığa gönderilen azınlık
okullarında görevli yüksek risk grubundaki
Türk ve Yunan öğretmenlerden oluşan 18
kişilik listede yer alan 9 azınlık mensubu
öğretmene ise aşı randevusu verilmediğini
ifade etti. Bu konuda, okul encümen heyet-
leri olarak ilgili bakanlıklar nezdinde giri-
şimde bulunduklarını ancak henüz net
cevap alamadıklarını anlatan Kara şöyle

devam etti: "Soru işaretleriyle dolu bir olay
ile karşı karşıya bulunuyoruz. Diğer öğret-
menlere öncelikli aşı randevusu verilirken,
azınlık üyesi öğretmenlerimize randevu ve-
rilmemesi son derece düşündürücü. Böyle
bir ayrımcılığın neden yapıldığını anlamak
çok zor. Burada bir kasıt mı var, yoksa bir
ihmal mi? Bunun aydınlatılmasını bekliyo-
ruz. Biz ilgili kurumlarla iletişime geçtik.
Problemi aktardık ve çözümünü talep ettik.
Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, azınlık orta-
okullarında görev yapan azınlık mensubu

öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi
Sağlık Bakanlığına iletmemiş. Neden böyle
bir uygulamaya gidildiği gerçekten merak
konusu. Sebebi her ne olursa olsun, sağ-
lıkla ilgili bu önemli sorun mutlaka bir an
önce çözüme kavuşturulmalıdır." Yunanis-
tan Sağlık Bakanlığı, bir süre önce Kovid-
19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında
tüm ortaokul ve liselerde görev yapan öğ-
retmenlerin yüksek risk grubu sayılmasına
ve yaş sıralamasına göre aşamalı olarak
Kovid-19 aşısı olmasına karar vermişti.

İran siyaseti karışık

Hollanda halkı
dışarıya çıktı

Ruhani, Bakanlar
Kurulu toplantısının
ardından yaptığı ko-

nuşmada, Zarif'in Kudüs
Gücü Komutanı Kasım Süley-
mani ile askeri yapıyı eleştir-
diği ve dış siyasete ilişkin
görüşlerini dile getirdiği ses
kaydının sızdırılmasıyla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Sızdırma olayını "hırsızlık" ola-
rak nitelendiren Ruhani, "Bir
kişi, bazı kişiler ya da bir grup,
bunu yapmış olabilir. Bunun
sorumlusu İstihbarat Bakanlı-
ğıdır. Bakanlık bu ses kaydının
nasıl çalındığını ortaya çıkar-
mak için tüm gücünü ortaya
koymalıdır. Daha sonra ne ol-
duğuna dair halka rapor sun-
malıdır. Bu konuda kimin
kusuru varsa acımamalı ve katı
bir şekilde mücadele edilmeli-
dir." ifadelerini kullandı. Ses
kaydını yayımlayan Iran Inter-
national'ın Suudi Arabistan ta-
rafından finanse edildiğini
savunan Ruhani, "Tam olarak
Viyana'daki görüşmelerin ba-
şarıya yakın olduğu bir esnada
içeride ihtilaf çıkarmak için ya-
yımlıyorlar. Doğru ve yalanı
birbirine katanlar toplumda
ihtilaf çıkarmayı ve grupları
karşı karşıya getirmeyi hedefli-
yor." görüşünü paylaştı. Hükü-
metin son yıllarda kazanımları
külliyat ve kitaplarla kayıt al-
tına aldığını, bazı bölümleri
halkla paylaştığını ve araştır-
macıların hizmetine sundu-
ğunu aktaran Ruhani,
"Yetkililer yaptıkları işleri ve
karşılaştıkları baskıları anlatı-
yor. Bu sohbetlerin bir bölümü
yayımlanmıyor, bir bölümü
yayımlanıyor. Yayımlanan içe-
riklerin bazıları hükümetin ya
da cumhurbaşkanının görüşü
değildir." diye konuştu. Ru-
hani, Kasım Süleymani'nin öl-
dürülmesinin de İsrail'in işi
olduğunu, emri eski ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın verme-
sine rağmen arkasında İsrail'in
olduğunu ileri sürdü. İran
Cumhurbaşkanı, "Hükümet ile
Devrim Muhafızları, ordu ile

Besiç güçleri arasında mesafe
yoktur. Siyonistler, bölgedeki
gericiler ve ABD bilmelidir.
Çözülmesi gereken bir mesele
varsa bizim için çözüm ma-
kamı rehberliktir (Hamaney).
Düşman ihtilaf peşinde, ona
izin vermeyelim. Devlet tel-
evizyonu, Yargı Erki, milletve-
killeri ve gazetelerin bu konuda
sabırlı ve dikkatli hareket etme-
lerini istiyoruz." ifadelerini kul-
landı.

Ne olmuştu?

Londra'dan Farsça yayın
yapan Iran International, 25
Nisan'da, İranlı gazeteci Said
Leylaz'ın Zarif ile mart ayında
yaptığı 7 saatlik sohbetin bir
bölümünün ses kaydını yayım-
lamıştı. Zarif, söz konusu ka-
yıtta, iç ve dış siyasetle ilgili
önemli açıklamalarda bulun-
muş, Devrim Muhafızları Or-
dusunun özellikle de eski
Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani'nin dış politikaya
müdahalelerini eleştirmiş ve
"Rusya'nın nükleer anlaşmayı
engellemeye çalıştığını" dile ge-
tirmişti. İran Dışişleri Bakan-
lığı ses kaydını doğrulamış
ancak sohbetin yayımlanmak
için değil, arşiv için yapıldığını
açıklamıştı. Ses kaydının or-
taya çıkmasının ardından
İran'daki muhafazakar gazete-
ler Zarif'i hedef alan manşetler
kullanmış, İran Meclisinden
de "istifa" çağrıları yapılmıştı

HOLLANDA'DA
Kovid-19'la müca-
dele kapsamında 23

Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa
çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Buna göre restoran ve mağa-
zalar belli koşullarda hizmet
verecek, ev ziyaretlerine izin ve-
rilecek, camilerde teravih kılı-
nabilecek. Hollanda genelinde
yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınına karşı alınan bazı
kısıtlamalar bugünden itibaren
gevşetildi. Buna göre, 23
Ocak'tan beri 21.00-04.30 ve
31 Mart'tan beri 22.00-04:30
saatlerinde uygulanan sokağa
çıkma yasağı sona ererken,
bugün ilk defa camilerde tera-
vih namazı kılınacak. 14 Ekim
2020'den beri müşteriye kapalı
kalan ve paket servisi yapabilen
restoranlar sadece teraslarını
her gün 12.00 ila 18.00 saatle-
rinde açabilecek. Terasta en
fazla 50 kişi sosyal mesafeye
uyarak bir arada oturabilecek.
Yaklaşık 3 ay kapalı kaldıktan
sonra 3 Mart'tan itibaren ran-

devulu çalışan mağazalar kapı-
larını her metrekareye bir müş-
teri alma şartı ile tamamen
açabilecek. Daha önce ev ziya-
retlerinde 13 yaşından büyük
sadece 1 kişi ağırlanabilirken,
bugünden itibaren 13 yaşından
büyük 2 kişi misafirliğe kabul
edilebilecek. Cenaze törenle-
rine 50 kişi yerine 100 kişi katı-
labilecek ve sürücü kursu teori
sınavları tekrar başlayacak.
Vaka sayılarının azalması du-
rumunda 11 Mayıs'tan itibaren
kısıtlamaları gevşetme konu-
sunda ikinci plana geçilecek.

İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri
Bakanı Muhammed cevad Zarif'in ses kaydının,
Viyana'da nükleer anlaşmanın ele alındığı
görüşmelerde başarıya yaklaşıldığı sırada "içeride
ihtilaf çıkarmak için" yayımlandığını söyledi

Yunanİstan Yİne Yaptı Yapacağını!

Küba'da Castro-
sonrası dönem
başta ekonomik
ve sosyal alanda
olmak üzere 
ülke sorunlarının
ciddi boyutlara
ulaştığı bir yılda
başlamış oldu

KUBA’DA BIR 
DONEM BITTI

Yapısal reform
mümkün
Profesör Carmelo Mesa Lago,
Küba’nın içinde bulunduğu
ekonomik krizden çıkmasının
tek yolunun yapısal reformları
yeniden düzenlemek, hızlandır-
mak ve derinleştirmekten geçti-
ğinin altını çiziyor.
Ekonomistlerin her sektör için
ayrı ayrı çözüm önerileri de var
kuşkusuz ama üzerinde birleş-
tikleri önemli nokta, Küba eko-
nomisinin can damarı olan
yabancı yatırımların mutlaka
özendirilmesi gerektiği. “Devrim
içinde devrim” kavramı, Gran-
ma’nın bazılarını neo-liberal
olarak damgalaması kaçınılmaz
yapısal reformları gerçekleştir-
meyi de içeriyor mu, bunu şüp-
hesiz zaman gösterecek.

1 Şubat askeri darbesinin ardından pro-
testocuları Myanmar ordusuna karşı sa-
vunmak için kurulan Chinland Savunma

Birliklerinin (CDF) bir yöneticisi, eyalete bağlı Min-
dat kentinde dün gerçekleşen çatışmalara dair The
Irrawaddy gazetesine konuştu. CDF yöneticisi, dün
akşam saatlerinde şehrin dağlık alanlarında ordu

konvoyuna düzenledikleri baskın sonucu en az 10
askeri öldürdüklerini ve çatışmaların gün boyu sür-
düğünü açıkladı. Ordunun bu sabaha karşı saldırı-
lara başladığını belirten yetkili, "Havan topu ve
RPG'lerle karşılık verdiler. Yoğun bombardıman al-
tında kaldık." dedi. CDF yöneticisi, çatışmaların ar-
dından kendileri arasındaki can kayıplarına ilişkin ise

bilgi vermedi. Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 se-
çimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması
ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1
Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili li-
deri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta
olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöne-
ticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal
ilan etmişti. Darbe karşıtı protestoların başlamasın-
dan bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı
müdahalesi sonucu 755 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar’da savaş bitmedi
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Ç evrim içi eğitim platformu Netya-
zı'nın illere özel imsakiye projesi kap-
samında, M. Ahmet Demir

koordinatörlüğünde, Atölye Fanus çizerleri
alışılmışın dışında tasarımlara imza attı.
Netyazı kurucusu şair Ayşe Sevim, yaptığı
açıklamada, ressamlarca her şehre özel im-

sakiyeler hazırlamak için yola çıktıklarını
söyledi. 

4 ay süren çalışma

Çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü dile
getiren Sevim, resimlerin şehirlerin farklı
özelliklerine göre tasarlandığını kaydetti.

İmsakiye tasarımlarından örnekler veren
Sevim, bu süreçte ekibin fiziksel olarak bir
araya gelmediğini, çevrim içi atölyelerde
farklı zamanlarda eğitim alan çok sayıda
ressamın projede gönüllü olarak yer aldığını
dile getirdi.

Saatleri yazılı değil

Ayşe Sevim, "Özellikle saatleri yazmadık.
Çünkü kimi görseli biri beğenir, mesela İs-
tanbul'unkini beğenir ama Konya'da yaşı-
yordur, çıktısını alıp
Konya'da kullanabil-
sin istedik. Daha
sonra bu imsakiye-
lerle ilgili yurt dışın-
dan da talepler geldi.
Bunların üzerinde de
çalışıyoruz." ifadelerini
kullandı. "Netyazı Çev-
rim içi Atölye" projesi-
nin ortaya çıkışına
değinen Sevim, eşinin
işi dolayısıyla İstanbul
dışına çıkmak duru-
munda kaldığını, daha
önce fiziksel olarak katıl-
dığı ders ve etkinlikleri
takip etme ihtiyacı duy-
duğunu ve bu amaçla 3
sene önce çevrim içi et-
kinlikler düzenlemeye
başladıklarını 
aktardı.

Bu çalışma bir ilk

Salgından önce bu
alanda çalışma yapan
çok fazla kuruluşun
bulunmadığına ve ilk-
lerden olmanın avantajını
yaşadıklarına dikkati çeken Sevim, Netyazı
bünyesinde çalışanların hepsinin ve katılım-

cıların da büyük bir çoğunluğunun kadınlar-
dan oluştuğunu söyledi. 

Sınıf mevcudu az

Sevim, Netyazı'nın daha çok sanat, psikoloji
ve felsefe atölyeleri düzenlediğine işaret ede-
rek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yani sanatın
her dalında uzman kişileri konuyla ilgili in-
sanlarla bir araya getiriyoruz. Türkiye'nin ve
dünyanın her yerinden insanların istedikleri
eğitimcilerle ulaşmasını sağlıyoruz. Genelde

sınıf mevcudunu az tutuyo-
ruz. Böylece istifade
etmek istediğiniz ho-
cayla birebir görüşme,
fikrinizi söyleme ve onun
da sizin fikrinizi değer-
lendirmesine imkan sun-
muş oluyoruz. Sınıflarda
karşılıklı etkileşimi çok
önemsiyoruz."

İster telefonda, 
ister çıktı da

Zamansız olarak hazırla-
nan tasarımları edinenler,
yaşadıkları veya sevdikleri
şehrin tasarımını seçerek
sahur ve iftar saatlerini ya-
zarak kullanabiliyor. Her
şehrin bilinen mekanları-
nın farklı özelliklerini öne
çıkarmasıyla da dikkati
çeken tasarımlara
"www.netyazi.com/net-
yazi-atolye-fanus-imsa-
kiyeleri" adresinden pdf
formatında erişilebiliyor.
İllüstratörlerce rama-
zana özel tasarlanan

imsakiyeler, telefon, tablet
ve bilgisayara indirebildiği gibi, çıktı alınarak
da kullanılabiliyor.
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İş Sanat, 30
Nisan Dünya Caz
Günü'nde, Jülide

Özçelik konserini müziksever-
lerle buluşturacak.İş Sa-
nat'tan yapılan açıklamaya
göre, Kovid-19 salgını nede-
niyle İş Kuleleri Salonu'nda
seyircisiz kaydedilen konse-

rin repertuvarında sevilen
halk türküleri de yer alıyor.
Düzenlemelerini Cem Tun-
cer'in yaptığı konserde Özçe-
lik'in "Anan Var Midur?",
"Mecnunum Leylamı Gör-
düm", "Yalan Dünya" gibi tür-
küler ile "Hayat", "Zaman" ve
"Karanlıkta Kaldım" adlı

özgün şarkıları da bulunu-
yor.Gitarda Cem Tuncer, piya-
noda Ercüment Orkut,
kontrbasta Volkan Hürsever
ve davulda Ediz Hafızoğlu'nun
şarkıcıya eşlik ettiği konser,
30 Nisan akşamı İş Sanat'ın
YouTube kanalı ve internet si-
tesinde erişime açılacak.

Dünya Caz Günü’nde
Jülide Özçelik konseri

ŞEHIRLERE ÖZEL
IMSAKIYELER HAZIR

Her dengbej bir
Homeros'tur
Antalya'da, Patara Antik Kenti Kazı
Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık,
güneydoğu geleneğini sürdürerek, 
köyden köye dolaşıp, destanlar ve
hikayeler anlatan dengbejleri, İzmir'de
yaşamış Antik Çağ'ın İyonyalı ozanı
Homeros'a benzeterek, "Her dengbej,
bir Homeros'tur" dedi

AntAlyA'nın Kaş ilçesindeki Patara
Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr.
Havva İşkan Işık, Diyarbakır Valisi

Münir Karaloğlu öncülüğünde başlatılan,
'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' olarak nite-
lendirilen 'Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa
Kültür İnanç Destinasyonu' çalışmalarına da
destek veriyor. Bu kapsamda düzenlenen çalış-
taya da katılan Prof. Dr. Işık, güneydoğu illeri-
nin geleneği olan dengbejleri, Antik Çağ'da
yaşamış İyonyalı ozan, Batı edebiyatının ilk
büyük eserleri kabul edilen 'İlyada' ve 'Odys-
seia' destanlarının yazarı veya derleyicisi ol-
duğu kabul edilen Homeros'a benzetti.

Homeros'da sözleriyle anlatıyor

Deng'in Kürtçe'de ses, 'bej'in ise söylemek,
haber gibi anlamlarda kullanılabildiğini belir-
ten Prof. Dr.
Havva İşkan
Işık, "Dengbej-
ler köyden köye
dolaşıp destan-
ları, hikayeleri
anlatan, ilahiler
söyleyen, sözel
kültür taşıyıcı-
ları. Bu gelenek,
dünyada ilk yazar olarak tarihe geçmiş olan
İzmirli hemşehrimiz Homeros'un da özelliği.
'İlyada' destanının anlatıcısı, 'Odysseia' da ona
atfediliyor ama 'İlyada' en önemli, kesin olanı.
Homeros'un ayrıca ilahileri de var ve gözleri
görmediği için sözle bu destanı anlatan özel-
liğe sahip. Dolayısıyla bu çok kadim Anadolu
geleneğinin kaybolmadığını, Diyarbakır dı-
şında başka coğrafyalarda başka isimlerle ya-
şadığını vurgulamak için bu cümleyi kurdum.
Öyle olduğuna da inanıyorum, her dengbej bir
Homeros'tur aslında. Geçmişten geleceğimize
bir köprü olmasını düşündüm" diye konuştu.

UNESCO listeye almalı

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, dengbejliğin
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültü-
rel Miras Listesi'ne alınması ve bu konuda gi-
rişimlerde bulunulması gerektiği önerisinde de
bulundu. Prof. Dr. Işık, şöyle konuştu: "Bu-
nunla ilgili ne yapılabilir, bu önemli bir gün-
dem. Sanki böyle olsa daha iyi, diyebileceğim
bir düşünce var aklımda. UNESCO'nun Efes,
Göbeklitepe gibi eserlerimizin bulunduğu
Somut Kültürel Miras Listesi var.”

Aşıklık geleneği

“UNESCO'nun önemli bir miras listesi daha
var, bu da İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası Listesi” diyen Işık, “Diyarbakır'daki
dengbejlik geleneğinin UNESCO'nun İnsanlı-
ğın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne
girebilecek düzeyde çok önemli bir olgu oldu-
ğunu düşünüyorum. Mesela bu listede bizden
meddahlık, aşıklık geleneği, Karagöz, Kırkpı-
nar yağlı güreşleri, Türk kahvesi gibi somut ol-
mayan kültürel miraslarımız var. Bu bağlamda
bu listeye çok yakışacak bir olgu olduğuna
inanıyorum. Homeros ve dengbejlerin destan
anlatıcılığı ve toplumsal olguları, hikayeleri
sözlü bir biçimde taşıyıcı olma özelliğini karşı-
laştırıyorum."şeklinde konuştu.

Portleri benziyor

Prof. Dr. Işık, bu benzetmeyle ilgili sosyal
medya hesabından da Diyarbakırlı dengbej
Seyithan Boyacı ve Homeros'un yan yana fo-
toğrafıyla 'Her dengbej bir Homeros'tur' pay-
laşımında bulundu. Prof. Dr. Işık, Homeros'un
Helenistik dönemdeki portresiyle dengbej Se-
yithan Boyacı'nın çok benzediğini de söyledi.

9 asırdır meydan okuyor
Siirt merkezde bulunan ve 9 asır önce Selçuklular döneminde
inşa edilen tarihi Ulu Cami, yıllara meydan okuyor

UlU Cami minaresinin en
eski Selçuklu minarelerinden
olduğunu belirten cami

imamı Nezir Obut, minarenin Küfi ki-
tabeleri, firuze renkli çinileri, çiçek beze-
meleriyle eşsiz bir görünüme sahip
olduğunu söyledi. Obut, "Selçuklu hü-
kümdarlarından Muguziddin Mahmud

emriyle 1129 yılında cami giri-
şinde yer alan kitabeye

göre ilk tevhit yapıldığı
belirtilmektedir. O gün-
den bugüne kadar yak-
laşık 9 asır geçmesine
rağmen camimiz gü-
zelliğiyle, bakımı ve
iştihamıyla göz ka-
maştırmaya devam
etmektedir. 9 asırdır
beri ibadete açık olan
camimiz ile ilgili ola-

rak en kapsamlı ve en

güzel restorasyonlarımız 2006 ve 2012
yılları arasında gerçekleştirilmiştir. O ta-
rihten bugüne kadar camimizde yapılan
restorasyonun ardından gerek ibadet
için camimize gelenler ve ziyaretçi sayı-
sında artış olmuştur. Gerekçe olarak da
camimizin iç kısmı görmüş olduğunuz
gibi bölgede bulunan taşlar ve etrafı ho-
rasan harçlarıyla kaplı olarak göze
çarpmaktadır. Caminin içerisinde hiç
süs yok ve tamamen ecdadın o günden
bugüne kadar bize miras olarak bırak-
tığı şekilde ibadete açık olarak devam
etmektedir" dedi.

9 asırdır cemaatini ağırlıyor

Obut, caminin 9 asırdır cemaatini ağır-
ladığını belirterek, "9 asırdır ibadete açık
olan camimiz mübarek Ramazan ayı
vesilesiyle ziyaretçi sayısında artış ol-
duğu gözlemlenmektedir.” şeklinde
konuştu.

Türkiye'nin 
farklı 

bölgelerinden
ressamlar
tarafından

şehirlere özel 
tasarlanan 
ramazan 

imsakiyeleri
meraklıların
beğenisine

sunuldu

Çocuklar için masallar çıktı
Disney tüm dün-
yada “Cesaret ve İyi-
lik Masalları” adı

altında çocukların ücretsiz ula-
şabileceği bir dijital kitap serisi

çıkardı. Disney Prensesleri’nin
yeni masallarını ilüstrasyonlarla
anlatan 14 kitaplık seri, çocuk-
lara “daha iyi bir dünya için”
ilham vermeyi amaçlıyor. Bu

kapsamda Türkiye’de Ariel, Ra-
punzel, Moana, Sindirella ve
Elsa’nın yeni masalları Disney
hayranı çocuklar ve ailelerin be-
ğenisine sunuluyor. 

ÇALIŞMA
4 AY

SÜRDÜ



Turkish Airlines Euroleague son 8 eşleş-
mesi 3’üncü maçında Anadolu Efes, deplas-
manda Real Madrid'e 80-76 mağlup oldu.
Bu sonuçla seride ilk mağlubiyetini alan
Anadolu Efes, eşleşmede 2-1 önde bulunu-
yor. Turkish Airlines Euroleague son 8 eşleş-
mesi 3’üncü maçında Anadolu Efes,
deplasmanda Real Madrid’e konuk oldu.
Maçın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sonuçlandı.
2’nci periyotta maça ağırlığını koymaya baş-
layan Efes, ilk yarıyı 38-28 önde kapattı.
3’üncü çeyrekte iki takım da hücumda etkili
performans sergilerken, karar çeyreğine Ana-
dolu Efes, 58-48 önde girdi. Mücadelenin bi-
timine 5 dakika kala 74-61 öne geçen
Anadolu Efes, bu dakikanın ardından sadece
2 sayı buldu ve rakibine 80-76 mağlup oldu.
Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride ilk
mağlubiyetini aldı. 4’üncü maç öncesi seride
2-1 önde olan Efes, perşembe günü oynana-
cak karşılaşmayı kazanması halinde adını
son 4 takım arasına yazdıracak. DHA
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F utbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile
çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe,
Alanyaspor deplasmanından mutlu ayrılmak

istiyor. 72 puanla 2’nci sırada yer alan sarı-lacivert-
liler, Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hanesine
yazdırarak şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız
devam etmek istiyor. Sarı-lacivertli ekipte, Aytemiz
Alanyaspor maçında 5 futbolcu görev alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpı-
nar, Diego Perotti ve Nazım Sangare’nin yanı sıra
kart cezalısı olan İrfan Can Kahveci, mücadelede
forma giyemeyecek.Öte yandan Fenerbahçe’de;
Gökhan Gönül, Pelkas, Sosa, Tisserand, Ferdi Ka-
dıoğlu, Caner Erkin, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş
sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular kart
görmeleri durumunda 39’uncu haftada oynanacak
BB Erzurumspor maçında görev alamayacak.

Mesut Özil forma giyebilir

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu
Mesut Özil’in Alanyaspor maçı ile yeniden forma-
sına kavuşması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte sa-
katlığı son bulan ve takımla idmanlarda yer alan
Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belö-
zoğlu’nun görev vermesi durumunda 56 gün sonra
forma hasretine son verecek. En son ligin 28’inci
haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma
giyen Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle 67’nci daki-
kada mücadeleye devam edememişti.Futbol A
Takım Direktörü Emre Belözoğlu’nun Alanyaspor
maçına şu 11’le çıkması bekleniyor: “Harun, Gök-
han, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert
Hakan, Ozan, Pelkas, Valencia.” DHA

Bacuna Kadıköy
yolcusu olabilir

Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşik-
taş ve Galatasaray ile şampiyon-
luk yarışı veren Fenerbahçe, bir
yandan da önümüzdeki sezonun
transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İngiliz basınından YorkshireLi-
ve'ın haberine göre, sarı lacivertli-
ler İngilitere'nin bir alt ligi olan
Championship'te mücadele eden
Huddersfield Town'da forma
giyen orta saha oyuncusu Juninho

Bacuna'yı transfer etmek istiyor.
Sezon sonu sözleşmesi sona ere-
cek olan Bacuna için Fenerbah-
çe'nin kısa süre içerisinde hamle
yapması bekleniyor.

Rangers da devrede

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbol-
cuyla uzun süredir ilgilendiğinin
belirtildiği haberde Juninho Ba-
cuna için İskoç ekibi Glasgow

Rangers'in de devrede olduğu öğ-
renildi. Ayrıca, Huddersfield
Town'un 23 yaşındaki futbolcuyla
istemesi halinde sözleşmesini bir
sene daha uzatabileceği vurgu-
landı.2018 yılından beri Hudders-
field Town'un kadrosunda yer
alan Juninho Bacuna, İngiliz eki-
biyle bu sezon ligde 41 maçta
forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik
katkı sağladı. DHA

Anadolu Efes’in
yüzü gülmedi

Süper Lig’in 38’inci haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile
bu akşam mücadele edecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda
saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal
Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise 
Serkan Olguncan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek

FENERBAHCE
ZAFER PESINDE

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield
Town'da forma giyen orta saha oyuncusu Juninho Bacuna ile ilgilendiği
iddia edildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Hollanda'yı orta saha
için sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde hamle yapması bekleniyor

Galatasaray’a
sürpriz isim
Seçim gündemi ve Fatih Terim’le ilgili
belirsizliğe rağmen yeni sezon için transfer
çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın listesine
sürpriz bir isim girdi. Premier Lig ekibi Burn-
ley ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan
Johann Berg Gudmundsson menajeri
tarafından Sarı-Kırmızılılar’a önerildi
Seçim gündemi ve Fatih Terim'le ilgili belirsizliğe rağmen
yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasa-
ray'ın listesine sürpriz bir isim girdi. Takvim'in haberine
göre; Premier Lig ekibi Burnley ile sözleşmesi sezon so-
nunda bitecek olan Johann Berg Gudmundsson menajeri
tarafından Sarı-Kırmızılılar'a önerildi. Yönetim konuyu
teknik heyete iletirken, İzlandalı yıldızla ilgili gerekli araştır-
maların başladığı öğrenildi. Hücumun her iki kanadında
da forma giyebilen Gudmundson bu sezon 18 maçta
görev aldı. Ağları 2 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu İz-
landa Milli Takımı'yla 79 maça çıktı ve 8 gol attı. Daha
önce Charlton ve Alkmaar formasını giyen Gudmunds-
son etkili sol ayağı ve fizik gücü ile tanınıyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftaya girilir-
ken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3
puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta
yeni sezonun transfer çalışmalarına da baş-
landı. Kadrosunda stoper hattında Vida,
Welinton ve Montero'yu bulunduran Siyah-
beyazlılar, Alanyaspor ile sezon sonunda
sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı
Caulker için harekete geçiyor. Beşiktaş, yeni
sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bon-
servislerini almak adına görüşmelerini sür-
düren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan
Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile
temas halinde. Kartal, yeni sezon için kad-
rosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef
ise bir yerli ve bir yabancı transferi. Sabah'ın
haberine göre; Teknik direktör Sergen Yal-
çın, bu mevki için özellikle Alanyaspor for-
masını giyen Steven Caulker'i istiyor.
Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi hazi-
ran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için
yönetime olumlu rapor verdi.

1 milyon Euro'nun altı

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek
olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 mil-
yon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı
planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven
Caulker ile pazarlık masasına oturacak.

Süper Lig 'de Fatih Karagümrük forması
giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, eski ta-
kımı Paris Saint Germain'in Şampiyonlar
Ligi'ndeki şansını Fransız basınına değerlen-
dirdi. Mevlüt Erdinç, "Eski bir PSG futbol-
cusu olarak PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde
şampiyon olabileceğine inanıyor musun?"
şeklindeki soruya "İnanıyorum. Geçen sezon
finale çıktılar. Bu sezon Paris, çeyrek finalde
özellikle geçen sezon Bayern'e karşı finalde
yaptığı hatalardan ders çıkarmış bir izlenim
verdi. Şahsen, Paris'in bir destekçisi olarak ,
PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde sezonu oldu-
ğunu hissediyorum. Bu beni tuhaf yapıyor
çünkü final İstanbul'da, ligde takımımla oy-
nadığımız Atatürk stadında... Paris'in bu
stadda İstanbul'da şampiyon olacağı izleni-
mine kapılıyorum. Bu benim için bir işaret"
cevabını verdi. Mevlüt ayrıca, "Bayern çok
büyük bir takım ama PSG'nin bireysel yete-
nekli futbolcuları daha fazla. Manchester
City bu niteliklere sahip olabilir ama PSG
bugün Avrupa'nın en iyi kulübü. Türkiye'de
bile öyle görülüyor, herkes PSG yılı oldu-
ğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Caulker bombası

PSG’ye inanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk karşı-
laşmasında Real Madrid, İspanya'da ağırladığı
İngiliz rakibi Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Alf-
redo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan müca-
delenin 14'üncü dakikasında Chelsea Pulusic'in
golüyle öne geçerken, Real Madrid 29'uncu daki-

kada Benzema'nın golüyle eşitliği sağladı. Müca-
delede başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, ilk
maçta aldığı beraberlikle avantajı ele geçirdi.
Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde rövanş müca-
delesi ise 5 Mayıs'ta Chelsea'nin ev sahipliğinde
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. 

Chelsea, Real Madrid karşısında güçlü



G ündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan
Gökçe, önemli açıklamalarda bulundu. İstan-
bulAmatör.Com'dan İskender Kordu'ya konu-

şan Gökçe, "Biz bunu her zaman  söyledik. Yine de
söyleyeceğiz. Çatalcaspor'u biz 2007 yılında aldığımız
zaman kulüp neredeyse kapatılma noktasına gelmişti.
Aradan geçen zaman içerisinde o kadar güzel işler
yapmışız ki Çatalcaspor'u 2014 yılında tarihinde ilk
kez profesyonel 3.Lige çıkardık. Tarihinde ikinci kez
Play Off oynuyoruz yine Kadir Hoca farkıyla. Her
zaman söylüyoruz: bu başarılar futbolcuların, yöneti-
min, teknik heyetin ve taraftarların  birlik ve beraberlik
içinde çalışmasıyla gelmiştir. Kulübümüze zarar veren
insanların adını ağzına bile almaz. Kulübe kim katkı
sağladıysa da ismi her zaman en iyi şekilde söylenir.
Biz iyi bir başarı ivmesi yakaladık. Bu ivmemizi devam
ettirmek istiyoruz. Eğer biz Çatalcaspor'a zarar veren-
leri tespit edip de neşteri ilk başta vursaydık şu anda
Soma'nın yerinde biz olabilirdik." diye konuştu.

Gereken neyse yaparız

Çatalcaspor'un Çatalca'nın ortak sevdası olduğunu
ifade eden Gökçe "Öncelikle biz her zaman insanlarla
dost olmak için çaba gösterdik. Çatalcaspor Çatal-
ca'nın ortak sevdasıdır. 1942 yılında kurulmuş ve is-
mini hiçbir zaman şaibe ile kullandırmamıştır. Bundan
sonra kullandırmayacağız da. Çatalcaspor'a güzel
ivme kazandıranları da tarih yazacak Çatalcaspor'a
zarar verenleri de yazacak. Ve bu sene Çatalcaspor'un
üstünde türlü türlü oyunlar oynandı. Hamdolsun
mevcut yönetimle birlikte dayanışma çerçevesinde ba-
şarılı bir şekilde takımı buralara kadar taşıdık” dedi.

Belediye ile aramızı açamazlar

Çatalcaspor ile Çatalca Belediyesi’nin arasını açmaya
çalışan insanların olduğunu, bu kişilerin Çatalca Bele-
diyesi’nin Çatalcaspor’a destek vermesinden dolayı
büyük bir rahatsızlık duyduğunun altını çizen Gökçe
“Ayrıca Çatalca Belediyesi ile Çatalcaspor'un arasına
nifak tohumları ekmek isteyen insanlar var. Sayın Be-
lediye Başkanımız Mesut Üner her zaman Çatalcas-
por'a destek veriyor. Çatalcaspor'un nasıl yönetildiğini
de gayet iyi biliyor. 2019 yılında da Çatalca halkı Sayın
Belediye Başkanımıza destek vererek ilçenin anahtarını
teslim etmiştir. Çatalca halkının destek vererek seçtiği
bir belediye başkanının Çatalcaspor'a destek verme-
sinden daha doğal ne olabilir? Bir önceki dönem bele-
diye başkanımız da Çatalcaspor'a nasıl destek
vermişse bu dönemde de belediyemizle elele kenetle-
nerek Çatalcaspor'u hep birlikte daha iyi noktalara ta-
şıyacağız. Şu anda belediye başkanlığımızı yapan
Sayın Mesut Üner de 6 sene başkan vekilliğimizi yap-
mıştır. Kendisi halen İASKF yönetiminde aktif olarak
görev yapmaktadır. Her zaman sporun içindedir.
Zaten ilçe sporumuza da katkıları ortadadır. Çatalcas-
por ne Hasan Gökçe'nin ne de Mesut Üner'indir. Tüm
Çatalcalılar'ındır. Biz hiçbir zaman bu koltuklarda otu-
rurken siyaset gözetmiyoruz. Çatalcaspor'un etrafında
kenetlenmek zorundayız. Şu anda dev bütçelerle bir
çok şehir ve ilçe takımının düştüğü durum ortadadır.
Bizler Çatalca Belediyesi ve belediye başkanımız Sayın
Mesut Üner'in destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyo-
ruz. Bu yüzden burada bir kez daha bizlere verdiği

maddi ve manevi destek için Çatalca Belediye Başka-
nımız Sayın Mesut Üner'e bir kez daha teşekkür edi-
yorum. Ayrıca göreve geldiği günden bugüne kadar
bilgi ve birikimiyle Çatalcaspor'u bu noktaya taşıyan
teknik direktör Kadir Akbulut'a, sportif direktörümüz
Hasan Türkyılmaz'a ve kulüpte çalışan tüm emekçi-
lere sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çatalcaspor önüne bakıyor

Çatalcaspor olarak yürüdükleri bu yolda sezon başın-
dan beri çeşitli entrikalarla karşı karşıya kaldıklarını,
bunları da Play Off'un  ardından kamuoyu ile paylaşa-
yacağını, şu anda tek gündemlerinin 2.Lig olduğunu
ifade eden Gökçe "Biz bunları Play Off'tan sonra ön-
celikle adaletli, gerçeği yansıtan çok değerli basın men-
suplarıyla canlı yayında gündeme getireceğiz. Bir
takımın hocası rakip takımın herhangi bir elemanını,
mensubunu kendi konakladığı otele getirebilir mi? Ay-
rıca getirdiği bu kişilerle kendi mevcut oyuncularının
görüşüp anlaşmasına nasıl müsaade eder? Bunları ya-
kında öğreneceksiniz. Sadece bunlar değil. Şu anda
susmamın nedeni 2.Lig hedefimizdir. Tek gündemimiz
2.Lig. Şu an ilçe bütünleşmişken bu havanın bozulma-
sına izin vermem. Ancak herkes şunu bilsin ki sezon
başından beri çatalcaspor'a yapılan  ayak oyunları gün
yüzüne çıkacaktır. Ayak oyunlarına rağmen belediye
başkanımızın desteği ve gücüyle, yönetimin dik duru-
şuyla bütün engelleri aşarak bu noktaya geldik. Bu sü-
reçte hiç olmayacak yalan dolan haberlerle
yıpratılmaya çalışıldık. Ancak abdestimizden şüphe-
miz omadığı için ve Çatalcaspor'a neler kattığımızı
tüm Çatalca halkı bildiği, bunları da Çatalca halkı
gayet iyi tanıdığı için bu engelleri tek tek aştık. Çatal-
caspor'u bu konuma getiren başta şahsım, rahmetli
Rıfat Hocayla, birbirinden değerli yöneticilerimizle bir-
likte buraya getirdik. Büyüklerimizin söylediği bir söz
vardır: Meyve veren ağaç taşlanır. Ama bunlar ağacı
kökünden sökmek istediler. Ama Allah bizimle bera-
ber. Allah doğrunun yanında. Çatalcaspor'a daha
sezon başında, takım kurulmadan önce yapılan tüm
oyunları boşa çıkarttık. Bu oyunları yapanların hepsi
deşifre olacaktır." ifadesini kullandı.

En son imzayı başkan atar

Çatalcaspor'da her zaman bir transfer komitesi oldu-
ğunu, transferin bitme noktasında son kararı hep ken-
disinin verdiğini kaydeden Gökçe "Çatalcaspor'da her
zaman bir transfer komitesi vardı. Bu transfer komite-
sini başkan belirler. Transfer görüşmeleri sporcularla
transfer komitesi arasında geçer. En son imzayı da
başkan atar. Başkan demeden bu kulüpte hiçbirşey
olmaz." dedi. Çatalcaspor'da forma giyen topçuların
kimsenin adamı olmadığını kaydeden Gökçe "Bu ku-
lüpte forma giyen topçular ne başkanın, ne yöneticile-
rin, ne  de hocanın topçuları değildir. Çatalcaspor'un
topçularıdır. Bunu herkes bilmeli. Bu kulübe öyle zarar
vermek istendi  ki topçuların arasına bile nifak tohum-
ları sokuldu. Devre arasında bu oyuncularla yolları-
mızı ayırdık. Neden? Çünkü bu topçular bizim
topçularımızken başka kulüplerle ve topçuların ba-
şında olan kişi tarafından görüşmelerine müsaade
edildiğini  gördük. Biz bunlara asla müsaade etmiyo-
ruz, etmedik ve gereğini yaptık. Devre arasında yaptı-
ğımız herbiri birbirinden değerli arkadaşlarımızla yola
devam ettik. Bu transferler esnasında Engin Özdemir
hocamıza da teşekkür ediyorum. Kıymetli teknik di-
rektörümüz, bizde daha önce 7 sene hocalık yapan
Kadir Akbulut Hocamıza da bundan sonraki süreçte
başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muzaffer MUYAN

Sevdiklerimiz 
tek tek gidiyor...

T am bir yıl oldu... Pandemi belası tarihte eşi
benzeri görülmemiş bir bela. Allah hepimizi
korusun sevdiklerimiz tek tek gidiyor bir hiç

uğruna bir ihmali uğruna Ne yazıkki herkesin en
sevdiklerini alıp gidiyor kiminin komşusunu anne-
sini babasını en yakın arkadaşını öyle zamansız alıp
gidiyor ki elimizden bir şey gelmiyor için için ağlar-
sın ama çaresiz kalıyor insan. 

Yaklaşık bir hafta önce Türkiye Karete Federas-
yonu Başkanımız Sayın Esat Delihasan'ı maalesef
lanet olası virüs yüzünden kaybettik sadece Türk
spor camiası değil dünya kamuoyu ağladı hala ina-
namıyorum...

Nasıl oldu bir anda melek oldu aramızdan uçtu
gitti mekânı cennet olsun. Türk karatesini inanılma-
yacak kadar zirveye taşıdı hayal dahi edemeyeceği-
miz başarıya ulaştırdı. 2021 Tokyo olimpiyatlarına
8 sporcu vereceğimiz zaman aramızdan ayrıldı gitti
çok istiyordu olimpiyat oyunlarında başarımızı ba-
şarılarını görmek ama maalesef olmadı bizi bıraktı
gitti görev şehidi başkanımıza Allahtan rahmet 
dilerim.

Sevgili başkanım emin ol gözün arkada kalma-
sın geride öyle bir başarı bıraktın ki kimsenin kolay
kolay yakalamayacağı başarıyı senin sporcuların
teknik ekibin başaracak karate camiamız seni çok
seviyor ve çok özleyecek sen rahat uyu can başka-
nım biliyor musun sen cennete giderken hani sana
kızanlar olmuştur inan onlar bile üzüldü bu üzüntü-
leri görseydin çok mutlu olacaktın ama sen orada
bizleri görüyorsun camiamız seni ne kadarda sevi-
yormuş bu sevgiyi gördüğümde inan çok mutlu
oldum. 

Milli takım bugün Lizbon'a uçtu olimpiyat 
kotası maçları için hepsi herkes senin için yarışacak
Emin ol inşallah sekizde sekiz yapıp tokyo olimpi-
yatlarına sekiz sporcumuzla gideceğiz sen rahat
uyu sen bizi görev şehidimizsin seni asla 
unutmayacağız. 

Değerli okuyucularım birçok hocamızı pandemi
dolayısıyla kaybettik 2 gün önce wadoryu ekolünün
değerli hocası Türk karatesinin kurucularından de-
ğerli hocamız aydın ince hocamızı kalp krizi sonucu
kaybettik merhum hocamıza Allah'tan rahmet dile-
rim camiamızın başı sağ olsun ailesine sabırlar
dilerim. 

Spor kulüplerine destek olunmalı

Sevgili okuyucularım 17 mayısa kadar tam ka-
panma dolayısıyla bir çok hocamız salonlarını ka-
patacak bir çok hocamız zor durumda kalacak bu
pandemi döneminde spor bakanlığımız en azından
kulüplere destek olmalı ayrım gözetmeksizin faal
olan kulüplere bir can suyu vermeli bu salonlar sa-
yesinde insanlar spor yapıyor çocukları kötü alış-
kanlıklardan kurtarıyorlar yazıktır günahtır salon
işleten hocalarımıza destek olunmalı. 18 günlük ka-
panma bir çok sıkıntılarında getirecek moral moti-
vasyonu bozulmuş borç batağında olan hocalarımız
sporcu nasıl yetiştirecek hiç olmazsa kira yardımı
kumanya yardımı yapılması gerekir insanlar evle-
rine ekmek götüremez oldu. Son bir yıldır zaten çok
zor günler geçiren spor kulüplerimize mutlaka
maddi destek olunmalı destek olalım gelecek nesil-
leri kayıp etmeyelim spor camiamızın ve tüm insan-
lığın bu Pandemi belasından kurtulması dileğimle
hepinize sağlıklı günler dilerim...
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Çatalcaspor Kulüp Başkanı Hasan Gökçe, 2007'de göreve geldiklerinde
kulübün kapanma noktasına geldiğini, Çatalcaspor'u 2014 yılında 
3. Lig'e çıkardıklarını, ikinci kez Play Off oynayacaklarını söyledi

play off'ta karşılarına kim çıkarsa çıksın ellerinden geleni yapa-
caklarını dile getiren Gökçe "Bizim için elbette rakip önemli ama
kim çıkarsa çıksın en iyisini yapmak için gayret göstereceğiz. in-
şallah, Cenabı allah'ın izniyle buradan çıkmak istiyoruz. Gayret
bizden, takdir allah'tan. Çıkamasak da dünyanın sonu değil. Biz
takıma ve teknik direktörümüz kadir  akbulut'a güveniyoruz. ilçe
olarak kenetlendik. Bizi bu süreçte arayan siyasi ilçe başkanla-
rına, STk yöneticilerine, kulüp başkanlarımıza, taraftarlarımıza,
halkımıza ve etrafımızda bizleri seven ve destek veren herkese
teşekkür ediyoruz. Bu sürecin bitmesinin ardından genel açıkla-
malarım olacak. Spor muhabirlerimiz ve ilçemizin kıymetli arka-
daşları  ile birlikte bu süreç hakkında gerekli açıklamaları
yapacağız. Tabi ki kıymetsizler, haberleri doğru olmayan, yalan
yanlışlarla değil." şeklinde konuştu.

GAYRET BiZDEN, 
TAKTiR ALLAH'TAN

Tepecik havlu attı
TFF 3.Lig 2.Grup'ta Play Off mücadelesi veren B.Çekmece Tepecik zorlu 
deplasmanda Nazilli Belediyespor’a 2-0 yenilerek umutlarını seneye bıraktı
Şampiyonluk umutlarını son haftaya ta-
şıyan nazilli Belediye sahadan muhammet
ali ve aytaç’ın attığı gollerle galip ayrılarak
3 puanın sahibi oldu. Deplasmana önemli
eksiklerle çıkan B.Çekmece Tepecikspor
rakibi önünde son dakikaya kadar yenilme-
sine rağmen iyi bir mücadele ortaya
koydu. karşılaşmaya hızlı başlayan nazilli
Belediyespor, muhammet ali, aytaç ve
mert ile ilk dakikalardan itibaren gol ara-
maya başladı. Üst üste golleri kaçıran na-
zilli ekibinde 36’ncı dakikada Tamer’in sağ
kanattan açtığı ortasında muhammet
ali’nin muhteşem kafa vuruşuyla golü
bulan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde
kapattı. ikinci yarıya da hırslı ve etkili baş-
layan nazilli ekibi, muhammet ali ve
Hasan ile sayısız gol fırsatını değerlendire-
medi. 10’a yakın gol pozisyonunu ağlarla
buluşturamayan Siyah inciler, 90+2’de
aytaç’ın plasesiyle maçın 2-0’lık skorunu
tayin etti.

Maçın detayları

Dk.8) Bünyamin’in ceza yayı üstünden vur-
duğu şutunda defanstan dönen topa 6 pas
sol çizgisinde vuran muhammet ali’nin rö-
veşatasında kaleci Furkan topu iki ham-
lede güçlükle kontrol etti. Dk.10) aytaç’ın
sağ kanattan açtığı ortasında rakip ceza
yayı üstünde topu kontrol edip vuran meh-
met akif’in şutunda kaleci Furkan’ı aşan
top üst direği sıyırdı. Dk.15)Tamer’in sağ
kanattan açtığı ortasında penaltı nokta-
sında topa vuran aytaç’ın yarım volesinde
seken topu 6 pas içinde tamamlayan
mert’in kafa şutunda meşin yuvarlak üst-
ten auta çıktı.Dk.26) mert Çapar’ın sol ka-
nattan açtığı ortasında 6 pas arka
çizgisinde topa uçarak vuran Sefa’nın şu-

tunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Dk.36) Tamer’in sağ kanattan açtığı orta-
sında Büyükçekmece defansında yaşanan
karambolde topa yükselerek vuran mu-
hammet ali’nin kafa şutunda meşin yuvar-
lak kaleci Furkan’ın uzandığı köşeden
ağlarla buluştu: 1-0. Dk.40) Selim’in pa-
sıyla buluşan oğuzhan’ın 30 metreden vur-
duğu sert şutunda kaleci Hasan’ı aşan top
yan direği sıyırarak auta çıktı. Dk.45) oğuz-
han’ın sağ kanattan kullandığı köşe atı-
şında ceza alanı içinde topa yükselerek
vuran yunus’un kafa şutunda yerden seken
top üst direği sıyırdı.

İkinci yarıda umut vermedi

Dk.62) mehmet akif’in ceza alanından aç-
tığı uzun pasla buluşan mert Çapar, rakip
defans oyuncusu umut kerem ile ikili mü-

cadeleye girdi. Rakip ceza alanına sokula-
rak penaltı noktası üzerinde vurduğu şu-
tunda kaleci Furkan’ın yanından geçerek
ağlara giden topu, defans oyuncusu umut
son anda dokunarak kornere çeldi. Dk.68)
Serkan’ın kendi ceza sahasından attığı
uzun pasında rakip ceza alanı içinde pen-
altı noktasında topla buluşarak vuran
Hasan Demir’in şutunda kaleci Furkan’ı
aşan top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
Dk.75) muhammet ali’nin ceza yayı üzerin-
den aktardığı pasla buluşan mert Çapar’ın
kontrol edip vurduğu sert şutunda meşin
yuvarlak kaleci Furkan’ın üstünden auta
çıktı. Dk.90+2) Hasan’ın sol kanattan ak-
tardığı ara pasında topla buluşan aytaç,
rakip ceza alanına çalımlarla girdi. ay-
taç’ın plasesinde top kaleci Furkan’ın sa-
ğından ağlarla buluştu: 2-0. BuRak ZiHni

Silivri’den
5’i 1 yerde!
Kümede kalma mücadelesi veren
Silivrispor, evinde konuk ettiği Siirt İl Özel
İdare'yi 5-1 gibi farklı bir skorla devirerek
umutlarını son haftaya taşımış oldu
TFF 3.Lig 4.Grup'ta kümede kalma mücadelesi
veren Silivrispor, evinde konuk ettiği Siirt İl Özel
İdare'yi 5-1 gibi farklı bir skorla devirerek umutla-
rını son haftaya taşımış oldu. Silivri Stadı'nda oy-
nanan maçta sezonun
en farklı galibiyetine
imza atan Mavi Kırmı-
zılılar puanını 35'e yük-
selterek bitime bir hafta
kala kendini yarışın
içinde tuttu. Maç bo-
yunca oyunun kontro-
lünü elinde tutan ev
sahibi ekip gol perdesini
6.dakikada Tufan Deniz
açtı: 1-0. 45. dakikada
sahneye çıkan Muhammet ilk yarının skorunu
belirledi: 2-0. İkinci yarıya da hızlı başlayan Siliv-
rispor santra vuruşu ile birlikte 46'ıncı dakikada
Gökhan Göksu’nun uzaktan sert şutuyla du-
rumu 3-0 yaptı. Müsabakanın 69.dakikasında
konuk takım Barış ile durumu 3-1 yaptı. Silivris-
por bu gole 82.dakikada Şehmus ile yanıt verince
skor 4-1'e geldi. Maçın 84.dakikasında Tufan
maçın skorunu  ilan etti: 5-1. BARIŞ KIŞ

Hasan
Gökçe,

Çatacalspor’a
ilişkin
önemli
bilgiler
verdi.
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S erebral Palsi (SP) hastası çocukların
ömür boyu özel eğitim görmesi gerekir-
ken, erken tanı ve tedaviyle iyi gelişme

sağlanabiliyor. Erken doğum sırasında 45 da-
kika nefessiz kaldığı için Serabral Palsili ola-
rak doğan 33 yaşındaki Tuğba Erbilen de
özel eğitimler sayesinde bir başarı hikayesine
imza atıyor. SP teşhisi 1.5 yaşında konulan ve
ailesi tarafından Spastik Çocuklar Vakfı’na

yönlendirilen Erbilen, 4.5 yaşından itibaren imkansızı başa-
rarak yürümeye başladı. Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi’ni
ikincilikle bitiren Erbilen, İstanbul Ticaret Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü’nden de ikincilikle mezun olduktan sonra, İstan-
bul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde
master yaptı. Şimdi gelin bu başarılı kadının öyküsünü bir
de kendisinden dinleyelim...

nTuğba Hanım hikayenizi, sizden öğrenebilir miyiz?
İsmim Tuğba Erbilen Gültekin. 20 Eylül 1985’te İstanbul’da,
olması gerekenden 40 gün önce doğdum. Dünyaya geldiğim
ilk 45 dk. hiç nefes almadığım için, oksijensiz kalma sonucu
Cerebral Palsy’li oldum. Çeşitli tedaviler sonucunda ilk kez 4,5
yaşında yürüdüm. Şu an 35 yaşındayım ve halen fizik tedavi
çalışmalarıma devam ediyorum. İstanbul Ticaret Üniversite-
si'nde Psikoloji (burslu) okudum ve İstanbul Üniversitesi'nde
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans programını ta-
mamladım. Her iki okulumu da bölüm ikincisi olarak bitir-
dim. Sonrasında 13 yıl özel bir holdingde  farklı
pozisyonlarda çalıştım. Şu anda psikolog ve engelli olarak ya-
şadıklarım doğrultusunda engelli miniklere ve ailelerine, özel
bir klinikte psikoterapi hizmeti vererek kılavuzluk etmeye çalı-
şıyorum. Eş zamanlı olarak engel türüm olan Cerebral
Palsy’nin farklı platformlarda bilinirliğinin arttırılması ve top-
lumun engelliye bakış açısının değiştirilmesi için okullarda,
üniversitelerde, kamu ve özel kuruluşlarda konuşmalar yap-
makta, seminerler vermekteyim. Çağırıldığım her yere gidiyo-
rum. Tabii ki pandemi döneminde daha çok online
paylaşımları tercih ediyoruz. Son 8 yıldır sivil toplumda da
aktif olarak görev almaktayım. Sivil Toplumun farklı alanla-
rında çeşitli görevlerde bulundum. Sosyal Sorumluluk ve Gö-
nüllülük projelerine liderlik ettim ve etmeyi sürdürüyorum.
Deneme, öykü ve çeşitli blog yazıları yazıyorum.

nSerebral Palsi teşhisi size tam olarak ne zaman kondu?
Yaklaşık olarak iki yaşımdayken o zamanki çocuk doktorum
teşhis koymuş. O yıllarda bu erken bir teşhis sayılabilir aslında,
çünkü SP o zamanlar pek de bilinen bir engel türü değil. Gü-
nümüzde bile her doktorun çok iyi bildiği söylenemez. Bu
yüzden doğum sırasında ya da 3 yaşına kadar kaza, travma,
düşme, ateşli hastalık geçiren ya da gelişimsel olarak farklı ol-
duğu hissedilen tüm çocukların uzman bir çocuk nöroloğuna
muayene ettirilmesini tavsiye ediyorum.

nSerebral Palsi tanısı almış insanlara çok iyi bir örneksiniz.
Siz yürümeye nasıl başladınız?
Teşhisten sonra annem araştırmaları sonucunda Türkiye
Spastik Çocuklar Vakfı’nı bulmuş ve ilk fizik tedavi çalışmala-
rımıza başlamışız. Ama dönüm noktamın annemin beni Al-
manya’da bir nöroloğa muayene ettirmesi olmuş diyebilirim.
Nörolog anneme ‘Kızınızın potansiyeli var ama günlük ha-
yatta yapması gereken şeyleri ve öz bakım becerilerini kendi
kendine yapabilmesi için onu zorlayın. Örneğin, ayakkabı
bağlamayı öğrenmesi için ayakkabısının 50-100 kere çözüp
çözüp bağlaması için onu teşvik edin. İlk başta yapması çok
uzun sürecek ama tekrar ettikçe daha hızlı yapmayı başara-
cak. Tabii ki bunun yanında yoğun fizik tedaviye de devam et-
memi tavsiye etmiş. Annem bu tavsiyelere harfiyen uymuş ve
4,5 yaşında yürümeye başlamışım. Ama tabii ki bu her CP’li
çocuk için farklı gelişen bir süreç, 8 yaşında yürüyen CP’li ar-
kadaşlarımda var. Önemli olan sürekli gelişim kaydedebilmek.

nSerebral Palsi tanısı almış bir çocuğun yaşadığı 
zorluklar nelerdir?
Tıbbi anlamda soruyorsanız, 0-3 yaş arasında beyin veya
beyinciğin herhangi bir sebeple hasar alması sonucunda
oluşan bir engel türü CP. Hasar alan bölgeler, vücuttaki
hangi kasları yönetiyorsa çocuk bu konuda sıkıntı yaşıyor

ve o kaslarını tam olarak kontrol edemiyor. Bu da o uz-
vunu kullanmakta kısıtlılıklar yaşamasına neden oluyor.
Örneğin, kollarını kullanmakta zorlanıyorsa; yemek yeme,
bardak-kalem tutma gibi eylemlerde zorlanıyor. Dil-dudak
gibi kaslarına hakimiyeti kısıtlı ise, telaffuz bozukluğu yaşı-
yor. Bacak kaslarında kullanım kısıtlılığı varsa, yürüyemi-
yor gibi örnekler verebilirim. Her CP’li bu ve benzerlerinin
birini ya da birkaçını aynı anda yaşıyor olabilir. Sosyal an-
lamda ise, toplumsal ayrımcılıkla sürekli yüz yüze kalıyo-
ruz maalesef. Sokakta dik dik bakanlar, yüzümüze karşı
‘tüh tüh’ diyenler, ailemize ‘Allah yardımcınız olsun.’ diyen-
ler, imza toplayıp okuldan kovdurmaya çalışanlar vs. vs. 

nBaşarılı bir öğrenciymişsiniz, okul 
hayatınızdan bahsedebilir misiniz?
Çalışkan bir öğrenci olmamı an-
neme borçluyum. Her akşam
okuldan gelip biraz dinlen-
dikten sonra ödevlerimi
yapmama yardım ederdi.
Engelli olmayan öğren-
cilere göre her zaman
daha fazla çalışmam
gerekti. Örneğin, bi-
rinci sınıfta dik çizgi,
eğik çizgi gibi çalış-
maları sınıf arkadaşla-
rım 3 sayfa yapıyorsa,
ben altı sayfa yapıyor-
dum ki, el kaslarım
daha da güçlensin ve
daha iyi kontrol edebile-
yim. İlk yıl bu şekilde düzenli
çalışma alışkanlığı kazanmış
oldum ve bunu öğrenim hayatım
boyunca sürdürdüm. Lise ve üniversi-
tede sınav haftalarından iki hafta önce başlar-
dım çalışmaya. Son dakikaya bırakmamak başarımdaki en
büyük etkendi bence. Aslına bakarsanız, engelli bireyler
eğer yeteri kadar desteklenirlerse hep çalışkan olma eğili-
minde olurlar. Çünkü, çocukluğu boyunca bedensel kısıtlı-
lıkları nedeniyle başarılı olma duygusunu neredeyse hiç
yaşayamıyorlar. Eğer akademik anlamda çalışınca başara-
bildiklerini görürlerse bu onları çok motive ediyor. Bu yüz-
den akademik anlamda gerekli desteği görebilmeleri çok
çok önemli.

nYaşadığınız onca zorlukla karşı karşıya kalınca, 
hiç isyan ettiğiniz oldu mu?
Olmaz mı, özellikle ergenlik ve ilk gençlik yıllarımda ‘Neden
ben?’ ‘Başkaları kolayca yürürken neden ben bunun için aşırı
çabalamak zorundayım?’ ‘Bu neden benim başıma geldi?’
diye o kadar çok düşündüm ki. Bunları psikoterapi sayesinde
aştım diyebilirim. Farklı oluşunuzu anlamlandırabildiğinizde,
yani hayatınıza bir anlam katabildiğinizde isyanınız geçiyor.
Ama bu tabii ki çocukken başarabileceğiniz bir şey değil. Ruh-
sal olgunluk gerektiriyor. Bu süreçte psikoterapi ve kişisel geli-
şim kitaplarının çok faydası olduğunu söyleyebilirim. Her
birey için yaşadığı farklılıkların anlamı farklıdır tabii ve birbiri-
mizinkini kopyalayamayız.  Çocukluk çağında ise, hiç engelli
arkadaşım olmaması benim için durumu travmatikleştirmiş
diyebilirim. Bu yüzden, engelli çocukların ailelerine hem en-
gelli hem engelli olmayan çocuklarla arkadaşlık edebilmeleri
için uygun ortamlar yaratmalarını tavsiye e diyorum.

nÜniversite yıllarınızdan, yaşadıklarınızdan 
bahseder misiniz?
Akademik anlamda herhangi bir zorluk yaşamadım as-
lında. Fiziksel anlamda da ilkokuldan beri tam bağımsız
olduğum için bir sıkıntım yoktu. Belki inanmayacaksınız
ama hayatım boyunca en çok sıkıntı çektiğim konu arka-
daş edinmek oldu. Bugün bile çok sevdiğim arkadaşlarım
ben aradığımda ‘İyi ki aradın, özlemişim seni.’ derler ama
beni aramayı hep unutuyorlar.

nAllah bozmasın, çok mutlu bir evliliğiniz var. 
Eşinizle nasıl tanıştınız, anlatır mısınız?

Eşim bir arkadaşımın kuzeni, bizi ar-
kadaşım Deniz tanıştırdı. Daha

doğrusu ‘Sizin iyi anlaşabileceği-
nizi düşünüyorum.’ diyerek sos-
yal medya üzerinden birbirimizi
eklememizi sağladı. Yılmaz o
zamanlar Adana’da yaşadığı
için ilk bir ay yazılı, sözlü, gö-
rüntülü konuştuk. Sonra ta-
nışmak için İstanbul’a geldi
ve ilişkimiz böyle başladı.
Sonra ayda bir gelip gitmeye

başladı ve bir süre sonra farklı
şehirlerde olmak bizi çok üz-

meye başladı. Hep bir arada
olmak istediğimizi fark ettik. Eşim

büyük bir risk alıp cesaret örneği gös-
tererek tası tarağı toplayıp İstanbul’a

göçmeye karar verdi. Ona kalacak bir öğ-
renci pansiyonu bulduk ve iş aramaya başladık.

Yaklaşık 10 günde yeni işini buldu. Aynı şehirde yaşar-
ken de çok iyi anlaştığımızı fark edince evlenmeye karar verdik.
Ailemin de desteğiyle birkaç ay sonra evlendik. Burada Yılmaz
‘engelli’ olmamasına rağmen bizim anlaşabileceğimizi öngö-
ren Deniz’e teşekkür borçluyuz. Çünkü ülkemizde insanlar ge-
nelde tanıdıklarına ‘eli ayağı düzgün’ diye sevimsiz bir ifade ile
tanımladıkları ‘engelli olmayan’ tanıdıklarını tavsiye ediyorlar.
Halbuki engelli olmak benim sadece bir özelliğim, bütünüm
değil. Her insanın olumlu, olumsuz bir sürü özelliği var. Evli-
likte önemli olan birbirine denk olmak değil, birbirini tamam-
layabilmek. Toplumun bu konudaki bakış açısının
yanlışlığının kök nedeninin bu olduğunu düşünüyorum.

nTürkiye’de özel gereksinimli bireylere bakış açısı nasıl
değişebilir, sizin öneriniz nedir?
‘Engelli’ kelimesini duyduklarında insanların beyinlerinde can-
lanan o ‘zavallı, fakir ve yardıma muhtaç’ insan imajı. Tür-
kiye’de yaklaşık dokuz milyon engelli var, bunların yalnızca
1,5 milyonu devletten maddi destek alıyor. Yani anlayacağınız
9 milyon fakir insandan bahsetmiyoruz. O yüzden salaş gi-
yimli ve tekerlekli sandalyede gördüğünüz her insanın kuca-
ğına sadaka olarak bozuk para bırakmanız gerekmiyor.
Çünkü siz bilmeseniz de o delikanlının belki de lüks marka
otomobili vardır (yaşanmış, gerçek olay). Ya da telaffuz bo-
zukluğu yaşayan her bireye ‘vah vah’ diyen bakışlarla bakma-
nız gerekmiyor. Kısacası acımanıza gerek yoktur. Her
tanıştığınız engelliye veya ebeveynine geçmiş olsun demeniz
ya da ne zaman, ne sebeple engelli olduğunu sormanız da ge-
rekmez. Belki de o anda bundan bahsetmek istememektedir.
Engellinin hayatının odak noktası engeli değildir çünkü. Onun
da bütün insanlar gibi günlük hayat dertleri vardır. Ay sonunu
nasıl getireceğim, nasıl iş bulabilirim, kızdırdığım arkadaşımın
gönlünü nasıl alabilirim gibiKısacası, toplum ‘Engelli = Acın-
ması gereken kişi’ bakış açısından kurtulup ‘Hayattaki eşit
yaşam engellerini nasıl kaldırabiliriz?’ bakış açısına geçtiğinde
hayat hepimiz için daha adil ve güzel olacaktır. Bunun için de
şimdilik farkındalık çalışmaları yapmak ve eğitimler vermekten
başka yol yok gibi görünüyor.

nSerebral Palsi tanısı almış çocuklar için sizin bireysel
yaptığınız çalışmalar ya da yapmak istedikleriniz var mı?

‘Cerebral Palsy’nin bilinirliğini arttırmak için çeşitli çalışmalar
yapıyorum. TedXReset’te yaptığım konuşmayı farklı ortam-
larda tekrarlıyorum.  Engelli (özellikle CP’li) çocuklara, yetiş-
kinlere ve/veya ailelerine psikolojik danışmanlık ve tedavi
rehberliği yapıyorum. Çünkü aileler tanı aldıklarında ne yapa-
caklarını, hangi doktora gideceklerini bilemiyorlar ve onlara
yol gösterecek birilerine ihtiyaç duyuyorlar genelde. Bu ko-
nuda daha çok aileye ulaşabilmek istiyorum.  Bir de bitirmek
üzere olduğum, yine bu konuları romanlaştırarak ele aldığım
bir kitap çalışmam var, yakında sizlere ulaştıracağım inşallah 

nSon olarak umudunu yitirmiş özel gereksinimleri olan
çocuklar ve onların ailelerine mesajınız var mı?
Bu konuda emek vermekten, çabalamaktan hiçbir zaman
vazgeçmemeliler. Gerekli tedavi ve eğitim desteğini aldı-
ğında pek çok özel gereksinimli birey, kendisi için ilk başta
çizilen karanlık tablonun sınırlarını aşarak hayata dört elle
sarılıyor ve kendi ayaklarının üstünde durmayı başarabili-
yor. Okuyup çalışarak hayatın içindeki yerini alabiliyor.
Önemli olan pes etmemek; düştüğünüzde mola verebilir-
siniz ama kısa bir süre sonra tekrar ayağa kalkıp emek ver-
meye, denemeye devam etmelisiniz. Çünkü asıl
kaybedenler, denemekten vazgeçenlerdir!

DİLEK 
BOZKURT

SÖYLEŞİ

ZORLUKLARI YENDİMZORLUKLARI YENDİMZORLUKLARI YENDİMZORLUKLARI YENDİMZORLUKLARI YENDİMZORLUKLARI YENDİM
11 yıldır Borusan Holding’te ça-

lışan ve her fırsatta SP hastala-
rına gönüllü olarak yardım eli
uzatan Erbilen, 6 ay önce dünya
evine girerken başarı öyküsünü
anlattı: “İlkokul ve ortaokul yılla-
rında dışarıda çocuklar oynar,
ben de bir köşeden onları izlemek
zorunda kalırdım. Tek yaptığım
tetris oynamaktı. Çok üzülüyor-
dum. Okuldaki müsamerelere ka-
tılamıyor, dans etmeyi çok
istesem de yapamıyordum. Ama
yaşadıklarım travma yaratsa da
asla vazgeçmedim. Bu nedenle
psikoloji okudum. Ailemin de des-
teğiyle özel eğitimlere ara verme-

den hem yürümeyi, hem de sosyal
hayatta yer almayı başardım.
Artık hiç kimsenin yardımı olma-
dan hayatımı idame ettirebiliyo-
rum. Mezun olmadan önce 3.
sınıftan itibaren Borusan Otomo-
tiv’de stajyer olarak iş hayatına
atıldım. 7 yıldır insan kaynakları
veri bölümünde çalışıyorum. İş
yerimden bir arkadaşımın eşinin
kuzeniyle evlendim. Eşimin her-
hangi bir sağlık sorunu bulunmu-
yor. Çok mutluyuz. Birkaç yıl
sonra anne olmak istiyorum. ‘Yü-
rüyemez, konuşamaz, çalışamaz,
evlenemez’ diyenlere inat her
zorluğun üstesinden geldim.”

ÖZ BAKIM
BECERİSİ

Türkiye Spastif Çocuklar Vakfı’nda
gönüllü olarak çalışmalara katılan
Tuğba Erbilen, SP’li çocuklara öz bakım
becerisi kazandırılması gerektiği görü-
şünde. Erbilen, “SP’li olmama karşın
üniversitede yalnız yaşadım. Bu sayede
öz bakım becerisi kazanarak günlük 
yaşantımı idame ettirmeye başladım.
SP’Li arkadaşlarım sürekli çalışarak bu
sorunun üstesinden gelebilirler” dedi.

SP NEDİR?
Serebral Palsi (SP), dünyada 17 milyon

kişide görülüyor. Uzmanlar hastalığı
‘beyin felci’ olarak tanımlıyor. Türkiye’de
her gün 16’dan fazla bebek SP’li olarak
doğuyor, yılda 6 binden fazla çocuk SP
tanısı alıyor. Bu soruna, hareket bozuk-
luğu ile birlikte görme, işitme, algılama
sorunları ve epilepsi gibi farklı durumlar
eşlik edebiliyor. SP’li her 4 çocuktan 1’i
konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor,
2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuk-
tan 1’inin epilepsisi bulunuyor.


