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Sonsöz Türkiye’nin tüm sorunlarını özgür ve 
özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı 

çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün 
vatandaşın olduğu ilkesini 

savunan günlük siyasi gazetedir.
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Ahmet Saruhan

Kitap yalnız 
kalmış 
adamın 
dostudur.

Büyükşehir Dikmen Büyükşehir Dikmen 
bölgesindeki atık bölgesindeki atık 

temizliğini tamamladıtemizliğini tamamladı

Ne kadar su Ne kadar su 
içeceğimizi içeceğimizi 
biliyor fakat biliyor fakat 
su içmeyi su içmeyi 
unutuyoruzunutuyoruz

Topladığı antika saatleri Topladığı antika saatleri 
‘online müzayede’ ile satıyor‘online müzayede’ ile satıyor

Genel çaresizlik ve bu çare-
sizliğin toplumda yaygın olma-
sı gittikçe artarak büyümesi, ra-
kamlara da yansımaktadır. Sosyal 
olaylar, sadece rakamlardan iba-
ret olunmadığının da bilinme-
si gerekmektedir. Yıkılan ve dağı-
lan aileler, kadınlar, çocuklar, işsiz 
kalan çalışanlar, kendi kazancıyla 
kıt kanaat geçinmeye çalışan es-
naf, yoksullaşan ve gittikçe açlık 
sınırına sürüklenen geniş halk ve 
kimsesizler.

Rakamlara bakmak bir taraf-
tan bize yaklaşık bir gerçeklilik 
sağlarken diğer taraftan ne kadar 
ürkütücü olduğunu da bize gös-
termektedir. Dertlenmek, toplum-
sal ve ruhsal bütünlüğümüzü par-
çalayan, artık her yerde görülen 
bir çaresizlik.

OKULLAR  ŞUBAT OKULLAR  ŞUBAT 
SONRASI  AÇILABİLİRSONRASI  AÇILABİLİR

Esnafın, işsizin ve yoksulun derdi bin oldu. İcra ve iflas dosyaları artarken,kepenk 
indiren esnaf sayısı 2 milyonu buldu.Geniş işsiz sayısı da 10 milyona yaklaşmış durumda.

Varank: Akkuyu 2023’te
elektrik üretmeye başlayacak

Kısıtlamaya uymayan 
24 bin 755 kişiye işlem

Başkent'te gece boyu 
yoğun kar yağışı yaşandıELVAN: 2021 BÜTÇE AÇIĞINI 

YÜZDE 3,5 HEDEFLİYORUZ

SAĞL I K S .6

ESNAF VE YOKSULESNAF VE YOKSUL
DERMAN BEKLİYORDERMAN BEKLİYOR

TEİS: TEİS: 
ECZACILAR DA ECZACILAR DA 

DESTEK DESTEK 
BEKLİYOR !BEKLİYOR !

AB'den KKTC’ye 1080 dozluk AB'den KKTC’ye 1080 dozluk 
Pfizer Biontech aşısıPfizer Biontech aşısı

Pandeminin Türkiye’de ticari ha-
yatın üzerindeki olumsuz etkileri-
ni hafifletebilmek için devlet 133 farklı 
meslek grubundan çok sayıda işlet-
meye destekte bulunuyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 
“Covid-19'lu hastalarla en çok yüz 

yüze gelen meslek grubuyuz. Bu sü-
reçte 45 meslektaşımız hayatını kay-
betti. Ekonomik anlamda da en çok 
biz etkilendik. Buna rağmen bu destek 
programında eczacılar bulunmuyor. 
Söz konusu ekonomik destekten ya-
rarlanabilmek için Ticaret Bakanlığı’na 
başvuruda bulunduk” dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz:

PANDEMİYİ PANDEMİYİ 
SONLANDIRABİLİRİZSONLANDIRABİLİRİZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, 
Türkiye'de koronavirüs aşı 
uygulanmasının tamamlan-
masından sonra hastalığın or-
tadan kalkmayacağını belirte-
rek, "Eğer belirli bir aşı oranına 

ulaşabilirsek o zaman pan-
demiyi sonlandırabiliriz. 
Yani salgın hastalığı or-
tadan kaldırabiliriz ve en 
azından bu hastalıktan ya-
şam yitimlerini en aza 
indirgeyebiliriz" 
dedi.

Ertuğrul Kılıç

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türki-

ye’de acil kullanım onayı ile uygulamaya 
giren Çin’li Sinovac’ın geliştirdiği Corona-

Vac aşısının uygulanmasıyla beraber ilk 
hedeflerden birinin okulları açmak ol-

duğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, aşı-
lamaların başlaması ve bir yan-

dan da kısıtlamaların devam 
etmesiyle günlük vaka sayıla-
rında istenen düşüş yaşandığı 

takdirde ilk hedefin okulların 
açılması olacağını söyledi.

Belirli bir aşı oranına ulaşırsak diyen Prof. Dr. Ertuğrul:

Hazine ve Maliye 
Bakanı Lütfi Elvan, 
"2021 yılı bütçe-
sini iyileştire-
cek kalıcı ted-
birler alıyoruz. Bu 
çerçevede, 2021 yılı 
bütçe açığını yüzde 
3,5 olarak hedefli-
yoruz" dedi.

Avrupa Birliği ta-
rafından Kıbrıslı 
Türklere gönde-
rilen 1080 doz-
luk Pfizer/BioNTech 
Covid-19 aşılarının 

ilk kısmı Metehan 
Sınır Kapısı'dan 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı yetkililerine 
teslim edildi.

SELÇUK'TAN, ÖĞRETMEN 
VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, koronavirüs döne-
minde emekleri, gay-
retleri, yardımları için 
öğretmen ve öğrencile-
re teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler ile birlikte Irak'a resmi ziyaret-
te bulundu.

BAKAN BAKAN 
AKAR'DAN AKAR'DAN 

SÜRPRİZ SÜRPRİZ 
IRAK IRAK 

ZİYARETİZİYARETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali’ndeki (NGS) ilk reaktörün 2023 
yılının sonunda devreye alınacağı-
nı ve elektrik üretiminin başlayacağı-
nı söyledi.

Başkent'te gündüz saatlerinde baş-
layan kar yağışı, gece saatlerinde etki-
sini arttırarak devam etti. Şiddetini art-
tıran kar, Ankara'nın simge yerlerini 
beyaza bürüdü.

İçişleri Bakanlığı, 11-18 Ocak tarih-
leri arasında uygulanan sokağa çık-
ma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 
755 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı-
nı açıkladı.
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  Bu hafta Ege’den yine güzel haber-
ler vermek istiyorum.Önce  yazılı basından 
başlayalım isterseniz.WhatsApp,Telegram, 
Signal,BİP tartışmaları sürerken  yerel yazılı 
basın da  yeni arayışlar içine girdi.

Kimi logosunu değiştirdi, kimisi mizanpa-
jında küçük dokunuşlarla yeni düzenlemele-
re gitti.

Ve 7 gazete birden okuyucularının iste-
ğine kulak verip PAZAR günü de yayın yap-
maya karar verdi. Gazetelerin yasal hakla-
rı olmasına rağmen, yaklaşık 1.5 yıl öncesine 
kadar yayınlarında hiçbir gün kesinti yapmı-
yordu. 

Sonra Pazar günü yayınlamama hakkı-
nı kullandılar. Pandemi nedeniyle Basın İlan 
Kurumu’nun izniyle bir gün daha çıkmadılar.
Sonra tekrar normalleşme sürecine girip, sa-
dece Pazar günü çıkmadılar.

En son okuyucularının istekleriyle  17 Ocak 
2021 tarihinden itibaren Pazar günü de ya-
yınlarına devam ettiler. Şu anda İzmir’de 1 
ulusal (Yaygın), 1 bölgesel, 6 günlük yerel ga-
zete var ve hepsi de haftanın her günü ya-
yında.    

       İzmir için yerel gazetelerin önemi bü-

yüktür. Bir zamanlar aralarında günlük 100 bi-
nin üzerine çıkan bölge gazetesi vardı.İzmir-
li alışmıştı; Her gün bir ulusal gazeteyle birlikte 
bir de yerel gazete alırlardı. Yaygın basın ye-
rel haber konusunda yetersiz kalınca hepsi 
de birer bölge eki yayınına başladı.   

       Yerel yayınlar ellerinden geleni yap-
maya çalışıyor. Dileriz okuyucular da aynı 
hassasiyeti   gösterir de basın eski güzel gün-
lerine geri döner…       

        GAZETECİLERE AYRICALIK     
       Basın dünyasından bir başka güzel 

haber 65 yaş üstü gazetecilere geldi. 65 yaş 
üstündekilere toplu taşın araçlarına (ESHOT 
otobüsleri, Metro, Körfez Vapurları) binme 
yasağı gelmişti.İzmir Valiliği gazetecilerin yaşı 
ne olursa olsun kent içinde dolaşarak haber 
yaptıkları için basın kartı olan gazetecileri is-
tisna kapsamına aldı.Artık 65 yaş üstü gaze-
teciler de kent içi toplu ulaşımdan yararlanı-
yor. Gazetecilerin yeni isteği aşılamada da 
öncelik hakkı verilmesi.  

       Aslında aşılamada öncelikli meslek-
ler Sağlık Bakanlığı’nın , ‘’covid19ası.saglik.
gov.tr’’ adresinde mevcut. Bu listede  ‘’Basın 
Mensupları’’ da  yer alıyor.”      

    EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI    
       Ege Üniversitesi ARGEFAR Aşı Geliştir-

me  Grubunun  TÜBİTAK desteğiyle Korona-
virüse karşı geliştirdiği DNA Aşısında  hayvan 
deneylerinde  başarı elde edildi. Faz -1 de-
neyleri için çalışmalar başladı.Rektör Prof.
Dr.Necdet Budak, ‘’Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ile Sağlık Bakanlığının koordinesin-
de Ar-Ge grubumuz, önemli bir aşamayı ta-
mamlamış oldu’’ diyor.      

       Bu arada merkezi destek de Ege’nin 
önünü açtı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla  Ege Üniversitesi’nin sağlık hiz-
metlerinden kaynaklanan borcunun yüzde 
91’inin  ödenmesi, ‘’Araştırma Üniversitesi ol-
mayı hedfleyen ‘’ Ege Üniversitesi’ne geniş 
çalışma imkânı verdi. 

5 YILDIZ KONFORUNDA 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU   
       Ege Üniversitesi Kampüsü’nde Kredi 

ve Yurtlar Kurumu tarafından 2 bin öğrenci 
kapasiteli Kız Öğrenci Yurdu yapıldı.Yurtta öğ-
rencilere 5 yldızlı otel konforunda hizmet ve-
rilecek. 4 kişilik odalarda  ranza yerine baza-
lar yerleştirildi.Her öğrencinin ayrı bir çalışma 
masası ve  dolabı  var. Odada  buzdolabı, 

tuvalet ve banyo mevcut.  Öğrencilerin top-
lu olarak yararlanabileceği  430 kişilik konfe-
rans salonu, yemekhane, sergi salonu ve fa-
aliyet odaları; yurdun bahçesinde açık anfi, 
yeşil alan ve yürüyüş alanı bulunuyor.     

 ÇANAKKALE VE MANİSALI 
GENÇLERİN  BAŞARILARI   
       Sadece üniversiteler değil, Manisa ve 

Çanakkalede’de liseli gençler de araştırma 
ve üretimleriyle adlarından sözettirdi.   

       Çanakkale Yenice’de Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nin 250 öğrencisi , 2020 
Mart’ından itibaren 500 ton el dezenfekta-
nı ve hijyen ürünü üretip 5 milyon liralık ciro 
elde etti.  

       Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde öğrenciler ,.. Öğretmenleri Remzi Fi-
dan’ın rehberliğinde geliştirdikleri cihazla  ısıt-
ma giderlerini yarıya indirdiler    

       Bölgede olumsuzluklar da var ama , 
karar verdim bir kere.Sizlerin canını sıkmaya-
cağım ve bugün pembe haberler verece-
ğim diye niyet ettim ve başardım da galiba.   

       Güne güzel haberlerle başlayın.Gü-
nünüz aydın olsun…

İzmir Mektubu

EGE’DEN MUTLULUK VEREN GELİŞMELER… Oğuzhan KAVAKLI  

TEİS: ECZACILAR DA 
DESTEK BEKLİYOR !

ANKARA (HABER MERKEZİ)- Pandeminin 
Türkiye’de ticari hayatın üzerindeki olumsuz 
etkilerini hafifletebilmek için devlet 133 farklı 
meslek grubundan çok sayıda işletmeye des-
tekte bulunuyor. 

Ekonomide yaşanan olumsuz etkile-
rin azaltılması için yapılan bu destek progra-
mında covid-19 ile en çok yüz yüze kalan ec-
zane eczacılarının olduğunu söyleyen Tüm 
Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. 
Nurten Saydan, “Covid-19'lu hastalarla en çok 
yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 
45 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik 
anlamda da en çok biz etkilendik. Buna rağ-
men bu destek programında eczacılar bu-
lunmuyor. Söz konusu ekonomik destekten 
yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığı’na baş-
vuruda bulunduk” dedi. 

TEİS olarak Ticaret Bakanlığı’na 
yaptığımız başvuru şöyle: 

COVİD'DEN ETKİLENENLERE 
DESTEK LİSTESİNDE 
ECZACILAR YOK !

“Bilindiği üzere, COVID-19 
salgını ülkemiz ticari haya-
tı üzerindeki olumsuz etki-
lerinin azaltılmasına yönelik 
çeşitli tedbirler alınmakta-
dır. COVİD-19 salgınından 
olumsuz etkilenen esnaf 
ve sanatkarlar ile ger-
çek kişi tacirlere yö-
nelik destek paketi 
Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafın-
dan 14 Aralık 2020 
tarihli Kabine 
toplantısının 
ardından açık-
lanmıştır. Bu 
çerçevede 3323 
sayılı Esnaf ve 

Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere 
Koronavirüs Salgını Nedeniyle 

Verilecek Destekler Hakkında 
Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 
2020 tarihinde Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Karar gereğince, salgından etkile-

nen kesime aylık bin Türk Lirası ol-
mak üzere toplamda 3 bin Türk 

Lirası doğrudan gelir desteği 
ile üç ay boyunca büyük-

şehirlerde aylık 750 Türk 
Lirası, diğer illerde aylık 
500 Türk Lirası kira des-
teği verilecek olup, bu-
nunla birlikte, 24 Aralık 
2020 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayım-
lanan Koronavirüs 
Salgını Nedeniyle 
Verilecek Hibe 
Desteği Programı ve 

Uygulama Esasları 
Hakkında Tebliğ ile söz 

konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlığınızca belirlenmiştir.

LİSTEYE ECZANELER DE EKLENSİN
Buna göre, ticari kazançları basit usul-

de vergilendirilenler ile vergiden muaf esna-
fın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe 
desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve 
sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimizin 
ekonomik faaliyet tanımları liste halinde ya-
yınlanmış olup, bu listede eczanelerin yer al-
madığı görülmektedir. Pandemi süreci boyun-
ca ücretsiz maske ve aşı dağıtımı dahil kamu 
yararına bir çok ücretsiz görevi yerine getirmiş 
eczanelerin gerek mesailerindeki değişiklik-
ler ve sokağa çıkma kısıtlamaları, gerekse bir 
çok sağlık kurumunun hasta kabul etmeme-
si gibi nedenlerle ciddi ekonomik kayıp yaşa-
dıkları göz önünde bulundurularak, sundukları 
ilaç ve eczacılık hizmetinin kesintiye uğrama-
ması amacıyla, Koronavirüs Salgını Nedeniyle 
Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama 
Esasları Hakkında Tebliğ ekindeki listeye ec-
zanelerin de ivedilikle dahil edilmesi için gere-
ğini bilgilerinize arz ederim.”

Belirli bir aşı oranına ulaşırsak diyen Prof. Dr. Ertuğrul:  
Pandemiyi sonlandırabiliriz

TEKİRDAĞ (DHA)-
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent 
Ertuğrul, Türkiye'de koronavirüs aşı uy-
gulanmasının tamamlanmasından son-
ra hastalığın ortadan kalkmayacağı-
nı belirterek, "Eğer belirli bir aşı oranına 
ulaşabilirsek o zaman pandemiyi son-
landırabiliriz. Yani salgın hastalığı orta-
dan kaldırabiliriz ve en azından bu has-
talıktan yaşam yitimlerini en aza 
indirgeyebiliriz" dedi.

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Bülent 
Ertuğrul, korona-
virüs aşılarının 
Türkiye'de sağlık ça-
lışanlarından başla-
narak uygulanmasını 
değerlendirip, tarihteki 
salgınların aşı sayesin-
de bittiğini söyledi. Ertuğrul, 
"Aşı, tüm tarih boyunca bel-
ki de insanlık tarihinin bulmuş olduğu 
en önemli sağlık ürünüdür. Çünkü aşılar 
sayesinde bugüne kadar belki milyon-
larca insanın, milyonlarca çocuğun ya-
şamı kurtuldu. Hatta dünya üzerinde bir 
hastalığın tamamen ortadan kalktığını 
aşı sayesinde söyleyebiliriz. O anlamda 
da aşılar bizim için çok önemli. Düşünün 
çocukluk çağından itibaren birçok aşı-
yı oluyoruz ve ömür boyunca bazıların-
da bir daha o hastalıkla karşılaşmıyoruz. 
Bu bile bizim için aşının ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'RİSK GRUBU VE KRİTİK 
PERSONELE UYGULANMALI'

Sağlık çalışanlarına ilk aşının ya-
pılmasının mantıklı olduğunu, bundan 
sonra ise riskli hastalar ile polis ve as-
kere uygulanması gerektiğini ifade eden 
Prof. Dr. Ertuğrul, "Aslında bakanlığın 

açıklamış olduğu sıralama gayet man-
tıklı. Çünkü ilk önce sağlık çalışanları ile 
65 yaş üzerinde olan ve hastalığı olan, 
yani risk grubunda olan kişilere vuru-
lacak. Hemen ardından 65 yaş altında 
risk grubunda olanlar yine aşı olacak-
lar. Onun dışında kritik personel dedi-
ğimiz güvenlik güçleri, polisler, askerler 
ve belki onlarla kritik yerlerde çalışan 
personeller aşı olacaklar. Daha sonra 

da peyderpey diğer gruplara doğ-
ru aşı yapılması devam ede-

cek" dedi.
'AŞI ORANINA 

ULAŞIRSAK PANDEMİYİ 
SONLADIRABİLİRİZ'

Aşı tamamlan-
dıktan sonra hastalı-
ğın ortadan kalkmasını 

beklemediğini söyleyen 
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, 

"Ancak şunu söyleyebili-
rim, eğer belirli bir aşı oranı-

na ulaşabilirsek o zaman pan-
demiyi sonlandırabiliriz. Yani hastalığı 

ortadan kaldırabiliriz ve en azından bu 
hastalıktan yaşam yitimlerini en aza in-
dirgeyebiliriz. Ancak bu hastalık artık 
insanoğlunun bir hastalığı. Yeni bir has-
talığımız var Covid- 19 diye. Bu hastalık-
tan duyarlı olan insanlar zaman zaman 
etkilenecekler. Onlar hastaneye gide-
cekler ya da bir doktora başvuracaklar. 
Biz de onları tedavi edeceğiz. Burada sa-
dece aşı değil aynı zamanda beraberin-
de bu hastalığı tedavi edecek ilacın da 
bulunması çok önemli. Şu anda onun-
la ilgili çalışmalar devam ediyor. Normal 
bir boğaz enfeksiyonu gibi, normal bir 
zatürre gibi ya da herhangi bir enfeksi-
yon hastalığı gibi buna yönelik bir anti-
viral ilaç bulunması durumunda asıl biz 
o zaman hastalığa karşı gerçek korun-
mayı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Yavuz: 

Okullar Şubat 
sonrası açılabilir

İSTANBUL, (DHA) Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap 
Şimşek Yavuz, Türkiye’de acil kullanım ona-
yı ile uygulamaya giren Çin’li Sinovac’ın geliştir-
diği CoronaVac aşısının uygulanmasıyla beraber 
ilk hedeflerden birinin okulları açmak olduğu-
nu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, aşılamaların başlaması 
ve bir yandan da kısıtlamaların devam etmesiy-
le günlük vaka sayılarında istenen düşüş yaşan-
dığı takdirde ilk hedefin okulların açılması olaca-
ğını söyledi.

Prof. Dr. Yavuz, yüksek risk altındaki sağ-
lık çalışanları hariç, hastalığı geçirenlerin 6 ay 
boyunca aşı olmasına gerek olmadığını belirtti, 
inaktif aşının 28 gün arayla yapılmasının etkinlik 
düzeyini çok daha fazla yükselttiğini söyledi.   

Geçtiğimiz perşembe günü öncelikli ola-
rak yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarıy-
la başlanan Kovid 19 aşılamalarında rekor kıran 
Türkiye’de, araya hafta sonunun girmiş olması-
na rağmen şimdiye dek 700 binin üzerinde kişi 
aşılandı. Birkaç hafta geç başlanmasına rağmen 
dünyadaki aşılama sıralamasına iki gün içerisinde 
ilk ondan girmeyi başaran Türkiye’deki aşılama-
lar,  sırasıyla huzurevleri sakinleri ve çalışanları 

ile yüksek risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaş-
larla devam edecek. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Serap Şimşek Yavuz, aşıyla ilgili oluşan soru işa-
retlerine değinerek şunları söyledi:

“Öncelikle, hastalığı geçirenlerin şu ana ka-
dar yapılmış çalışmalarda genellikle 6 aya kadar 
bağışıklığının kaldığı düşünülüyor. Çok nadir ye-
niden enfeksiyon olma oranı. Çok çok düşük. O 
nedenle genellikle hastalığı geçirenlerin 6 aydan 
önce aşılanmalarına gerek yok deniyor. Dünyada 
da genel bilgi olarak bu şekilde. Biz de ilk 6 ay za-
ten aşılamayacağız. Vatandaşların antikor bak-
tırmasına da gerek yok zaten herkesin antikor-
larına bakılması da çok uygulanabilir bir şey 
değil. Ancak sağlık çalışanlarında durum farklı. 
Özellikle hafif geçirenlerde, antikor oluşmuyor ya 
da çok az oluşuyor. Bu durumda da T hücre yanıtı 
dediğimiz savunma mekanizması ile de koruna-
biliyoruz. Ama sağlık çalışanlarının virüse maruz 
kalma riskleri çok yüksek. O nedenle de isteme-
leri halinde ön safhada çalıştıkları için, hastalığı 
geçirmiş olsalar da aşılanacaklar.”

“ÖNCELİĞİMİZ OKULLARI
 AÇMAK OLMALI”
Şimdiki bilgilerimizle toplumun ancak yüz-

de 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklıktan 
söz edilebileceğini ve bunun da yıl sonunu bula-
bileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, bu yıl da ön-
lemlere devam etmek zorunda olduğumuzun al-
tını çizdi. Kısıtlamaların ise ancak Şubat ayından 
sonra gevşetilmeye başlanabileceğini söyleye-
rek burada da önceliğin okulların açılmasına ve-
rilmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle nok-
taladı: “6 aydan önce bunu (toplumsal bağışıklığı) 
sağlamak mümkün değil. Hatta yıl sonunu bile 
bulabilir. Biz öncelikle okulları açmayı hedefliyo-
ruz. Günlük vaka sayıları onbinlerden biraz dü-
şüp de test pozitiflik oranlarımız yüzde 5’in altına 
indiğinde bunu düşünebileceğiz. Yani rakamların 
günlük binlerin altına indiğini görmemiz gereki-
yor. Ancak o şekilde okul açarak serbestleşmeye 
gitmek gerekiyor. Şu an çocukların durumu ger-
çekten çok kötü. Eğitim yönünden çok eksik kal-
dılar. Çok sıkıntılı bir durum. Bana kalırsa önceli-
ği okullara vermek gerekiyor. Bunun da Şubat'tan 
sonrası için olabileceğini düşünüyorum. Bu dö-
nem zaten herkes için kayıp bir dönem oldu.”

Prof. Dr. Serap 
Şimşek Yavuz

Kısıtlamaya 
uymayan 

24 bin 755 
kişiye işlem 

ANKARA, (DHA)- İçişlerİ 
Bakanlığı, 11-18 Ocak tarihleri arasın-
da uygulanan sokağa çıkma kısıtla-
malarına uymayan 24 bin 755 kişiye 
adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıkla-
mada, Covid-19 salgınıyla mücadele-
de toplumsal ve bireysel sağlığın ko-
runmasına yönelik uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlamasına devam edildi-
ği belirtildi. Bu kapsamda; hafta içi 
21.00 ile 05.00 saatlerinde, hafta sonu 
ise cuma günü saat 21.00'den pazar-
tesi günü saat 05.00'e kadar sokağa 
çıkma kısıtlanması uygulandığı ha-
tırlatıldı. Vatandaşların, sokağa çıkma 
kısıtlamasına büyük oranda uyum 
sağlandığı, kısıtlama kararına uyma-
yan vatandaşlara ise idari ya da adli 

işlem uygulandığı ifade edilerek, şöy-
le denildi:

"11 Ocak Pazartesi gününden iti-
baren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatle-
ri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma 
akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak 
Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sü-
ren sokağa çıkma kısıtlamalarına uy-
mayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 
TCK'nın ilgili maddeleri kapsamın-
da adli ya da idari işlem yapılmıştır. 
Pandemi ile mücadelemiz sona erip, 
normalleşme sürecine geçinceye ka-
dar temizlik, maske ve mesafe olmak 
üzere diğer kurallara uymayı sürdür-
meliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte 
göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve 
anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." 

Tüm Eczacı İşverenler 
Sendikası Genel Başkanı 

Ecz. Nurten Saydan
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Günümüzde hem iktidar ve hem de mu-
halefet dillerinden üretim kavramını düşürmü-
yorlar. Hem iktidarın ve hem de muhalefetin 
üretimin önemini fark etmeleri ve bu konuda 
hemfikir olmaları son derecede memnuniyet 
verici bir durumdur. 

Aslında Mustafa Kemal Atatürl önderliğin-
de kurulan Cumhuriyet’in ütopyası; kendi mil-
letinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve çağ-
daş toplumlar ile rekabet edebilecek mal ve 
hizmetler üretebilen bir sanayi toplumu yarat-
maktır.

Üretelim demek kolaydır, lakin üretmek 
çok ama çok zor ve karmaşık bir eylemdir. 

Herhangi bir mal ya da hizmeti üretebil-
mek için öncelikle neyi, nasıl ve ne kadar üre-
teceğini bilmek gerekir. Bu saydıklarım bilin-
medikten sonra üretelim demek içi boş bir 
slogan olur. 

Neyi, nasıl ve ne kadar üreteceğini bil-
mek frenkçe know-how Türkçe ise üretim bil-
gisi demektir. Üretim bilgisi teknoloji, tasarım 
ve organizasyon olmak üzere üç temel unsu-
ru kapsar. Teknoloji özellikle de yeni ve strate-
jik teknoloji satın alınamaz; ancak ve ancak 
geliştirilebilir ve bunun içinde bilimsel bilgi ge-
rekir. Tasarım yapabilmek için ise sanat bilgisi 
ve altyapısı gerekmektedir. Karmaşık organi-
zasyon kurabilmek içinse hem bir takım oluş-
turma yetisi ve hem de toplumsal iklim yahut 
da sosyo psikolojik altyapı gereklidir. Elbette 
yazılı hukuk ve ahlak da karmaşık organizas-
yonlar kurabilmenin olmazsa olmaz koşuludur. 
Karmaşık organizasyonlar kurabilme yetisi an-

cak çocukluk çağında spor ve benzeri takım 
çalışmaları ile kazanılabilecek bir niteliktir.

Birinci aşamayı geçip üretim bilgisini edin-
diğiniz zaman ise sıra ikinci aşamaya gelir, bu 
ikinci aşamada yaşadığınız toplumsal iklimin 
üretime elverişli olması gerekir. Üretenin hakkı-
nı hukukunu koruyacak, üretimi teşvik edecek 
hukuk ve vergi sistemi ile bürokrasinin ve mev-
zuatın üretimi kolaylaştırıcı yaklaşımı olmazsa 
olmaz koşuldur. Bunlar bile yetmez toplumun 
üreteni alkışladığı, destekleyip kahramanlaş-
tırdığı bir psikolojik iklim de gerekir ki insanlar 
üretim gibi zor, zahmetli ve riskli bir işe soyuna-
bilsin. Ayrıca toplumdaki “eski köye yeni adet 
getirme”, “başımıza yeni icat çıkarma” gibi 
olumsuz ve yenilikçiliği reddeden, muhafa-
zakâr kalıntıların da yok edilmesi gerekir.

Bu aşamada geçildiği zaman sıra üretim 
için parasal kaynak bulmaya gelir işte borç 
para bulmak ve faiz konusu ancak ve ancak 
bu aşamada gündeme gelir.

Kusura bakmayın farkındayım, iş faize ge-
linceye kadar lafı epeyce dolandırdım, fakat 
bu ilk iki aşamayı önemsemeyip üretimi sade-
ce faize bağlı sanmak işe tersten başlamak-
tır, atı arabanın arkasına koşmaya benzer; so-
nuçta bir fayda üretemezsin.

Burada faizin çok karmaşık etkileri var-
dır yüksek faiz ortamında kimse borçlanarak 
yatırım yapmaz doğru. Fakat diğer taraftan 
da faizler yeterince yüksek değilse hiç kim-
se tasarruf yapıp, para biriktirip bir başkası-
na ödünç para vermez. Bu iki uç arasında fa-
izi dengede tutmak son derecede hassas bir 

konudur, hem insanları tasarruf etmeye yö-
neltecek ve hem de yatırımcıyı yatırımdan 
caydırmayacak bir faiz haddi kuyumcu titiz-
liği ile tartılarak ayarlanabilmelidir. Ekonomi 
yönetimlerinin başarısı da zaten bu noktada 
ortaya çıkar. Faizler çok yüksek olursa yatırım-
cı, çok düşük olursa da tasarruf sahibi cayar. 
Diğer yandan faizlerin doğru seviyede oluşa-
bilmesi için elbette öncelikle para politikaları-
nın çok sağlam ve devletin itibarının da yük-
sek olması gerekir.

Diğer yandan faizle alınan borcun kul-
lanım biçimi faizlerin seviyesinden bile çok 
daha önemli bir unsurdur. Faiz ile borç alı-
nan parayı gelecekteki geliri tüketecek yön-
de mi yoksa gelecekte gelir yaratacak yön-
de mi kullandığı kişi, kurum ve devlet için çok 
önemlidir. Aynı şekilde faiz ile alınan borç pa-
ranın ne ölçüde varlığa dönüştüğü de çok 
büyük önem taşıyan bir ayrıntıdır.

AKP Genel Başkanı’nın sık sık “faizler yük-
sek  olursa yatırımcı yatırım yapmaz”  dediğini 
biliyoruz, bu sözünde haklıdır da. Yatırımların 
yapılabilmesi için yüksek ya da düşük olma-
yan, doğru ve daha da önemlisi öngörülebi-
lir bir faiz seviyesinin oluşması gerekir. Bu da 
ekonomi yönetiminin en temel görevidir.

Zurnanın zırt dediği noktada tam burada-
dır, çünkü faizler laf söz, emir komuta dinle-
mez piyasa koşullarında ve içte ve dışta olu-
şan bir çok unsurdan etkilenerek oluşur. 

Bu yüzden AKP Genel Başkanı faizler düş-
sün yatırım ve üretim artsın istiyorsa, yapma-
sı gereken birkaç icraat var, bunları sayayım 

belki bir dinleyen çıkar:
1- Acilen bu tek adam anayasası, güçler 

ayrılığının tesis edildiği, denge ve denetleme 
mekanizmalarına sahip demokratik bir ana-
yasa ile değiştirilmelidir. 

2- Siyasi partiler kanunu derhal demokra-
tikleştirilmeli, delege ağalığı ve Genel Başkan 
oligarşisi hiç vakit kaybetmeden sona erdiril-
melidir. 

3- Derhal hızlı işleyen adil, bağımsız ve ta-
rafsız  bir yargı sistemi kurulmalıdır.

4- Çağdaş üretim biçiminde rekabet ede-
bilecek mal ve hizmetleri üretebilecek nitelik-
li insan gücü oluşturmak üzere eğitim sistemi, 
mükemmel bir:

 a) Bilimsel eğitim
 b) Sanat eğitimi
 c) Spor eğitimi
verebilecek düzeyde yeniden yapılandı-

rılmalı, eğitim programından ideolojik ve dini 
doğmalar ile ezbercilik acilen çıkarılmalıdır.

5- Yatırımları ve Üretimi baltalayan her tür-
lü bürokrasi ve mevzuat hızla ortadan kaldırıl-
malıdır.

6- Plansız üretim olmaz, ülkede neyin, ne-
rede, ne zaman ve nasıl üretileceğine dair 
planlama Big Data ve yapay zeka dahil son 
bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılarak 
yapılmalıdır.

Bu saydıklarım evvel emir yapılmadan, fa-
izler düşsün üretim artsın diye konuşmak bir 
işe yaramaz, demedi demeyin...

Ekonomi ve ekoloji dünyası

ÜRETİM VE FAİZ İLİŞKİSİ Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Varank: Akkuyu 2023’te
elektrik üretmeye başlayacak

 (Mersin), (DHA)-  Bakan Varank, 
beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan 
Su ile birlikte, Mersin'in Gülnar ilçe-
sine bağlı Büyükeceli beldesinde ya-
pımı devam eden ve Türkiye'nin ilk 
nükleer tesisi olma özelliği taşıyan 
Akkuyu NGS inşaatında inceleme-
lerde bulundu. 

Yetkililerle yapılan toplantı-
nın ardından sahaya çıkan ve daha 
sonra kameraların karşısına geçen 
Varank, “Burası Türkiye’nin 60 yıl-
lık hayali. Bu yerin lisansı 1976 yılın-
da verilmiş ama o tarihten bu tarihe 
kadar burada bir nükleer santral ya-
pılamamış. O da bizim iktidarımıza 
sayın Cumhurbaşkanımıza 
nasip oldu. Burası 10 ki-
lometre karelik bir 
alan. 4 bin 800 mega-
vat gücüne sahip, 4 
reaktörden oluşan 
Türkiye’nin ilk nük-
leer santralinin in-
şaatı devam ediyor. 
Arkadaşlarımızla bir 
toplantı yaptık, sü-
reç nasıl ilerliyor onu 
değerlendirdik. Tabi ki bu 
santralin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nı ilgilendiren önemli nok-
taları var. Bunların başında yerlileş-
me konusu geliyor. Biz burada sade-
ce bir santral inşa edilmesini elbette 
arzu etmiyoruz. Santral ile birlik-
te acaba Türk sanayisi neler kaza-
nabilir, yerli tedarikçiler nasıl ge-
liştirilebilir, yerli katma değer nasıl 
arttırabiliriz onunla ilgili sıkı bir ça-
lışma yapıyoruz. Burada Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih 
Dönmez’in olağanüstü bir hassa-
siyeti var. Bugün de arkadaşlarla 
bunu değerlendirdik. Acaba burada 
kabiliyeti kazanacak yerli tedarik-
çileri Rosatom başka projelerin-
de değerlendirebilir mi? Burada ka-
biliyet kazanan firmalarımız hem 
buraya tedarikçi olup hem dünya-
ya mal satabilir mi? Buradaki iş gü-
cünün eğitim ile nasıl kendi ş gücü-
müzü nükleer konusunda nasıl daha 
ileri noktalara götürebileceğimizin 

değerlendirmeleri-
ni yaptık. Nükleer 

enerji, çok önem-
li ve hassas. Eğer 
dünyanın ilk 10 
ekonomisi olma 
hedefini gö-
zetiyorsanız, 
mutlaka nük-

leer enerjiye ih-
tiyacınız var ama 

bundan daha da 
önemlisi, nükleer tek-

nolojilerin sanayinin alt 
alanlarında gerçekleştirdiği etkile-
şim çok değerli. Burada kazandığınız 
kabiliyetler sizin sanayinize çağ at-
latabilir. Çığır açıcı teknolojilerde ge-
lişmek istiyorsanız mutlaka nükleer 
teknolojilerde kabiliyet kazanmanız 
gerekiyor. Biz de bugün Akkuyu’da 
hem bunları değerlendirdik hem de 
bu etkileyici, devasa inşaatı ziya-
ret ettik. İnşallah 2023’ün sonunda 
ilk reaktör devreye alınacak ve bu-
rada elektrik üretilmeye başlayacak. 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemlere 
dönük yeni nükleer santral projeler 
de var, bunları da değerlendiriyoruz. 
Tabi ki buralarda kendi kabiliyetle-
rimizi, kendi teknolojilerimizi devre-
ye alabilmemiz için ilk nükleer san-
tral projesi bize önemli kazanımlar 
sağlıyor. Bunları değerlendirerek 
Türkiye’yi nükleer teknolojilerde de 
üreten bir ülke haline getirmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Adana-Ceyhan enerji ihtisas en-
düstri bölgesinde de bir dizi ince-
lemelerde bulunan Bakan Varank, 
“Ceyhan bölgesi Türkiye’nin ener-
ji ve petrokimya açısından önem-
li bir bölgesi. Petrokimya endüstri 
bölgesinde bir ziyaret gerçekleştir-
dik. Alanda incelemelerde bulun-
duk. Bir firmamız orada Türkiye’nin 
Polipropilen tesisinin inşaatına baş-
layacak. Ceyhan Organize Sanayi 
Bölgesi'ni de ziyaret ettik, inceleme-
lerde bulunduk. Türkiye’nin en bü-
yük santrallerinden biri orada yapı-
lıyor. Bu bölgeler Türkiye’ye önemli 
getirilerin olacağı yatırımların yapı-
lacağı bölgeler” diye konuştu.

ÜLKE İHTİYACININ YÜZDE 10'U 
KARŞILANACAK

Akkuyu NGS, Türkiye ile Rusya 
arasında 12 Mayıs 2010 tarihin-
de imzalanan anlaşmaya istinaden 
Rosatom tarafından inşa edilme-
ye başlandı. Her biri 1200 MW güce 
sahip VVER-1200 tipi III+ nesil re-
aktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak. 
İşletme ömrü 60 yıl olan ve bu süreyi 
20 yıl daha uzatma imkanı bulunan 
Akkuyu NGS'nin, işletmeye alın-
dıktan sonra yılda yaklaşık 35 mil-
yar kWh üretim sağlaması planlanı-
yor. Bu miktar, İstanbul gibi büyük 
bir şehrin elektrik ihtiyacının yüz-
de 90'ının karşılanması için yeter-
li bir miktar olarak biliniyor. Akkuyu, 
Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüz-
de 10'unu karşılayabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki (NGS) ilk 
reaktörün 2023 yılının sonunda devreye alınacağını ve elektrik üretiminin başlayacağını söyledi.

Elvan: 2021 bütçe açığını 
yüzde 3,5 hedefliyoruz
ANKARA, (DHA)- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi 

Elvan, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler 
alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 
olarak hedefliyoruz" dedi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıkla-
mada, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 mil-
yar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 
66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin 
ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla 
taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikala-
rıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam ede-
cek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alı-
yoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 
olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz mak-
roekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürü-
lebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır" ifade-
lerini kullandı.

Başkent'te gece boyu yoğun kar yağışı yaşandı

ANKARA,(DHA)- Başkent'te gündüz saatlerinde 

başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttı-

rarak devam etti. Şiddetini arttıran kar, Ankara'nın 

simge yerlerini beyaza bürüdü.
Başkent Ankara'da gün içerisin-

de belli aralıklarla yağan kar, gece saat-
lerinde de yoğunluğunu arttırarak de-
vam etti. Yoğunluğunu arttıran kar 
yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'ne ve ilçe belediyelere bağ-
lı ekipler, ulaşımın olumsuz etkilenme-
mesi için ana güzergahlar, ara sokaklar 
ve kırsal bölgelerde tuzlama ve kar kü-
reme çalışması yaptı. Şiddetini arttıran 
kar, Başkent'in simge yerlerini beyaza 
bürüdü. Hava sıcaklığı, zaman zaman sı-

fırın altında 10 dereceye kadar düştü. Emniyet ekip-
leri de  buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konu-
sunda sürücülere ikazda bulundu. 

AB'den KKTC’ye 1080 
dozluk Pfizer Biontech aşısı

LEFKOŞA, (DHA) - Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı 
Türklere gönderilen 1080 dozluk Pfizer/BioNTech 
Covid-19 aşılarının ilk kısmı Metehan Sınır Kapısı'dan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkili-
lerine teslim edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) engelle-
me gişirimlerine rağmen, Avrupa Birliği tarafından 
Kıbrıslı Türklere gönderilen 1080 dozluk Pfizer/BioNTech 
Covid-19 aşılarının ilk kısmı Metehan Sınır Kapısı'dan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetki-
lilerine teslim edildi. Soğutuculu araç içerisinde getiri-
len aşıları bu sabah ara bölgede KKTC İki Toplumlu Sağlık 
Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, teslim aldı. 

"AB'DEN 1080 DOZ AŞI DAHA GELECEK"
Soydan,1080 doz aşının geldiğini, 1080 adet aşının 

daha 1 ay içerisinde KKTC'ye teslim edileceğini açıkladı. 
Türkiye'den gelen Çin menşeili Sinovac aşılarının 15 Ocak 
Cuma gününden bu yana uygulandığını belirten Cenk 
Soydan, Pfizer'ın ürettiği ve AB'den gelen bu aşıların yine 
öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılar olmak üzere vurul-
maya devam edeceğini aktardı.

“İKİNCİ BİN DOZ AŞI DA EN 
ERKEN ZAMANDA GELECEK”
Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan 

açıklamada, “Covid-19 aşılarının ikinci -bin dozluk- kıs-
mının ve AB tarafından Kıbrıslı Türkler için adaya gönde-
rilmeye devam edilecek olan aşıların, en erken zaman-
da halkımıza ulaşması için, AB Koordinasyon Merkezi ve 
iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi vasıtasıyla gerekli taki-
bi titizlikle yapacaktır” denildi. Açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: "Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin ola-
rak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY'nin, aşı tedarikini 
engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor 
olmasıdır. Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın 
BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth 
Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yap-
tığı açıklama doğrultusunda, AB tarafından gönderilecek 
aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bu-
gün AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."

Bakan Akar'dan 
sürpriz Irak ziyareti

ANKARA, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 
birlikte Irak'a resmi ziyarette bulundu.

Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk du-
rağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleni-
yor. Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından aske-
ri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler'in, 
Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa 
Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil ol-
mak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planla-
nıyor. Görüşmelerdeki temel konunun terörle müca-
delede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı 
belirtildi.

Selçuk'tan, öğretmen 
ve öğrencilere teşekkür

ANKARA, (DHA)- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ko-
ronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için 
öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşım-
da, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yorul-
dunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırak-
madınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için 
hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adı-
na teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize in-
şallah" dedi. 
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1. Irmak, dere, çay, küçük akar-
su (halk ağzı)... Molibden elementinin 
simgesi... Bekitmek işi... 2. Gencecik... 
Benzer, eş (halk ağzı)... 3. Tembellik 
(eski)... Uzaklaşmak, uzamak, ara açıl-
mak (halk ağzı)... 4. Yasaklama, izin ver-
meme... Raptiyelemek işi... 5. Hazırlanan 
çayın renk ve koku bakımından iste-
nilen durumu... Temel düşünce, temel 
inanç, umde, unsur, prensip... III-XIII. 
yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerin-
de kullanılan alfabenin harflerinin her 
biri... 6. Pilav yapmaya elverişli... Aykırı, 
karşıt, ters... 7. Sözleşme, yazılı anlaş-
ma (halk ağzı)... 1609 m uzunluğunda-
ki bir ölçü birimi... 8. Utanma, utanç duy-
ma... Çünkü... Yağ kızdırma, yiyecek 
kızartma vb. işlere yarayan, uzun sap-
lı yayvan kap... Lityum elementinin sim-
gesi... 9. Geminin su üstünde ve su altın-
da kalan bölümlerinin kesiştiği yer, su 
hattı... Tel, kurşun boru gibi uzun ve bü-
külebilir şeylerin halka biçiminde sa-
rılmasıyla yapılan bağ... 10. Bir çalgıda 
doğru ses vermesi için yapılan ayar, dü-
zen... Konakçının içinde yaşayan as... 11. 
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çı-
kan ses... Yaşa... Beyazla az miktarda 

siyah karışmasından oluşan renk... 12. 
Her türlü arazi koşulunda özel motorlu 
araçlarla yapılan yarış... Birbirini kesen 
iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki 
yarım doğrunun oluşturduğu geometrik 
biçim, zaviye... 13. Matematik, geomet-
ri vb. bilimlerle ilgili olan (eski)... Korkma 
ve şaşma sözü (halk ağzı)... 14. Küçük 
yolların kendisine açıldığı büyük yol, 
cadde... Kanırtmak işi... 15. Kanatma işi... 
Holmiyum elementinin simgesi... Duyuş, 
düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, 
belgi (eski)...

1. Borazan kuşu... Kasalara yerleş-
tirmek... 2. Yağlı, mayalı veya mayasız 
hamurdan yapılan çörek (halk ağzı)... 
Berber (eski)... Sodyum elementinin 
simgesi... 3. Kör bağırsağın ince bir par-
mak gibi olan son bölümü... Kolları geri-
ye sarkık cepken biçiminde, beyaz ke-
çeden yapılmış kaytanla işlemeli bir 
çeşit ceket (halk ağzı)... 4. Saçı dökül-
müş olan (kimse)... Sadist... Işık (eski)... 5. 
Cermen dilleri uzmanı... Atom numarası 
53 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum 

iyodür durumunda rastlanılan, bazı de-
niz bitkilerinde de çokça birikmiş ola-
rak bulunan, mavimtırak esmer renkte 
katı bir element (simgesi I)... 6. Mal, tica-
ret malı... Bir araştırmanın, bir tartışma-
nın, bir muhakemenin temeli olan ana 
öge, muta, done... Kenarına oya yapılmış 
veya geçirilmiş... 7. Dokuzdan sonra ge-
len sayının adı... Kimyasal enerjiyi elekt-
rik enerjisine çeviren araç, batarya... 
Nişastayı parçalayarak şekere çeviren 
bir enzim... 8. Çitlembik (halk ağzı)... Bir 
şeyin içinde bulunanların bütünü, muh-
teva, mazruf... 9. İncelik, naziklik (eski)... 
Memelilerin etobur takımından, beş 
parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, 
yurdumuzda boz türü bulunan, iri göv-
deli hayvan... İlenme, beddua... 10. Üzeri 
emayla kaplanmış olan... Bir tür dans 
(eski)... Tiyatro sahnesi (eski)... 11. Büyük 
sıçan (halk ağzı)... Değişik sebeplerle at-
mosferde havanın yer değiştirmesi... 12. 
Kendisine inanılan kimse... İnsaflı, vic-
danlı... İslam inanışına göre göğün en 
yüksek katı... 13. Tekeri olan, tekerlek-
li... Güvence... 14. Manganez elementi-
nin simgesi... Sonuca bağlanmamış, sü-
rüncemede kalmış (eski)... Halat ucu... 
15. Etken.. İki çeneklilerden, 30 metre-
ye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun 
ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

Haftalık

NE İSA’YA, NE MUSA’YA… Erden Aktoğu
benerden@yahoo.com

Tarihin her döneminde fut-
bolun, üzerinde en çok konuşu-
lan bileşeni hakemler olmuştur. 
Günümüz futbolunda da bu du-
rum hiç mi hiç değişmedi, aynı 
yoğunlukta devam ediyor. Kaldı 
ki, son dönemde insani hatala-
rın ortadan kalkması ve daha 
adil sonuçlar edinilebilmesi için 
Video Asistan Hakem uygula-
ması yani VAR sistemi geliştiril-
di. Amaç hakemlerin verebileceği 
hatalı kararların, karşılaşmanın 
sonucunu doğrudan etkileyecek 
düdüklerin, teknoloji yardımıy-
la önüne geçmekti. Ancak VAR’ı 
da çok kısa bir sürede ağzımıza 

burnumuza sürmeye başladık. 
Bana herkesin gayet iyi bildiği 

bu kısa açıklamayı yaptıran şey 
ne biliyor musunuz? Uluslararası 
Futbol Tarihi ve İstatistikleri 
Federasyonu, son on yılın en iyi 
hakemleri listesinde Alman Felix 
Bryc’i birinci, Cüneyt Çakır’ı da 
ikinci sırada, Hollandalı Björn 
Kuipers’i ise üçüncü olarak ilan 
etti.

Neresinden bakılırsa bakıl-
sın, sevelim sevmeyelim bu tar-
tışmasız gurur verici bir durum. 
Şampiyonlar Ligi’nde final, dün-
ya ve Avrupa kupalarında yarı fi-
nal yönetme onuruna sahip bir 

hakemimizin olması ve dünyanın 
en başarılı hakemlerinden biri ol-
ması içimizi kıpır kıpır ediyor.

Peki, sevgili Cüneyt Çakır aynı 
başarıyı içeride de gösterebiliyor 
mu? Bu soruya eminim ki toplu-
mun büyük bir çoğunluğu, ‘Hayır 
yanıtını veriyordur.

Buna bağlı olarak bir soru 
daha size; Başarısı tescillenmiş 
bir hakemin kendi liginde neden 
eleştirildiğini ne diyebiliriz?

Sorduğum bu soruya yanıtını 
da ben vereyim hemen. Cüneyt 
hoca dışarıda hiçbir baskı altın-
da kalmadan, bildiği ve inandı-
ğı değerlere bağlı olarak rahat bir 

biçimde düdük çalıyor. İçerideyse 
bu durum maalesef böyle de-
ğil. Bir sürü akıl oyunları, bir dün-
ya ince ayar… Ve özetle o bilindik 
mahalle baskısı.

Maalesef bu baskı hiç kim-
se tarafından dile getirilmese de, 
7’den 77’ye herkesçe bilinen bir 
olgu.

Üstelik bu durumu daha da il-
ginç kılan, bir takımın yerden 
yere vurduğu o hakemin, aynı 
maçta diğer ekip tarafından da 
istenmeyen adam oluşu. Yani ne 
İsa’ya, ne Musa’ya yaranabilen 
bir hakemlik müessesesi…

Cüneyt hoca için de durum 

tamamen aynı. Sınır dışında, 
zorluk derecesi en üst düzeyde 
maçlarda bile rahatça, en küçük 
bir baskı görmeden düdük ça-
lan Çakır başarılı olurken, içeride 
aynı performansı gösteremiyor.

Evet, sonuçta öyle ya da böy-
le dünya futbol arenasındaki gu-
rurumuz Cüneyt Çakır’ı ben de 
kutluyorum tabi ki. Kutlarken de, 
dışarıda gösterdiği ve göğsümü-
zü kabartan başarılarını içeride 
de sergilemesini, buna Türk fut-
bolunun ciddi anlamda ihtiyacı 
olduğunu da belirtmeden geçe-
meyeceğim doğrusu.

Kalın sağlıcakla…

Başkent’te ortak akıl sokak 
hayvanları için de devrede
Ankara Kent Konseyi (AKK) ile hayvansever dernekler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Başkent'in dört bir 
yanında sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına katılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorla-

nan sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Ankara Kent Konseyi ve gönüllü hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlama-
sının uygulandığı bu hafta sonunda da 20 ilçede 20 bin sokak hayvanına 12 ton mama desteğinde bulundu.

HABER MERKEZİ
Ankara Kent Konseyi, sokak hayvanları için 

kapsamlı çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin besleme çalışmalarına gönüllü hayvanse-
verlerle iş birliği yaparak destek veriyor.

  Özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanlarının yanında olmayı sürdüren Ankara 
Kent Konseyi ve paydaşları sokağa çıkma kısıtlama-
sının uygulandığı hafta sonu merkez ve çevre ilçelerde 
mama desteğinde bulundu.

İKİ GÜNDE 20 BİN SOKAK HAYVANI İÇİN 
12 TON MAMA DESTEĞİ
Kuruluşundan itibaren Başkent’in sorunlarını 

Ankaralı paydaşlarıyla çözmeye çalışan ve ortak akıl il-
kesiyle hareket eden Ankara Kent Konseyi, Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin eş-
liğinde sokak hayvanlarını besleme çalışmaları için 

paydaşlarıyla bir araya geldi.
Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu 

ve Semt Kültürü Çalışma Grubu, Motosiklet Derneği, 
Empati DOHAYSA Derneği, Çiğdemim Derneği ile 
Paragon Film Yapım gönüllüleri sokak hayvanları besle-
me çalışmalarına katıldı. Yakupabdal Köyü, Tekke Köyü 
ve Şaşmaz Sanayi bölgesinde merkeze uzak noktalarda 
yaşayan can dostları unutmayan gönüllü hayvaseverler, 
hafta sonu boyunca 12 ton mamayı 20 bin sokak hayva-
nına ulaştırdı.

HAYVANLAR İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AKK VE STK’LARLA İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Büyükşehir Belediyesinin hayvan hakları konu-

sunda farkındalık çalışmalarının yanı sıra sivil top-
lum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Başkent’te Sokak 
hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını aralıksız 
sürdürdüğünü belirten Ankara Kent Konseyi Hayvan 

Hakları Çalışma Grubu Sözcüsü Rabia Erentuğ, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesinin bizlere olan desteğin-
den çok memnunuz. Çünkü hayvanseverlerin çok alı-
şık olmadığı bir yardım ve destek bu. Hem memnunuz 
hem gururluyuz hem şaşkınız tüm duyguları bir ara-
da yaşıyoruz. Ortamı görüyorsunuz eksi derece soğuk-
larda üşümekten konuşamıyorum bile ve bu hayvanlar 
burada yaşamaya çalışıyor. Bu bir sosyal sorumluluk-
tur. Bu insani ve vicdani yapılması gereken bir görev-
dir.  Bu hayvanların buna ihtiyacı var özellikle de kış ay-
larında daha fazla ihtiyaçları oluyor. Mama desteği bizim 
için çok önemli. Tüm dernekler ve gönüllüler adına ben 
Mansur başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

DERNEKLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR
Hayvanseverlere verdiği destekten dolayı 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşek-
kür eden Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Sinan 
Çetin, “Hep beraber gönüllü arkadaşlarla ulaşılamaz 
yerlere ulaşmaya çalışıp oradaki hayvanları besliyo-
ruz. Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinden ise son de-
rece memnunuz. Yapmak istediğimiz her projeye bü-
yük bir destek veriyorlar. Özellikle mama konusunda 
çok büyük destek alıyoruz. Veterinerlik konusunda da 
yine aynı şekilde her türlü desteği alıyoruz. Verdikleri 
desteklerden dolayı Mansur başkana ve Halil İbrahim 
Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” derken, Empati Doğa 
ve Hayvan Savunucuları Derneği Başkanı Neslihan 
Zaimoğlu ise, “Büyükşehir Belediyesinin çalışmaların-
dan oldukça memnunuz. Hiçbir telefonumuz cevap-
sız kalmıyor, hiçbir yardım talebimizi geri çevirmiyor-
lar. Sağ olsunlar, var olsunlar” sözleriyle düşüncelerini 
paylaştı.

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil 
İbrahim Yılmaz da hayvanseverlerle birlikte titizlik-
le yürütülen besleme çalışmalarının sosyal sorumluluk 
anlayışının en önemli örneklerinden biri olduğuna dik-
kat çekerek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın “hiçbir canlıyı aç bırakmayacağız” sözleri-
ni hatırlatarak özellikle kış aylarında hem Büyükşehir 
Belediyesinin hem de gönüllü havyanveser dernekleri-
nin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

ÇANKAYA'DAN 
TAKSi DURAKLARINA 

HiJYEN PAKET  
HABER MERKEZİ
Vatandaşlara pandemiye karşı önlemler konusun-

da her alanda destek olan Çankaya Belediyesi, tak-
si duraklarına maske ve dezenfektan dağıtımına de-
vam ediyor.

Pandemi sürecinde virüsün yayılmasını önlemek 
için yerel yönetimler düzeyinde önlemlerini alan ve 
çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 
dezenfektan, kolonya ve maskeden oluşan temizlik 
setini dağıtımına hız verdi. Çankaya Belediyesi ekipleri 
ilçede yer alan 230 taksi durağına 500'lük maske, de-
zenfektan, kolonya, takvim ve ajandadan oluşan seti 
dağıtıyor. İnsanlarla doğrudan iletişime geçen ve sa-
bahtan akşama kadar direksiyon başında görevde bu-
lunan taksicilere maske, kolonya ve dezenfektan dağı-
tan Çankaya Belediyesi, halk sağlığının korunmasına 
katkı sunuyor.  

VATANDAŞLARIN SAĞLIĞI BİZİM ÖNCELİĞİMİZ  
Pandemi sürecinde vatandaşların sağlığına yönelik 

çalışmaların artarak devam ettiğini hatırlatan Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı olduğu gibi 
ülkemizi de derinden etkileyen salgına karşı topyekun 
bir savaş veriyoruz. Bu anlamda Çankaya Belediyesi 
olarak vatandaşların sağlığını olumlu yönde etkileye-
cek çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Bu çalışmaları-
mızın bir parçasını da salgının etkisini azaltacak mas-
ke, kolonya ve dezenfektan dağıtımı oluşturuyor. Biz 
her zaman halkımızın yanında olmaya, destek verme-
ye devam edeceğiz. Çankaya’da hiç kimse yalnız değil-
dir” diye konuştu.
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Aklıma Gelenler

DERT ESNAFTA, ÇALIŞANDA YOKSULDA, DERMAN… Ertuğrul Kılıç
ertugrul.64@gmail.com

Dert Bende Derman Sende(*), 
Mine Koşan'ın 1972'de yayın-
ladığı "Dert Bende/Sevde Gör" 
45'liğinde yer alan şarkısı-
dır. Şarkının sözü ve müziği 
Vedat Yıldırımbora'ya aittir.  Ajda 
Pekkan, Orhan Gencebay, Müslüm 
Gürses, Işın Karaca gibi güçlü ses-
ler bu şarkıyı yorumlamışlardır.

Arabesk geleneğinden ge-
len Orhan Gencebay’ ve Müslüm 
Gürses’in bu şarkıyı yorumlaması, 
yoksulluk ve yoksunluk içerisin-
de olan toplumun alt kesimlerini 
oluşturan kesimlerde bir dertlen-
me, umut ve çare arayışı duygu-
sunu hep en geniş şekilde ortaya 
çıkarmıştır. 

Şarkılar bazen, ekonomik, po-
litik, dinlik ve büyülük işlevleri de 
yüklenmiştir; bireyin ve toplumun 
yaşamını etkileyen ve toplum dü-
zeninin ekonomik, estetik, poli-
tik kurallarının belgeleri haline 
gelmişlerdir.

Toplumda ortaya çıkan çare-
sizlik durumları, kimi zaman tem-
silcilerinin yetersizliği(liyakatli 

olmamaları) diğer bir deyişle, iyi 
yetişememiş olması biçimiyle gö-
rülmüş, kimi zaman da sosyal 
ve kültürel alandaki değişmele-
rin, toplumsal kesimlere olum-
suz yansıması hâlinde ortaya 
çıkmıştır. 

Günümüze yaşanılan toplum-
sal gerçekliklerimizde, aslında 
dertlenenlerin açık bir şekilde or-
taya çıktığı, ancak çare olması ge-
rekenlerin ya da derman olma-
sı gerekenlerin ne yaptığıyla ilgili 
belirsizliklerin veya yetersizlikle-
rin, derman olmanın ötesinde ça-
resizlik ve kader olarak topluma 
kabul ettirilmeye zorlanmasıdır.

Genel çaresizlik ve bu çare-
sizliğin toplumda yaygın olma-
sı gittikçe artarak büyümesi, ra-
kamlara da yansımaktadır. Sosyal 
olaylar, sadece rakamlardan iba-
ret olunmadığının da bilinme-
si gerekmektedir. Yıkılan ve dağı-
lan aileler, kadınlar, çocuklar, işsiz 
kalan çalışanlar, kendi kazancıyla 
kıt kanaat geçinmeye çalışan es-
naf, yoksullaşan ve gittikçe açlık 

sınırına sürüklenen geniş halk ve 
kimsesizler.

Rakamlara bakmak bir taraf-
tan bize yaklaşık bir gerçeklilik 
sağlarken diğer taraftan ne kadar 
ürkütücü olduğunu da bize gös-
termektedir. Dertlenmek, top-
lumsal ve ruhsal bütünlüğümüzü 
parçalayan, artık her yerde görü-
len bir çaresizlik.

İcra ve iflas dosyası sayısı 22 
milyonu aşmış,

Yılda yaklaşık kepenk indiren 
esnaf sayısı 2 milyon,

Kapanan şirket sayısı yarım 
milyona yaklaşmış, burada sade-
ce kapanışını tamamlayan ve ya-
pan şirketler var. Çalışmasını ve 
faaliyetlerini durdurmuş en az 
bu sayıya yakın şirket daha var. 
Şirket çöplüğüne dönmüş durum-
da ülkemiz,

Batık kredi tutarı, 150 milyar li-
rayı aşmış,

Geniş işsiz sayısı 10 milyona 
yaklaşmış,

Pandemi dönemi ve işten çı-
karma yasağının kalkması 

durumunda bu sayının katlanarak 
artması bekleniyor,

İflas eden gerecek kişi işletme 
sayısı yaklaşık 293 bin,

Pandemi ile Kapanan esnaf sa-
yısı 99 bin beşyüz,

Küçük ve orta ölçekli işletme-
lerin borçlu sayısı gittikçe art-
makta, neredeyse borçsuz işletme 
bulunmamakta,

Genelgeyle kapanan işyeri sa-
yısı yaklaşık 250 bin,

Çalışanların, % 56’sı hizmet 
sektöründe çalışmakta ve bu iş-
yerlerinin bir daha açılıp açılama-
yacağı belirsiz,

Emeğiyle geçinen ve artık or-
talama bir ücret olan,  neredeyse 
açlık sınırına yakın açıklanan bir 
asgari ücret tutarı,

TÜRK-İŞ Araştırmasına göre 
2020 Aralık ayında;

Dört kişilik bir ailenin sağlık-
lı, dengeli ve yeterli beslenebil-
mesi için yapması gereken aylık 
gıda harcaması tutarı (açlık sı-
nırı) 2.589,94 TL, Gıda harcama-
sı ile birlikte giyim, konut (kira, 

elektrik, su, yakıt), ulaşım, eği-
tim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar 
için yapılması zorunlu diğer ay-
lık harcamalarının toplam tuta-
rı ise (yoksulluk sınırı) 8.436,27 
TL, Bekâr bir çalışanın ‘yaşa-
ma maliyeti’ ise aylık 3.146,98 TL 
olmuştur. 

Yaşanılanlar sadece rakam-
lar ile ifade edildiğinde bile ne ka-
dar büyük bir sorunla karşı karşı-
ya bulunduğumuz ortada. Çaresiz 
kalıp dertlenen, büyük bir top-
lumsal kesim bulunmaktadır. 
Çare olarak sunulan ise sadece 
iyi niyete kalmış insanların yar-
dımları ile yaşamak için nefes al-
maya bile yetmeyecek devlet 
yardımları. Belediyelerin bütçele-
rinde bulunan %3 lük yasal sosyal 
yardımlar.

Esnafın, işsizin ve yoksulun 
derdi bin olmuş. Derman ise başka 
bir bahara umut olarak kalmış…

*dert bende, derman sende
  aşk bende, ferman sende
  öldüren, güldüren,
  her gün ağlatan kalp sende

Büyükşehir Dikmen bölgesinde 
atık temizliğini tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında bulunan görüntü kirliliği, ve güvenlik sorunlarına yol açan metruk binalar 
ile sağlık açısından tehlike oluşturan katı atıkları bertaraf ediyor. Kent Estetiği, Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 
koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Dikmen bölgesinin büyük bir bölümündeki gecekondu ile metruk yapıların hafri-
yat atıkları tamamen temizlenerek 20 yıllık sorun çözüldü. 21 Ağustos’tan beri bölgede 3 bin 765 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

HABER MERKEZİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde 

gecekonduların yıkılmasıyla oluşan hafriyat atıklarının 
neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldıran çalışma-
lara hız verdi.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden 
olan metruk yapıları kaldırarak bir yandan atıkla müca-
delesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre ve top-
lum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp 
atıklarını da bertaraf ediyor.

Büyükşehir ekipleri son olarak Dikmen semtin-
de Akpınar, Karapınar, Mürsel Uluç, Metin Akkuş, 
Keklikpınarı ve İlker Mahalleleri ile Çaldağı Mevkii’nde 
sürdürdüğü geniş kapsamlı temizlik çalışmasını tamam-
ladı. Dikmen’in büyük bir bölümü gecekondu ve metruk 
yapıların hafriyat atıklarından tamamen temizlendi. 

3 BİN 765 KAMYON ATIK TOPLANDI
Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı 

ekiplerinin iş birliğiyle, 21 Ağustos'tan itibaren devam 
eden çalışmalar kapsamında Dikmen'de 288 gecekon-
du, 136 baraka ile 62 çadır bertaraf edildi. Bölgenin tama-
mında toplam 3 bin 765 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

Vatandaşlardan Başkent 153'e gelen talep ve şika-
yetler doğrultusunda harekete geçen Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı, Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığı ekiple-
riyle bölgede ortak bir çalışma yürüterek yoğun bir me-
sai harcadı.

Çevre kirliliğine neden olan alanlarda hafriyat, mo-
loz ve katı atıkların titizlikle toplandığını belirten Kent 
Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, tamamlanan ça-
lışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Atık temizliği çalışmalarına 21 Ağustos'ta Altındağ 
ilçesi Hacıbayram ve Uzunyol'da başlamıştık. İskitler ve 
Varlık Mahallesi'nde temizlik çalışmalarını bitirdik. Daha 
sonra Dikmen bölgesinde Çaldağı Mevkii, Keklikpınarı, 
Akpınar, Karapınar, Malazgirt, Metin Akkuş, Mürsel Uluç 
ve İlker Mahallelerinde çalışmalara devam ettik. Şu anda 
eş zamanlı olarak Şirindere ve Yukarı Dikmen'de temiz-
lik çalışmalarına ise devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 bin 
765 kamyon hafriyat topladık. Bu bölgelerde gecekondu-
da yaşayan vatandaşlarla anlaşarak, onları zora sokma-
dan ve gerekli imkanları da sağlayarak önce tahliyelerini 
sonra yıkımlarını gerçekleştirdik. Atık temizleme çalış-
malarımıza İmrahor Vadisi, Çayyolu bölgesi, Etimesgut 

ve Yenimahalle ilçelerinde tespit ettiğimiz noktalarda 
devam edeceğiz.”

20 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ MUHTARLARDAN 
BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR 
Dikmen'de metruk yapı, baraka, çadır ve atıklar-

dan dolayı sağlığından ve güvenliğinden endişe ederek 
Ankara Büyükşehir Belediyesine başvuran birçok ma-
halle muhtarı atık temizliğinin ardından Başkan Yavaş'a 
ve ekiplere şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Sibel Kılıç (Akpınar Mahallesi Muhtarı): “Bu alanda 
gecekondular yıkıntılar halinde yer alıyordu. Kağıt top-
layıcılarının getirdikleri atıklar çok fazlaydı. Tamamen 
bir çöplüktü aslında burası. Akpınar Mahallesi olarak 
ben ve benden önceki muhtarlar da 15 yıldır Büyükşehir 
Belediyesinden bir hizmet alamadık. Mansur başkan ge-
lince bizim sesimizi duydu. Bize kulak verdi ve bizleri bu 
çöp yığınından kurtardı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanlığı da park yaparak mahallemize güzel bir ye-
şil alan kazandıracak. 15 yıldır hizmet alamayan mahal-
lemiz Mansur Başkan sayesinde hizmet almaya başladı. 
Sağ olsun, var olsun."

-Mehmet Ağdemir (Karapınar Mahallesi Muhtarı): 
“2009 yılından beri burasının temizliğiyle için uğraş 
veriyorum. Bölgenin bir kısmı hisseli, diğer kısmı ise 
Büyükşehir Belediyesine ait olup yeşil alan ve park ola-
rak geçiyor. İlk defa bu yıl Başkanımız Sayın Mansur 
Yavaş'ın önderliğinde çalışma yapıldı. Mansur başkanı-
mıza ve ekibine bizlere yaklaşımından dolayı çok teşek-
kür ediyoruz.”    

-Nebahat Koç (Malazgirt Mahallesi Muhtarı): 
“Mahallemizde bulunan metruk binalar ile çöp ve mo-
loz  yığınları koku yayıyorlardı. Mahalle sakinleri dairele-
rini kiraya veremiyordu. Çocuklar okula giderken sıkın-
tılar yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 
Mansur Yavaş sesimizi duydu ve soruna el attı.” 

-Cemal Karabudak (Mürsel Uluç Mahallesi Muhtarı): 
“933. ve 942. Cadde çöplük halindeydi. Yıllardır yaptıra-
mıyorduk. Şimdi ise çok güzel oldu.”

-Fevzi Işıldak (Metin Akkuş Mahallesi Muhtarı): “25 
yıldır alamadığımız hizmetleri Mansur Başkanım gel-
dikten sonra almaya başladık. Vadi adeta çöplük gibiydi. 
Çöpler temizlendi ve çevre bakımı yapıldı. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim.”

-Ali Bal (İlker Mahallesi Muhtarı): "Mahallemize 25 
senedir hizmet alamıyorduk. Sağ olsun Mansur Yavaş ve 
ekibi geldi mahallemizin birikmiş pisliği temizlendi. Çok 
teşekkür ederim.”

Kahramankazan’da kartpostallık kar manzaraları
HABER MERKEZİ
Yılın her döneminde ayrı güzellikler ba-

rındıran Kahramankazan’da, hafta sonunda 
da etkili olan kar yağışının ardından kart-
postallık manzaralar oluştu. 

Beyaz örtüye bürünen ilçenin birçok 
noktası, görenlere seyrine doyum olmayan 
anlar yaşattı. 

Ankara genelinde yaşanan kar yağışı 
Kahramankazan’da da etkili oldu. Kar yağışı 
hafta sonunda da belirli aralıklarla ilçe ge-
nelinde etkisini sürdürdü. Yaşanan yağışın 
ardından Kahramankazan’ın birçok nokta-
sında kartpostalları aratmayan kar manza-
raları otaya çıktı. Bu manzaralar görenleri 
kendisine hayran bıraktı. 

Başkandan davet var
Kahramankazan Belediye 

Başkanı Serhat Oğuz, kar yağışıy-
la birlikte Kahramankazan’ın beyazla-
ra büründüğünü söyledi. Başkan Oğuz, 
“Kahramankazanımız yılın tüm zaman-
larında ayrı bir güzel. Kar yağışıyla birlik-
te ilçemizin birçok noktasında bu güzel-
likler adeta beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe 
kavuştu. Adeta kartpostal gibi, tablo gibi 
manzaralar oluştu. Tüm Ankaralı hemşeh-
rilerimizi bu güzelliklerin tadını çıkarmak 
için Kahramankazanımıza davet ediyoruz” 
diye konuştu. Oğuz ayrıca bazı kar manza-
rası fotoğraflarını sosyal medya hesapla-
rından da takipçileriyle paylaştı.

CAN DOSTLARIMIZ 
İÇİN ANLAMLI 

ETKİNLİK
HABER MERKEZİ
Kahramankazan Belediyesi, Doğa Koruma Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar 
Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle sokakta ve 
doğada yaşayan can dostlarımızın yaşam alanlarına 
mama ve yem bırakıldı.

Sokakta ve doğada yaşayan hayvanların donduru-
cu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için 
anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 

Kahramankazan Belediyesi, Doğa Koruma Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü ve Kahramankazan Avcılar 
Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamın-
da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 
ormanlık alanlarda ve sokaklarda yaşayan hayvanların 
aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktala-
ra kuru mama ve yem bırakıldı. Ekipler, mama dağıtımı 
sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol etti. 
İhtiyaç duyan zarar görmüş hayvanlar, veteriner he-
kim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi 
Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 
getirildi. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha son-
ra tekrar doğal yaşam alanlarına salınacak.

Can dostlarımız için çağrı
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 

sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanla-
ra karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, 
“Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir za-
man unutmuyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve 
yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yar-
dım etmek için her şeyi yapıyoruz” dedi. Oğuz, vatan-
daşlara da can dostlarımıza yardım etmeleri için çağ-
rıda bulunarak, “Bu soğuk günlerde herkes kapısın 
önüne ya da parklara biraz yiyecek bırakabilir” dedi. 
Oğuz, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesine katkı su-
nanlara teşekkür etti.
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Ne kadar su içeceğimizi biliyor 
fakat su içmeyi unutuyoruz

İSTANBUL,(DHA) -  Türk Böbrek 
Vakfı, toplum sağlığı yararına yaptığı ça-
lışmalarına bir yenisini ekledi.  30 yılı aş-
kın süredir başta böbrek sağlığı olmak 
üzere beslenme, hareket ve sağlıklı ya-
şama dair toplum sağlığını korumak için 
çalışmalarına devam eden Türk Böbrek 
Vakfı, 'sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller' he-
defi kapsamındaki projede önemli veri-
lere ulaştı. 

"ÇOCUKLAR 1.5, KADINLAR 2, 
ERKEKLER 2,5 LİTRE SU TÜKETMELİ" 

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 
#SUdanSorular araştırma projesinde top-
lumun su tüketim alışkanlıklarına dair 
çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını belirtti.

Çocukların günde 8 bardak (1,5 lit-
re), yetişkinlerin ise kadınların 2, erkek-
lerin 2,5 litre su içmesi gerektiğini belir-
ten Timur Erk, "Çay ve kahve içinde su 
bulundursa da içerisindeki farklı mad-
delerden dolayı ihtiyacımız olan su 
yerine geçmiyor. 'Sudan Sorular' 
araştırma projesi de önceki yıl-
larda hayata geçirdiğimiz ve su 
tüketimine dikkat çeken ça-
lışmalarımıza atıfta bulunu-
yor. Vakfımızın resmi sosyal 
medya hesapları üzerinden bü-
yük bir titizlikle gerçekleşti-
rilen #SUdanSorular 
araştırma projemiz, 
toplumumuzun su 
tüketim alışkan-
lıklarına dair çarpı-
cı sonuçlar ortaya 
koydu" dedi.

Yapılan araş-
tırma ile sosyal 
medya hesapla-
rının anket özel-
liği üzerinden 850 
binin üzerinde ka-
tılımcıya ulaşıldı. 
Yaklaşık 3 ay süren 
ve 18-65 yaş aralı-
ğındaki genel hedef 
kitleye uygulanan 

çalışmada, katılımcılara su tüketimi alış-
kanlıkları ile ilgili sorular iletildi.

Anket sonuçlarından dikkat 
çeken ayrıntılar:

Covid-19 ve Dışarıda 
Tuvalete gitme çekincesi daha 
az su içmeye neden olabiliyor.

Evin Dışında Su Tüketimi 
Azalıyor! - ''Evimin dışında su 

tüketimim azalıyor.'' di-
yenlerin oranı 

%44. - Dışarıda 
tuvalete git-
mekten kaçın-
dığı için daha 
az su içmeye 
meyilli olan-
ların ora-
nı %52. İdrar 
renginin su 
tüketimine 
dair ipuçla-
rı verdiğini 
bilen ve su 

tüketimini 
idrar rengin-

den takip eden-
lerin oranı %36.

3 Kişiden 1'i Günlük Ne Kadar Su 
Tüketmesi Gerektiğini Bilmiyor! ''Yetişkin 
bir bireyin her gün ne kadar su içme-
si gerektiğini biliyor musunuz?'' sorusu-
na ankete katılanların %70'i 'Evet' derken; 
%30'u 'Hayır' dedi.

Neredeyse Her 2 Kişiden 1'i Günlük 
Su Tüketim Miktarına Dikkat Etmiyor! 
''Günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye 
dikkat ediyor musunuz?'' sorusuna anke-
te katılanların sadece %57'si 'Evet' dedi.

Sabahları Güne Su İçerek Başlayanlar 
Çoğunlukta! ''Sabahları uyanınca güne bir 
bardak su içerek başlıyor musunuz?'' so-
rusuna ankete katılanların %62'si 'Evet' 
yanıtını verdi.

Suyu Tatlandırmak Su Tüketimini 
Artırıyor mu? Suyu tarçın, limon, meyve 
dilimleri ile tatlandırmanın daha fazla su 
içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin 
oranı sadece %38.

''Su, Sudur!'' - ''Su ihtiyacınızı su ile mi, 
yoksa diğer içecekler ile mi karşılıyorsu-
nuz?'' sorusuna cevap verenlerin %21'i 
su yerine diğer içecekleri tercih ediyor. - 
''Suyun yerini diğer içecekler alamaz.'' di-
yenlerin oranı %86.

Her 2 Kişiden 1'i Bilmiyor! ''İçtiğiniz 

diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudu-
nuzun su ihtiyacını karşılamadığını, tam 
aksine susuzluğu attırdığını biliyor mu-
sunuz?'' sorusuna ''Evet'' diyenlerin ora-
nı %48

SU İÇMEYİ UNUTUYORUZ! - 
''Gün içinde su içmeyi unutuyor mu-

sunuz?'' sorusuna ankete katılanların 
%60'ı ''Evet'' dedi. - Su tüketimini artır-
mak için çaba sarf edenlerin oranı sadece 
%53. - Su içmek için kendine belirli ara-
lıklar koyanların oranı %23. - Su içme-
yi hatırlamak için bir uygulama kullanan-
ların oranı %9. - ''TBV tarafından yapılan 
su içmeyi hatırlatıcı bir uygulama yapılsa 
kullanırım.'' diyenlerin oranı %38.

SU ŞİŞESİ TAŞIMAYI SEVMİYORUZ!
Su içmeyi hatırlamak için yanında 

veya çevresinde su şişesi, , sürahi, termos 
vb bulunduranların oranı sadece %36.

Hava Sıcaklığı Su Tüketimimizi 
Etkiliyor! Hava sıcaklığı su tüketiminizi 
etkiliyor mu sorusuna ankete katılanların 
%77'si ''Evet'' yanıtını verdi.

Suyun Tadı, Sıcaklığı ve Kaynağı 
Önemli! - ''Suyun tadı su tüketimimi et-
kiler.'' diyenlerin oranı %76. - ''Suyun sı-
caklığı su tüketimimi etkiler.'' diyenlerin 
oranı %77. - ''İçtiğiniz suyun kaynağı sizin 
için önemli midir?'' sorusuna ''Evet'' di-
yenlerin oranı %80.

Su ve Sağlık İlişkisi Hakkında Bilinçli 
miyiz? -''Yeterli su tüketiminin vücudu-
muz üzerindeki faydalarını biliyorum.'' di-
yenlerin oranı %48. - ''Az su tüketmenin 
vücudumuz üzerindeki zararlarını biliyo-
rum.'' diyenlerin oranı %56. - Az su içme-
nin nabız ritminin bozulmasına yol aça-
bileceğini bilenlerin oranı %81. - Az su 
tüketmenin baş ağrısına sebep olabilece-
ğini bilenlerin oranı %64. - Yetersiz su tü-
ketimin yaşlılarda kafa karışıklığına se-
bep olabileceğini bilenlerin oranı %53. 
- Yetersiz su tüketimin cilt sağlığı ile ilgili 
çeşitli sorunlar yaratabileceğini bilenlerin 
oranı %70. - Yorgunluk hissinin yetersiz 
su tüketimi ile ilişkili olabileceğini bilen-
lerin oranı ise %58.

Türk Böbrek Vakfı 
Başkanı Timur Erk

ÇOCUĞUNUZUN 
ÖNÜNDE 

TARTIŞMAYIN !
HABER MERKEZİ
Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında 

önemli bilgiler verdi.     
 Ebeveynlerin çocukların gözü önünde tartışıp 

kavga etmesi çocukların gelişimini olumsuz etkile-
mesinin yanı sıra ciddi travmalara neden olabilir. Anne 
babası geçimsizlik yaşayan çocuklarda ciddi bir güven 
sıkıntısını oluşabilir.

Her evlilikte elbette problemler yaşanabilir, 
önemli olan bu problemlerin nasıl çözüldüğüdür.Şayet 
çözülemeyen bu problemler çatışmaya dönüşürse 
bunu çocuktan gizlemek oldukça güçtür zira çocuk 
anne baba arasında yaşanan her türlü gerginliği aynı 
yaşam alanında olduğu için kolaylıkla hisseder.3-6 yaş 
arasındaki soyut düşünemeyen çocuk, anne baba ara-
sında yaşanan çatışmanın sorumlusunu kendisinin 
olduğunu sanır ve kendini suçlar.

Aile içi çatışmalar arasında büyüyen çocuklar 
problemler karşısında tıpkı ebeveyni gibi çözüm odak-
lı değil problem odaklı bir yaklaşım sergilemeyi öğrenir 
ve kendi sosyal yaşantısında benzer çatışmalar 
yaşayabilir.Problemler çatışmaya dönmeden, eşlerin 
problemleri vaktinde çözmeleri gerekir.

Unutulmamalıdır ki çözülemeyen problemler en 
çok o evin çocuklarına zarar verir.

Kırışık Gidermede 
Endopeel Yöntemi !

HABER MERKEZİ-Kırışık gidermede endope-
el yöntemine dikkat çeken Dr. Mesut Ayyıldız, ''Mimik 
kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışık-
lık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe 
alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar il-
ginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çek-
mektedir'' dedi."

ENDOPEEL YÖNTEMİ NEDİR?
Endopeel yöntemi, ameliyatsız yüz germe ala-

nında açık ara ön planda olan bir işlemdir. Endopeel 
ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek 
çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan 
kaldırılabiliyor.

İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain 
Tenenbaum tarafından geliştirilen yerfıstığı yağı 
karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürü-
nün kullanıldığı endopeel ile hem tıbbi lifting sağlan-
makta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmakta-
dır. Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu 
yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır ba-
şarıyla kullanılmaktadır.

ENDOPEEL YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
Botoks, yapıldığı bölgede sinir iletimin bloke edip 

kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kay-
bıyla önlüyor. Ancak endopeel uygulandığı bölgede 
kasların tonusunu ve yerçekimine karşı taşıma gücü-
nü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkma-
ları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve 
asla mimik kaybına yol açmaz.

Endopeel tekniği ile başta yüzün 1/3 alt kısmı ve 
gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken, aynı zaman-
da kaş ve burun ucu kaldırma selülitde karın germe-
de el sırtı ve dekolte de sıkılaşma kollarda sarkma-
ların önlenmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı 
bulunmaktadır.

Tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. 
Hasta/maliyet açısından bakıldığında memnuni-
yet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarla-
ra asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz. Sonuç 
olarak endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada 
başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vere-
rek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön pla-
na çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir 
yöntem olarak dikkat çekmektedir.

Pandemi kas ve eklem 
ağrılarında da artışa     
neden oldu

İSTANBUL (DHA) - Pandemi sürecin-
de telefon, tablet ve bilgisayarların fazla 
kullanımına bağlı olarak duruş bozukluk-
larının ortaya çıktığını söyleyen Doç. 
Dr. Didem Sezgin Özcan, 
"Bu dönemde omur-
ga, kas ve eklem 
ağrılarına bağ-
lı şikayetlerde 
ciddi artışlar 
görülmekte” 
dedi.

Günlük 
hayatta de-
vamlı hareket 
eden parmakla-
rımız dijital iletişi-
min artmasıyla fazla-
dan kullanılır oldu. Pandemi 
süreci ise bu duruma bağlı sorunların açı-
ğa çıkmasını hızlandırdı.  Pandemi döne-
mi ile birlikte omurga hastalıkları ile kas 
ve eklem ağrılarının arttığını dile geti-
ren Medipol Mega Hastanesi Fiziksel Tıp 
ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. 
Didem Sezgin Özcan, “Bu ağrıları tetikle-
yen birçok faktör mevcut. Ağrıların art-
masında hareketsizlik, beslenme bo-
zuklukları, kilo alımı ve stres etken rol 
oynuyor. Telefon ve tablet bilgisayarların 
fazla kullanımına bağlı olarak duruş bo-
zuklukları, el bilek ve parmaklarda ağrı-
ya yol açan tendon iltihaplanmaları, tetik 
parmak ve kist oluşumu ile uyuşma, ka-
rıncalanma ve güçsüzlüğe neden olabi-
len sinir sıkışmaları yaşanabiliyor” ifade-
lerini kullandı.

Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, akıllı ci-
hazların parmaklarda yol açtığı kas ve 

eklem ağrılarını şöyle sıraladı:
“Tetik parmak; parmaklarımıza hare-

ket veren kasların aşırı kullanılması ne-
deniyle tendonların içinden geçtikleri ka-

nallarda sıkışması ve takılması 
durumudur. Kireçlenme; 

kıkırdak yapısının bo-
zulmasına bağ-

lı olarak elde tu-
tukluk ve ağrı 
hissinin yaşan-
ması veya şekil 
bozukluklarının 

gelişebilmesidir. 
Tendinitler; devam-

lı klavye, fare kullanı-
mı veya cep telefonun-

da mesaj yazılması sonrası 
görülebilir. Ödem ve zedelenme du-

rumudur. Bağ Zorlanmaları; özellikle te-
lefonu tek elle tutma ve başparmağı kay-
dırma hareketine bağlı oluşan küçük 
yaralanmalardır.”

AĞRILARDAN KORUNMAK İÇİN 
HANGİ HAREKETLER YAPILMALI, 
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ağrı oluşumunu tetikleyen nedenler-
den mümkün olduğunca uzak durulma-
sı gerektiğini söyleyen Özcan, şu öneri-
lerde bulundu:

"Sağlıklı beslenmeliyiz. Psikolojimizi 
rahatlatacak aktiviteler yapabiliriz. En 
önemlisi de düzenli egzersiz yapmalıyız. 
Özellikle de kalp, damar ve akciğerleri-
mizin dayanıklılığını arttıran aerobik eg-
zersizlere önem vermeliyiz. Bunun için 
de evde eğer varsa yürüyüş bantları veya 
sabit bisiklet kullanılabilir, yoksa da ev içi 
tempolu yürüyüş, dans ve ip atlama gibi 

aktiviteler yapılabilir. Egzersizlerin sağ-
lıklı kişilerde haftada en az 5 gün ve 30 
dakikanın üzerinde yapılmasını öneri-
yoruz. Yine kuvvetlendirme egzersizleri, 
eklem hareket açıklığını arttırmaya yö-
nelik egzersizler, esneme ile denge eg-
zersizlerini de önermekteyiz. Bunları da 
haftada 2-3 gün yapmalıyız. Burada özel-
likle altını çizmek istediğim nokta has-
taların sağlık durumlarına ve yaşlarına 
göre egzersiz tipinin, yoğunluğu-
nun ve süresinin ayarlaması-
nın gerektiğidir. Kalp-damar, 
akciğer ve şeker hastaları-
nın mutlaka doktor öneri-
leri doğrultusunda egzer-
siz yapması gerekir."

BİLGİSAYAR 
VE TELEFON 
KULLANIMINDA NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ?

Pandemi döneminde 
çocukların da tablet ve te-
lefon kullanımının arttığı-
na dikkati çeken Didem 
Sezgin Özcan, aileler 
için ise şu uyarılarda 
bulundu:

"Çocuklar baş 
önde pozisyon-
da uzun süre 
telefonla il-
gileniyor. 
Bu durum-
da öncelik-
le kullanım 
sürelerinin 
kısaltılma-
sı gerekiyor. 

Başın dik tutulması konusunda uyarılar-
da bulunulmalı. Ekrandan okuma yapılı-
yorsa telefon çene hizası ya da hafif altın-
da duracak şekilde okuma yapılmalıdır. 
Tendon zedelenmelerini önlemek için te-
lefon her iki elle tutulmalıdır. Sadece baş-
parmak değil işaret parmağı da kul-
lanılmalıdır. Eğer uzun mesajlaşmalar 
yapacaksak da sesli mesaj özelliğinden 

ve ses tanıma yazılımlarından fayda-
lanabiliriz. Çalışma süreleriniz fazla 

ise telefon ve tabletten çalışmak 
yerine masaüstü bilgisayarlar-
dan çalışmayı öneriyoruz. Masa 
ve sandalyelerin ergonomi-
sine de çok dikkat etmemiz 
gerekiyor. Sırtımızı sandal-
yeye yaslayarak dik pozis-
yonda oturmalıyız. Dizlerimiz 
90 derecede bükük olma-

lı ve ayaklarımız yere te-
mas etmelidir. Monitör 

göz hizasında ve tam 
karşımızda olmalı-
dır. Klavye ve mouse 
kullanırken de bile-
ğimizin düz olması-
na dikkat etmeliyiz. 
Çalışma sırasında 20 

dakikada bir 2-3 da-
kikalık molalar ver-

meliyiz. Günlük hayat-
ta bu önlemleri alarak 

kas ve eklem ağrılarını 
en aza indirebiliriz."

Doç. Dr. Didem 
Sezgin Özcan

OMUZ AĞRISI CİDDİ 
HASTALIKLARIN 

BELİRTİSİ OLABİLİR !

HABER MERKEZİ-Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. 
Ahmet İnanir konu hakkinda onem-
li bilgiler verdi.

Bel, boyun ve diz ağrılarından 
sonra en sık görülen eklem ağrıla-
rı arasında omuz bölgesi yer alıyor. 
Sıkışma, fibromiyalji, kireçlenme, si-
nir yaralanmaları, enfeksiyonlar, bo-
yun fıtığı, diyabet, troid hastalıkları 
ve ve bazı iç organ hastalıkları omuz-
da ağrıya neden olabiliyor. Kol yuka-
rı kaldırıldığında bıçak saplanır tarz-
da bir ağrı hissediliyorsa, çaydanlık 
gibi mutfak malzemelerini kaldırma-
da zorluk yaşanıyorsa, saç tararken 
omuzda yanma his varsa, geceleri 
yön değiştirirken uyandıracak kadar 
kesin bir ağrı söz konuysa omuzda 

kas yırtılması olabilir.
OMUZ AĞRISI NEDEN OLUR ? 

HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ 
OLABİLİR ?

Giyinirken ve soyunurken omuz 
hareketlerinde yaşanan kısıtlanma 
ve eli sırta götürmede zorlanmaya 
eşlik eden omuz ağrıları omuz don-
masına işaret eder. Omuz çevresin-
deki kaslarda görülen sinir hasarına 
bağlı olarak oluşan omuz ağrılarına 
kas gücünde zayıflama eşlik edebilir. 
İç organ hastalıklarına bağlı olarak 
da omuz ağrısı gelişebilir. Göğüs has-
talıkları, akciğer ve safra kesesi has-
talıkları omuz ağrısına neden olabi-
lir. Omuz sıkışma sendromu, kalsifik 
tendinit, omuzun yarı çıkıkları, omuz 
çevresindeki kaslara bağlı olarak 

gelişen zorlanma ağrıları miyofasiyal 
ağrı sendromu ve omuzda kireçlen-
me ağrılara neden olabiliyor.

BOYUN FITIĞI OMUZDA 
AĞRIYA NEDEN OLABİLİR !
Omuz ağrıları omuz ekleminin 

kendisinden kaynaklanabileceği gibi 
başka bir bölgeden omuza yansıyan 
ağrılar da olabilir. Omuz eklemi dı-
şından kaynaklanan omuz ağrıları-
nın en sık nedeni boyun fıtıklarıdır. 

Omuz Sıkışma Sendromu 
Vücudun en karmaşık eklemi 

olan omuz, altı yönde hareket imka-
nı vermesi nedeniyle sakatlanmala-
ra son derece açıktır. Özellikle 40 yaş 
üstü, ayakta dik duran, kolunu omuz 
seviyesinde ya da üzerinde tutarak 
çalışan kişilerde görülmektedir. 
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Engelini ahşap yakma sanatı 
ile aştı, siparişlere yetişemiyor

 Serkan ÖZDEMİR / MANİSA (DHA)- 
MANİSA'da, 5 yaşında geçirdiği trafik 
kazasında omuriliğinde meydana ge-
len zedelenme nedeniyle tekerlekli san-
dalyeyle yaşamını sürdüren Mustafa 
Çakmak (26), pandemi sürecinde öğ-
rendiği ahşap yakma sanatı ile ürettiği 
süs eşyalarını satarak, geçimini sağlıyor. 
Manisa'nın Soma ilçesinde 5 yaşında ge-
çirdiği trafik kazası sonrası, hayatını te-
kerlekli sandalyede sürdüren Mustafa 
Çakmak, engelini ahşap yakma sana-
tı ile aştı. Koronavirüs döneminde inter-
net üzerinden izlediği videolar ile ah-
şap yakma sanatını öğrenen Çakmak, 
kurduğu atölyede ürettiği süs eşyala-
rı 70 ile 150 lira arasında değişen fiyatlar-
la satmaya başladı. Siparişlere yetişeme-
yen Çakmak, kazancıyla ev ekonomisine 
katkı sağlarken, engelinin üretmeye en-
gel olmamasının mutluluğunu da yaşıyor.

‘KİMSE PES ETMESİN’
Ürettiği ahşap süs eşyalarının ilgi 

gördüğünü belirten Çakmak, şehir dışın-
dan da talep almaya başladığını söyledi. 

Çakmak, "21 yıldır engelliyim. Engelimi 
aşarak, hayat mücadelemi sürdürme-
ye çalışıyorum. Herhangi bir kurs alma-
dım. İnternet üzerinden izlediğim ör-
nek videolardan ahşap yakma sanatını 
öğrendim. Aletlerimi aldıktan sonra da 
kendi atölyemi kurdum. Eksiklerim var; 
ama güzel şeyler yapıyorum. Artık daha 
fazla sipariş alabilmek için çalışıyorum. 
Sosyal medya üzerinden hesap açtım. 
Ürettiklerimi orada sergiliyor ve beğe-
nenlere satıyorum. Ek gelir kazanmaya 
başladım. Amacım; atölyemi genişlete-
rek işimi büyütmek" diye konuştu.

Kendisi gibi engelli bireylere çağrı-
da bulunan Çakmak, "Asla pes etme-
sinler. Herkesin yapabileceği bir şey 
mutlaka vardır. Benim ilk engelli ol-
duğumda tekerlekli sandalyem yoktu, 
anne ve babamın sırtında hastaneler-
de gezdim. Sandalye bulamaz durum-
da iken; çok şükür bu durumlara geldik. 
Zorlukları aştık, aşacağız. Kimse pes et-
mesin. Güzel günler olacak inşallah" diye 
konuştu.

Pandemiyi fırsata çevirdi
ANTALYA, (DHA) - ARABESK ve pop şarkıla-

rına kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla dikka-
ti çeken şarkıcı Cevher Cevher (40), pandemi 
dönemini en verimli şekilde geçirmek, ken-
di tabiriyle izole günleri daha kolay atlatıp, 
duygulara ortak olmak için 10 şarkıdan oluşan 
yeni projesinde dinleyicisiyle buluştu.

 Türkiye'nin değişik illerinde sayısız konser 
veren şarkıcı Cevher Cevher, pandemi dönemini 
fırsata çevirerek, müzik çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Konser programları olmadığı 
için stüdyoya giren Cevher,  kendi tabi-
riyle izole günleri daha kolay atlatıp, 
duygulara ortak olmak için 10 şar-
kılık cover projesini hayata geçirdi. 
'Yüreğimi dağlayan şarkılar' dedi-
ği dijital albümü resmi youtube 
kanalından paylaşarak dinle-
yicisinin beğenisine sunan sa-
natçı, ilk video klibi de 'Her Gün 
İsyanım Var'a çekti.

Her şarkıyı kliplendireceği-
ni söyleyen Cevher, "Bu zor gün-
leri birbirimize enerji vererek daha 
kolay atlatabileceğimizi düşünüyo-
rum. Benim için bu dönemi yine müzik-
le geçirmek ve insanların ruhsal beklen-
tilere cevap verebilmek, daha da önemlisi 
duygulara ortak olmak çok iyi geldi dedi. 
Burhan Bayar’dan Ali Tekintüre’ye, Sait 
Büyükçınar’dan Orhan Ölmez’e, Ahmet 
Selçuk İlkan'dan Selahattin Cesur'a ka-
dar kıymetli bestekar ve söz yazarı ustala-
rın şarkılarını kendi tarzımla yorumladım. 
Pandemi sebebiyle iptal olan konserler, su-
san müziğe rağmen üretmeye devam ediyo-
rum" dedi.

KIRŞEHİR (AA) - ALİ GÜNEŞ - 
Kırşehir'in Kaman ilçesinde 47 yıldır kalay-
cılık yapan 64 yaşındaki Yakup Deniz, talep 
azalsa da mesleğini sürdürüyor. 

İlçedeki iş yerinde sabır ve azimle mes-
leğini sürdürmeye çalışan Deniz, ilk usta-
sının ağabeyi olduğunu, onun emaneti gibi 
gördüğü mesleği devam ettirdiğini söyledi. 
Kalaycılık mesleğinin eskisi gibi popüler ol-
madığını ifade eden Deniz, "Alttan çırak ye-
tiştirdim ama onlar belli bir süre sonra bu 
işi bırakıp farklı işlere yöneldi. Çocuklarımı 
bu meslek sayesinde büyütüp okuttum ve 
devlet memuru yaptım. Ben de bu mesleğin 
son temsilcilerindenim. Gücüm yettiği ka-
dar devam edeceğim." dedi. Kalaycılık mes-
leğinin teknolojiye yenik düştüğünü kabul 
ettiğini vurgulayan Yakup Deniz, şöyle de-
vam etti: "Artık alüminyum, çelik, plastik, 
granit, teflon gibi birçok çeşit olduğu için 
mutfaklarda bakır eşya kullanımı azaldı. Bu 
yüzden bu işi yapan kalmadı. Kırşehir ve 
Kırıkkale'den bana iş geliyor. En fazla bağ 
leğeni dediğimiz pekmez kaynatmak için 

kullanılan büyük leğen getiriliyor. Kazan 
gibi büyük eşyalar da getiriliyor. Tabak gibi 
küçük eşyalar artık kalmadı."

Bakır eşyaların kalaylanmasının sağ-
lık açısından önemli olduğuna işaret eden 
Deniz, "Bakır kalaylanmazsa içinde bulu-
nan gıda maddesi zehirler. Kalaylanınca 
içinde bulunan ve sadece muz meyvesinde 
olan bir madde ortaya çıkar. Bizler de muzu 
az tükettiğimiz için bu sayede bu kalay ma-
denini de tüketmiş oluruz. Bakır eşya sağ-
lıklıdır." diye konuştu.
"BİZ SON NESİLİZ, ARTIK BU İŞ BİTİYOR"

Eskiden düğünlerde yaygın şekilde 
bakır kapların kullanıldığını, işlerin o dö-
nem yoğun olduğunu anlatan Deniz, şun-
ları kaydetti: "Önceden plastik tabak yok-
tu, düğünlerde bakır tabak kullanılırdı. 
Düğün sahibi bakır tabakları kalaylatsa 
çok para tutar. Kalay işi zahmetli ve pa-
halı bir iş. Teknolojinin gelişmesi ile ba-
kır tabaklar ortadan kalktı. Artık nostaljik 
amaçlı anne baba hatırası olarak şark kö-
şelerinde yer buluyor. 

Yakup usta 47 yıldır kalayla 
bakırları parlatıyor

Osman BAKIR / İSTANBUL (DHA) – 
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde saat tamirciliği ya-
pan Engin Öztürk, pandemide kendini izole et-
mek için eve kapandı. Öztürk, bu süreçte hobi 
olarak topladığı antika saatleri sosyal medya he-
sabından yaptığı canlı yayında satışa çıkarmaya 
başladı. Öztürk, “Hem hobi olarak yapıyorum hem 
de alıp, sosyal medyada satıyorum. Çok eğlenceli 
bir deneyim olduğunu görünce mutlu oldum. Ufak 
tefek satışlar da oluyor. Giderlerimizi karşılaya-
cak bir ortam da var” dedi. Koronavirüs salgını ile 
birçok kişi ve kurumun dijitalleşme konusunda 
hızlı ivme kazandığına dikkat çeken Dr. Öğretim 
Üyesi Kazım Selçuk Tuzcuoğlu ise, “1 sene içeri-
sinde 5-10 senelik mesafe katettik dijitalleşme 
konusunda. Artık şirketler anlık mesajlaşma uy-
gulamalarıyla da ürünlerini satışa çıkarıyor. Yeni 
platformlar çıktıkça onlar da mutlaka entegre 
edileceklerdir diye düşünüyorum” diye konuştu.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde saat tamircili-
ği yapan Engin Öztürk, koronavirüse karşı tedbir 
almak için dükkanını kapatarak evde, annesiy-
le birlikte kendini izole etti. Öztürk, eve kapandığı 
süreçte maddi bir gelir elde edemediğini fark et-
mesi üzerine birçok işletmeci gibi işini dijital or-
tama taşıdı. Antika pazarlarından topladığı ve ta-
mir ettiği saatleri kendi sosyal medya hesabından 
satmaya başlayan Öztürk, daha sonra ürünlerini 
canlı yayında ‘online müzayede’ ile satışa çıkardı.

Her şeyden önce annesinin sağlığını düşün-
düğünü söyleyen Engin Öztürk, “Biliyorsunuz 
tüm dünyayı saran bir virüs ortaya çıktı. Tüm ül-
keler bir çare aramaya çalıştı ama alınacak ted-
birlerin en önemlisi eve kapanmaktı. Biz de git-
tik evimizde oturduk, dükkanımızı açamadık. Ben 
hem yaş sınırında değildim hem de kapanma-
sı gereken sektörün içinde değildim yani dükka-
nımı açabiliyordum. Ama evde annem vardı. Yaşlı, 
85 yaşında. Ona herhangi bir zarar gelmemesi için 
evde oturmaya karar verdim. Fakat evde oturur-
ken dükkanın kirası, özel harcamalarımızın ge-
rektirdiği giderler oluyor. Birikimim de yok. 1 ay 
evde oturunca, ‘ben ne yapabilirim’ diye düşün-
meye başladım” diye konuştu.

HEM HOBİ HEM KAZANÇ
Yıllardır antika saatleri tamir ettiğini ve çev-

resindeki birçok kişinin kendisini dijital mec-
raya yönlendirdiğini dile getiren Öztürk, “Ben 
saat piyasasında olan, saat tamiri ustasıyım. 
Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. 
Dükkanımızda saat de satıyoruz. Çevremdeki bir-
çok kişi ‘sen neden sosyal medyada yoksun, ne-
den bu ürünleri dijitalde göstermiyorsun’ diyordu. 
Tamirci olduğum için 1970, 1960 hatta 1950 dö-
neminden daha eski saatlere de ilgim var. Hem 
hobi olarak yapıyorum hem de alıp, satıyorum. 
Çevremdeki insanların söylemleri aklımda geldi. 
‘Ben bunu yapabilirim’ dedim. Daha sonra da in-
ternetten nasıl yapılacağına baktım. Baktım sos-
yal medya platformlarından da insanlar satış ya-
pıyor. Ben de şansımı denemeye karar verdim. 
Böylece bu süreç başladı. Tabii dükkan kapalı ve 
hiçbir gelir yokken, dükkandaki alışveriş akışı ol-
masa bile, damlaya damlaya göl olur misali bak-
tık oluyor” dedi.

‘ONLINE MÜZAYEDE’ İLE TÜRKİYE’NİN 
DÖRT BİR YANINA ULAŞTI

Topladığı antika saatleri canlı yayında satı-
şa çıkardığını dile getiren Öztürk, süreci şöyle an-
lattı: “Müzayedeyi bir internet sitesinde gördüm. 
Yine ‘online müzayede’ ile eski, antika ürünler sa-
tan insanlarla ilgili paylaşımlar gördüm. Sonra bu 
da yapılabilir diye düşündüm. ‘Facebook’un kendi 
sayfanızda canlı yayın açarak, sizi takip eden kişi-
leri davet ettiğinizde geliyorlar. Bunu da çözdüm. 
Daha sonra bunu da yapmaya karar verdim. Çok 
eğlenceli bir deneyim olduğunu görünce mutlu ol-
dum. Ufak tefek satışlar da oluyor. Giderlerimizi 
karşılayacak bir ortam da var. Bir diğer getirisi ise 
Türkiye’nin birçok şehrinden hiç tanımadığım in-
sanlarla temas kurmuş olduk, telefondan da gö-
rüşüp iletişime geçtik. Müzayede süreci de böyle 
başladı. Hala da adapte olmaya çalışıyorum.”

“PANDEMİDE KARGO ŞİRKETİNE 
KORKARAK GİDİYORDUM”

Ürünün ulaştırmanın çok önemli olduğu-
nu ancak koronavirüsten dolayı kargo şirketi-
ne korkarak gittiğini söyleyen Öztürk, “Önce bir 
güven ortamı olması lazım. Süreç şöyle yürüyor, 
siz ürünü ekranda gösteriyorsunuz ve gösterdi-
ğiniz ürünü insanlar sizden güvenerek satın alı-
yor. Size parasını yolluyorlar. Sonra da siz kargo 
ile gönderiyorsunuz. Ürünü ulaştırmada ise gü-
zel bir ambalaj yaparak alıcıya herhangi bir hasar 
görmeden gidebilmesi için elimden gelen özeni 
gösterip, gönderdim. Tabii sürecin başında, pan-
demiden dolayı kargo şirketine korkarak gidi-
yordum. Orada kuryeler birçok insanın paketini 
alıp, verdikleri için daha çok risk taşıyan grup-
tu. Tıbbi maskemi ve eldivenlerimi takıyordum. 

Önlemlerimi alarak kargoya gidip, ürünü alıcı-
ya ulaştırıyordum. Bunun öncesi de var. Biz do-
laşarak ya da bize getirilen saatlere bakıp, tamir-
ci olduğumuz için o saatin eksiklerini gideriyoruz. 
Daha sonra satışa çıkarıyoruz” kovid-19 önlemle-
rinin alınması gerektiğini belirtti.

“1 SENE İÇERİSİNDE DİJİTALDE 5-10 
SENELİK İVME YAPTIK”

Pandemi döneminde hem kişilerin hem de 
kurumların dijitalleşme konusunda büyük ivme 
yaptığına dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi 
İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Kazım Selçuk Tuzcuoğlu, “Pandemi dönemin-
de bizim hep dile getirdiğimiz ama bir türlü ger-
çekleşmeyen dijital dönüşüm, bir anda ivmelendi. 
Yani koronavirüs sayesinde 1 sene içerisinde 5-10 
senelik mesafe katettik dijitalleşme konusun-
da. Satış ve pazarlama da dijital dönüşümün bu 
işin önemli ve hazır bölümleriydi. Yani ‘dijital fi-
nansman’ ya da ‘dijital muhasebe’ gibi kavramlar 
yok ama ‘dijital satış’ kavramı zaten gündemdey-
di. İnsanlar evlerinden çıkamadıkları için çok hız-
landı. İşletmeler, çok sayıda tüketicinin bunu ter-
cih ettiği görülünce, bu tarafa yöneldiler. Ellerinde 
internet gibi, sadece Türkiye’nin dört bir köşesi-
ne değil dünyanın dört bir köşesine ulaşabilecek-
leri bir malzeme varken bunu kullanmaya başla-
dılar” dedi.

ANLIK MESAJLAŞMA UYGULAMALARI 
DA E-TİCARET İÇİN KULLANILIYOR

Sosyal ticaretin yaygınlaştığını belirten 
Tuzcuoğlu, “Facebook ve Instagram en çok kul-
lanılan sosyal medya platformları. Son dönemde 
ise bazı Türk şirketleri, anlık mesajlaşma uygu-
lamalarını da kullanmaya başladılar. O kanal-
dan da çok güzel işler yapıldığını da duyuyoruz. 
‘Pinterest’ gibi bizde çok yaygın olmayan ama 
Instagram benzeri bir araç daha var. TikTok, ben-
zer şekilde çok kullanıcı çekmeye başladığı için 
gittikçe popüler hale geliyor. Hatta YouTube üze-
rinden bile bir şekilde e-ticaretin başladığı görü-
lüyor. Yenileri çıktıkça onlar da mutlaka entegre 
edileceklerdir diye düşünüyorum.”

Tuzcuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu hızlı büyümenin de olumsuz yan etkileri 

de oldu. Eğer organik bir büyüme olsaydı ona yö-
nelik olarak bu işin muhasebesi, stoklarının tu-
tulması, bilgisayar altyapısının gelişimi 5 sene-
ye dağılacaktı. Ancak biz 5 yılda, bu denli büyük 
bir atak yaptığımızda bazı ufak aksaklıklar rast-
lanabiliyor. Özellikle lojistik konusunda, evlere 
teslimat konusunda hala mükemmelliğe ulaşmış 
değil. Bundan önceki dönemlerde iş verenler ge-
nelde e-ticarete çok sıcak bakmıyordu. Aile şir-
ketlerinde, bizim kültürümüzde müşteriye do-
kunmak olduğu için ‘fazla dijitalleşmeyelim’ algısı 
vardı. Şimdi ise dijital mecrada ne kadar büyük 
kazançlar elde edildiğini gördükleri için onlar da 
bu işe daha sıcak bakmaya başladılar. Onlar da 
artık eskiden harcamadıkları paraları bu amaç-
la harcıyorlar”

Topladığı antika saatleri 
‘online müzayede’ ile satıyor

 Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- 
ERZURUM'da yaşayan ilkokul mezu-
nu Kıbrıs gazisi Ergün Çınar (69), çiftçi-
likten emekli olduktan sonra, minyatür 
sanatına olan yeteneğini ortaya çıkar-
dı. Hiçbir eğitim almadan birçok tarihi 
mekanın gerçeğini aratmayan minya-
tür çalışmalarını yapan Çınar, beğe-
ni toplayan eserleri için sergi açma-
yı planlıyor. 

Erzurum'da yaşayan evli ve 5 ço-
cuk babası Ergün Çınar, çiftçilikten 
emekli olduktan sonra, minyatür sa-
natına olan yeteneğini ortaya çıkardı. Çınar, he-
vesle başladığı minyatür yapımına tutkuy-
la bağlandığını belirtti. Çınar'ın binbir zahmetle 
yaptığı minyatürler ise gerçeğini aratmazken, 
görenlerin beğenisini topluyor. Zamanının bü-
yük bir bölümünü kendisine ait ofiste minyatür 
yapımına harcayan Çınar, ticari kaygısının ol-
madığını belirterek harcadığı emeği göstermek 
için bir sergi açmak istediğini söyledi. Evinin bir 
bölümü ile ofisinin tamamını yaptığı minyatür-
lerle dolduran Çınar, eskiden yaşadığı hatıra-
larını da çalışmalarında canlandırdığını belirtti. 
Çocukluğunda görüp, etkilendiği tarihi eserle-
ri, aklında kalan mimari yapıları, o dönemleri 
anarak minyatür çalışmalarına yansıtan Çınar, 
geçmişte yapamadığı birçok şeyin içinde ukde 
olarak kaldığını belirterek heveslerini yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
'ÇOCUKLUĞUMU CANLANDIRMAK İSTEDİM'

İlkokul mezunu olduğunu ve eğitim alama-
manın verdiği burukluğu dile getiren Çınar, min-
yatür yapına nasıl başladığını şöyle anlattı:

"İçimde yıllar boyunca okumamanın verdiği 
bir burukluk vardı. Bu düşünceler hep aklımdan 

geçerdi. Gençlikte, hayvancılık ve mandıracılık 
yapardım. Sonrasında emekli oldum, birçok res-
me baktım ve aklımda kaldı. Yaşım ilerleyince 
hevesim de vardı ve maket yapmaya başladım. 
Minyatür yapımı konusunda herhangi bir usta-
lığım yok. Köyümüzde, İlhanlardan kalma Çoban 
Köprüsü, kümbet, Osmanlı tandır ocağı, aşhane 
ve akrabalarımızın da bir değirmeni vardı. O de-
ğirmenin dönüşü, un öğütmesi çok güzel olurdu. 
O zamanlar tabi ben çocuktum bunlar hep ak-
lımda kalan hatıralar. Ben de o günleri canlan-
dırmak istedim. Bu iş zamanımı bayağı alıyor. 
Kullanılacak taşları buluyorum, spiralle kesiyo-
rum. Her şeyini tek başıma yapıyorum. Bir min-
yatürün yapımı yaklaşık 3 ila 4 ayımı alıyor.”

'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'
Minyatürleri satmayı düşünmediğini ifade 

eden Çınar, "Minyatür yaparak sadece zaman 
geçiyorum. Bunun ticaretini yapmadım ama 
sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım eserler 
çok beğeniliyor. Elimden geliyor, her şeyin min-
yatürünü yapabilirim çünkü benim içimde bu iş 
var. Mesela Malabadi Köprüsü'nü hiç yakından 
görmedim ama videoları izleyerek, resimlerine 
bakarak yapabilirim. "dedi.

Emekli olduktan sonra 
yeteneği ortaya çıktı; 

minyatür eserler yapıyor

 - ARABESK ve pop şarkıla-
rına kattığı farklı ve özgün yorumlarıyla dikka-
ti çeken şarkıcı Cevher Cevher (40), pandemi 
dönemini en verimli şekilde geçirmek, ken-
di tabiriyle izole günleri daha kolay atlatıp, 
duygulara ortak olmak için 10 şarkıdan oluşan 
yeni projesinde dinleyicisiyle buluştu.

 Türkiye'nin değişik illerinde sayısız konser 
veren şarkıcı Cevher Cevher, pandemi dönemini 
fırsata çevirerek, müzik çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Konser programları olmadığı 
için stüdyoya giren Cevher,  kendi tabi-
riyle izole günleri daha kolay atlatıp, 
duygulara ortak olmak için 10 şar-
kılık cover projesini hayata geçirdi. 
'Yüreğimi dağlayan şarkılar' dedi-
ği dijital albümü resmi youtube 
kanalından paylaşarak dinle-
yicisinin beğenisine sunan sa-
natçı, ilk video klibi de 'Her Gün 

Her şarkıyı kliplendireceği-
ni söyleyen Cevher, "Bu zor gün-
leri birbirimize enerji vererek daha 
kolay atlatabileceğimizi düşünüyo-
rum. Benim için bu dönemi yine müzik-
le geçirmek ve insanların ruhsal beklen-
tilere cevap verebilmek, daha da önemlisi 
duygulara ortak olmak çok iyi geldi dedi. 
Burhan Bayar’dan Ali Tekintüre’ye, Sait 
Büyükçınar’dan Orhan Ölmez’e, Ahmet 
Selçuk İlkan'dan Selahattin Cesur'a ka-
dar kıymetli bestekar ve söz yazarı ustala-
rın şarkılarını kendi tarzımla yorumladım. 
Pandemi sebebiyle iptal olan konserler, su-
san müziğe rağmen üretmeye devam ediyo-

 Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- 
AKSARAY'da Kapadokya'nın başlangıç nokta-
sı olan Ihlara Vadisi, karla beyaz örtüye bürü-
nen doğal güzelliği ile ABD, Brezilya, Meksika ve 
Arjantin'den yaklaşık 12 bin kilometre uzaklık-
tan gelen turistlerin beğenisi topladı. ABD'den ge-
len Estafaniye Yov, ''Kapadokya ve Türkiye’yi çok 
sevdim. Burada insanlar çok güler yüzlü ve Türkiye 
çok güzel ve muhteşem bir ülke. Aksaray'daki 
Ihlara Kanyonu'na hayran kaldım" dedi. Güzelyurt 
ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve doğal güzellik-
lerin buluştuğu Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, 
kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçi-
lerin ilgi odağı oluyor. 394 basamaklı merdivenden 
inilen 14 kilometrelik vadi, karın yağmasıyla beya-
za büründü. Bu güzel manzarayı ise Meksika, ABD, 
Brezilya ve Arjantin'den gelen turistler görme im-
kanı buldu. Vadiyi ziyaret eden turistler, kartopu 
oynayıp, fotoğraf çektirdi.

'TÜRKİYE MUHTEŞEM BİR ÜLKE'
ABD'den geldiğini belirten Estafaniye Yov, 

"Aslen Meksikalıyım; ama Amerika Birleşik 

Devletleri'nde ya-
şıyorum. Kapadokya ve Türkiye'yi çok sevdim. 
Burada insanlar çok güler yüzlü ve Türkiye çok 
güzel ve muhteşem bir ülke. Aksaray'daki Ihlara 
Kanyonu'na hayran kaldım ve çok hoşuma gitti. 
Dünyada birçok yerde diğer kanyonlarda var; ama 
burada yağan karla birlikte daha güzel bir görün-
tü verdi. Biz de arkadaşlarımızla kartopu oynayıp, 
kardan adam yapıp, bol bol fotoğraf çektirdik" dedi.

'ANADOLU'YU GEZDİRİYORUZ'
Turist grubuna eşlik eden rehber Birdal 

Oymak, kafilenin ABD, Meksika, Brezilya ve 

Arjantin'den gelen turistlerden oluştuğunu belirt-
ti. Oymak, ''Misafirlerimize, Anadolu'yu gezdiriyo-
ruz. Pandemi döneminde evde kalmaktan sıkılmış 
ve 'Artık biz gezmek istiyoruz, ne olursa olsun aşı-
da çıktı, testimizde yaptırdık ve her şey de yolun-
da biz yola çıkıyoruz' diyerek yaklaşık 12 bin kilo-
metre uzaktan Türkiye'ye geldiler. Biz de bu grupla 
Kapadokya ve Anadolu'yu geziyoruz. Bugün gü-
zelliğiyle büyüleyen Ihlara Vadisi'ni geziyoruz. 
Şansımıza çok güzel kar yağdı. Misafirlerimizle bol 
bol selfie yaptık" diye konuştu.

12 b�n k�lometre uzaktan gelen tur�stler 
Ihlara’ya hayran kaldı



Bir doktor olarak edebiyata olan il-
gisi ve yazdığı romanları hakkın-

da bilgi veren Özsan, mesleğinin de 
yazmasında büyük katkıları olduğu-
nu ifade etti. Özsan: “Çocukluğum-
dan beri şiirler yazarak duyguları-
mı ifade etmem, tuttuğum günlükler, 
otuz yedi yıllık meslek hayatım bo-
yunca anlattığım dersler, yazdığım 
makaleler, hastalar ve öğrenciler-
le kurduğum iletişimin bu konuda 
rolü vardır mutlaka. Fakat en büyük 
pay çok fazla kitap okumam ve ede-
biyat üzerine aldığım eğitimlerde-
dir.” dedi.

“BİZE İNSAN OLMAYI ÖĞRETİR”
Bir tıp doktoru olarak roman yaz-

mada ve dili etkili kullanmada pek 
çok faktörün etkili olduğunu dile ge-
tiren Özsan sözlerine şöyle devam 
etti; “Yazımın bu hale gelmesinde 
pek çok faktör var diye düşünüyo-
rum. Çocukluğumdan beri şiirler ya-
zarak duygularımı ifade etmem, tut-
tuğum günlükler, otuz yedi yıllık 
meslek hayatım boyunca anlattığım 
dersler, yazdığım makaleler, hasta-
lar ve öğrencilerle kurduğum iletişi-
min bu konuda rolü vardır mutlaka. 
Fakat en büyük pay çok fazla kitap 
okumam ve edebiyat üzerine aldığım 
eğitimlerdedir. İnsan bu kadar çok 
okuyunca dili de gelişiyor ister iste-
mez. Aynı zamanda bir romanı okur-
ken bir yandan da bende uyanan 
çağrışımları yazıya dökerim. Ama 
çağrışımlar hiç olmadık zamanlarda 
da gelebildiği için yanımda mutlaka 
kâğıt ve kalem bulundururum. Ro-
manlarımdaki bazı cümleler bu şe-
kilde ortaya çıkıyor.”

Edebiyatın ve şiirin hayatın-
da önemli bir yere sahip olduğuna 
vurgu yapan Özsan şunları aktardı; 
“Her ikisinin de hayatımda önem-
li yeri vardır. Bence herkesin ha-
yatında da böyle olmalıdır. Çünkü 
onlar bize insan olmayı öğretir. Ro-
man okurken değişik yerler ve ha-
yatlar tanıyorsunuz. Olayların içine 
dalıp sanki o anda orada olduğunu-
zu hissediyor, insanların yaşadıkla-
rına tanıklık ediyorsunuz. Yaşanmış 
bir olayı, örneğin bir savaş hakkın-
da okuduğunuz yazıda o olayın ne-
denlerini, neler olduğunu ve sonuç-
larını bulursunuz. Buna karşılık bir 
romanın satırlarında ya da bir şiirin 
dizelerinde o savaşta yaşanan acıla-
rın, dramların, çaresizliklerin rengi-
ni, kokusunu, sesini duyumsarsınız. 
Bunlar sizin sadece gezdiğiniz yerle-
rin taştan, betondan yapılarını gör-
menizi değil, o yapıların duvarları-
na sinen hayatların sesini işitmenizi 
ve sonunda içinizdeki sesi duymanı-
zı sağlar.”

‘KENDİMİ İFADE EDİYORUM’
İlk kitabını ne zaman ve nasıl 

yazmaya karar verdiğini ve bunla-
ra nelerin etkili olduğuna açıklık ge-
tiren Özsan; “İlk kitabımın şöyle bir 
öyküsü var. 2006 yılında sahilde ge-
zerken duyduğum martı çığlıkları 
bir anda zihnimde çok değişik çağrı-
şımlara ve görüntülere sebep oldu. 
Ancak bunları bir hikâyeye dönüş-
türmek istediğimde tek başıma yap-
maya cesaret edemedim. Kuzenim 
ve meslektaşım Prof. Dr. Çiğdem 
Güngör’e birlikte yazmamızı teklif 
ettim. Kabul edince, ikimizin de hiç 
tecrübesi olmadığı için işe önce ro-
man yazımı ile ilgili bir kitap okuya-

rak başladık. Sonrasında fırsat bul-
dukça öğlen aralarında veya hafta 
sonları buluşup üç yılda ‘Geçmişin 
Rüyası’ romanını yazdık. Pek çok in-
sandan roman hakkında övgü dolu 
sözler duymak beni çok mutlu etti. 
Kendi kendime bu işe devam etme-
liyim dedim. Böylece 2014 yılında 
ikinci romanım ‘Ve Ötesi’ ortaya çık-
tı. Bu roman da büyük bir beğeniy-
le karşılanınca yazmaya profesyonel 
olarak devam etmeye karar verdim. 
2014 yılından beri bir yandan yaz-
ma ve roman okuma kurslarına  git-
mem, bir yandan da boş zamanla-
rımı neredeyse tamamen, okumaya 
ve bir şeyler yazmaya harcamamın 
ürünü olarak 2018 yılında ‘Umu-

dun Rengi’ romanı ortaya 
çıktı. İlk profesyonel çalış-
mam diyebileceğim ‘Umu-
dun Rengi’ ile ilgili en güzel olay, bu 
romanımın 2019 Attila İlhan Roman 
Ödülü'nü kazanmasıydı. Bu ödül 
beni son romanımı yazmaya teşvik 
etti; ‘Bana Borcun Var.’ Hatta şu sıra-
larda yeni bir tanesine daha başla-
dım.” ifadelerini kullandı.

Yazmanın kendisini iyi hissettir-
diğini belirten Özsan; “Yazmamın 
birkaç sebebi olabilir. Birincisi yaz-
mak bana kendimi iyi hissettiriyor. 
Kendimi ifade ediyorum. Hiç olama-
yacağınız kişiler yaratıp, onlarla aynı 
dünyada buluşuyorsunuz. Birlik-

te üzülüyor, isyan ediyor ya da mut-
lu oluyorsunuz. Bu arada onları ete 
kemiğe büründürebilmek çok önem-
li bence. Çünkü bu noktadan itiba-
ren romanda sizin değil, onların sesi 
duyuluyor ki bu yazdığınız eserin 
gerçek bir roman haline gelmesini 
sağlıyor. Yazmak hoşuma gitmeyen 
şeylere bir başkaldırı bir yandan da. 
Varlık kazandırdığım karakterler ve 
kurgusal olaylar yoluyla değişik top-
lumsal meselelere, insanlık hallerine 
değiniyorum. Yazmak insanlara çizi-
len sınırları aşmanızı sağlıyor diye-
bilirim. Yazmanın önemli bir büyü-
sü de, beni göremeyeceğim sonraki 
kuşaklarıma ulaştıracak, onlarla bağ 
kurmamı sağlayacak olması. Yüz, iki 

yüz sene önce yaşamış bir aile bi-
reyimden bana böyle bir şey ulaşsa 
çok hoşuma giderdi.” dedi.

Romanlarındaki karakterlerin 
kendi hayatıyla nasıl bir bağı oldu-
ğunu değerlendiren Özsan şunları 
değindi; “Romalarımdaki kişiler, az 
veya çok mutlaka benden veya etra-
fımdaki kişilerden bir şeyler barın-
dırıyordur.  Ama barındırmasa bile 
okuyucunun böyle hissetmesi iyi bir 
şey. Çünkü okuyucu romanın kurgu 
olduğunu bilse de okuduğu kitabın 
gerçek hayat olduğu yanılsamasına 

kapılmak ister. Dolayısıyla roman-
da sizden bir şeyler olup olmadığını 
merak eder. Bu merak roman oku-
mayı çekici kılan önemli bir etken 
bence.”

ATİLLA İLHAN ROMAN ÖDÜLÜ
‘Umudun Rengi’ adlı romanıy-

la ‘Atiila İlhan Roman Ödülü’nü ka-
zandığını aktaran Özsan yarışma se-
rüvenini anlattı. Özsan: “On yıldan 
fazla süredir mesleğimin yanı sıra 
roman yazmakla yoğun şekilde ilgi-
lensem de edebiyat ortamının dışın-
da bir kişiydim. Bu yüzden ‘Umudun 
Rengi’ isimli romanımı 'Attila İlhan 
Roman Yarışması'na gönderdiğim-
de, eserime güvenim varsa da yarış-
madan fazla bir beklentim yoktu. O 
yüzden Ekim 2019’da telefonumdan 
beni arayan kişi isminin Doğan Hız-
lan olduğunu ve beni Attila İlhan Ro-
man Ödülü’nü kazandığımı bildir-
mek için aradığını söylediğinde çok 
heyecanlandım.” ifadelerini kullan-
dı.

Ödülü kazandığını duyunca çok 
heyecanlandığını dile getiren Öz-
san; “Heyecanımın seviyesini şöyle 
ifade edebilirim. O gün sabaha kar-
şı kötü bir baş ağrısı ile uyanmış-
tım. Ağrı öylesine şiddetliydi ki, son 
15 yıldır böylesi bir migren atağı ya-
şamamıştım. Aldığım hiçbir ilaç fay-
da etmeyince öğlene doğru ailem 
beni yakındaki bir tıp merkezine gö-
türdü. İlaçlar, kan tetkikleri, radyo-
lojik incelemeler derken birkaç saat 
sonra ağrının şiddeti bir parça aza-
lınca eve geldim ve yatağa uzandım. 
Derken telefonum çaldı. Bilmediğim 
bir numara arıyordu. Konuşmak ağ-
rımı şiddetlendireceği için önce aç-
mamayı düşündüysem de sonunda 
açtım. Karşımdaki Doğan Hızlan’dı 
ve ödülü kazandığımı söylediğinde 
ona teşekkür ederken ayağa kalktı-
ğımı fark ettim. Sözleri kısa bir süre 
için ağrımı hissetmemi engellemişti. 

Kasım ayındaki tören ise benim için 
rüya gibiydi diyebilirim.” dedi.

‘DOKTORLUK MESLEK, HEKİMLİK 
SANATTIR’

Doktor olarak bilimsel bilgile-
rin yanında öğrencilerine hekim ol-
mayı öğretmek gibi bir ilke edinen 
Özsan şunları ifade etti; “Aslına ba-
karsak beni roman yazmaya yönlen-
diren sebeplerden birisi de mesle-
ğim olmuştur. Çok iyi doktorsanız iyi 
bir tıp bilgisine sahipsiniz demektir. 
Ama bu iyi bir hekim olmak için ye-
terli değildir. Çünkü doktorluk bir 
meslek, hekimlik ise sanattır ve bir 
hekim ne kadar sanatkârsa hastası-
na uzatacağı el de o kadar şifa veri-
ci olacaktır.”

Hekimliğin bir sanat olduğunu 
düşündüğü için bunu öğrencilerine 
de öğretmek amacıyla yeni dersler 
eklettiğini dile getiren Özsan şunla-
rı kaydetti; “Bu amaç doğrultusun-
da 2012 yılından beri Ankara Tıp Fa-
kültesi’ndeki tıbbi derslerimin yanı 
sıra, Dönem 3 öğrencilerine bir sö-
mestr boyunca haftada iki saat ‘Şiir 
ve İnsan’ seçmeli dersi veriyorum. 
Yaklaşık yirmi civarında öğrenci ile 
her hafta çay, kahve, simit ve eşimin 
yaptığı kek eşliğinde şairler ve ya-
zarların hayatları, eserleri üzerine 
sohbet ediyoruz. Birlikteliğimiz bu 
derslerle de kalmıyor. Beraberce ti-
yatroya gitme, bizim evde bir pazar 
günü toplanıp kahvaltı yapma, de-
ğişik mekânlarda buluşma, oyunlar 
oynama gibi çeşitli sosyal faaliyetler 
de yapıyoruz. Bir tıp öğrencisine altı 
yıl boyunca yoğun tıp derslerinin 
yanı sıra böyle dersleri de vermemi-
zin onları birer hekim haline getire-
bilmek için önemli olduğuna inanı-
yorum.”

Mesleğinin, yazar olmasında bü-
yük bir katkısı olduğunu vurgulayan 
Özsan şunları belirtti; “Bir kere tıp 
eğitimi sayesinde analitik düşünme-
yi ve algoritmalar kurmayı öğren-
dim. Bu romanlarımın kurgusunu 
oluştururken çok işime yaradı. Bu-
nun yanı sıra çok fazla insanla kar-
şılaştığım için değişik pek çok haya-
tın hikâyesini öğrenme şansım oldu. 
Bu da daha gerçekçi karakterler 
oluşturmamda işime yaradı. Roman-
larımda mesleğimle ilgili bir şeyler 
illaki oluyor. Ancak bunların dozu 
bilimsel düzeylerde olmadığı için ro-
manın edebi yönünü etkilemiyor.”  

Ağır mesailerle çalıştıklarını an-
cak yine de kitaba zaman ayırabildi-
ğini aktaran Özsan; “Roman yazmak 
benim için bir dinlenme şekli diye-
bilirim. Dolayısıyla boş zamanları-
mı roman okumak veya yazmakla 
değerlendirmekten keyif alıyorum. 
Hatta şu pandemi günlerinde fırsat 
buldukça yazmak bana terapi gibi 
geliyor.” ifadelerini kullandı.

AŞIYA DEĞİNDİ
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon 

Hastalıkları Uzmanı olarak Korona 
Virüs aşısına da değinen Özsan aşının 
önemi ile ilgili açıklamalarda bulun-
du. Özsan: “Covid-19 aşıları pande-
mi ile mücadelede çok önemli. Bu ne-
denle etkinliği gösterilmiş aşılardan 
hangisine erişebiliyorsanız mutlaka 
aşılanmanızı öneririm. Ancak aşı ol-
sanız da maske, mesafe ve temizli-
ğe dikkat etmeyi sürdürmeniz gere-
kir.” dedi.

Çin aşına da açıklık getiren Özsan 
şunları aktardı; “Veriler inaktive Co-
ronaVac aşısı ile ilgili bildirilmiş ciddi 
bir yan etkinin olmadığını, ağır has-
talık ve ölümleri önleme konusunda 
ise etkinliğinin çok yüksek olduğunu 
göstermektedir. Ancak alerjik reaksi-
yonlar gösteren kişilerin aşılama ön-
cesinde bu durumlarını sağlık perso-
neline bildirmeleri uygun olacaktır.”
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