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SAYFA S.3

Gelişmekte olan ülkeleri
salgın daha çok etkileyecek

Dünyanın önde 
gelen alacak si-
gortası şirke-
ti Euler Her-
mes, Covid-19 
sonrası ülkeler 
arası gelir eşit-
sizliğine ilişkin 
“orta gelir tuza-
ğı” raporunu ya-
yınladı. Rapo-
ra göre, orta ve 
uzun vadede, 
salgının olumsuz 
etkilerinin geliş-
mekte olan ül-
keleri daha çok 
etkilemesi bekle-
niyor. 

Salgının istihdama etkisi bekleneni aştı
İLO’nun yeni tahminlerine göre, salgının ça-
lışma sürelerinde yol açtığı kayıp, daha 
önce tahmin edilenden oldukça yüksek ola-
cak. Bu 125 milyon tam zamanlı eşdeğer iş 
kaybı demek. (ILO) tarafından yayınlanan 

“Kovid-19 Salgını ve Çalışma Hayatı” baş-
lıklı gözlem raporunun yeni baskısı, küre-
sel toparlanmanın durakladığını, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasında büyük eşit-
sizlikler olduğunu gösteriyor. SAYFA S.3

“Sokaklar karanlığa teslim” diyen CHP’li Gürel:

Elektriğe son 3 yılda 
yüzde 100 zam geldi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ucuzlatmak için özelleştirilen elektriğin 

ucuzlamadığını, kamu mallarının satıldığını ve gelirlerinin yok edildiğini söyledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
ülkemizde elektrik üretim ve dağıtımı 

ile her geçen ay kabararak gelen 
elektrik faturalarını gündeme taşıdı. 

NEYE NİYET, NEYE KISMET 
CHP Milletvekili Gürer, 20 yıl önce elektrik enerjisi 
özelleştirilirken, tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürek-
li ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasının amaçlan-
dığını hatırlattı.
Gürer, “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve özelleştir-
melerden beklenen faydalar sıralanırken, Elektrik üre-
tim ve dağıtım varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde 
işletilmesi suretiyle maliyetlerinin düşürülmesi, Elek-
trik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve arz kalite-
sinin artırılması.

Dijital sigortalara 
ilgide büyük artış

Konut fiyatlarında 
% 45 artış bekleniyor
Gayrimenkul fiyatları-
nın kasım ayında yüz-
de 10 oranında hızlı bir 
artış gösterdiğini belir-
ten Emlakjet CEO’su 
Tolga İdikat ev almak 
için doğru zaman oldu-
ğunu, konut fiyatlarının 
gelecek dönem yüzde 
45 oranında artacağını 
söyledi. SAYFA S.3

Sene başı 30 liraydı
 şimdi 140 lira

40 yıllık hatırı olan, koyu sohbetlerin 
vazgeçilmezi kahvenin fiyatı arttı. Kilo fi-
yatı sene başında 30 TL olan Türk kah-
vesi, Ağustos'ta 90 liraya yükseldi. Türk 
kahvesinin kilosu bugünlerde ise 140 li-
raya satılıyor. Fiyattaki yükselişe rağmen 
Eminönü'nde bulunan meşhur kahveci-
lerin önünde kuyruk yine var. Türk kah-
vesine gelen zammın ardından 72 gram 
olan en küçük paketi 10 TL, 107 gramı 15 
TL, 250 gramı 35 TL ve yarım kilosu 70 
TL'den satılıyor. Yabancı ülke kahvele-
rinin kilogram fiyatları ise 200 TL ile 240 
TL arasında değişiyor. İSTANBUL, (DHA)

Türk 
Edebiyatı’nda 

cinsiyet eşitliği 
mücadelesi; 

yayınevinden 
pozitif 

ayrımcılık

Pandemi 
öğrencilerin 

davranışlarını 
değiştirdi

Kırkkonaklar Çankaya 
Evi'nin temeli atıldı

Ne kadar 
yükselirsen, 

uçmayı 
bilmeyenlere 

o kadar 
küçük 

görünürsun

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, 
Türkiye'nin aşılama oranının, çoğu 
Avrupa ülkesinin üstünde olduğunu be-
lirterek, hedefin Portekiz gibi yüzde 80'in 
üzerine çıkılması olduğunu vurguladı. 

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla bir 
süre önce 3'üncü doz Biontech aşısı uy-
gulanmaya başlandı. Çok sayıda kişi, aşı-
sını olmak için sağlık merkezlerinin yo-
lunu tuttu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener 
de Covid-19 salgınının seyriyle ilgili açık-
lamada bulundu.   İZMİR, (DHA)

 BARTIN Üniversitesi'nde öğretim üye-
si Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk 
Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen 
sistemle olay yerinde belirlenen parmak 
izinden şüphelinin ayak boyu tespit edile-
cek. Ceyhan, daha önceki sistemle parmak 
izinden cinsiyet belirlendiğini, bu siste-
mi geliştirdiklerini, artık ayak boyunun da 
tespit edileceğini ve kriminal olayların ay-
dınlatılmasında fayda sağlayacağını söyle-
di.  BARTIN, (DHA)

Parmak izinden ayak 
boyu belirlenecek

Şener: Aşılamada hedef 
yüzde 80'in üzerine çıkmak
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KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER 
- Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesin-
de üretimi yapılan dünyanın en paha-
lı bitkisi safrana yönelik yeni projelerle 
turizme katkı sağlanması hedefleni-
yor. Osmanlı döneminden kalan han, 
hamam, cami, çeşme ve köprülerin 
yanı sıra geleneksel konaklarıyla ülke-
nin önemli turizm merkezlerinden biri-
si olan Safranbolu, her yıl 1 milyon yerli 
ve yabancı turiste ev sahipliği yapı-
yor. Ziyaretçilerini adeta zamanda yol-
culuğa çıkaran Safranbolu'da yöneti-
ciler, yıllık 1,5 milyon turist ağırlama 
hedefini yakalamak için çeşitli çalışma-
lar yapıyor. Dünyada "en iyi korunan 20 
kent" arasında bulunan Safranbolu'da 
turist sayısının artırılması için yapı-
lan çalışmalardan birisi de ilçeye adı-
nı veren, dünyada tescili sağlandığı için 
"milli bitki" unvanını alan safran oldu. 
Safranbolu turizminin yeni destinasyo-
nu haline gelen ilçedeki 40 dekarlık saf-
ran tarlaları, son yıllarda yerli ve yaban-
cı turistlerin uğrak noktaları arasında 
yer alıyor. -

 "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" 
projesi Uğruna savaşların yapıldığı bili-
nen, 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, ağır-
lığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya 
boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece ya-
rım kilogram üretilebilen ve kilogra-
mı 40 ila 60 bin liradan alıcı bulan "dün-
yanın en pahalı bitkisi" safran üretimini 

artırmak için ilçede 
"Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" 

projesi hayata geçirildi. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonun-
da yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) kapsa-
mında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 
hazırlanan ve Karabük Valiliği, İl Özel 
İdaresi, Safranbolu Kaymakamlığı ile 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca 
(BAKKA) desteklenen projeyle 15 dekar 
alanda yeni safran üretimi yapılacak. 
Projeyle bölgede temini kritik önem ta-
şıyan safran soğanı üretilecek, coğrafi 
işaretli Safranbolu safranı üretimi yay-
gınlaşacak, birlik üyesi çiftçilerin kali-
teli, yerli ve ucuz tedarikine imkan sağ-
lanacak. Katma değerli tarımsal üretim 
desteklenecek, 100 çiftçiye üretime yö-
nelik eğitim verilecek ve 20 kadının ta-
rımsal faaliyete başlaması sağlanacak. - 

"Turizmi yayınlaştırmak istiyo-
ruz" Karabük Valisi Fuat Gürel, AA mu-
habirine, safranın turizm alanında 
da değer kazanan bir bitki olduğunu 
söyledi. Safran tarlalarını binlerce tu-
ristin ziyaret ettiğini dile getiren Gürel, 
"Safranbolu'nun bir kültür turizmi alt-
yapısı var. 1 milyondan fazla insanın 
geldiği, bunların özellikle ecdadımızdan 
kalan yapıları, Osmanlı mimarisinin ör-
neklerini gördüğü bir bölgede bir de tu-
ristlerimiz tarlalarda yetişen çok değerli 
'kırmızı altın' dediğimiz mucizevi bitki-
nin hasadına, üretimine katılıyor. 

Safranbolu'da "MILLI 
BITKI" safran ile turizmi 

artırma hedefi 

KONYA (AA) - SERHAT ÇETİNKAYA 
- Konya'da bisiklet tamirciliği yaprak 
geçimini sağlayan ve "Bisikletçi Anne" 
diye tanınan Hatice Aydınlı, 30 yıldır alın 
teriyle evine ekmek götürmenin guru-
runu yaşıyor.

Hayatındaki zorluklara rağmen pes 
etmeyen ve bileğinin hakkıyla 5 kızını 
büyüten 56 yaşındaki Aydınlı, azmiyle 
çevresinde örnek olarak gösteriliyor.

Meram ilçesi Sahibiata 
Mahallesi'ndeki 15 metrekarelik dük-
kanında çalışan Aydınlı, parası olmayan 
çocuklardan tamir için ücret almıyor.

- "Müşteriler, 'Abla Allah razı olsun.' 
deyip gidiyor"

Aydınlı, AA muhabirine, geçmişte 
bisiklet tamircisi olan hasta eşi çalışa-
madığı için mesleği devraldığını söyledi.

Erkek mesleği olarak algılanan bi-
siklet tamirciliğine başladığı ilk za-
manlar yadırgandığını belirten Aydınlı, 
zamanla müşterilerinin kendisine alış-
tığını dile getirdi.

Tamir yaparken müşterilerinin ken-
disine tam itimat etmesi için çok ti-
tiz davrandığını kaydeden Aydınlı, 
"Müşteriye, 'Ağabey bekle, iyi mi, kötü 
mü çıkacak, yırtık mı çıkacak, gözünle 
gör.' diyorum. 'Kadın acaba iyi mi, kötü 
mü yaptı, yeniyi mi koydu, eskiyi mi?' 
diyecekler diye çok korkarım. Gözünün 
önünde söküyorum, takıyorum. Ben 
öbür dünyaya ne götüreceğim. Bana 
Allah rızası lazım. Müşteriler, 'Abla Allah 
razı olsun' deyip gidiyor." diye konuştu.

- "Mecburiyetten ameliyat 
olamıyorum"

Yaşlanmaya başladığı için zaman 
zaman zorlandığını ama evini geçindir-
mek için çalışmak zorunda olduğunu 
vurgulayan Aydınlı, şöyle konuştu:

"Yeni bisikletleri sökecek yeni ta-
kımlarım da yok. Takımlarım olmadığı 
için orijinal somunları vidaları sökemi-
yorum. Birçok takımım da çalındı. Yeni 
takımlar da çok pahalı. Gücümün yetti-
ğini yapıyorum, yetmediğini, yapamadı-
ğımı gönderiyorum. Tamamen gücümle 

çalışıyorum. Benim takımlar çalışmıyor, 
elimle, gücümle uğraşıyorum. Bazen 
orta göbeği sökemiyorum. O çok zorlu-
yor. Omuzumda da yırtık var. Ameliyat 
olmam lazım ama ameliyata gidemi-
yorum. 'Bir buçuk ay kolun asılı dura-
cak.' dediler. Evim, çocuklarım var, baş-
ka gelirim yok. Mecburiyetten ameliyat 
olamıyorum. Ben bir buçuk ay ne yapa-
yım. Ekmeğim, yemeğim, gelenim, gi-
denim ne olacak."

Aydınlı, kazandığının mutfak mas-
rafına ancak yettiğini, bazen iş yerin-
de yakacak yakıt bile bulamadığını ifa-
de etti.

En büyük kazancının, çocukların 
mutluluğu olduğunu dile getiren Aydınlı, 
şöyle devam etti:

"Çocuklar beni seviyor, ben de on-
ları seviyorum. 'Anne, anne' diye geli-
yorlar. Kimine paralı yapıyoruz, kimine 
parasız yapıyoruz. 'Allah razı olsun' de-
yip gidiyorlar. Öylelikle çalışıyoruz işte. 
'Annem annem' diye beni çok severler. 
Nerede görseler 'Annem' derler. Allah 
bugünümüzü aratmasın, elden ayak-
tan düşürmesin. Şükür ekmek para-
mız çıkıyor."

Bisikletçi Anne" 30 yıldır 
evini tamircilikle geçindiriyor

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde maran-
gozluk yapan Şakir Öztan'ın, su kabağından yaptığı ak-
sesuarlar ilgi görüyor.

Öztan, AA muhabirine, bir hevesle başladığı hobisi-
ni yaşamın her alanından beslemeye çalıştığını söyledi.

Bu süreçte cam teraryumların dikkatini çektiğini 
dile getiren Öztan, "Kendime 'Neden su kabağından te-
raryum olmasın?' dedim. Kabağın içini süsleyerek bir 
miktar su ve suyun devir daim etmesi için akvaryum 
motoru koydum. Sulu teraryumu benden başka yapan 
görmedim. Ürünlerimi gören arkadaşlarım çok beğen-
di." diye konuştu.

Öztan, internetten yaptığı araştırmalar ve dene-
me yanılmalarla bu işi kendi kendine öğrendiğini be-
lirterek, "Bu işe hobi amaçlı başladım. Siparişler ısrarlı 
şekilde gelmeye başladı. Kabakları işlemek için han-
gi makineler gerekli öğrenip aldım. Yapılabilecek ama 

sabır isteyen bir iş. Piyasadaki süs amaçlı kullanılan su 
kabaklarından farklı olarak kendimden bir şeyler de 
katmak istedim. Su kabağının içini süsledikten son-
ra küçük ampul, bir miktar su ve su motoru ekledim. 
Ortaya yeni ürünler çıkardıkça farklı tasarımlarla çalış-
malarıma devam ettim." dedi.

İnsanların en çok içinde su bulunan modele şaşır-
dıklarını anlatan Öztan, şunları söyledi:

"İlk önce çalışacağım kabağın içini açarım. Suyun 
alt tarafa geçmemesi için havuz boyasıyla içini bo-
yar, 2 gün kurumasını beklerim. Kuruduktan sonra ak-
varyumcuların kullandıkları şelale motorunu, gerekli 
suyu, içindeki değirmenini ve süslemelerini özenle yer-
leştiriyorum. Tabandaki boya çabuk kurursa günde 3 
sulu teraryum yapabiliyorum. Görenler önce teraryu-
mun içindeki suyu hareketli fotoğraf zannediyor. 'Abi 
bu gerçek mi?' diyen var. 

Su kabağından yaptığı aksesuarlar ilgi görüyor

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın 
Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, 
motorlu ve raylı sistem üzerine yerleştirdi-
ği 28 metrekarelik prefabrik evi 360 derece 
döndürebiliyor.

Fethiye ilçesinde yıllarca esnaflık yapan 64 
yaşındaki Ahmet Koca, emekli olduktan son-
ra 2007'de Seydikemer ilçesinin 1200 rakımlı 
Yayla Patlangıç Mahallesi'ne yerleşti.

Önce karavana merak saran ancak eşin-
den destek göremeyen Koca, bahçesine dönen 
bir ev yapmaya karar verdi. Çevresindekilerin 
"yapılamaz" demesine rağmen kararından 
vazgeçmeyen Koca, kendi tasarladığı dönen 
evi yapmaya başladı.

Koca, raylı sistem üzerine işçiliğinin büyük 
bölümünü de kendi yaptığı prefabrik evi yer-
leştirdi. Evin içerisine ahşap döşeyen Koca, 28 
metrekarelik evi elektrikli motor yardımıy-
la kendi etrafından döndürüp sabitleyebiliyor. 
Koca, içerisinde bir evde bulunan her şeyin yer 
aldığı dönen evinde misafirlerini ağırlıyor.

- "Hız ayarını yapıyorum, en ideali yavaş 
dönmesi"

AA muhabirine konuşan Ahmet Koca, ha-
yalini kurduğu evi yapmanın mutluğunu yaşa-
dığını söyledi.

Evini istediğinde güneşe karşı, istediğinde 
rüzgarın yönüne göre çevirebildiğini anlatan 
Koca, şöyle konuştu:

"Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 
derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor ben 
tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölge-
ye döndürüyorum.

Misafirlerim, arkadaşlarım geldiğinde bu-
rada ağırlıyorum. İnsanlar beğeniyor. Dönerek 
çay içmek hoşlarına gidiyor. Ben de keyif alı-
yorum. Hobi amaçlı yaptım. Ticari amacım 

yok. Sadece misafirlerimle sohbet ediyorum. 
Oturduğum evi böyle yapacaktım, herkes kar-
şı çıkınca buraya yaptım. 'Yapamaz' diyenlere 
örnek oldu. Hız ayarını yapıyorum. Yavaş ya da 
biraz daha hızlı. En ideali yavaş dönmesi."

İleride güneş paneli de koyup kendi elek-
triğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile ge-
tiren Koca, mekanizmanın evin içerisindeki 
malzemeler ve insanlarla yaklaşık 10 tonu ta-
şıyabildiğini ifade etti.

Evi ziyaret eden Zekeriya Şahin ise daha 

önce yol kenarından geçerken döndüğünü 
fark ettiği evin içerisinde çay içmekten keyif 
aldığını belirtti.

İlk defa dönen bir evde çay içtiğini aktaran 
Şahin, "Camdan dışarıya bakıncaya kadar evin 
içerisinde döndüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz. 
Ahmet amca bu yaşta hayalini yapmak için 
mücadele etmiş. Kendisi de mutlu. Benim için 
de farklı bir tecrübe oldu. İnsanlar gelip gör-
sünler. Hayallerinin peşinden gitsinler." değer-
lendirmesinde bulundu.

Misafirlerini kendi tasarladığı 
"DÖNEN EV"DE AĞIRLIYOR

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, 
(DHA)- YILBAŞINA sayılı gün kala 
parti süsü satışı yapan işletmeler 
raflarını doldurdu. İşletmeler yeteri 
kadar ürün ithal edemediklerinden, 
müşteriler ise fiyatların yüksekli-
ğinden dert yandı.

2021 yılbaşında koronavirüs 
tedbirleri nedeniyle ülke genelin-
de kısıtlamalara gidilmiş, 31 Aralık 
Perşembe günü saat 21.00'dan 4 
Ocak saat 05.00'e kadar kesinti-
siz sokağa çıkma kısıtlaması uygu-
lanmıştı. Kısıtlama nedeniyle yıl-
başı eğlenceleri sönük kalmış, bu 
durum yılbaşı alışverişlerine ilgiyi 
de düşürmüştü. Parti malzemele-
ri ticareti yapan işletmeler yaptık-
ları hazırlıkları bir sonraki yılbaşına 
ertelemişti.

Yılbaşına sayılı gün kala, ülke 
genelinde olduğu gibi turizm ken-
ti Antalya'da da hazırlıklar başladı. 
Oteller, alışveriş merkezleri ve ken-
tin simge yerlerinde süslemeler ya-
pılıyor. Vatandaşın yılbaşı için özel 
parti süsleri satan işletmelere ilgi-
si ise geçen yıla göre bu yıl iki katı-
na çıktı. İşletmeler, dövizdeki artış 
nedeniyle yurt dışından yeteri ka-
dar ürün getiremediği ve çeşitlilik 
sağlayamadığından yakınırken, bu 
yıl yılbaşı kutlaması yapmak iste-
yen aileler ise ayırdıkları bütçeyi iki 
katına çıkardı. Bu yıl da en çok ilgi-
yi Noel baba kostümleri, maskeleri, 
biblo ve yılbaşı ağaçları görüyor.

ÜRÜN ÇEŞİDİ AZALDI, 
FİYATLAR ARTTI

Ürün çeşidinin azalması ve dö-
viz kurunun sürekli değişiklik gös-
termesi nedeniyle işletmeler sa-
bit fiyat belirlemede zorlandı. Bazı 

işletmeler internet üzerinden satışa 
ağırlık vermeye başladı. Yılbaşında 
ailesiyle birlikte evde parti yapmak 
isteyenlerin ortalama bütçesi 500 
lirayı buldu. Antalya'daki bir işlet-
mede Noel baba şapkası 10-50 lira, 
çam ağacı süslemesi 5-20 lira, Noel 
baba bibloları 120-530 lira, çam 
ağaçları 65-530 lira, yılbaşı topları 
15-200 lira, ışıklandırma 35-100 lira 
arasında satışa sunuldu.

İki yıl boyunca virüs nede-
niyle kimsenin yılbaşı kutlama-
sı yapmadığını belirten işletmeci 
Charlotte Öztürk, “Bu yıl ilgi harika. 
Herkes malzeme alıyor, süsleniyor-
lar. Bu sene çok güzel olacak. Çam 
ağaçları ve ağaç süsleri tercih edi-
liyor. Çocuklar Noel baba kostüm-
lerini tercih ediyor. Fiyatlar hemen 
hemen aynı bizde. Bazı firmalar 
yükseltti fiyatlarını. Biz müşterile-
rimizi düşünerek fiyatı sabitledik" 
diye konuştu.

Bir başka işletmecisi Olga Eser 
ise fiyatların döviz nedeniyle arttı-
ğını söyledi. Geçen yıl alınan ürün-
leri bu yıl sattıkları fiyata alama-
dıklarını kaydeden Eser, “Sattığımız 
ürünleri toptancıdan o fiyata ala-
maz olduk. Her şey arttı. Ürün çok 
fazla yok. Geçen yıl hangi ürü-
nü alalım diye karar veremezken 
bu yıl bulduğumuza şükrediyo-
ruz. Bizim için bu durum dezavantaj 
oldu. Ürünlere etiket takamıyoruz" 
dedi. Eser, yılbaşı süslemesi için en 
düşük bütçenin 500 lira olduğunu 
da sözlerine ekledi.

Alışveriş için gelen Fatime 
Keçecioğlu, çocuklarının ısrarı üze-
rine bu yılbaşı kutlama yapacakla-
rını söyledi. 

Yılbaşı parti süslerinden ne 
işletmeci ne tüketici memnun

ZONGULDAK'ta özel bir şir-
kette çalışan maden mühendis-
leri Gülşen Yalçın Çağlan (31) ve 
Yeşim Erbil (24), 75 madenciy-
le yerin metrelerce altında mesai 
yapıyor. Çağlan ve Erbil, maden 
işçileriyle taş kömürünü ekono-
miye kazandırmak için çalışır-
ken, madencilerin can güvenlik-
leri için de her tedbiri alıyor.

Türkiye'nin önemli taş kö-
mürü havzası Zonguldak'ta, 
Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun yanı sıra özel fir-
malara ait maden ocaklarında 
da üretim yapılıyor. Erkek ege-
men bir sektör olan madencilik-
te, özel bir firmada iki kadın ma-
den mühendisi çalışıyor. Malatya 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Maden Mühendisliği 
Bölümü'nden 2012'de mezun 
olan Gülşen Yalçın Çağlan, 8 yıl-
dır aynı şirkette 'maden mühen-
disi' olarak görev yapıyor. Yeşim 
Erbil de aynı üniversiteden ge-

çen yıl mezun olup, aynı firma-
da işbaşı yaptı. Bölgede 2 ka-
dın maden mühendisi çalıştıran 
tek şirket olan firmanın sahibi 
İsmail Yılmaz (82) ise çalışanla-
rını çocukları gibi gördüğünü ve 
kadın mühendislerle çalışmanın 
gurur verici olduğunu söyledi.

Çağlan ve Erbil, yerin met-
relerce altında 75 maden işçisiy-
le birlikte taş kömürünü ekono-
miye kazandırmak için çalışıyor. 
Kadın mühendisler, maden oca-
ğında iş güvenliğinin yanı sıra 
tahkimat denetimleri, kömür 
damarları kontrolü ve tehlike-
li gaz ölçümleri gibi çalışmala-
rı yapıyor.

Yeşim Erbil, yer altın-
da çalışmanın zorlukları kadar 

sorumlulukları da olduğunu be-
lirterek, "Normalde hayalim 
uçak ve uzay mühendisliğiydi. 
Yerin üstü değil, yerin altı oldu. 
Maden mühendisliğini bilme-
den tercih ettim. Hayalim gerçek 
olmayınca madeni tercih ettim. 
İçerisine girince bu kadar haz 
alacağımı düşünmemiştim. Çok 
severek okudum. Kadın olma-
nın avantajı da var, dezavantajı 
da var. Dezavantajı, kadın oldu-
ğumuz için kırılgan bakıyor-
lar. Avantajlı tarafı da işçiler yu-
muşak davranıyorlar. Girdiğiniz 
anda üslup değişiyor. Sizin gel-
diğinizi görünce üsluplarını gü-
zelleştiriyorlar. Bu da aslında 
güzel oluyor" dedi.

'KÖMÜR 
KARA AMA 

GELECEĞİMİZE IŞIK 
TUTUYOR'

Olumlu tepkiler aldığı-
nı anlatan Erbil, '4 Aralık Dünya 

Madenciler Günü'nü kutlayarak 
şöyle dedi:

"Gelen müfettişler, 'bu oca-
ğa kadın eli değdiği belli olu-
yor. Çünkü düzen geldi' diyorlar. 
Ailem madenin ne olduğunu bil-
miyordu. 'Yer altında çalışaca-
ğım' dediğimde biraz istemiyor 
gibi oldular ama kararlarıma her 
zaman saygı duydular. Ben staj-
larımı da yer altı kömürde yap-
tım. Kömür beni çekiyor herhal-
de. Bir şekilde kömürle bir yerde 
birleşiyorum. Şu anda çok mut-
luyum. Bir kadın olarak bura-
da olduğum için içim dolu dolu 
mutlu oluyor diyebilirim. Kömür 
kara ama bizim geleceğimi-
ze, yarınımıza ışık tutuyor. Çok 
mutluyum."

Madencilerin canı 2 kadın 
mühendise emanet
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Recep beyin Çin’e özenmesi Türkiye’de 
emeğin ucuzlaması ile sonuçlanacak ucuz 
bir siyasettir!

AKP siyaseti iktidarda olduğu yaklaşık yir-
mi yıl boyunca Cumhuriyet’in inşa ettiği üre-
tici kurumları üç otuz paraya bedava dene-
cek kadar ucuz fiyata yabancılara sattı mı 
sattı. İnanmaz da örnek isterseniz Türk Tele-
kom dosyası derim, Tank Palet Fabrikası de-
rim, kimse cevap veremez…

Sadece üretici kurumlar mı satıldı? Elbet-
te hayır rant yaratacak bir çok arsa arazi de 
satıldı, bu arsa arazi rantını arttıracak yatırım 
ve harcamalar ise kamu kaynakları ile yapıl-
dı. İnanmaz da örnek isterseniz Recep beyin 
çılgın projesi, İstanbul boğazına paralel kazı-
lacak beton kanal derim…

AKP’nin bu eylemleri aklıma hep çok bili-
nen bir fıkrayı getirir, Ahmet ile Mehmet uzun 
süredir görüşmeyen iki arkadaş bir gün yol-
da karşılaşmışlar, üç beş hoşbeş ettikten son-
ra Mehmet “yahu Ahmet epeydir görüşme-
dik ne iş yapıyorsun, neler ile uğraşıyorsun?” 
Diye sormuş.

Ahmet “ vallahi mobilya işine girdim, bu 

aralar bu işle uğraşıyorum” yanıtını vermiş.
Mehmet “ Maşallah, maşallah peki, işler 

nasıl gidiyor?” Diye sorunca.
Ahmet “Şimdilik iyi de evdeki halı mobil-

ya bitince ne yapacağım onu düşünüyo-
rum” diye yanıtlamış.

AKP iktidarının durumu da buna benziyor 
birçok kıymetli kurum ve arsa araziyi sattılar 
şimdi sıra EİAŞ, Aselsan, Roketsan ve Havel-
san gibi kurumlar ile elde kalan üç beş ara-
ziye geldi, yani kazanın dibini kazıyorlar ama 
daha para lazım. 

Satacak ne kaldı diye düşünen bazı cin-
göz akıldaneler Türk emekçisinin emeğini 
ucuza satarsak döviz gelir, bu değirmen dö-
ner dediler, istikamet Çin oldu.

Siyasi yaşamına Amerikancı ve Neolibe-
ral çizgide başlayan AKP siyasi yaşamının so-
nunda Çin’ci oldu devlet kapitalizmine rota 
kırdı.

Çin çok büyük bir ekonomik, askeri ve 
teknolojik güçtür ama aynı zamanda bü-
rokratik bir diktatörlüktür, Çin’de uygulanan 
ekonomik sistem ise komünizm değil dev-
let kapitalizmidir. Çin’de insan hakları ve de-

mokrasinin zerresinden bile eser yoktur. Çin 
çevreye önem veren bir politika izlemez. 
Çin’de patent ve marka hakları ayaklar al-
tındadır insanların marka ve tasarımlarını 
çalmaktan, kopyalamaktan imtina etmez.

Demokrasi ve özgürlük istiyoruz Avrupa 
Birliğine üye olacağız diye yola çıkıp Çin’e 
özenen Çin’e benzemeye çalışan bir AKP 
görüyoruz. 

Sanırsınız ki AKP’nin içine Perinçek kaç-
mış…

AKP’nin küçük Çin olma hayali beyhu-
dedir, büyük bir hayal kırıklığı doğuracaktır, 
çünkü hem özendikleri Çin’in ne olduğunu 
anlamamış durumdadırlar ve hem de nasıl 
Çin olunacağını bilmiyorlar.

Birinci hayal kırıklıkları şu olacaktır; Çin 
modelini incelemeye başladıklarında en 
önemli rol modellerinden birinin Mustafa Ke-
mal Atatürk olduğunu göreceklerdir. Mus-
tafa Kemal’in ülkesinde Mustafa Kemal ve 
onun devrimleri ile kavga eden AKP kadro-
ları için bunun ne kadar büyük birçok ve ha-
yal kırıklığı olacağını varın siz tahmin edin.

Çin’de aynı Türkiye gibi önce çok büyük 

bir aydınlanma devrimi yaşamış ve arkasın-
dan rasyonel akla ve bilimsel yönteme da-
yalı müthiş bir kültür ve eğitim devrimi yapa-
rak feodal bir tarım toplumunda çağdaş bir 
sanayi toplumu yaratmaya çalışmıştır.

Türkiye Menderes devri iktidarında baş-
layan karşı devrim süreci ile Amerika’ya ya-
naşıp neoliberal politikalar benimserken Çin 
girdiği yolda devam etmiş, kültür ve eğitim 
devrimini sürdürerek ileri götürmüş nitelikli iş-
veren ve nitelikli işgücü yetiştirmeyi başar-
mıştır.

Bu dönemde elbette çok büyük fedakâr-
lıklar da yaşanmıştır, lakin yeterli nitelikli insan 
gücü oluşup planlı ve bilinçli bir ekonomik 
kalkınma sürdürülünce bu günkü seviyesine 
gelmiştir.

Yani sığ bir kahve kültürü çerçevesinde 
Çin’de ucuz iş gücü var bu yüzden gelişti 
büyüdü zannetmek son derecede yanlıştır. 

Demedi demeyin; bizde Türkiye’de eme-
ği ucuzlatır yabancılara ucuza satarsak dö-
viz kazanır, yırtarız hayali boş iştir…

Ekonomi ve ekoloji dünyası

UCUZ EMEK, UCUZ SİYASET Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

İstanbul – Dünyanın önde ge-
len alacak sigortası şirketi Euler 
Hermes, Covid-19 sonrası ülke-
ler arası gelir eşitsizliğine ilişkin 
“orta gelir tuzağı” raporunu yayınla-
dı. Rapora göre, orta ve uzun vadede, 
salgının olumsuz etkilerinin geliş-
mekte olan ülkeleri daha çok etkile-
mesi bekleniyor. Covid-19 öncesi ve 
Covid-19 sonrası uzun vadeli ekono-
mik büyüme tahminlerine göre altı 
ülkenin üst gelir seviyesine yükseli-
şi gerilerken, Türkiye’nin de dahil ol-
duğu iki ülkenin ise yüksek gelir kü-
mesine yükselişi hız kazanıyor.

RUSYA VE TÜRKİYE 
YÜKSEK GELİR SEVİYESİNE 

ÇIKABİLİR
Krize yönelik sağlanan mali teş-

viklerin 2020 yılında büyümede 
ilk etapta ortaya çıkan yavaşlama-
yı fazlasıyla telafi etmesi ve böyle-
ce ileriye dönük baz etkisi yaratma-
sı sınıf atlamada Türkiye ve Rusya’yı 
diğer ülkelerden pozitif ayrıştırıyor. 

Ancak Euler Hermes ekonomistleri, 
her iki ülkenin de uzun vadeli görü-
nümünün aşağı yönlü risk içerdiği-
ni vurgulayarak, bu olasılığa ihtiyat-
la yaklaşılması gerektiğini belirtiyor. 
Rusya emtia fiyatlarındaki dalgalan-
malara karşı savunmasız konumda 
bulunurken, Türkiye için ise kısa ve 
orta vadede; ödemeler dengesi, kur 
ve para politikasına ilişkin endişeler 
devam ediyor. 

ALTI ÜLKENİN ÜST GELİR 
SEVİYESİNE YÜKSELİŞİ 

GERİLİYOR
Covid-19 nedeniyle yüksek ge-

lir seviyesine geçişi yüksek ihti-
malle gecikecek ülkeler arasın-
da Macaristan, Letonya ve Romanya 
bulunuyor. Gecikmeli olsa da bu ül-
kelerin 2029 yılına kadar yüksek ge-
lir seviyesine başarılı bir şekilde ge-
çiş yapacağı tahmin ediliyor. Aslında 
hali hazırda Macaristan, Letonya ve 
Romanya, 2019 yılına kadar kişi ba-
şına düşen gelirde büyük ölçüde 

iyileşme kaydetmiş ve orta gelir gru-
bundan yüksek gelir grubuna geçi-
şe yaklaşmıştı. Covid-19 sadece bu 
ülkeler için üst kümeye yükselmeyi 
birkaç yıl ertelemiş oldu.

COVİD-19 REFAH 
UÇURUMUNU 

DERİNLEŞTİRECEK Mİ?
Raporda, birçok gelişmekte olan 

ülkenin Covid-19 krizinin etkisi-
ni azaltmaya yönelik politikalar için 
manevra alanının az ve aşılara erişi-
minin daha yavaş olduğu belirtiliyor. 

Daha zengin ülkeler için ise nü-
fusun 2021 yılında veya 2022 yılının 
başlarında büyük ölçüde sürü bağı-
şıklığı kazanması ve sosyal etkileşi-
min büyük ölçüde normale dönmesi 
bekleniyor. Dünyanın birçok ülkesi 
ise hâlâ bu dönüm noktasından çok 
uzakta.

 Buna ek olarak hızla artan kamu 
borçları eylem kapasitesini iyice 
azaltıyor, bu da yoksul ülkeler üze-
rinde orantısız bir yük yaratıyor. 

Ankara (Haber Merkezi)- 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma-
da, ülkemizde elektrik üretim ve da-
ğıtımı ile her geçen ay 
kabararak gelen elek-
trik faturalarını günde-
me taşıdı. 

CHP Milletvekili 
Gürer, 20 yıl önce elek-
trik enerjisi özelleştirilir-
ken, tüm tüketicilere ye-
terli, kaliteli, sürekli ve 
düşük maliyetli bir şekil-
de sunulmasının amaç-
landığını hatırlattı.

Gürer, “Elektrik 
Enerjisi Sektörü Reformu 
ve özelleştirmelerden 
beklenen faydalar sıra-
lanırken, Elektrik üre-
tim ve dağıtım varlıklarının etkin 
ve verimli bir şekilde işletilmesi su-
retiyle maliyetlerinin düşürülme-
si, Elektrik enerjisi arz güvenliğinin 
sağlanması ve arz kalitesinin artı-
rılması, Dağıtım sektöründeki tek-
nik kayıpların OECD ülkeleri orta-
lamasına indirilmesi ve kaçakların 
önlenmesi, Gerekli yenileme ve ge-
nişleme yatırımlarının kamu tü-
zel kişilerine herhangi bir yüküm-
lülük getirmeden özel sektörce 

yapılabilmesi, Elektrik enerjisi üre-
timi ve ticareti faaliyetlerinde oluşa-
cak rekabet yoluyla ve hizmet ka-
litesinin düzenlenmesiyle sağlanan 
faydanın tüketicilere yansıtılması 

gibi maddeler yer aldı” dedi.
Özelleştirmenin ardından geçe 

20 yıl sonra gelinen noktayı da özet-
leyen CHP Milletvekili Ömer Fethi 
Gürer, “elektrik ucuzlamadı, kamu 
malları satıldı, gelirleri yok edildi, fa-
turalar kabardı, son üç yılda yüz-
de 100'den fazla elektriğe zam geldi. 
Elektrik faturalarının güvence be-
delleri dahi nakde çevrildi ve vatan-
daş elektrik kullanmakta tedirginlik 
yaşar duruma erdi. Çoğu iş yerinde 

kış koşullarında hava kararmak 
üzereyken dahi ne yazık ki evde de, 
iş yerinde de artık eller elektrik düğ-
mesine gitmeye korkuyor çünkü fa-
turalar o kadar kabarık geliyor ki 

vatandaş ne ya-
pacağını bu ko-
nuda şaşırmış 
durumda” diye 
konuştu. 

Elektrik ar-
zında yaşa-
nan sorunların 
farklı bölgeler-
de devam ettiği-
ne değinen Gürer, 
elektrik faturala-
rının bir an önce 
vergisi ve fon-
larının düşü-
rülüp bu konu-
da bir iyileştirme 

sağlanması gerektiğini  belirtti.
TBMM’deki konuşmasında so-

kak lambalarının 30 dakika sabah-
ları erken akşamları 15 dakika geç 
söndürülmesi için Bakanlıktan şir-
ketlere gönderilen talimata değinen 
ve sokaklar karanlığa teslim edildi-
ğini belirten Ömer Fethi Gürer, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanının, va-
tandaşın rahatsız olduğu sabit saat 
uygulamasını savunurken ‘tasarruf-
tan’ bahsetmesini eleştirdi.

İSTANBUL, (DHA) - Bankaların bireysel krediler, 
kredi kartı ve yatırım gibi hizmetlerine yönelik teklif-
lerini tek çatı altında buluşturan TeklifimGelsin.com, 
dijital sigorta platformu Sigortayeri.com ile iş birliği-
ne imza attı. Bu kapsamda TeklifimGelsin.com, kulla-
nıcılarına 30 saniyenin altında tüm sigorta ürünlerine 
Sigortayeri üzerinden karşılaştırma ve başvuru im-
kanı sunacak.

Pandemi, dijital sigortalara ilgiyi artırdı. Türkiye 
Sigorta Birliği tarafından açıklanan verilere göre, yılın 
ilk 3 ayında dijital sigortaların toplam satışlardan al-
dığı pay yüzde 45 artarak, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 3,8’den yüzde 5,5’e yükseldi. 

Trafik, kasko, DASK, konut ve tamamlayıcı sağlık 
sigortaları gibi çok sayıda ürünü tek çatı altında bu-
luşturan dijital platformların sigorta ürünlerinin eri-
şebilirliğini ve sigorta bilincini artırdığına dikkat çe-
ken TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan 
Cem Zararsız, “Dijital kanallardan sigorta ürünlerinin 
satışına giderek artan talep, genç nufüsun finansal 
dünyadaki hareketliliği dijital platformlarda sunulan 
sigorta ürünlerini de çeşitlendirdi. Sektörün artan di-
namizmi karşısında Sigortayeri ile yaptığımız reklam 
ve tanıtım işbirliği ile kullanıcılarımızın 30 saniye-
nin altında istediği sigorta ürününe en avantajlı şekil-
de ulaşmasını sağlayacağız. Site ziyaretçilerimiz, ara-
dıkları sigorta ürünlerine ilişkin tekliflere, Sigortayeri 
üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilecek-
ler” dedi.

Artış gösteren finansal okuryazarlık bilincinin 
sigortalılık oranına da yansıdığını belirten Zararsız, 
“Sektörün prim üretimi Ocak-Mayıs 2021 dönemin-
de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 ar-
tışla 38,5 milyar liraya ulaştı. Sektördeki hızlı büyü-
me, dijital sigortacılıkta faaliyet gösteren platformlara 
yönelik yatırımları da artırıyor. Sigortayeri iş birliğiy-
le daha önce sigorta ürünü kullanmayanlar ile mev-
cut ürünlerini yenilemeyi düşünenlere tüm sigorta 
tekliflerini 30 saniyenin altında ulaşmalarına katkı-
da bulunacağız. Sigortalıların geleceğini güvence al-
tına alarak onların kötü sürprizlerle karşılaşmala-
rının önüne geçebilmek için kullanıcı deneyimini en 
üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerin-
de bulundu.

Dijital sigortalara 
ilgide büyük artış 

“Sokaklar karanlığa teslim” diyen CHP’li Gürel:

Elektriğe son 3 yılda 
yüzde 100 zam geldi

Salgının istihdama 
etkisi bekleneni aştı

Ankara (Haber Merkezi)- ILO’nun yeni tahminle-
rine göre, salgının çalışma sürelerinde yol açtığı ka-
yıp, daha önce tahmin edilenden oldukça yüksek 
olacak. Bu 125 milyon tam zamanlı eşdeğer iş kay-
bı demek...

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ya-
yınlanan “Kovid-19 Salgını ve Çalışma Hayatı” başlıklı 
gözlem raporunun yeni baskısı, küresel toparlanma-
nın durakladığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
ler arasında büyük eşitsizlikler olduğunu gösteriyor. 
ILO raporuna göre, salgın sonrasında gelişmiş ülkeler 
ile gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları toparlanma-
nın iki ayrı hızda olması bir bütün olarak küresel eko-
nomiyi tehdit ediyor. Bununla birlikte, salgının çalış-
ma sürelerinde yol açtığı kayıp, ne yazık ki daha önce 
tahmin edilenden oldukça yüksek olacak.

ILO’nun yeni tahminlerine göre, 2021’de dünya-
da toplam çalışma saatinde, küresel salgın öncesini 
temsil eden 2019’un 4. çeyrek dönemi ile karşılaştırıl-
dığında yüzde 4.3 kayıp yaşanacak. Bu da 125 milyon 
tam zamanlı eşdeğer iş kaybı anlamına geliyor.

‘BÜYÜK UÇURUM’ DEVAM EDEBİLİR
ILO verilerine göre, 2019’un 4. çeyrek dönemi ile 

kıyaslandığında 2021’in 3. çeyrek döneminde yük-
sek gelirli ülkelerde çalışma sürelerinde yüzde 3.6’lık 
bir kayıp yaşandı. Diğer taraftan, söz konusu dü-
şüş düşük gelirli ülkeler ile düşük-orta gelirli ülke-
lerde ise sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 7.3 düzeyinde 
gerçekleşti.

ILO’ya göre, somut mali ve teknik destek olmaz-
sa, istihdamın toparlanması bakımından gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki “büyük uçurum” 
devam edecek.

Konut fiyatlarında 
% 45 artış bekleniyor

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, 
(DHA)- Gayrimenkul fiyatlarının kasım ayında yüz-
de 10 oranında hızlı bir artış gösterdiğini belirten 
Emlakjet CEO’su Tolga İdikat ev almak için doğru za-
man olduğunu, konut fiyatlarının gelecek dönem yüz-
de 45 oranında artacağını söyledi. 

Döviz kurunda yaşanan artış, piyasalardaki den-
geleri de değiştirdi. Evini satmak isteyenlerin kimi 
tapu işlemlerinden dönerken, kimi de ev ilanlarını geri 
çekti. Gayrimenkul piyasasını değerlendiren Emlakjet 
CEO’su Tolga İdikat, son 5 yılın en yüksek artış raka-
mının kasım ayında yüzde 10 olarak gerçekleştiği-
ni vurguladı.

Kurdaki artışın gayrimenkul piyasasında hemen 
karşılık bulduğuna dikkat çeken İdikat, “Normalde 
gayrimenkulde kasım ve aralık ayları biraz daha dü-
şük sezondur ve ocak ayından itibaren talep artar. Biz 
şu anda konut aramalarında da yüzde 10’a varan bir 
artış görüyoruz. Fiyatlar artıyor ve artacağıyla ilgi-
li de piyasada ciddi bir beklenti var. Dolayısıyla alıcıda 
da ‘bu evi aldım aldım, alamayacağım fiyatlar artacak’ 
gibi bir düşünce söz konusu. Fiyat artışı olmasına rağ-
men talep artmaya devam ediyor” dedi. 

Emlakjet verilerini paylaşan İdikat, en çok fiyat 
artışının gözlemlendiği ilin İstanbul olduğunu belirte-
rek, “Tüm Türkiye’de gördüğümüz yüzde 10’luk artı-
şa karşılık İstanbul’daki bu fiyat artışı yüzde 12 ora-
nında. Hemen arkasından İzmir geliyor. İzmir’de 1 ayda 
yüzde 11’lik bir artış görüyoruz. Ankara ve Antalya ise 
yüzde 7 artışlarla İstanbul ve İzmir’i takip ediyor” diye 
konuştu.

Gelişmekte olan ülkeleri
salgın daha çok etkileyecek
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1. Karganın çıkardığı ses... Eleştirme 
işi... 2. Eriği andıran, eriğe benzeyen, erik 
gibi... Dondurulmuş meyve suyundan ya-
pılan bir tür pelte... 3. Samsun iline bağlı il-
çelerden biri... İstanbul iline bağlı ilçelerden 
biri... 4. Bir şeyin geçtiği veya önce bulun-
duğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, 
emare... Notalamak işi, notasyon... Verme, 
ödeme (eski)... 5. Davranış, düşünce, duy-
gu bakımından ince, nazik olan (kim-
se)... Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak 
kırmızı veya kahverengiye çalan kırmı-
zı renkli, demir oksit ve alüminyum bakı-
mından zengin toprak... 6. Bir şeyin kenar-
larından merkeze doğru yaklaşık olarak 
aynı uzaklıkta olan yer... Bütün çizgile-
ri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla 
algılanan, iyi görünen... Saçma, saçma sa-
pan söz (eski)... 7. Bütün varlıkların için-
de bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân... 
Resim ve heykel sanatlarında varlıkla-
rın biçimi... Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı 
veya yakını, kıyı, yaka... 8. Helyum elemen-
tinin simgesi... Paylama... Yok olan, ortadan 
kalkan (eski)... Türk alfabesinin on beşin-
ci harfinin adı, okunuşu... 9. Sinir uyarma-
larını sinir hücresinden ileriye uzatmaya 
yarayan, sinir hücrelerinin uzantıların-
dan en belirli ve uzun olanı... Cehennem 
(eski)... Giysi, yorgan çarşafı, yastık kılı-
fı vb.nin gereken belirli yerlerine düğme-
nin geçirilebilmesi için iplikle örülerek, 

parça geçirilerek veya biye ile yapılan kü-
çük yarık... 10. Osmanlı Devleti'nde padişah 
öldüğünde tahta geçecek oğlunun devlet 
yönetimindeki etkili gruplarca kabul edi-
lip onaylanması (eski)... Derinin gözenek-
lerinden sızan, kendine özgü bir koku-
su olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak... 
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelken-
li bir tür kıyı teknesi... 11. Kuması olmayan... 
Biçim... 12. Gözde sarıya çalan kestane ren-
gi... Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak (halk 
ağzı)... Samaryum elementinin simgesi... 
13. Taranmış... İta amiri (eski)... 14. İki öner-
mesi bulunan ve her iki önermenin vargı-
sı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma... 
Sodyum elementinin simgesi... Bir, tek... 15. 
Önünde yürümek...

1. Yararsız, uzun uzadıya konuşma... 
2. Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak... 
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâ-
sı olan, zeyrek... Gam dizisinde "sol" ile 
"si" arasındaki ses... 3. Futa... Boa yılanı... 
Genellikle şeker hastalarının şeker yeri-
ne kullandığı, maden kömürü katranın-
dan elde edilen, beyaz.. 4. Çuha çiçeğigil-
lerden, tohumları kafes kuşlarına yem 
olarak verilen bir bitki... Akümülatör... 5. 
Koruma aracı... Çinko elementinin simge-
si... Savaş sırasında orduya yardımcı ola-
rak toplanan silahlı halk gücü... 6. Şarkı... 

Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba 
kumaş (halk ağzında)... Takılmış, tuttu-
rulmuş, asılmış... 7. At, eşek, öküz vb. yük 
hayvanlarının tırnaklarına çakılan, aya-
ğın şekline uygun demir parçası... Bir gü-
nün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından 
gelen (gün, hafta, ay, mevsim, yıl), ferda-
sı... Rütbesiz asker, nefer... 8. Shetland ada-
larında yetişen koyun türünün yünün-
den yapılan kumaş, örgü vb... Arılamak işi, 
tenzih... 9. Talyum elementinin simgesi... 
Tanrıtanımazlık... Bir kimseyi kötüleme, 
yerme, yergi (eski)... 10. İmamlık (eski)... 
Dış (spor)... Çok küçük veya kısa... 11. Radyo 
dalgalarının yankısını alarak cisimle-
rin yerini ve uzaklığını bulabilen, genel-
likle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz... 
Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cüm-
leleri birbirine bağlayan bir söz... Onluklar 
(eski)... 12. “İyilik edeyim derken kimseyi 
memnun edemedi” anlamındaki "...’yı küs-
türdü, Muhammed’i memnun edemedi" 
sözünde geçer... Ad soylu kelimeye eklene-
rek kime veya neye ait olduğunu bildiren 
ek... 13. Bir düşüncenin, bir görüşün başa-
rı kazanması için savaşan, mücadele eden 
kimse... Uzak Doğu’da yetişen Amerika el-
masından çıkan zamk... Kendisinin olan bir 
şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kul-
lanabilen kimse, sahip... 14. Kalkan, zırh vb. 
korunma aracı... Bir ilde devleti temsil eden 
en yetkili yönetim görevlisi, ilbay... Bir şeye 
duyulan eğilim, arzu, şevk... 15. Aynı sayı-
yı almak...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır 

http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

HABER MERKEZİ
Elmadağ Belediye Başkanı Adem 

Barış Aşkın; “ Üniversite ile hayatların-
da yepyeni bir başlangıç yapacak olan 
öğrencilerimiz için bu zamanlar, en çok 
umutların yeşerdiği, hayallerin kurul-
duğu ve geleceğin şekillendiği bir dö-
nem. Gençlerin gelecek için planlar 
yaptığı bu dönemde, küçük bir miktar 
olarak gözükse de, bursun katkısı ol-
dukça önemli.”dedi.
“ELMADAĞ’IMIZ DA BİR İLKİ DAHA 

GERÇEKLEŞTİRDİK”
Belediye Başkanı Aşkın; Elmadağ 

Belediyesi ve Hasanoğlan Sanayici ve İş 

İnsanları Derneği işbirliği ile, İlçemizde 
yaşayan Üniversite öğrencilerimiz için 
burs seferberliği başlattık. Kısa sürede 
tamamladığımız burs seferberliği çalış-
malarımız sonucunda,  483 kardeşimize 
ilk burslarını hesaplarına yatırdık. Güzel 
ve sağlıklı günlerde kullanmalarını di-
lerim. Bu büyük dayanışmaya destek 
veren herkese teşekkür ederim.” dedi. 

Başkan Aşkın; “Çocuklarımızın ge-
leceği ve eğitimleri bizim için kıymetli. 
Bu güne kadar olduğu gibi, bundan son-
rada gençlerimizin ve çocuklarımızın 
her zaman yanında olmaya devam ede-
ceğiz.” ifadesini kullandı.

ANGARA TV’DE ENSTRÜMANTAL 
KEYFI YAŞANACAK

HABER MERKEZİ

Keçiören Belediyesi bünyesinde 
önümüzdeki günlerde yayın hizmeti-
ne başlayacak olan Angara TV’nin prog-
ram çekimleri tüm hızıyla devam edi-
yor. Birbirinden renkli içeriklerle yayın 
hayatına başlangıç yapmayı hedefle-
yen Angara TV’de  müzik programları 
da yer alacak.

Bu kapsamda Keçiören Belediyesi 
Konservatuvarı Genel Sanat Yönetmeni 
Ertuğrul Karabulut’un koordinatörlü-
ğünde konservatuvarda görevli saz sa-
natçıları birbirinden güzel Türk Halk 
Müziği eserlerini enstrümantal ola-
rak icra ettiler. Vatandaşlar tarafından 
sıklıkla dinlenen eserlerin Angara TV 

stüdyosunda kayıt altına alındığı müzik 
programında aynı zamanda Türk Sanat 
Müziği şarkıları da enstrümantal olarak 
icra edilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut 
Altınok, Angara TV’de Türk toplumu-
nun kültürel değerlerini yaşatan sanat-
sal yayınların yapılacağını aktararak,  
“Angara TV’nin yayın vizyonunda sa-
natı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma 
gayesi yer alıyor. Ankaralılık kültürü-
nün yanı sıra Türk kültürüne ait değer-
lerin yaşatılması da temel esaslarımız-
dandır. Şehrimizin tarihi, kültürel ve 
sanatsal derinliklerini gün yüzüne çı-
karan, milli ve manevi değerlerimize 
sahip çıkan içeriklerle TV yayınlarımızı 
sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Geleceğimizin Teminatı 
Gençlerimiz Önceliğimiz

HABER MERKEZİ
Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile YKS ve LGS 
sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrenci-
ler için 6 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında 
Mamak Geneli Tüm Ortaokul ve Liselerde 
prova deneme sınavını gerçekleştirecek. 
Eğitime verilen desteğin hiçbir zaman boşa 
gitmeyeceğini kaydeden Mamak Belediye 
Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak ço-
cuklarımıza özellikle eğitim alanında fır-
satlar ve imkanlar sunmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Gençlerin isteklerini çok iyi biliyorum
Geleceğin sadece ve sadece eğitim-

le şekillenebileceğinin altını çizen Mamak 
Belediye Başkanı Murat Köse, “Ben de bir 
eğitimciyim. 10 yıl fizik öğretmenliği yap-
tım. Gerek eğitimcilerimizin gerekse gele-
ceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 
istek ve taleplerini çok iyi biliyorum. Bunun 
içinde kapsamlı çalışmalar ve projeler ha-
zırlıyoruz.  Bizler öğrencilerimize elimizden 
gelen her türlü desteği veriyoruz. Onların 
üzerlerine düşen ise bu fırsatları iyi değer-
lendirmek” dedi. 

Mamak Belediyesi’nden 
Eğitime Tam Destek

Erişilebilir belediyecilik kapsamın-
da teknolojinin bütün imkânlarını kulla-
nan Mamak Belediyesi, Mamak Çözüm 
Merkezi hattından geçtiğimiz yıl 76 bin 
143 çağrı aldı. Vatandaşların her türlü soru 
ve isteklerine yanıt veren çözüm mer-
kezi, gelen çağrılardan 76 bin 143’ünü ce-
vapladı. Mamaklı vatandaşlar için tam bir 
çözüm yolu, haline gelen Mamak Çözüm 
Merkezi’nden çevre temizliği, asfalt 

bakım ve onarımı, hasta bakımı, ver-
gi borcu sorgulama, imar durumu, sokak 
hayvanları ve cenaze gibi birçok konu-
da 7 gün 24 saat 444 0 149 numaralı hat-
tan ve www.mamak.bel.tr  adresinden 
bilgi alınabiliyor.Kaliteli ve nitelikli hizmet 
veriyoruz

Belediye olarak Mamaklılarla iletişim 
noktasında teknolojinin tüm imkanlarını-
kullandıklarını dile getirdi.

Çözümün 
merkezi 
Mamak

HABER MERKEZİ
Çankaya Belediyesi, 

2021 yılı yatırımları kap-
samında açılış ve temel 
atma törenlerine hız kes-
meden devam ediyor.  
Kırkkonaklar Çankaya 
Evi'nin temeli atıldı.

Çankaya Belediye 
Başkanı Alper 
Taşdelen: "Seçim dö-
neminde Kırkkonaklar 
Mahallemize Çankaya 
Evi'nin sözünü ver-
miştim. İşte bugün o 
sözü tutmanın mut-
luluğunu yaşıyorum. 
Vatandaşımızın yaşam 
kalitesini arttıracak, bu 
bölgeye değer katacak 
yeni Çankaya Evimiz ha-
yırlı, uğurlu olsun"

Çankaya Belediyesi, 
2021 yılı yatırımları kap-
samında açılış ve te-
mel atma törenlerine devam ediyor. Hafta 
sonu Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 
üzerinde içinde Çankaya Evi, Kütüphane, Diş 
Polikliniği ve belediye birimlerini bulundu-
ğu Yıldız Hizmet Binası'nın açılışını yapan 
Çankaya Belediyesi, 1 Aralık'ta temelini attı-
ğı yeni bir Çankaya Evi’nin daha yapımına baş-
ladı. Kırkkonaklar Mahallesi'nde temeli atılan 
yeni Çankaya Evi, 1.440 metrekare alan üzeri-
ne inşa ediliyor. Bölgenin değerine değer ka-
tacak yeni Çankaya Evi, modern tasarımı ve 4 
katlı yapısıyla Kırkkonaklar ve çevre semtle-
re hizmet verecek. Çankaya Evi'nde çok amaç-
lı salon ve fuaye alanın yanı sıra, Çankaya 
Akademi, hobi ve kişisel gelişim kursları için 
derslikler de yer alacak.

DEĞER KATAN PROJELER
Yeni Çankaya Evi'nin temel atma törenin-

de konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper 
Taşdelen, 7 Eylül'de başladıkları temel atma ve 
açılış maratonuna aralıksız devam ettiklerini 
söyledi. Kar, kış, yağmur, dolu demeden; dur-
madan, yorulmadan çalışmayı sürdürdüklerini 
vurgulayan Taşdelen "Hafta sonu Yıldız Hizmet 
Binası ve Belediye Bahçesi'nin açılışına katılan 
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na 
sordum. Sizin direktifleriniz doğrultusun-
da hiç durmadan çalışıyoruz, Çalışmaya da 

devam edeceğiz. Bu yüzden açılışlarımız, te-
mel atma törenlerimiz, kar, kış, yağmura, fırtı-
nalara denk geliyor. Bundan sonra da gelecek. 
Bu durumdan memnun musunuz diye sor-
dum. O da 'Aynen böyle devam et' dedi. Çünkü 
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalıştığı 
için ürettiği için, karda da kışta da temel ataca-
ğız, yağmurda da, çamurda da açılış yapacağız. 
Çankaya Belediyesi olarak durmadan bu yolda 
devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.   

Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir ya-
nında açtığı tesislerin ve hizmet merkezleri-
nin, bulunduğu bölgenin en güzel yapıları ol-
duğuna dikkat çeken Başkan Taşdelen "Biz 
Çankayamıza değer katan eserlere imza atı-
yoruz. Biz Çankayalının yaşam kalitesini yük-
seltmek için hizmet üretiyoruz. Kırkkonaklar 
Çankaya Evi de gerek mimarisi, gerek verdiği 
hizmetlerle bölgenin değerine değer katacak" 
diye konuştu.  

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"  
2021 dönemi açılış ve temel atmaların 

Aralık ayının 25'ine kadar devam edeceğini 
söyleyen Başkan Taşdelen, şöyle devam etti:   

"Çankaya Belediyesi olarak aralık-
sız, durmadan çalışıyoruz. Seçim döne-
minde Kırkkonaklar Mahallemize Çankaya 
Evi'nin sözünü vermiştim. İşte bugün o sözü 

tutmanın mutlu-
luğunu yaşıyorum. 
Vatandaşımızın ya-
şam kalitesini art-
tıracak, bu bölge-
ye değer katacak 
yeni Çankaya Evimiz 
hayırlı, uğurlu ol-
sun. Açılışlarımız 
ve temel atmala-
rımız bu ayın so-
nuna kadar süre-
cek. Kırkkonaklar 
Çankaya Evimizin 
yakınından başlayıp 
Türközü'ne kadar 
uzanan Bademlidere 
Kent Ormanı ve 
Parkı'nın da teme-
lini bu ay ataca-
ğız. 500 dönümü or-
man, 250 dönümü 
park olacak yeni 
eserimizin temel at-
ması için de sizler-

le yeniden buluşacağız. Ondan sonra sırada 
Çayyolu'nda yeni açacağımız hizmet bina-
mız var. Parklarımız var. Çankaya evlerimiz 
var. Çankaya olarak hiç durmadan çalışma-
ya devam edeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal 
Atatürk'ün ilçesiyiz"  

50 BİN ÇANKAYALI YARARLANIYOR  
Göreve geldiği dönemde TODAM adıyla hiz-

met veren Çankaya Evlerinden 4 bin kişinin 
yararlandığını söyleyen Başkan Taşdelen, hiz-
mete açtıkları yeni 17 Çankaya Evi ile birlikte 
bu rakamın 50 bini geçtiğini belirtti. Çankaya 
Evleri'nde başlatılan Çankaya Akademi proje-
siyle öğrencileri ücretsiz olarak üniversite sı-
navına hazırladıklarını ve derslerine yardım-
cı olduklarını kaydeden Taşdelen, Çankaya 
Akademinin yaygınlaşmasıyla bu yıl 50 binden 
çok daha fazla Çankayalıya Çankaya Evlerinde 
hizmet götüreceklerini ifade etti.   

HIZINA YETİŞEMİYORUZ 
Çankaya Belediye Başkanı Alper 

Taşdelen'in ardından söz alan Cumhuriyet 
Halk partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç 
da Çankaya Belediyesi'nin hızına milletvekil-
leri olarak yetişemediklerini ifade ederek, “İyi 
ki, halka ait bir kuruşun bile hesabını veren, 
milletin parasını hizmet olarak millete veren 
Alper Başkan gibi başkanlarımız var" dedi.  

KIRKKONAKLAR ÇANKAYA 
EVİ'NİN TEMELİ ATILDI

Ertuğrul Çetin: Kış 
hazırlıklarımız tamam

Geçtiğimiz yıl etkin mücadele ile kış 
mevsimini sorunsuz atlatan Pursaklar 
Belediyesi, bu yıl da hazırlıklarını tamam-
layarak yaşanabilecek her türlü olumsuz-
luğa karşı tedbirini aldı.

Kış günlerinin yavaş yavaş etkisi-
ni göstermeye başladığı bu dönemde 
yeni araçlarını bünyesine katan ve güçlü 

araç filosuyla kışa hazır olan Pursaklar 
Belediyesi, ilçe sokaklarını açık tutmak için 
mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmala-
rını sürdürecek.

Günlük yaşamın olumsuz etkilenme-
mesi için kar küreme araçları, greyder-
ler, traktör kepçeler, tuzlama araçları, tuz 
yükleyiciler ve süpürge araçlarını hazır.
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HABER MERKEZİ- 
Kahramankazan Belediyesi’nce 
hayata geçirilen ve aşçılığından 
garsonluğuna kadar tüm işlerin 
farklı engel türlerine sahip deza-
vantajlı bireyler tarafından yapıldı-
ğı Kahramankazan Engelsiz Kafe, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
anlamlı bir etkinlik gerçekleştir-
di. Engelsiz Kafe çalışanları gün do-
layısıyla misafir ettiği engelli bi-
reyler ve ailelerine hazırladıkları 
engelleri aşan lezzetleri ücretsiz 
olarak ikram etti. Engelli birey-
lere yönelik yaptığı çalışmalar-
la dikkati çeken Kahramankazan 
Belediyesi’nce geçtiğimiz yıl ku-
rulan Kahramankazan Engelsiz 
Kafe’de, farklı engel türlerine sa-
hip 15 dezavantajlı birey çalışıyor. 
Kafede, işletmesinden hazırlanan 
yemek ve içe-
ceklere, bunla-
rın müşterilere ik-
ram edilmesine 
kadar tüm işler de-
zavantajlı birey-
ler tarafından yapı-
lıyor. Müşterilerini 
güler yüzle karşıla-
yan kafe çalışanları, 
misafirlerinin işlet-
melerinden mutlu ve 
memnun ayrılmala-
rı için büyük çaba har-
cıyor. Engelsiz Kafe’de 
çalışan tüm engelli bi-
reylerin sosyal güven-
celeri Kahramankazan Belediyesi tarafından ya-
pılıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada 
çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Engelli bireyler 
böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de 
kendi işlerinin patronu oldu.

MİSAFİRLERE ENGELLERİ AŞAN İKRAMLAR
Engelsiz Kafe çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler 

Günü’nde engelli bireyler ve ailelerini ağırladı. Gün 
dolayısıyla kafe çalışanı dezavantajlı bireylerce ha-
zırlanan engelleri aşan lezzetler, misafirlere ücretsiz 
olarak ikram edildi. Belediye ekipleri yürüme güçlüğü 

çeken bazı 
engelli birey-
leri ise evle-
rinden alarak 
kafeye ge-
tirdi. Ayrıca 
yine gün 
dolayısıy-
la kafe içe-
risinde can-
lı müzik 
etkinli-
ği gerçek-

leştirildi. Kafe 
çalışanları ve misafirleri çalınan Ankara havaları eşli-
ğinde keyifli dakikalar geçirdi. Kafe çalışanları ve mi-
safirleri “burada engel yok” dedirtti.      
BAŞKAN OĞUZ’DAN ENGELSİZ KAFE’YE DAVET

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 
belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri 
engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata ge-
çirdiklerini belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın so-
runlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve 
haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak 
için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, 
yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. 

Engelleri hep birlikte aşabiliriz” 
dedi. Engelsiz Kafe’nin işletme-
sinin engelli bireylerce yapıldığı-
nı ifade eden Oğuz, “Buradan elde 
edilen gelir de yine bu kardeşleri-
mize bırakılıyor. Kafemiz, ilçemize 
ayrı bir renk kattı. Engeli kardeşle-
rimizin fırsat verildiğinde tüm en-
gelleri nasıl aştığını gösterdi. Tüm 
Ankaralı hemşehrilerimizi kafe-
mizin engelleri aşan lezzetlerini 
tatmaları için davet ediyoruz” diye 
konuştu.   

“KENDİ PARAMIZI 
KAZANIYORUZ”

Kafede garsonluk yapan zihin-
sel engelli Rıza Metin de, kafeleri-
ni en iyi şekilde işlettiklerini belir-
terek, “Dezavantajlı bireylerin de 

şans tanındığında neler yapabileceğini burada göste-
riyoruz. Sosyal hayata katılıyoruz. Kendi paramızı ka-
zanıyoruz” diye konuştu. Aşçılık yapan görme engel-
li Devrim Arda Bozkurt ise kendilerine güvenilerek 
böyle bir fırsat sunulduğu için çok mutlu olduklarını 
belirterek, “Kendi işimizin sahibi olduk. İşletmemize 
herkesi davet ediyoruz” dedi. İki çocuğu da Engelsiz 
Kafe’de çalışan Emine Sezer de “Çocuklarımız burada 
hayata katılıyor. Hayatın bir parçası oluyorlar. Bunun 
için çok gururluyuz. Bu imkanı sağlayanlardan Allah 
razı olsun” diye konuştu.

Özel misafirlere 
engelleri aşan ikramlar

Bu kafede engel 

yok, sevgi var

YUNUS EMRE 
İLAHİLERLE ANILDI 

HABER MERKEZİ- 
Yunus Emre unutulmadı. 
Vefatının 700’üncü yılında 
Altındağ’da, ilahilerle ve du-
alarla anıldı. 

Altındağ’da ilahi dolu 
bir gece yaşandı. Yunus 
Emre’nin vefatının 700’üncü 
yıldönümü nedeniyle orga-
nize edilen gecede, Mavera 
Türk Müziği Topluluğu ku-

lakların pasını sildi. Şair 
Baki Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen anma konseri-
ne, Altındağlılar büyük ilgi 
gösterdi. 700 kişilik salonu 
dolduran Altındağlı vatan-
daşlar, Yunus Emre’yi rah-
metle yad etti. Gecede ilahi-
ler ve dualar sel oldu. 

SEVELİM, SEVİLELİM...
Yunus Emre’nin daima 

mütevazı ve iyilik öğütle-
yen biri olduğunu söyleyen 
Altındağ Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Asım Balcı “Yunus 
Emre kendini ‘Hak’ yolu-
na adamış bir zattır. Her za-
man haktan, her zaman 

halktan yana olmuştur. 
Düşmanlığın kimseye fay-
dası olmayacağını, sevgi-
nin ise dindiremeyeceği 
bir ızdırap olmadığını vur-
gulamıştır. Onun öğretile-
ri, değerleri ve felsefesi ara-
dan geçen 700 yıla rağmen 
hala önemini korumaktadır. 
‘Gelin tanış olalım, işi kolay 
tutalım. 

Sevelim sevilelim, dün-
yâ kimseye kalmaz’ sözle-
ri, 700 yıldır etkisini koru-
maktadır” dedi. 

Başkan Balcı Altındağlı 
vatandaşların gösterdi-
ği ilgiden çok memnun ol-
duğunu da sözlerine ekle-
di. Başkan Balcı “İstediğiniz 
kadar park yapın, tesis ya-
pın, yollar açın... Bir gön-
lü kırdınsa, bir kalbi incit-
tinse her şey boşa... Yunus 
Emre’nin de dediği gibi ‘se-
velim sevilelim, bu dünya 
kimseye kalmaz’ ifadeleri-
ni kullandı.

HABER MERKEZİ- Keçiören Belediyesi 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında 200 engelli vatan-
daşı ve ailelerini Estergon Türk Kültür Merkezi’nde 
misafir ederek yemek programı düzenledi. Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla ger-
çekleştirilen programda 10 engelli vatandaşa 10 akülü 
sandalye hediye edildi.

Başkan Altınok salondaki engelli vatandaşla-
ra ve ailelerine hita-
ben yaptığı konuşma-
da, “İlk defa Keçiören 
Belediyesi ÖZEV Vakfı 
ile birlikte Engelliler 
Eğitim ve Üretim 
Merkezini açmış-
tı. Bu Türkiye’de ilk-
tir. Henüz devletimiz-
de ‘Engelliler İdaresi 
Başkanlığı’ yokken, 
engelli vatandaşları-
mızın problemlerini 
çözmek için ‘engelsiz 
kent, engelsiz yaşam’ 
diyerek birçok sem-
pozyum düzenledik. Saime Toptan Hanımefendi de 
aramızda, kendisiyle birlikte ÖZEV vakfımıza teşek-
kür ediyorum.” dedi.

Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını kamuoyu-
na taşımak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını da an-
latan Altınok şöyle konuştu:

“Merkezi hükümetimiz tarafından yasala-
rın çıkarılmasına ve şuan engellilere verilen hak-
lar konusunda büyük hizmetlerimiz oldu. Engelli 
vatandaşlarımızın sosyal ve fiziki problemlerinin çö-
zülmesinde de birçok hizmetlerimiz oldu. Saime 
Toptan Hanımefendi ve ÖZEV vakfının da buna kat-
kısı oldu. Tabii yaptığımız tüm park ve spor tesislerini 
de engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekil-
de inşa ediyoruz. Bir talimat verdim ve bir artı bir da-
ire de olsa bütün yapıların tamamında asansörü zo-
runlu hale getirdik. Engel fizikte değil, ruhta, beyinde 
ve kalptedir. Gözü görmeyen bir vatandaşımız inanın 

her şeyi görür.”
Türkiye'de ilk defa engelli vatandaşlara asansörlü 

araçlarla taşıma hizmetinin Keçiören Belediyesi tara-
fından sunulduğuna dikkati çeken Altınok bu hizmeti 
1995’te başlattıklarını şu anekdotla anlattı:

“Amerika'da görev yapan bir müsteşar arkada-
şım, ‘Amerika'da engelliliklerle ilgili bir hizmet var 
bunu Türkiye’de yapsanız iyi olur.’ dedi. Hizmetin 

ne olduğunu sordum. 
Engellilerin taleple-
ri doğrultusunda dev-
letin araç tahsis ettiği-
ni ve onları bir yerden 
başka bir yere taşımak 
için ücretsiz hizmet ve-
rildiğini söyledi. Ben de 
sayın müsteşarım biz 
bu hizmeti 1995’te baş-
lattık dedim. Bu hizmet 
için bir aracımız vardı 
şimdi iki araç daha al-
dık. Engelli vatandaş-
larımız bir yere gitmek 
istedikleri zaman bu 

araçlardan talep ediyorlar onları ücretsiz alıp götü-
rüp getiriyoruz.

Ailesinde engelli bireyin bulunduğu vatandaş-
lar için ‘Engelli Misafirhanesi’ hizmeti vereceklerinin 
müjdesini de veren Altınok, “Aileler engelli bireylerini 
buraya bırakarak günlük işlerini halledecekler, tati-
le gidebilecekler. Haftada bir gün de engelli bireyimizi 
burada misafir edeceğiz. Ailelerimize destek vermek 
ve önemli bir problemi çözmek için engelli misafirha-
nemizi inşallah görevimiz bitmeden tamamlayaca-
ğız.” diye konuştu.

Programa Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma 
Vakfı (ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, 
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Halterci Halil Mutlu, 
siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıl-
dı. Başkan Altınok programın sonunda ‘Akülü teker-
lekli sandalye kullanabilir’ raporu olan 10 vatandaşa 
10 akülü sandalye hediye etti. 

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT 
İŞVERENLERİ SENDİKASINDAN

GENEL KURUL İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                            (Basın-1506388

Türkiye Resmi Sektör İnşaat İşverenleri Sendikası Olağan Genel Kurulu 
25 Aralık 2021 Tarihinde Kızkulesi Sok. 28/3 Çankaya/Ankara adresinde 
Saat: 13:00 de yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci 
toplantı 08 Ocak 2022 Tarihinde saat 13:00 de aynı adreste yapılacaktır. 
Genel kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Divan Seçimi
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6. Seçimler
7. Dilek ve Temenniler
8. Kapanış

NELSON MANDELA 
SERGİSİ ÇANKAYA’DA

HABER MERKEZİ- Güney 
Afrika’nın özgürlük kahrama-
nı Nelson Mandela, ölümünün 8. 
yılında Çankaya Belediyesi Zülfü 
Livaneli Kültür Merkezi’nde açı-
lan fotoğraf sergisiyle anıldı. 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçiliği ve 
Çankaya Belediyesinin ortak-
laşa gerçekleştirdiği etkin-
lik, Atatürk ve Mandela nez-
dinde iki ülkenin bağımsızlık 
kahramanlarının anısına say-
gı duruşu ve bağımsızlık marş-
larının söylenmesiyle başladı. 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçisi Bertha 
Dipuo Letsatsi-Duba, Nelson 
Mandela’nın Güney Afrika’nın 
uzun soluklu bağımsızlık hika-
yesinde önemli bir yeri olduğu-
na vurgu yaparak, “O da Atatürk 

gibi, barış, eşitlik ve özgürlükten 
yana mücadele etmiştir. Beyaz 
egemenliğine karşı savaştı ama 
siyah egemenliğine de karşıy-
dı. Tüm insanların eşitliği müca-
delesinde ülkemizin ve çocukla-
rımızın kahramanı oldu. Bugün 
Mandela’nın mücadelesinin derin 
etkisini tüm dünyada görebiliyo-
ruz” şeklinde konuştu. Çankaya 
Belediyesine de Mandela’yı anma 
etkinliğinde bir arada oldukla-
rı için teşekkür eden Büyükelçi 
Letsatsi-Dubo, katılımcıla-
rı Nelson Mandela’nın yaşamın-
dan kesitler sunan sergiyi izle-
meye davet etti. Sergi, 15 Aralık’a 
kadar Yıldızevler Mahallesi Şehit 
Mustafa Doğan Caddesi No:59 
adresinde bulunan Çankaya 
Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür 
Merkezi’nde görülebilir.

HABER MERKEZİ- Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Kongre 
Merkezi’nde bugün ve yarın 
Mamak’ta yaşayan Türk vatandaş-
ları ile Mamak’ta yaşayan yaban-
cılar arasındaki toplumsal yaşam 
ve uyum konularının ele alınacağı 
“Birlikte Yaşamak” adlı Göç ve Uyum 
Çalıştayı gerçekleştirilecek. Mamak 
Belediyesi, Ankara Valiliği İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü, The UN Refugee 
Agency (UNHCR), Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğinde 
düzenlenecek çalıştayda, Mamak’ta 
yaşayan yerli halk ile yabancılar ara-
sındaki toplumsal ilişkiler betimlene-
rek, elde edilen veriler ışığında karar 
verici ve uygulayıcılara yol gösterici 
politika önerileri sunulacak.

İhtiyaçları belirleme fırsatı yakalayacağız
Göç ve Uyum Çalıştayı ile ilçe sınırları 

içinde yaşayan yabancıların ve ilçe halkının 

sosyo-ekonomik profili ve aralarında yaşa-

dıkları güçlüklerin tespit edileceğini ifade eden 

Mamak Belediye Başkanı Murat 
Köse, “Bu tespitler neticesin-
de bizler de uygulanacak politi-
kaları ve duyulan ihtiyaçları be-
lirleme fırsatı yakalayacağız. 
Alanında uzman panelistler ta-
rafından gerçekleşecek olan ça-
lıştayımızda, hem Mamak’ın de-
mografik verilerine ulaşacağız 
hem de ilçemizde yaşayan ya-
bancıların toplumsal yaşam ve 
uyuma dair problemlerini ve 
bunların çözüm yollarını, bölge-
de toplumsal huzurun korun-
ması ve birlikte yaşama kültü-
rünün tesis edilmesi için politika 
önerilerinin geliştirilmesi nok-
tasında akademik bir çalışma 
gerçekleştireceğiz. Genel göç-

men sorunları ve politikalarına da ışık tutaca-
ğını düşündüğümüz çalıştayımıza tüm ilgilile-
ri bekliyoruz” dedi.

Mamak’ta göç ve uyum çalıştayı düzenlenecek

Şair Ceyhun Atuf 
Kansu’nun büstü, doğum 

gününde açılacak
HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi, şair, yazar ve 

çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu’yu doğum gününde adını 
taşıyan parka büstünü yerleştirerek anacak. Ahmet Taner 
Kışlalı Mahallesinde bulunan Ceyhun Atuf Kansu Parkı’na 
yerleştirilen büstün açılışını Kansu’nun 7 Aralık’ta, 102. do-
ğum gününde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 
Kansu’nun sevenleri ve aile üyeleri gerçekleştirecek.

Ceyhun Atuf Kansu’nun, döneminin en önde gelen, 
Anadolu insanının sevgisini kazanmış toplumcu ve halk-
çı bir ozan olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı 
Alper Taşdelen, “Yaşamı boyunca Atatürk ilke ve devrim-
lerinden ödün vermeyen Ceyhun Atuf Kansu’yu anmak-
tan ve adını Çankaya’da yaşatıyor olmaktan büyük bir 
onur duyuyoruz” dedi. Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: 
“Kansu, bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Atamızın 
aydınlanma yolundaki ilkelerini durmadan, yorulmadan 
savundu. O her zaman laik, halkçı ve devrimci bir yazar 
olarak bu toprakların insanını işledi dizelerinde, öykülerin-
de. Cumhuriyet aydını Ceyhun Atuf Kansu’nun büstünün 
de zaten adını taşıyan parkımızda yerini almasından bü-
yük mutluluk duyuyorum. Çankaya Cumhuriyet ve Atatürk 
kentidir. Atatürk’e ve Cumhuriyete sahip çıkan değerli ay-
dınlarımızın adı ve anısı her daim Çankaya’da yaşayacaktır.  
7 Aralık’ta saat 14.00’te Kansu’nun sevenleri, ailesi, beledi-
yemiz ve açılışa katılmak isteyen tüm halkımızla birlikte 
Kansu’yu anarak ve büstümüzü açarak bir anlamlı görevi-
mizi daha yerine getirmiş olacağız…”

BAŞKAN ALTINOK 10 AKÜLÜ 
SANDALYE HEDİYE ETTİ
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BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
GAZETE İHALE İLANI

İhale Adı  ÇOK FONKSİYONLU YAZICI KİRALAMA  ALIM İŞİ
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   Melek.KILINCARSLAN@Baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  4 YIL
Geçici Teminat Oranı  %1
Teklif Geçerlilik Süresi 60
Yerli Malı Avantajı  Uygulanır
Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15
İhalenin Yeri  İSTANBUL ANADOLU YASASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BAĞLARBAŞI 
  MAH.REFAHEVLER SOK.NO:2/2 BBLOK MALTEPE/İSTANBUL
İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           (Basın- 1505670)

İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   Melek.KILINCARSLAN@Baskentedas.com.trİletişim   Melek.KILINCARSLAN@Baskentedas.com.trİletişim   Melek.KILINCARSLAN@Baskentedas.com.trİletişim   Melek.KILINCARSLAN@Baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00Telefon  0 312 573 50 00Telefon  0 312 573 50 00Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30Fax  0 312 573 50 30Fax  0 312 573 50 30Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.trWeb  www.baskentedas.com.trWeb  www.baskentedas.com.trWeb  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhaleİhale Türü  Açık İhaleİhale Türü  Açık İhaleİhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  4 YILİşin Süresi  4 YILİşin Süresi  4 YILİşin Süresi  4 YIL
Geçici Teminat Oranı  %1Geçici Teminat Oranı  %1Geçici Teminat Oranı  %1Geçici Teminat Oranı  %1
Teklif Geçerlilik Süresi 60Teklif Geçerlilik Süresi 60Teklif Geçerlilik Süresi 60Teklif Geçerlilik Süresi 60

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           (Basın- 1505670)

İhale Adı  ÇOK FONKSİYONLU YAZICI KİRALAMA  ALIM İŞİİhale Adı  İhale Adı  ÇOK FONKSİYONLU YAZICI KİRALAMA  ALIM İŞİ
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

İhale Türü  Açık İhale

Geçici Teminat Oranı  %1
Teklif Geçerlilik Süresi 60

İletişim   Melek.KILINCARSLAN@Baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  4 YIL
Geçici Teminat Oranı  %1
Teklif Geçerlilik Süresi 60

Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15
İSTANBUL ANADOLU YASASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BAĞLARBAŞI 

  MAH.REFAHEVLER SOK.NO:2/2 BBLOK MALTEPE/İSTANBUL
İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           

İhale Adı  ÇOK FONKSİYONLU YAZICI KİRALAMA  ALIM İŞİ

Yerli Malı Avantajı  UygulanırYerli Malı Avantajı  UygulanırYerli Malı Avantajı  UygulanırYerli Malı Avantajı  UygulanırYerli Malı Avantajı  Uygulanır
Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15Yerli Malı Uygulanıyorsa oranı  %15

İSTANBUL ANADOLU YASASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BAĞLARBAŞI İhalenin Yeri  İhalenin Yeri  İSTANBUL ANADOLU YASASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BAĞLARBAŞI İhalenin Yeri  İhalenin Yeri  

İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30İhalenin Bitiş Tarihi  15.12.2021 saat 15:30

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
GAZETE İHALE İLANI-İPTAL

İhale Adı  HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ, APLİKASYON, PLAN TADİLAT ALIM İŞİ
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   Fatih.YAZGAN@baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  2 YIL
Geçici Teminat Oranı  %1'i
Teklif Geçerlilik Süresi  60 GÜN
Yerli Malı Avantajı  Uygulanmaz
Yerli Malı Avantajı uygulanıyorsa oranı  - 
İhalenin Yeri  BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 
  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
İhalenin Bitiş Tarihi  14.12.2021 saat 10:00
Zeyilname Açıklaması  İlgili alım iptal edilmiştir

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           (Basın- 1506759)

İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   Fatih.YAZGAN@baskentedas.com.trİletişim   Fatih.YAZGAN@baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.trWeb  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhaleİhale Türü  Açık İhaleİhale Türü  Açık İhaleİhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  2 YILİşin Süresi  2 YILİşin Süresi  2 YILİşin Süresi  2 YIL
Geçici Teminat Oranı  %1'iGeçici Teminat Oranı  %1'iGeçici Teminat Oranı  %1'iGeçici Teminat Oranı  %1'i
Teklif Geçerlilik Süresi  60 GÜNTeklif Geçerlilik Süresi  60 GÜNTeklif Geçerlilik Süresi  60 GÜNTeklif Geçerlilik Süresi  60 GÜN

HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ, APLİKASYON, PLAN TADİLAT ALIM İŞİİhale Adı HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ, APLİKASYON, PLAN TADİLAT ALIM İŞİ
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   Fatih.YAZGAN@baskentedas.com.tr
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   Fatih.YAZGAN@baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhale

Teklif Geçerlilik Süresi  60 GÜN

İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  2 YIL
Geçici Teminat Oranı  %1'i
Teklif Geçerlilik Süresi  60 GÜN

 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 
  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
İhalenin Bitiş Tarihi  14.12.2021 saat 10:00
Zeyilname Açıklaması  İlgili alım iptal edilmiştir

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           

HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ, APLİKASYON, PLAN TADİLAT ALIM İŞİ

Yerli Malı Avantajı  UygulanmazYerli Malı Avantajı  UygulanmazYerli Malı Avantajı  UygulanmazYerli Malı Avantajı  UygulanmazYerli Malı Avantajı  Uygulanmaz
Yerli Malı Avantajı uygulanıyorsa oranı  -   -   - 
İhalenin Yeri  BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 
  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA

 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 
  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
İhalenin Bitiş Tarihi  14.12.2021 saat 10:00İhalenin Bitiş Tarihi  14.12.2021 saat 10:00İhalenin Bitiş Tarihi  14.12.2021 saat 10:00
Zeyilname Açıklaması  İlgili alım iptal edilmiştirZeyilname Açıklaması  İlgili alım iptal edilmiştirZeyilname Açıklaması  İlgili alım iptal edilmiştir

 İSTANBUL,(DHA)- Dr. Öğr. Üyesi Gülhan 
Gökçe Ceran Yıldırım, “Yüz yüze öğretime geri dö-
nen üniversite öğrencilerinde davranışsal prob-
lemler gözlemliyoruz. Pandemi öğrencileri değiş-
tirdi” dedi.

Kovid-19 salgınında eğitim-öğretime ara ve-
rilmek zorunda kalınmış, uzaktan öğretime geçiş 
yapılmıştır. Uzaktan öğretimin yüz yüze öğreti-
me göre daha konforlu bir alan sunduğu belir-
tilse de akademik olarak daha az verim sağladı-
ğı bildirilenler arasında yer alıyor. İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım yüz yüze eğitime 
geri dönen öğrencilerdeki değişiklikleri şöy-
le anlattı:

“Yüz yüze eğitimde öğrencile-
rin geçmiş kendilikleriyle karşıla-
şamayacağımız aşikârdır. Her bire-
yin kendine özgü bir kişiliği vardır 
ve bireylerin stres faktörleriyle baş 
etme stratejisi birbirinden farklıdır. 
Bu noktada, psikolojik sağlamlığı 
tam bireylerin tüm bu değişimler-
den psikolojik anlamda yara alma-
dan sıyrılabildiğini gözlemlemekteyiz. 
Baş etme stratejileri yetersiz kalmış 
bireylerde, strese bağlı olarak 
gelişen birtakım davranışsal 
problemler gözlemekteyiz.”

AKADEMİSYENLERİN 
BU SÜREÇTE GENÇLERİ 
ANLAMASI GEREKİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan 
Gökçe Ceran Yıldırım , “Okul 
yaşantısı yeni başlayan çocukların uyum sorunla-
rı göz önünde bulundurulduğunda akademisyen-
lerin derse adaptasyon konusunda sorun yaşayan 
üniversiteli gençleri daha iyi anlayabileceğini dü-
şünüyorum. Unutulmamalı ki öğrencilerimiz, yal-
nızca akademik hayata değil epey uzunca bir sü-
reden sonra sosyal yaşantılarına da yeni dönüş 
yaptılar. Dolayısıyla ders sürelerinde uyum so-
runlarıyla karşılaşmamız bir süreliğine normal 

karşılanmalı, öğrencilerin dikkat sü-
releri göz önünde bulundurulmalıdır” 
şeklinde konuştu.

AİLE VE AKADEMİSYENLERE 
ÖNERİLER

Üniversiteyi yeni kazanmış birey-
ler için durumun oldukça farklı ol-

duğunu dile getiren İstanbul 
Rumeli Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Gülhan Gökçe 
Ceran Yıldırım şu açıkla-
malarda bulundu:

“Yeni üniversiteli ol-
muş öğrencilerimizin ilk kez girecekleri bir or-
tamdan duydukları kaygıya, yeni insanlarla ta-
nışmanın ve uzunca bir ev sürecinden sonra 
sosyalleşmenin endişesi de eklenebilmektedir. Bu 
noktada akademisyenlere ve ailelere önerilerim; 
geri dönüşte üniversite öğrencilerine yönelik öğ-
renci merkezli destek programları oluşturarak on-
lara stresle baş etme noktasında destek sağlamak, 
öğrencileri uygun şekillerde gereksinimlerine göre 

yönlendirmek ve belirsizlikleri olabildiğince sonu-
ca ulaştırmak olacaktır.”

“ÖĞRENCİLER EN ÇOK 
SOSYALLEŞMEYİ İSTİYOR”

Üniversite öğrencilerinin en çok sosyalleşmeyi 
istediklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Gökçe 
Ceran Yıldırım, “Öğrenciler, evde soyut ve sanal bir 
dünyaya kapanmaktansa kampüslerde olmayı ter-
cih ediyorlar. Yaklaşık iki senedir fiziksel, sosyal ve 
psikolojik olarak yeni bir uyum yakalayan rutinler, 
yeniden eskiye dönüşle bozulmakta, dolayısıyla 
beklediğimiz şekilde bir adaptasyon sorunu oluş-
maktadır. Günümüzde rutinler, bizim de korona 
salgın sürecinde tatbik ettiğimiz biçimde sıklıkla 
değişim gösterebilir. İnsan adaptasyon yeteneği ile 
donanmış bir canlıdır dolayısıyla geçiş süreçlerin-
de yeni bir rutin oluşturabilmenin ön koşulu mu-
hakkak akademisyenlerin göstereceği sabır ola-
caktır. Bu değişime genç nesiller ayak uydurmakta 
çaba sarf ederken onları bazen kendi zamanına bı-
rakmalı kendi rutinlerini oluşturmaları için alan 
yaratmalıyız‘’ diyerek sözlerini tamamladı.

Pandemi öğrencilerin 
davranışlarını değiştirdi

Gülhan Gökçe Ceran Yıldırım yüz yüze eğitime 
geri dönen öğrencilerdeki değişiklikleri şöy-

“Yüz yüze eğitimde öğrencile-
rin geçmiş kendilikleriyle karşıla-
şamayacağımız aşikârdır. Her bire-
yin kendine özgü bir kişiliği vardır 
ve bireylerin stres faktörleriyle baş 
etme stratejisi birbirinden farklıdır. 
Bu noktada, psikolojik sağlamlığı 
tam bireylerin tüm bu değişimler-
den psikolojik anlamda yara alma-
dan sıyrılabildiğini gözlemlemekteyiz. 
Baş etme stratejileri yetersiz kalmış 
bireylerde, strese bağlı olarak 
gelişen birtakım davranışsal 

karşılanmalı, öğrencilerin dikkat sü-
releri göz önünde bulundurulmalıdır” 
şeklinde konuştu.

AİLE VE AKADEMİSYENLERE 

Üniversiteyi yeni kazanmış birey-
ler için durumun oldukça farklı ol-

duğunu dile getiren İstanbul 
Rumeli Üniversitesi 
Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. 
Üyesi Gülhan Gökçe 
Ceran Yıldırım şu açıkla-
malarda bulundu:

ANNE SÜTÜNÜ 
ARTIRMANIN YOLLARI

HABER MERKEZİ- Anne sütü 
sağlıklı bir yaşam için oldukça 
önemli.Anne sütünün bazı durum-
larda az olması ise aileleri olduk-
ça tedirgin ediyor. Özellikle erken 
doğumda gerçekleşen doğumlar-
da yoğun bakımda bulunan bebek-
ler annelerinden uzakta kalıyor ve 
anne sütünü yeterince alamıyor. 
Dr.Fevzi Özgönül, anne sütünü ar-
tırmanın yollarına hakkında önem-
li bilgiler verdi.

 Dr. Fevzi Özgönül, anne sütü 
için mısır gevreğinden, aşırı miktar-
da unlu besinlerden, maydanoz ve 
naneden kaçınmanın lazım geldi-
ğini belirterek, çok miktarda çay ve 
kahve tüketimi de sütün oluşma-
sını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Kahvaltı,öğle ve akşam yemekle-
rinde anne sütünün artması için na-
sıl beslenmesi gerektiğini açıklayan 
Özgönül, anne sütü nasıl artar, anne 
sütü nasıl çoğalır gibi sorulara ce-
vap buldu.

ANNE SÜTÜNÜ 
ÇOĞALTMANIN YOLLARI

Kahvaltı: Bir anne mutlaka 
kahvaltı yapmalıdır. Toplumda şe-
kerli içecek ve yiyeceklerin anne 
sütünü arttırdığına dair çok yanlış 
bir inanış vardır. Şekerli içecekler 
ve tatlılar, sağlıklı gıdaların emili-
mini engellediği için, tam tersi süt 
üretiminde aksamalara yol açar. 

Kahvaltıda 1 tane kuru incir veya 
1 tatlı kaşığı pekmez demir depo-
su olduğu için iyidir. 1 su bardağı 
da taze sıkılmış meyve suyu içile-
bilir. Bunlar dışında iştah ve istek 
olduğu ölçüde peynir, yumurta, 
zeytin, yeşillik ve diğer kahvaltı-
lık ürünlerden yenilmelidir. Mısır 
gevreği, çok fazla unlu yiyecek-
lerden, maydanoz ve naneden ka-
çınmak gerekir. Aralarda çok fazla 
çay ve kahve içmek de süt üreti-
mini olumsuz etkiler, onun yeri-
ne doğadaki diğer doğum yapmış 
canlılar gibi su tüketimini arttır-
mak çok sağlıklıdır.

Öğle Yemeği: Hazmı kolay ve 
besleyici değeri yüksek olan tence-
re yemeklerini, etli sebze yemek-
lerini, zeytinyağlıları tercih edelim. 
Su oranı yüksek olan ıspanak, pazı, 
kara lahana, yeşil fasulye gibi seb-
ze yemeklerini özellikle tercih ede-
lim, ayrıca her yemekle birlikte bol 
miktarda marul salatası çok iyi ge-
lecektir. Sadece bazen süt üretimini 
azalttığı söylenen maydanoz ve na-
neden ayrıca kızartma ve çok yağlı, 
unlu ve şekerli yiyeceklerden uzak 
duralım.

Akşam Yemeği: Özellikle hazmı 
zor olan ve uyku düzenimizi boza-
bilecek ve gaz oluşturacak baklagil-
lerden, meyve ve salata gibi çiğ seb-
zelerden uzak durmanızı öneririm. 

HABER MERKEZİ- Soğuk kış günlerinde artan 
çay tüketimi, su ihtiyacını gerçekten gideriyor mu? 
Mevsim geçişi ile artan çay tüketimini değerlendiren 
Diyetisyen Nagehan Afşar, çay içmenin belirli faydala-
rı olsa da su yerine geçmediğini ve su tüketiminin ya-
şam için elzem olduğunun altını çizdi. Çay tüketimiyle 
ilgili detayları anlattı. Çayın geçmişi ve dünyadaki ge-
nel üretimi hakkında bilgi veren Diyetisyen Nagehan 
Afşar “Çay tüketimi eski zamanlara dayanan geçmi-
şi ile hem ekonomik hem de kültürel anlamda önem-
li bir yere sahiptir. Dünya genelinde sudan sonra en 
fazla tüketilen içecek olan çay, başta siyah çay olmak 
üzere yeşil çay ve oolong çayı (çin çayı) şeklinde üreti-
lir. Yağış oranı bol olan nemli bölgelerde yetiştirilmesi-
ne rağmen, çay üretimin yapıldığı ülke sayısı sınırlıdır. 
Dünyada Türkiye’nin de dahil olduğu 30 ülkede eko-
nomik anlamda çay üretimi yapılmaktadır. Çayın tü-
ketimi açısından bakıldığında ise Çin ve Hindistan’dan 
sonra Türkiye’nin 3. Sırada yer aldığı bilinmektedir” 
dedi.

Çay tüketiminin bazı hastalıklara karşı koruyu-
culuk özelliğine sahip olduğunun altını çizen Nagehan 
Afşar “Çay tadı lezzetli bir içecektir. Ayrıca içerisinde 
bulunan zengin flavonoidler sayesinde kalp ve damar 
hastalıkları, kanser başta olmak üzere birçok fark-
lı hastalıkta koruyucu etkiye sahip olduğu bilinmekte-
dir” açıklamasında bulundu. Afşar “Çay grubu değer-
lendirildiğinde; yeşil çayın fermantasyona uğramadan, 
oolong çayının yarı fermente ve siyah çayın tam fer-
mantasyon ile oluşturulduğunu söyleyebiliriz. İçerik 
olarak birbirine benzeyen yeşil çay ve siyah çayın sağ-
lık üzerine etkilerini, içerisindeki farklı bileşenler gös-
termektedir” ifadelerini kullandı.

“Çayın farklı demleme yöntemleri kullanılarak ha-
zırlanması içerisinde bulunan antioksidan miktarını 
etkileyecektir” diyen Diyetisyen Nagehan Afşar “Çayın 
tüketimi esnasında ortak kabul görmüş bir demle-
me tekniği bulunmamaktadır. Örneğin; Japonya’da 
yeşil çay 2-3 dakika demlenme süresi ile hazırla-
nırken, İngiltere’de çay içerisine belirli miktarda süt 

eklenmektedir. Türkiye’de ise çayın daha yoğun şekil-
de demlenerek tüketilmesi yaygındır” açıklamasın-
da bulundu.

KONTROLLÜ TÜKETİM ÖNEMLİ
Çayın içerisinde kafein barındıran bir içecek oldu-

ğunun altını çizen Diyetisyen Nagehan Afşar “Kahve, 
kakao, bazı yiyecekler ve ilaçlarda olduğu gibi çay içe-
risinde de kafein bulunmaktadır. Çayın hazırlanma 
şekline ve demlenme süresine bağlı olarak kafein içe-
riği değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 1 fincan 
(200 ml) çayda yaklaşık olarak 40 mg / fincan kafein 
bulunur” dedi. Çay tüketiminin kontrollü bir şekilde ol-
ması gerektiğini belirtten Afşar “Günlük alınacak ka-
fein miktarının fazla olduğu durumlarda bedenimiz-
de sıvı kaybı yani diüretik etkiye sebep olabilmektedir. 
Ayrıca gerginlik, konsantre olamama ve buna benzer 
şikayetler oluşturabilir. Bu sebeple tüketiminde kon-
trollü olmamız gerekmektedir. Oysaki su tüketimin-
de bu şekilde problemler oluşmamaktadır” açıklama-
sında bulundu.

ÇAY GÜNLÜK SU TÜKETİMİ İHTİYACINI  KARŞILIYOR MU?

HABER MERKEZİ- Kalp ve Damar Cerrahisi 
Uzmanı Op. Dr. Muharrem Arslandağ konu 
hakkında bilgiler verdi.

Uyku esnasında üst solunum yolu-
nun tekrar tekrar tıkanması ve bunun 
sonucunda kan oksijen basıncının azal-
ması halidir. Modernizasyon ilerlemesiyle 
kadın erkek arasında görülme farkı kapan-
maya başlasa da genellikle orta yaşlı, kilo-
lu erkeklerde görülür.  Azalan oksijen 
basıncı ve artan kar-
bondioksit basıncı 
dokuların oksijen-
lenmesi bozul-
maktadır. Beyin 
damar sorunla-
rı, kalp krizi ve 
ritim bozuklukla-
rı ve hatta uyku-
da ani kalp ölümü 
gelişebilmektedir.

Apne esnasında 
boğazın kasları kasılarak hava geçişini engeller ve ne-
fes alma anında kısa süreli bir nefes durması gelişir. Bu 
duraksama kan oksijenini azaltır, dolayısı ile karbondi-
oksit seviyesi de artar. Beyin bu olayı hissedince uyku 
derinliğini azaltır ve soluma işlemi tekrar başlar. Bu 
an bazı kişilerde ani soluk alma işlemleri bazı kişiler-
de horlama gelişebilir. Bu olaylar gece boyunca sık sık 
tekrarlar, dolayısı ile beyin dinlenecek fırsat bulamaz. 
Soluma çabası insanı yorar, kişi gündüz uyuma ihtiya-
cı hisseder.

Şu şikayetleri olan kişilerde uyku apnesi daha sık 
görülür;

*Horlama, kalın ve kısa boyun yapısı
*Büyük bademcik ve geniz eti
*Sabah dinlenmeden uyanma ve baş ağrıları
*Uykuda boğulma, boğularak aniden uyanma
*Gece terlemeleri (baş ve boyun bölgesinde)
*Gece sık idrara kalkma
*Çarpıntı, hipertansiyon, depresyon, sinirlilik, cin-

sel sorunlar
UAS tanı polisomnografi denilen uyku testi ile ko-

nulur. Hasta bir gece uyku laboratuvarında uyur. Bu 
şekilde horlamanın derinliği apnenin şiddeti, süresi ve 
bu esnada oluşan patolojik durumlar kayıt edilir. Bu 
kayırları elde etmek için elektroensafalogram (EEG), 
elektrookülogram (EOG), elektromiyogram (EMG), so-
luk alınan ve verilen hava akımı, solunum hareketleri, 
pals oksimetre, kap ritmi ve yatış pozisyonu incelenir. 
Test sonucu olarak kişiye apne-hipopne indeksi deni-
len bir değer verilir. 5 in altında olması basit horlama 
olarak ifade edilir. 5 den büyük değerler uyku apnesi 

olarak kabul edilir.
UAS’ nun tedavisinde ilk 

tedavi yaklaşımı ideal kilo-
ya inmektir. Alkol, siga-

ra ve uyku ilacı kulla-
nımı bırakılmalıdır. 
Kulak Burun Boğaz 
hastalıkları uzman-
ları tarafından so-
lunum yolları ince-
lenmeli ve tıkanıklık 
yapan durum düzel-
tilmelidir. Sırt aşa-
ğı yatmayı engelle-
mek için özel pijama 
ve yastıklar tercih 
edilebilir.

Bilinen en et-
kili tedavi yöntemi 
CPAP denilen yar-
dımcı solunum ma-

kinesidir. Cihaz hava desteği sağlayarak solunum yo-
lunda meydana gelen tıkanıklığı bertaraf eder. Bu 
şekilde uyku kalitesi yükselir. Cihaz her gece ve tüm 
uyku boyunca istisnasız kullanılmalıdır. Bazı hafif va-
kalarda ağız için cihazlar kullanılarak dilin geri kaçma-
sı engellenebilir, horlama azaltılabilir

Sabah Dinlenmeden Uyananlar Dikkat!
HABER MERKEZİ- Kalp ve Damar Cerrahisi 

Uzmanı Op. Dr. Muharrem Arslandağ konu 
hakkında bilgiler verdi.

Uyku esnasında üst solunum yolu-
nun tekrar tekrar tıkanması ve bunun 
sonucunda kan oksijen basıncının azal-
ması halidir. Modernizasyon ilerlemesiyle 
kadın erkek arasında görülme farkı kapan-
maya başlasa da genellikle orta yaşlı, kilo-
lu erkeklerde görülür.  Azalan oksijen 
basıncı ve artan kar-
bondioksit basıncı 
dokuların oksijen-

ritim bozuklukla-

da ani kalp ölümü 
gelişebilmektedir.

olarak kabul edilir.
UAS’ nun tedavisinde ilk 

tedavi yaklaşımı ideal kilo-
ya inmektir. Alkol, siga-

ra ve uyku ilacı kulla-
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Merhaba Sonsöz’ün değerli okurla-
rı. Bugünden itibaren her ha� a Pazartesi 
günü sizlerle birlikte olacağım. Okuduğum 
kitaplarla sizleri tanıştırıp, bazı bölümleri-
ni paylaşacağım. Umarım bu yolculuğu-
muz uzun sürer. İlk yazımda okuma üzerin-
de durmak istiyorum.

İlkokul çağından başlayarak, yaşamı-
mıza girmiş öğretmenler bizim bugünlere 
gelmemize katkıda bulunmuşlardır. Oku-
ma alışkanlığının kazandırılmasında en bü-
yük etken öğretmenlerimizdir diye düşü-
nüyorum. 70 yaşına merdiven dayayan 
bir emekli öğretmen olarak, geçmişi dü-
şündüğümde öğretmenlerimin yaşamıma 
çok büyük katkılar yaptıklarını gözlemliyo-
rum. Bunların en başında kuşkusuz okuma 
alışkanlığını bana kazandırmış olmalarıdır.

Corona günlerine kadar yılda ortalama 
100 kitap okurken, coronadan sonra yılda 
ortalama 150 kitap okumaya başladım. 
Yasaklar nedeniyle evde kalmış olmam-
da bu okuma sayısını etkiledi. Kitaplar en 
iyi arkadaşım oldu. Zaman zaman okudu-
ğum kitaplardan notlar aldım. Facebo-
ok’ta paylaşımlarda bulundum ve dergi-
lere kitaplarla ilgili yazılar yazdım. Bunları 
sizlerle de paylaşacağım. Zaten bu sayfa-
nın amacı bu.

Okuduğum kitapları arkadaşlarımın da 
okuması için paylaştığım çok oldu. An-
cak verdiğim bazı kitapların geri dönme-
diğini görünce paylaşmaktan vazgeçtim. 
Romalı düşünür ve senatör Seneca hak-
lı olarak kimseye kitap vermezmiş. Bunun 
nedenini şöyle açıklıyor: “Kimseye ödünç 

kitap vermedim, çünkü kitaplığımı ödünç 
kitaplarla kurdum.” 

Kitap okumanın az yaşamayı önlediğini 
Çetin Altan 1984 yılında yazdığı “Kitap az 
yaşamayı önler” başlıklı yazısında çok gü-
zel anlatıyor.

Nermi Uygur  da –ışıklar içinde uyu-
sun- “Okumanın okulu yoktur. En iyi okul, 
okumayı okul dışında gerçekleştirmeye 
götüren, okumanın başlı başına sanat ol-
duğunu sezdiren okuldur.” Diyor ve de-
vam ediyor ilerleyen sayfalarda. “Elime al-
dığımda çoğun yeniydiniz./Sizi eskittim,/
beni yenilediniz.” 

İlhan Selçuk “Bir kitap okuduğum za-
man bir başka insan olurum. O başka in-
san bir başka kitap okumak ister.” diyor, 
okumakla ilgili bir yazısında.

Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. 
Önümüzdeki ha� alarda zaten bol bol 
paylaşım yapacağım okuduğum kitap-
lardan. Ancak yarın -7 Aralık-  aramızdan 
ayrılışının 65. Yılını anacağımız Reşat Nuri 
Güntekin’in bir yazısıyla bitirmek istiyo-
rum yazımı.  “Niye kitap okumuyorlar? de-
mek niye piyano çalmıyorlar? demek gibi 
bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, 
parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan 
kolay değildir. Ona göre yetişmek, hazır-
lanmak gerekir. Okumak bir kitaptan alı-
nan unsurlarla kendine manevi bir dünya 
yapmak, onun içinde tek başına yaşaya-
bilmek demektir. Bu, ta çocukluktan baş-
lamış uzun alışkanlıklar ve egzersizler neti-
cesidir.”  

Hepinize bol okumalı günler diliyorum.

Kitaplar Arasında

MERHABA Davut Köksoy
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 İSTANBUL, (DHA) - Erkek yazarların egemen olduğu Türk 
edebiyat dünyasında yeni kurulan bir yayınevi pozitif ayrım-
cılık yapacağını açıkladı. Kapılarının kadın yazarlara açık ol-
duğunu söyleyen Memonto Mori Yayınları Kurucusu Nurcan 
Ezel Hümay, “Ne kadar çok kadının kitap yazmasını sağlaya-
bilirsek, kadına şiddetin önüne o kadar engel koyabiliriz” dedi.

Edebiyat dünyasında erkek yazarların sayısı ve görü-
nürlüğü kadınlara göre fazla. New York Times’ın en çok sa-
tan kitaplar listesine göre, 1950’lerde her 4 yazardan yalnız-
ca biri kadındı. Memonto Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel 
Hümay, “50 yıl sonra yeni yüzyılla birlikte kadın yazarların 
sayısı ivme kazansa da edebiyat dünyası hâlâ erkek egemen. 
Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazananları incelerseniz, 
yalnızca 59’unun kadın olduğunu görürsünüz. Edebiyattaki 
cinsiyet eşitliği tablosu ülkemizde de iç açıcı değil. Vikipedi’de 
‘Türk kadın yazarlar listesi ’başlıklı bir sayfa olduğu halde er-
kekler için sayfa açılmamış olması bile bunun net bir gös-
tergesi. Kadın yazarlara pozitif ayrımcılık yapmak üzere 
Memonto Mori Yayınları’nı kurdum" dedi.

KADIN VE GENÇLERİ ÖNCELEYECEK
Yayınevinin kadın yazarların yanı sıra gençlere de kapıla-

rını açacağını söyleyen Nurcan Ezel Hümay, “Kadın yazarları 
önceleyecek yayınevi hayalimi gerçekleştirdiğim için mutlu-
yum. Memonto Mori sayesinde ideallerine kavuşamayan bir-
çok yazar, yeteneğini değerlendirme fırsatını bulacak” dedi.

25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü 

olduğunu hatırlatan Hümay, “Kadınların duygu ve düşünce 
dünyasını anlamadan, kadına şiddeti sona erdirmenin müm-
kün olmadığını düşünüyorum. Kitaplar bunun için çok iyi 
bir araç. Kalemi kuvvetli kadınlar ne kadar çok kitap yazar-
sa ve onları ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek, kadınları aynı 
oranda daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Karşısındaki 
kadını anlayan bir erkek, onunla empati kurabilir. Ancak bu 
şekilde kadına şiddetin önüne bir engel daha koyabiliriz” dedi.

“KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ VARLIĞI 
SADECE YÜZDE 30’LUK BİR AZINLIK”

İş dünyasına dair yapılan araştırmaların dünya genelin-
de kadın istihdamının yeterli olmadığını ve gelecek 10 yılda da 
beklenilen seviyeye de ulaşılamayacağını belirten Memonto 
Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, “Türkiye’de ka-
dınların iş hayatına katılımı yüzde 30’ken, kadın yöneticilerin 
varlığı ise sadece yüzde 12,2’lik bir orana sahip. Buna rağmen 
yapılan bilimsel araştırmalar ise ilişki yönetimi, aynı anda bir-
den fazla işi yapabilme, sonuç odaklılık gibi kritik konularda 
kadınların daha yetkin olduğunu gösteriyor. Bu noktada ka-
dınların iş hayatında duygusal güdülerle hareket edeceğini 
öne sürülen kalıplaşmış yargıların artık bırakılması gerekti-
ğini ve kadınların birçok dinamiği birlikte yürüterek kariyer-
lerinde de başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 
20 yıllık iş tecrübemi aktardığım Memonto Mori Yayınları’yla 
kadın yazarlara destek olabileceğimize inanıyorum” diye 
konuştu.

TÜRK EDEBİYATI’NDA KADIN HAKLARI 
MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Kadınlara karşı oluşan yargıların edebiyat dün-
yasında da devam ettiğini ifade eden Nurcan Ezel 
Hümay, “Türk Edebiyatı’nda da kadın yazar-
lar tarafından kadın hakları yıllardır sor-
gulanıyor ve farkındalık oluşturmak 
için çalışmalar yürütülüyor. Bu kap-
samda eser kaleme alan kadın ya-
zarlar sayesinde kadınların birçok 
problemi toplum tarafından daha 
net anlaşılıyor. Bu sebeple ka-
dın yazarlarımızı çok önem-
siyorum ve Memento Mori 
Yayınları olarak kapılarımı-
zı ardına kadar kadınları-
mız için açıyoruz. Yayınevi 
olarak kendi imkanları-
mız doğrultusunda eli 
kalem tutan nice kadın 
yazarımızı edebiyat 
dünyasına kazan-
dırmayı amaçlı-
yoruz” dedi.

Türkiye'nin anıt ağaçları 
zamana meydan okuyor

ANTALYA (AA)  
- Türkiye'nin fark-
lı noktalarında tes-
cillenerek koruma 
altına alınan ve do-
ğal miras kabul edi-
len anıt ağaçlar, tari-
he tanıklık ediyor.
Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının "www.
anitagaclar.gov.
tr" sitesinde yer 
alan bilgiye göre, 
Türkiye'nin dört bir 
köşesinde koruma altında olan, bazıla-
rı binlerce yıldır ayakta duran dev ağaçlar 
zamana meydan okuyor.
Hatay'dan Zonguldak'a, Şanlıurfa'dan 
Antalya'ya Anadolu coğrafyasının birçok 
yerinde gökyüzüne uzanan ülkenin doğal 
hazineleri, gelecek kuşaklara aktarılma-
sı için anıt ağaç olarak tescilleniyor. Yörede 
yaşayanlar da kimi zaman gölgesinde din-
lendikleri, kimi zaman buluşma noktası 
seçtikleri, hatıralarında yer tutan ağaçları 
özenle koruyor. Bulunduğu yörenin tarihi, 
kültürü ve folklorunda özel yere sahip anıt 
ağaçlardan bazılarını görüntüledi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde "Ambar 
Katran" ismi verilen 2 bin 327 yaşındaki 
sedir ağacı, 262 santimetrelik gövde çapı 
ve 25 metrelik boyuyla dikkati çekiyor. İlçe 
halkının katran elde etmesi ve çok geniş 
çaplı olması nedeniyle "Ambar gibi ağaç" 
nitelendirmesinden dolayı ağaca "Ambar 
Katran" deniliyor. Bölgede koruma altın-
daki bir diğer anıt ağaç olarak da Elmalı il-
çesindeki 1701 yaşındaki, "Kokulu Ardıç" 
öne çıkıyor.

4 bin 117 yaşındaki porsuk ağacı za-
mana meydan okuyor Zonguldak'ın Alaplı 
ilçesinde koruma altına alınarak tescille-
nen 4 bin 117 yaşındaki porsuk ağacı ihti-
şamıyla göze çarpıyor. Bronz Çağ'a tarihle-
nen ve Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı 
olan ağaç, dünyanın en yaşlı beş ağacı ara-
sında yer alıyor. Tescili 2 Nisan 2018'de ya-
pılan ağacın, hala sağlıklı olduğu ve zarar 
verilmediği takdirde en az 4 bin yıl daha 
yaşayabileceği değerlendiriliyor. Yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan 

ve "yaşayan tarih" olarak nitelendirilen 
ağaç, bölge turizmine de katkı sağlıyor.
Hatay'ın Samandağ ile Payas ilçelerin-
de 2001 yıllık çınar ile 1351 yıllık zeytin 
ağacı ihtişamlarıyla tarihe tanıklık edi-
yor. Payas'ta 2. Selim Külliyesi'nin içinde 
yer alan caminin avlusundaki zeytin ağa-
cı 1976'da "anıt ağaç" olarak tescillendi. 100 
santimetre gövde genişliğine sahip ağaç, 
yılda yaklaşık 300 kilogram zeytin veriyor.
Samandağ ilçesindeki "Musa Ağacı" ola-
rak bilinen çınarın, Hazreti Musa'nın top-
rağa dikili olarak unuttuğu asasının yeşer-
mesiyle binlerce yıldır ayakta durduğuna 
inanılıyor. 7 buçuk metre gövde genişliğin-
deki çınar, bölgeye gelenlerin uğrak nok-
taları arasında yer alıyor, ziyaretçiler hatıra 
fotoğrafı çektiriyor. 3 bin yıllık antik kentin 
15 asırlık tanığı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Pagan inanışı-
nın merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina 
Antik Kenti'ndeki birçok zeytin, anıt ağaç 
olarak tescillenmiş durumda. Bu tarihi ta-
biat varlıkları arasında 1501 yıllık zeytin 
ağacı ön plana çıkıyor. Antik kentteki ha-
yattan geriye kalan son canlı tanıklardan 
olan 6 metrelik zeytin ağacı, alana gelen zi-
yaretçilere antik kent kalıntılarıyla tarihi 
yaşamı anımsatıyor. Burdur'un Ağlasun il-
çesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulu-
nan ve ilçenin simgesi haline gelen çınarı, 
Sagalassos Antik Kenti'ni görmeye gelen 
yerli ve yabancı turistler ziyaret etmeden 
geçmiyor. İhtişamıyla ilçenin tarihinin ya-
şayan tanığı olan ve sıcak günlerde yöre 
halkının gölgesinde dinlendiği dev ağaç, 
ihtişamıyla göz kamaştırıyor. 

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in 
Ödemiş ilçesinde Nesrin Kurun 
(92), 68 yıllık hayat arkadaşı mer-
hum Berrattin Kurun'un anısına 
Osmaniye'deki bir köy okuluna 
kütüphane yaptırdı. Evinde birik-
tirdiği kitapları da kütüphaneye 
bağışlayacağını söyleyen Kurun, 
eğitim gören öğrencilere her za-
man destek olduklarını belir-
tip, "Bizim hiç çocuğumuz olmadı 
ama ülkenin farklı yerlerinde çok 
güzel evlatlarım var" dedi.  

Türkiye'nin farklı illerinde 
ağır ceza hakimi olarak görev ya-
pan ve 7 yıl önce trafik kazasın-
da hayatını kaybeden Berrattin 
Kurun'un adı, Osmaniye'nin 
Gafarlı köyündeki Gafarlı Şehit 
Ümit Özerli Ortaokulu'nun kütüphanesinde ya-
şatılıyor. 68 yıllık hayat arkadaşı adına okula kü-
tüphane yaptıran Nesrin Kurun, cep telefonundan 
çocukların kitaplarla buluşmasını seyrederken 
duygu dolu anlar yaşadı. Kurun'un şimdiki hede-
fi ise evinde biriktirdiği kitapları bu kütüphaneye 
bağışlamak. Eşi hayattayken çocukların eğitimi-
ne büyük önem verdiklerini ve çok sayıda öğren-
cinin eğitim giderlerine destek olduklarını an-
latan Kurun, bu öğrencilerin başarılarıyla mutlu 
olduklarını ifade etti. Eğitime destek vermeyi sür-
düreceğini anlatan Nesrin Kurun, "Gençlere azı-
cık ışık tutabildiysem ne mutlu bana. Okuyup ay-
dınlansınlar, hepsinin önü aydınlık olsun inşallah. 
Evimdeki kitapları da bu kütüphaneye bağışla-
mak istiyorum" dedi.

Evlerinde zengin bir kütüphaneye sahip ol-
duklarını dile getiren Kurun, "Eşimle beraber hep 
kitap okur, sonra da münazarasını yapardık. Hiç 
çocuğumuz olmadı ama benim çok güzel evlat-
larım var. Eğitimlerini üstlendiğimiz çocukla-
rın mezuniyetleri ve bize teşekkür etmeleri beni 
mutlu ediyor" dedi.

Dokuz kuşaktır İstanbullu olan bir ailenin kızı 
olan Nesrin Kurun, Berrattin Kurun ile hukuk fa-
kültesi son sınıf öğrencisiyken 1951 yılında tanış-
tıklarını söyleyerek, "4 yıl birbirimizi bekledik. O 
okulunu bitirdi, yedek subay oldu, sonra stajını 
yaptı. Evlendik ve ilk görev yeri Konya'nın Yunak 
kazasına beraber gittik. Orada 2,5 sene kaldık. 
Çanakkale Çan'a taşındık. Daha sonra Sındırgı, 
Elazığ, Ödemiş, Gaziantep'in ardından Ankara'dan 
emekli oldu. Ödemiş'e geri geldik, burada avu-
katlık yaptı. 7 yıl önce bir trafik kazası geçirip 

hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Geçen yıl geçirdiği mide ameliyatının ardın-

dan 20 kilo kaybeden ve sağlık sorunları nede-
niyle evden fazla uzaklaşamayan Nesrin Kurun, 
hayallerinin bitmediğini dile getirerek, "30 yıl 
önce kanseri yendim. Lenfler ve göğsüm alın-
dı, çok şükür iyileştim. Sağlık sorunlarım oldu 
ama Allah gayret verdi, hep kendimi iyi hissettim. 

Hayalin sonu yok. Bundan 
sonrası için de hayalle-
rim var. Keşke okul yap-
tırabilecek gücüm olsa. 
Okumayı çok severim. 
Bu kadarına gücüm yetti. 
Kütüphanemde binden fazla 
kitap var. Çocuklara uygun 
olanları göndermek istiyo-
rum. Kütüphaneye deste-
ğim devam edecek. Onların 
seviyelerine uygun olanları 
seçmek istiyorum" dedi.

'EN ÖNEMLİ 
ŞEY, GENÇLERİN 

OKUMALARI'
Kütüphanenin açılışına 

katılamayan Kurun, görün-
tüleri izleyince duygulan-

dığını belirterek, "Açılışı izleyince hem çok mutlu 
oldum hem de hüzünlendim. Gururlandım. Keşke 
eşimle beraber yapabilseydik. Ben geçen yıla ka-
dar bavulumu aldığım gibi her yere giderdim. Ağır 
bir ameliyat geçirdim, artık yürümekte zorluk çe-
kiyorum. Kendim de kütüphanenin açılışında ol-
mak isterdim. Ama orada kızlarım, oğullarım oldu. 

Türk Edebiyatı’nda cinsiyet 
eşitliği mücadelesi
Türk Edebiyatı’nda cinsiyet 

olduğunu hatırlatan Hümay, “Kadınların duygu ve düşünce 
dünyasını anlamadan, kadına şiddeti sona erdirmenin müm-
kün olmadığını düşünüyorum. Kitaplar bunun için çok iyi 
bir araç. Kalemi kuvvetli kadınlar ne kadar çok kitap yazar-
sa ve onları ne kadar çok kişiye ulaştırabilirsek, kadınları aynı 
oranda daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Karşısındaki 
kadını anlayan bir erkek, onunla empati kurabilir. Ancak bu 
şekilde kadına şiddetin önüne bir engel daha koyabiliriz” dedi.

“KADINLARIN İŞ DÜNYASINDAKİ VARLIĞI 
SADECE YÜZDE 30’LUK BİR AZINLIK”

İş dünyasına dair yapılan araştırmaların dünya genelin-
de kadın istihdamının yeterli olmadığını ve gelecek 10 yılda da 
beklenilen seviyeye de ulaşılamayacağını belirten Memonto 
Mori Yayınları Kurucusu Nurcan Ezel Hümay, “Türkiye’de ka-
dınların iş hayatına katılımı yüzde 30’ken, kadın yöneticilerin 
varlığı ise sadece yüzde 12,2’lik bir orana sahip. Buna rağmen 
yapılan bilimsel araştırmalar ise ilişki yönetimi, aynı anda bir-
den fazla işi yapabilme, sonuç odaklılık gibi kritik konularda 
kadınların daha yetkin olduğunu gösteriyor. Bu noktada ka-
dınların iş hayatında duygusal güdülerle hareket edeceğini 
öne sürülen kalıplaşmış yargıların artık bırakılması gerekti-
ğini ve kadınların birçok dinamiği birlikte yürüterek kariyer-
lerinde de başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 
20 yıllık iş tecrübemi aktardığım Memonto Mori Yayınları’yla 
kadın yazarlara destek olabileceğimize inanıyorum” diye 

TÜRK EDEBİYATI’NDA KADIN HAKLARI 
MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Kadınlara karşı oluşan yargıların edebiyat dün-
yasında da devam ettiğini ifade eden Nurcan Ezel 
Hümay, “Türk Edebiyatı’nda da kadın yazar-
lar tarafından kadın hakları yıllardır sor-
gulanıyor ve farkındalık oluşturmak 
için çalışmalar yürütülüyor. Bu kap-
samda eser kaleme alan kadın ya-
zarlar sayesinde kadınların birçok 
problemi toplum tarafından daha 
net anlaşılıyor. Bu sebeple ka-
dın yazarlarımızı çok önem-
siyorum ve Memento Mori 
Yayınları olarak kapılarımı-
zı ardına kadar kadınları-
mız için açıyoruz. Yayınevi 
olarak kendi imkanları-
mız doğrultusunda eli 
kalem tutan nice kadın 
yazarımızı edebiyat 
dünyasına kazan-
dırmayı amaçlı-
yoruz” dedi.
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92 yaşında kütüphane kurdu

21'inci Uluslararası Eskişehir 
Film Festivali devam ediyor

ESKİŞEHİR, (DHA)- 
ANADOLU Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi 
tarafından düzenle-
nen 21'inci Uluslararası 
Eskişehir Film Festivali 
devam ediyor. Düzenlenen 
törende, festivalin onur 
ödülleri usta yönetmen 
Erden Kıral ile deneyimli 
oyuncu Nur Sürer'e veril-
di. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 11 Aralık tari-
hine kadar sürecek olan Uluslararası Eskişehir 
Film Festivali'nin açılış töreni, Anadolu 
Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'deki 
Sinema Anadolu Salonu'nda yapıldı. Törene 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat 
Erdal, İletişim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. 

Bülend Aydın Ertekin, 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Ayşe 
Ünlüce, rektör yardımcı-
ları, öğretim üyeleri, sine-
ma sanatçıları ile çok sa-
yıda davetli katıldı.

Törenin açılış ko-
nuşmasını yapan Rektör 
Prof. Dr. Fuat Erdal, sine-

ma salonlarında yeniden buluşmayı uzun za-
mandır beklediklerini belirterek, "Sinema, 
hayal ile yaşam arasında büyülü bir dünya. 
İnsanlık olarak son iki yıldır distopik bir fil-
min içinde gibiyiz. Tekrar salonlarda bir ara-
ya gelerek, onun bizlere açtığı pencereden in-
sana, hayata bakmak için çok uzun zamandır 
bekliyoruz. 



ANKARA- Çocukluğundan beri 
kilo problemi olduğunu ve bundan 
kaynaklı toplumda hep sıkıntılar ile 
karşı karşıya kaldığını ancak daha 
sonra uyguladığı yoğurt diyeti ile 3 
ayda tam 30 kilo verdiğini ve bu ko-
nuda hala kararlı olduğunu anla-
tan Muhammed Akbıyık, kilo verme 
sürecini gazetemiz ile paylaştı. kilo 
verme sürecinde sadece yoğurt ve 
bol su ile beslendiğini kaydeden Akbıyık; 
“Sabah kahvaltısı hiç yapmadım. Öğlen 
bir kase yoğurt, akşam bir kase yoğurt 
ve bol bol su içtim. Ancak suyun içerisi-
ne limon sıktım. Bazen suyun içerisine 
pul biber bazen de maydanoz ve salata-
lık ekledim. Sadece bu şekilde beslen-
dim” dedi.

‘KİLOLARIM NEDENİYLE SIKINTILI BİR 
ÇOCUKLUK DÖNEMİ GEÇİRDİM’

Özellikle çocuk yaşta başlayan kilo 
problemlerinin bireyin ilerleyen yaş-
larında da etkili olduğunu ifade eden 
Akbıyık, şunları dile getirdi; “ Çocuk-
luğumdan beri kiloluyum. Bu problem-
li bir çocukluk geçirmeme sebep oldu.  
Çok şişman olduğum için bütün çocuk-
lar benden korkarlardı ancak benimle 
uğraşmaya, dalga geçmeye devam eder-
lerdi. Bir de dalga geçilip bir ses çıkar-
mazsanız işte o zaman çok zor oluyor-
du. Kilo almanın sağlık açısından en 
önemli sıkıntısı göbeğimin olmasıydı. 
Ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum. 
Bu zaten bütün şişmanlarda olan bir sı-
kıntı. Arkadaşlarım durmadan koktu-
ğumu söylerlerdi. Ancak ben her gün 
ama her gün yıkanıyordum. Hatta gün-
de 2 kez bile yıkanıyordum ama yine de 
Koktuğumu söylüyorlardı. Bu da beni 
çok üzüyordu. Kilolu olduğum için di-
ğer arkadaşlarımla beraber oyun oy-
nayamıyorum. Hatta bu derslerime de 
yansıyordu, anlamıyordum. Çok iri biri-
si olduğum için ön tarafta hiç oturamı-
yorum. Çünkü arka taraftaki insanlar 
göremiyordu. Beni de hep arka sıraya 
gönderiyorlardı. Arka sırada da duya-
mıyordum. okul döneminde kilolu oldu-
ğum için hep sıkıntı çektim. Ne bir kız 
arkadaşım ne de düzgün arkadaşlarım 
oldu. Sadece iş ortamımda birkaç tane 
arkadaşım vardı.

Kilo vermek için kendi imkanlarının 
yettiği kadar her yolu denediğini ama 
kilo verse bile aynı kiloları tekrar geri 
aldığını söyleyen Akbıyık; “Bu kilo prob-
lemi gerçekten sıkıntı bir şeydi. Kilodan 
kurtulmayı çok demedim. Koşmayı de-
nedim, spor salonuna gitmeyi denedim, 
az yemek yemeyi denedim ama olmadı. 
Birazcık kilo veriyorsunuz, sonra ver-
diğiniz kiloları hepsini geri alıyor-
sunuz. Tıbbi konulara gi-
reyim dedim ama 
onun için de 
maddi imkan-
larım el ver-
medi.”

‘HEM 
İRADE HEM 
KARARLILIK 
BİR ARADA 

OLMALI’
Şu anda 130 

kilodan 100 ki-
loya düştüğü ve 
daha da kilo ver-
mek istediğini belir-
ten Akbıyık, şunları 
ekledi; “Kilo verip geri 
alıyordum ancak bu se-
fer gerçekten kilo verip 
geri almamayı düşündüm 
ve sonra öğretmenlerinden, 
spor hocalarından öğrendiğim 
bazı tekniklerin hepsini birleştirip 
kendime bir yol çizmeye karar ver-
dim. Bu yolda gerçekten çok zorlandım. 
Fakat amacıma neredeyse ulaştım. Şim-
di 20 kilo daha vermek istiyorum. Ama 
önce bir normalleşme bölümü diye bir 
bölüm var. Onu yaptıktan sonra 20 kilo 
daha vereceğim.”

Kilo verme isteğinin öncelikle be-
yinde başlaması gerektiğini daha son-

ra bunu uygulamaya geçirirken kesin bir 
tavır sergilenmesi gerektiğini dile geti-
ren Akbıyık, sözlerine şöyle devam etti; 
“Hem irade hem kararlılık olması la-
zım. İkisi birden olmazsa yolda kalırsı-
nız. Benim sistemim şuydu; öncelikle 1 
ay boyunca bütün ekmekleri komple ha-
yatından çıkarmak, kola cips tatlı şeyler 
bunların hepsini hayatından çıkarmak 
bir anda. Tam bir ay boyunca kesinlik-
le ama kesinlikle spor yapmamak. Ne-
den spor yapmamak derseniz; çünkü ön-
celikle yeme alışkanlığımı düzeltmem 
lazımdı. Yeme alışkanlığımı düzeltme-
de ilk 2 hafta o kadar sıkıntılı oldu ki 

yani bir sürü 
şey beni engelle- meye çalıştı. 
Ama iki hafta geçtikten sonra yavaş ya-
vaş normalleşmeye başladım. Sonra o 
iki hafta bittikten sonra baktım ki yeme 
alışkanlığım değişti. Hiçbir yere yürü-

yerek gitmiyordum. Şimdi Kale bölge-
sinden Kızılay'a kadar Kızılay'dan artık 
nereye istiyorsam o noktaya kadar yü-
rüdüm, her gün yürüdüm. Oturduğum 
semtte merdivenler var. O merdivenle-
ri durmadan çıktım indim. Koşmaksa 
benim için yanlış bir yöntemdi. Çünkü 
koştuğu zaman bir insan yorulur, şiş-
man için yorulmak demek onu öldürür.  
Onun için koşmak yerine yürümeyi ter-
cih ettim. Bir ay boyunca yürüdüm. 1 ay 
sonra evde kullandığım jimnastik aletle-
rim vardı. Onları yapmaya başladım. 
3 ayın sonunda bunu biraz-
cık daha yavaşlattım. Daha 
sonra vücudum kendi-

ni alıştırmaya 
baş-

ladım 
ve işte o 

zaman ufak 
ufak koş-
maya baş-
ladım. İki 
günde bir 
koşmaya 

başladım ve 
aynı seviye-

de kilo ver-
meye devam 

ettim.”
‘BİR KASE 

YOĞURT İLE 
3 AYDA 30 KİLO 

VERDİM’
Kilo verme süre-

cinde nasıl bir bes-
lenme uyguladığından 

bahseden Akbıyık, şunları 
anlattı; “Öncelikle sabah kah-

valtısı hiç yapmadım. Öğlen bir 
kase yoğurt, akşam bir kase yoğurt 

ve bol bol su içtim. Ancak suyun içerisi-
ne limon sıktım. Bazen suyun içerisine 
pul biber bazen de maydanoz ve salata-
lık ekledim. Sadece bu şekilde beslen-
dim”.
‘KİLO VERİNCE SANKİ HAVALANMIŞ, UÇUYOR 

GİBİ HİSSETMEYE BAŞLADIM’

Kilo vermeye başladıkça her geçen 
gün daha biraz daha kilo vermek için 
motive olduğuna ve bunun kilo verme 
aşamasında çok önemli olduğuna dik-
kat çeken Akbıyık, fazla kiloları gittik-
çe hayatında da bazı şeylerin değiştiğini 
söyledi ve şunları anlattı; “Kilo vermeye 
başladığımda bu durum beni gerçekten 
motive etmeye başlamıştı.  Öncelikle 1 
ay içerisinde hemen  4, 5, 10 kilo vere-
bilirsiniz. Bunlar normaldir ama ondan 
sonraki bütün kilolar yavaş yavaş git-

meye başlar. Bu sefer de vücudunuz-
da bazı değişiklikler gözlenir. Önce-
likle sarkmalar başlar, sarkmalar 
yağ gibi gözükür, yağ gibi gözüktü-

ğü için de insanın moralini bozar. An-
cak tartıya çıktığınızda o moral ortadan 
kaybolur. İkinci ayda daha çok yüklen-
dim. Üçüncü ayda normalleşmeye baş-
ladım. Baktım ki 30 kilo vermişim. Beni 
görenler, ‘sen daha yaşlı değil miydin’ 
dediler Bu da benim çok hoşuma gitti. 
Elbiseler olmaya başladı. 2 tane panto-
lonum vardı, şimdi sürüsüyle pantolo-
num var.  Ayakkabıların bağlayabiliyo-
rum, yattığım zaman zorlamıyorum. 
Hızlı bir şekilde oradan oraya iş yapabi-
liyorum. Sanki havalanmış uçuyorum. 
Üzerinize 30 kilo konmuş olsa kesinlik-
le ama kesinlikle siz de benim hissettik-
lerimi hissederdiniz.  10 kiloyu şuradan 
şuraya taşıyamıyoruz ama vücudumu-
zun üzerinde kilolarca ağırlığı taşıyo-
ruz.”

Kilo vermenin bireyin kendisi ile ver-
diği büyük bir savaş olduğunu vurgula-
yan Akbıyık; “Kilolu insan kilo vermek 
için öncelikle kendisi ile savaşması ge-
rekiyor. Savaşacak cesareti varsa eğer 
birkaç kilo verir ama savaşa geldiği za-
man korkup kaçarsa işte o zaman ver-
diği kiloları fazlası ile geri alır. Bu da 
onun moralini bozar. Benim moralim 
onlarca kez bozuldu. Hayallerim onlar-
ca kez yıkıldı. Bunların çoğu da kilola-
rımdan dolayı oldu.” şeklinde kilo ver-
menin zor ama imkansız olmadığının 
altını çizdi. 

Çocukluğundan bu yana kilo problemi 
ile yaşayan Muhammed Akbıyık, kendi 
oluşturduğu yeme programı ve yoğurt 

diyetiyle nasıl kilo verdiği hakkında 
gazetemize konuk oldu.
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‘BİR KASE 

YOĞURT İLE 
3 AYDA 30 KİLO 

VERDİM’
Kilo verme süre-

cinde nasıl bir bes-
lenme uyguladığından 

bahseden Akbıyık, şunları 
anlattı; “Öncelikle sabah kah-

valtısı hiç yapmadım. Öğlen bir 
kase yoğurt, akşam bir kase yoğurt 

ve bol bol su içtim. Ancak suyun içerisi-
ne limon sıktım. Bazen suyun içerisine 
pul biber bazen de maydanoz ve salata-
lık ekledim. Sadece bu şekilde beslen-
dim”.

söyledi ve şunları anlattı; “Kilo vermeye 
başladığımda bu durum beni gerçekten 
motive etmeye başlamıştı.  Öncelikle 1 
ay içerisinde hemen  4, 5, 10 kilo vere-
bilirsiniz. Bunlar normaldir ama ondan 
sonraki bütün kilolar yavaş yavaş git-

meye başlar. Bu sefer de vücudunuz-
da bazı değişiklikler gözlenir. Önce-
likle sarkmalar başlar, sarkmalar 
yağ gibi gözükür, yağ gibi gözüktü-

ğü için de insanın moralini bozar. An-
cak tartıya çıktığınızda o moral ortadan 
kaybolur. İkinci ayda daha çok yüklen-
dim. Üçüncü ayda normalleşmeye baş-
ladım. Baktım ki 30 kilo vermişim. Beni 
görenler, ‘sen daha yaşlı değil miydin’ 
dediler Bu da benim çok hoşuma gitti. 
Elbiseler olmaya başladı. 2 tane panto-
lonum vardı, şimdi sürüsüyle pantolo-
num var.  Ayakkabıların bağlayabiliyo-
rum, yattığım zaman zorlamıyorum. 
Hızlı bir şekilde oradan oraya iş yapabi-
liyorum. Sanki havalanmış uçuyorum. 
Üzerinize 30 kilo konmuş olsa kesinlik-
le ama kesinlikle siz de benim hissettik-
lerimi hissederdiniz.  10 kiloyu şuradan 
şuraya taşıyamıyoruz ama vücudumu-
zun üzerinde kilolarca ağırlığı taşıyo-
ruz.”

Kilo vermenin bireyin kendisi ile ver-
diği büyük bir savaş olduğunu vurgula-
yan Akbıyık; “Kilolu insan kilo vermek 
için öncelikle kendisi ile savaşması ge-
rekiyor. Savaşacak cesareti varsa eğer 
birkaç kilo verir ama savaşa geldiği za-
man korkup kaçarsa işte o zaman ver-
diği kiloları fazlası ile geri alır. Bu da 
onun moralini bozar. Benim moralim 
onlarca kez bozuldu. Hayallerim onlar-
ca kez yıkıldı. Bunların çoğu da kilola-
rımdan dolayı oldu.” şeklinde kilo ver-


