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kısmi kapanma 
uygulanmasına geçiyoruz

Cumhurbaşkanı erdoğan: ramazan 
ayının ilk iki haftasında tedbirleri 

biraz daha sıkılaştırarak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabi-
ne Toplantısı’nın ardından millete seslenen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin ve 
İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğu ve 
iftarını yapacağı Ramazan-ı Şerif ayını tebrik 
etti.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan ra-
mazanın, tüm insanların sağlık, huzur, güven 
dolu günlere kavuşmasına vesile olmasını 
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman-
ların bu ayın her gününü ibadet ve manevi 
arınma yanında helalleşme, dayanışma, yar-
dımlaşma, iyiliği ve sevgiyi yüceltme fırsatına 
dönüştüreceklerine inandığını söyledi. 
Ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle 
bayrama da eriştirmesini Allah’tan niyaz 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın 
neresinde bir kalbi buruk, gözü yaşlı, yüreği 
yaralı, sıkıntı içinde bir masum, bir mağdur, 
bir garip varsa hepsinin de ramazan ayı hür-
metine felaha, kurtuluşa, selamete kavuşma-
sı için dua ediyoruz.” ifadesini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplan-
tısından bu yana diğer çalışmaların yanı sıra 
ülke açısından çok önemli bir dizi uluslarara-
sı programa katıldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha  
sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat  

sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır.” dedi.

Mehmet MERT

Kadın-erkek 
kelimelerini ayrı 
ayrı kullanmayı 
bırakarak...

t
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Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu Sedat Sarıkaya’ya altın kalite ödülü
İstanbul Fuat Paşa Yalısında Hülya 

Yanıkdağ ve Hevin Cümsen tarafından 
düzenlenen geleneksel Altın Kalite Ödül 

Törenlerinde Gebzeli 
başarılı gazeteci pandemi 
döneminde sosyal medya 
ve internet medyacılığını 
başarıyla yöneten Avru-
palı Bayan Dergimiz ve 
gazetemizin yazarı Sedat 
Sarıkaya, sanat dünya-
sından ünlülerin bilinme-

yen yönlerini okuyucular ile başarıyla 
buluşturarak “EN İYİ ONLINE ROPOR-
TAJ YAZARI” ödülünü almaya layık 
görüldü. Sarıkaya ödülünü, gecenin 
sunucuları Tuğba Özay ve Şe-
nol İpek’in ellerinden aldı. Ekin 
Uzunlar, Ahmet Selçuk İlkan, 
Nilay Dorsa, Umut Akyürek, 
Yılmaz Morgül gibi önemli 
isimler de aldıkları ödül ve 
birbirinden güzel sahne şov-
larıyla geceye renk kattı.       

TÜRK KADININI 
ALMANYA’DA  

EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL 
EDİP,  TANITMANIN 

GURURUNU YAŞIYORUM
Çok Sevgili Avrupalı Bayan okuyucuları, 

yeni gelecek yıllara merhaba diyerek  
sizleri karşılıyoruz. Pandemi döneminin 

ikinci yılında dünya ağır bir sınavdan geçti, 
geçiyor... Afetler, hastalıklar vs. ne diyelim 

insan oğlunun imtihanı. Pandemi süresinde 
herkesin bir şekilde düşünmeye de bol 

vakti oldu.Tabii ki de benim de bu süreçte 
düşüncelerim ve projelerim kaçınılmazdı. 

Neler mi oldu? Avrupalı Bayan Dergisi’ni, 
Avrupalı Bayan Gazetesi ile taçlandırdık. 

En taze haberleri, yenilenen internet sitesi 
ve günlük haber akışı ile siz okuyucularımız 

için ekibimle birlikte gece gündüz çalıştık. 
Şimdi bu çalışmaları size sunmanın 

heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Avrupalı 
Bayan Gazetesi de Avrupa’ya hayırlı uğurlu 

olsun. Güzel günlerin güzellikler getirmesi 
temennilerimle...   

gazetemiz ve dergimize bir ödül daha  ÇİĞDEM 
BORA
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  Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 104 emekli 
amiralin bildirisine ilişkin 
soruşturmasında, tutukla-
ma talebiyle hakimliğe sevk 
edilen emekli Tuğamiral 
Ergun Mengi de adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 
nkara Cumhuriyet Baş-
savcılığının, emekli 104 
amiralin “Montrö Bildiri-
si”ne ilişkin soruşturması 
kapsamında emniyetteki 
işlemleri tamamlanan 14 
şüpheli, sağlık kontrolle-

rinin ardından adliyeye geti-
rildi. Soruşturmayı yürüten 
Cumhuriyet savcılarına 
ifade veren şüphelilerden 
emekli Tuğamiral Mengi, 
“devletin güvenliğine veya 
Anayasal düzene karşı 
suç işlemek için anlaşma” 
suçundan tutuklama tale-
biyle hakimliğe sevk edildi. 
Nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince sorgulanan Mengi, 
yurt dışına ve il dışına çıkış 
yasağı adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

dışişleri bakanı çavuşoğlu, abd’li 
mevkidaşı blinken ile görüştü

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edini-
len bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken 
görüşmesinde ikili konular, Afganis-
tan›daki barış süreci, bu kapsamda 
yapılacak İstanbul konferansı, Suri-
ye ve Ortadoğu konuları ele alındı.

Görüşmenin yapıcı ve faydalı 
geçtiği belirtildi.

Charles Michel ve von der Leyen, 
Ankara ziyareti sırasında yaşanan 
protokol krizinin ardından ilk 
kez bu akşam bir araya gelecek. 
Görüşmede  “AB içindeki güç 
mücadelesini” ortadan kaldıracak 
plan ele alınacak.

14 emekli amiral 
adli kontrolle 

serbest

rusya savaş ilan ediyor!  

kılıçdaroğlu:  
iktidar  
olduğumuzda  
borçlar genel  
müdürlüğü’nü  
kapatacağız

rusya-ukrayna krizine 
nato yorumu: derhal 
askerlerini çekmeli

Son dakika haberlere göre, son olarak 
Pazartesi günü Ukrayna’nın Türkiye’den 
satın aldığı SİHA’ların Rusya sınırında 
uçtuğunu duyuran Rus medyası, bir adım 
daha ileri giderek bu kez savaş için tarih 
verdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Don-
bas’taki Rus ayrılıkçılara karşı saldırıya 
geçtiğini öne süren Rus medyası, saldı-
rıdan birkaç gün önce ise ABD drone’la-
rının bölgede görüldüğünü yazdı. Yerel 
medya ABD’ye ait bir RQ-4A Global 
Hawk’ın Kırım bölgesinde alışılmadık bir 
uçuşa imza attığını aktarırken, Ukrayna 
ordusunun Nisan ayının ikinci yarısında 
saldırıya geçeceğini ileri sürdü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işsizlik sorununun 
ülkenin en önemli sorunu olduğunu belirtti. 
“İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Devleti 
yönetenler, işsizlik bütün kötülüklerin anası 
ise işsizlere iş bulmak zorundadır.” diyen 
Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında ilk olarak 
Borçlar Genel Müdürlüğü’nü kapatacakları-
nı duyurdu.

Ukrayna Dışişleri 
Bakanı Dmitro Kuleba, 
Brüksel’de NATO ka-
rargahını ziyaret ederek 
NATO Genel Sekreteri 
Stoltenberg ile görüştü.

Görüşmeden son-
ra düzenlenen basın 
toplantısında konuşan 
Stoltenberg,  

Stoltenberg, “Rusya’nın askeri yığınağı 
gayrimeşru, açıklanamaz ve derin endişe 
vericidir. Rusya, Ukrayna içinde ve çevre-
sindeki bu yığınağı derhal sonlandırmalı, 
provokasyonları bitirmeli ve gerginliği 
düşürmelidir.” dedi.

20 günde 
üçünCü 
yangın

Bangladeş Cox Bazar 
bölgesindeki Arakanlı Müslüman-
ların kaldığı kampta, son 20 
günde üçüncü kez yangın çıktı. 
Bangladeş’te Arakanlı Müslüman 
mültecilerin kaldığı kamptaki 
yangında en az 15 kişi öldü.
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Günlük hayatımızda fazla kalorili gıdalar ve 
az hareket nedeni ile metabolizmamız yavaş-
lar ve sonuç olarak yağlanırız. En önemlisi 
de vücudumuzda toksinler birikir. Toksinler 
bizi yavaşlatır, yorgun hissettirir ve zamanla 

zehirler. Toksinlerini atmak için öncelikle 
hareketi artırmalı, bolca ılık su içmeli, bolca 
yeşil sebze ve mevsim meyvaları tüketmeliyiz. 

        yaza bomba gibi 
girmek için tüyolar 

Dr. EnDEr 
SARAç’dan  

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ramazan Ayı’nın 
ilk 2 haftasında “kısmi 
kapanma” kararı açıkladı. 
4 Saat 19:00’dan sonra 
sokağa çıkmak yasaklandı.  
4 Zorunlu olmaması dışında 
şehirlerarası seyahatler 
yasaklandı. 
4 Yeme-içme mekanları 
müşteri kabul edemeyecek. 
4 Spor salonları bayram 
sonuna kadar kapalı 
kalacak. 
4 65 yaş üstü ve 18 
yaş altının toplu taşıma 
araçlarını kullanması 
yasaklandı. 
4 8. ve 12. sınıflar hariç 
diğer bütün eğitim kurumlar 
uzaktan (online) öğretim 
verecek. 
4 Kamuda esnek mesaiye 
geri dönüş yapılacak.

yaptığınız 
kongrelerinizde 
virüs tatile mi 
çıkıyordu?
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AB yönetimiyle video  
konferans görüşmesi gerçekleştirdi
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Ne zamanki 
‘kadın’ kelimesinin 
cümle içerisinde 
ayrı kullanıldığını 
duysam veya görsem, 
anında aklıma ‘biz ne 
zaman insan olmayı 
başaracağız?’ Sorusu 
gelir.

Kadın ve Güç Derneği 
Başkanı Fatma Duman 
‘Kadınlara özel dergi 
yayınlayacağız, dergimiz 
için yazı yazar mısınız?’ 
diye aradığında da 
aklıma bu soru geldi 
ve bu soru üzerinden 
giriş yaparak yazmak 
istedim.

Alışılmış klişe 
kavramlardan 
kurtulmak gerek.

Artık ‘kadın’ ‘erkek’ 
ayrımından kurtulmak 
istiyorsak, kadınlar 
için dergi, kadınlar için 
ayrılan yer, kadınların 
yapacağı meslekler, 
kadına özel program, 
kadınlar matinesi, 
kadınlar kıraathanesi, 
kadınlar için gezi 
gibi kadınlara özel 
klişe kalıplardan da 
kurtulmak gerek.

H
Kadın ve erkeği farklı 

göstermenin temelinde 
biyolojik cinsiyetin yanı 
sıra toplum tarafından 
inşa edilen eril ve 
dişil bakış açıları da 
yatmakta.

Bireyler tarafından 
ortaya konan bu bakış 
açıları ne yazık ki 
toplumda şekillenen 
cinsiyet roller 
bakımından kamusal 
ve özel alanda etkisini 
göstermektedir.

Erkek kamusal 
alanda rahatça yer 
bulabilir iken, kadın 
özel alanda ev işleri 
ile meşgul olmaktadır. 
Erkeklerin çoğunlukta 
bulunduğu emek 
piyasasından kadınlar 
uzak tutulmaya 
çalışmakta, kadınlardan, 
annelik ve eş rollerini 
en iyi şekilde yapmaları 
istenmektedir.

H
Bilerek veya 

bilmeyerek bireylerin 
oluşturduğu bu 
bakış açısı toplumun 
çoğunluğunda kabul 
görünce netleşen 
kalıpları değiştirmek de 
giderek güçlenmekte. 
Topluma uyum 
sağlayabilmek için ise 
bizlere yüklenen rolleri 
oynamak zorunda 
kalıyoruz. Ortaya çıkıp 
bu böyle olmamalı 
diyenleri de yadırgayan 
yine bizler oluyoruz.

Ancak bu dergiye 
benzer yayınlarda, 
söyleşilerde, medya 
organlarında bu durumu 
ortaya koyarak bireyleri 
uyarmak gerekiyor. 
Zira böyle gelmiş böyle 
gitmemeli.

Tamam belki 
yüzyıllar önce böyle 
olması gerekiyordu, 
günümüzdeki gibi iş 
alanları yoktu, bilim, 
teknoloji, kolaylıklar 
yoktu.

Günümüzde 
robotların bile insanların 
işine, gücüne, emeğine, 
dünyasına hükmettiğini 
düşünürsek. Artık 
kadın-erkek kelimelerini 
ayrı ayrı kullanmayı bir 
kenara bırakarak ‘insan’ 
demeyi öğrenmeliyiz.

H
“Kadınlar insandır, 

biz insanoğlu.” Sözünün 
sahibi büyük üstat 
Neşet Ertaş bu sözü 
söylerken eminim ki 
belli bir ayrımı ortaya 
koymak için değil, 
annelik özelliğine vurgu 
yapmak için söylemiştir.

Evet tabi ki iki 
cinsiyetin belli başlı 
farklılıkları var, 
bunu inkar etmek 
mümkün değil. Ancak, 
unutulmaması gereken 
şey, kadına kadın 
olduğu için, erkeğe 
de erkek olduğu 
için cinsiyet ayrımı 
bakımından farklı 
davranışlar sergilerse 
ve bu farklılık da 
toplum tarafından kabul 
görmeyi sürdürürse 
bu cinsiyet ayrımını 
ortadan kaldırılması 
mümkün olamaz.

Aile içinde güç 
dengelerinin dağılımında 
da cinsiyetçi yaklaşım 
görülmektedir. Erkeğe 
ailenin reisi, babalık 
ve eve gelir getiren 
kişi rolleri yüklenirken, 
kadına annelik ve 
ev hanımlığı rolü 
yüklenmektedir.

Kadın, ev içerisinde 
erkeğin izin verdiği 
sınırlar içerisinde 
kendine verilen rol ile 
meşgul olurken, erkek 
birçok konuda söz 
hakkına sahip olmayı 
sürdürmekte. Aynı 
kadın sabah erkenden 
kalkıp çocuklarını 
okula, eşini ise işe 
gönderdikten sonra 
kendi işine gitmektedir. 
Kadınlar bu düzen 
içerisinde engeller 
ile karşılaştığı zaman 
ilk vazgeçtikleri iş 
hayatları olmaktadır. 
Oysa benzer durum ile 
erkekler karşılaşsa bile 
toplum olarak erkeğin 
işini bırakıp evindeki 
işleri yapmasını 
onaylamıyoruz.

H
Kelime anlamı çiçek 

bahçesi olan, 1886 
yılında yayınlanan 
ilk kadın dergisi 
‘Şükûfezâr’ dergisinde 
belki bu konulardan 
bahsedilmeye 
başlanılsaydı eminim 
biraz yol almış 
sayılırdık. Yine de biz 
sözümüzü söyleyelim. 
İki kelimeyi de cümle 
içerisinde kullanmaktan 
vazgeçelim.

Elinizde tuttuğunuz 
bu yayınlara benzer 
dergilerde, gazetelerde 
daha fazla insanlara 
bu bilinci aşılayalım. 
Eğitim kurumlarımızda 
çocuklarımızı, 
gençlerimizi bu bakış 
açıları ile büyütelim.

Sevgilinizi 
mutlu etmenin 10 
yolu, kocanızı size 
bağlamanın 5 kuralı, 
ne yemeliyim, ne 
giymeliyim gibi 
kalıplaşmış ve cılkı 
çıkmış kavramları 
bir kenara bırakıp, 
toplum için, doğa için, 
dünya için, insanlık 
için neler yapmalı 
neler yapmamalı 
alışkanlıklarını 
vurgulamak gerekiyor.

Tüm insanlarımıza 
ayrımsız, kavgasız, adil, 
sağlıklı, huzurlu, sevgi 
dolu günler diliyorum..
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Kadın-erkek 
kelimelerini ayrı 
ayrı kullanmayı 
bırakarak 
‘insan’ demeyi 
öğrenmeliyiz…
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 
görüşmede, 25-26 Mart’taki AB 
Zirvesi’nden somut çalışma-
ların önünü açacak bir netice 
beklediklerini belirterek, zirveye 
sunulacak raporun olumlu gün-
dem istikametinde Türkiye-AB 
ilişkilerinin geleceğine yönelik 
önerileri objektif ve yapıcı bir 
bakış açısıyla yansıtacağına 
inandığını ifade etti.

İş birliğinin ilerletilmesi için 
tüm mekanizmaların işletilmesi 
ve üst düzey diyalog süreç-
lerinin yeniden başlatılması 
gerektiğini vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, 18 Mart Mu-
tabakatı’nın güncellenmesinin 
olumlu gündem çalışmalarının 
temeli olduğuna işaret etti.

Vize serbestisi, Gümrük Bir-
liği’nin güncellenmesi ve mü-
zakere faslı açılması gibi unsur-
ların yeniden düzenlenmesinin 
zaruri olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin üzerindeki sığınmacı 
yükü ve düzensiz göç baskısının 
giderek arttığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Doğu Akdeniz ve Ege’de istik-
rar ve iş birliğinden yana olan 
Türkiye’nin bu çerçevede attığı 
yapıcı adımlara değinerek, Yu-
nanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların 
tüm kışkırtmalarına ve müteca-

viz eylemlerine rağmen bu tutu-
mu muhafaza ettiklerini bildirdi.

Çözümün masada bulunması 
gerektiğine ve bunun 
yolunun diyalogdan geçtiğine 
inandıklarını da belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kıbrıs meselesinde başarısızlığı 
kanıtlanmış modellerin adadaki 
taraflara dikte edilmesi 
yerine artık gerçekçi ve yeni 
seçeneklerin tartışılması 

gerektiğini söyledi.
Doğu Akdeniz konulu ulusla-

rarası konferans teklifini yinele-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AB Zirvesi’nin “birlik dayanış-
ması” bahanesiyle Rum ve Yu-
nan ikilisi tarafından suistimal 
edilmesine izin verilmemesi 
gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
görüşmede; Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, AK 

Parti Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, TBMM 
Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Akif Çağatay Kılıç, 
AK Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, MİT Başkanı Hakan 
Fidan, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın ve 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Zafer Çubukçu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 

Türkiye Avrupa Birliği 
ilişkilerinin geliştirilmesine 
yönelik hususların ele alın-
dığı görüşmede, salgınla 
mücadelede atılacak ortak 
adımlar ve bölgesel meseleler 
de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Konsey 
Üyeleri Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç 
ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği ortak 
basın toplantısında, “İkili ticaret hacmimiz, 

serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe 
girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 
2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. 
Şüphesiz iki ülkenin potansiyeli bu seviyenin 
katbekat üzerindedir. Ticaret hacmimizi 
kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı 
hedefliyoruz” dedi.

“Bosna Hersek ile ticaret hacmimizi 1 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
“Yine yakın tarihimiz bize yaşadığımız 
acı tecrübelerle, mülkün temelinin 
adalet olduğunu, adaletin temelinde 
de hakları ve onuruyla insanın 
bulunduğunu öğretmiştir. İşte bunun 
için bizim adalet davamızın pusulası 
insandır, insan onurudur, insanın 
sahip olduğu tüm haklarıyla hayatını 
sürdürebilmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel ile video konferans aracılığıyla 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 
Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel 
konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüş-
mede, Almanya Başbakanı Merkel ile 
düzenli temas ve diyaloğun devamına 
büyük önem verdiğini ifade etti. Tür-
kiye’nin salgınla mücadelesinin ka-
rarlı şekilde devam ettiğini, kademeli 
ve kontrollü normalleşme sürecini 
başlattıklarını, aşılama programını da 
hızla sürdürdüklerini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, olumlu gelişmelerle 
birlikte Nisan ayında turizmin engelsiz 
ve güvenli biçimde başlayacağına 
inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suri-
ye’de insani yardıma ihtiyaç duyan 
milyonlarca Suriyeliyi fiilen koruyan 
ve yardım sağlayan tek ülkenin Tür-
kiye olduğunu vurgulayarak, gönüllü 
geri dönüşler konusunda Avrupa Bir-
liği’nin mali ve teknik destek vermesi 
gerektiğine işaret etti.

18 Mart Mutabakatının güncellen-
mesi konusuna da değinen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz ve Ege konularında da yapıcı 
tutumunu sürdürdüğünü dile getirdi.

Libya’da yeni hükûmetin güvenoyu 
alarak bir an evvel görevine başla-
masının öncelik taşıdığını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de 
siyasi sürecin etkin şekilde devam 
etmesi gerektiğinin de altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı 
Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla 
tatbikata katılan karargâh, birlik ve 
gemilere Vahdettin Köşkünden canlı 
bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan, “Üç tarafı denizlerle 
çevrili bir ülkeyiz. Çaka Bey’den 
Barbaros Hayrettin Paşa’ya nice bü-
yük komutanlar yetiştirdik. Preveze 
Zaferi’yle Akdeniz’i Türk gölü haline 
getirdik. Denizlerdeki kayıplarımızla 
toprak kayıplarımız olmuştur. Güçlü 
bir donanmaya sahip olmak tercih-
ten öte zorunluluktur. Kıbrıs başta 
olmak üzere bölgenin güvenliği için 
güçlü olmak zorundayız.” dedi.

“Adalet davamızın 
pusulası insandır”

Almanya Başbakanı 
Merkel ile video 
konferans görüşmesi 
gerçekleştirdi

“Güçlü bir donanmaya 
sahip olmak tercihten 
öte zorunluluktur”

“Biz, mücadelemizi millete hizmete 
adayan bir anlayışın sahipleriyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş 
Tüneli Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, dünyanın sı-
kıntılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye’nin hedeflerine 
doğru kararlılıkla yürümeyi sürdürdüğünün altını çizerek, 
“İnşallah 2023 hedeflerimizin tamamına ulaşarak, ülkemi-
zi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline geti-
recek ve milletimizin refahını hak ettiği seviyeye yüksel-
teceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni’ne Vahdettin 
Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılarak, bir konuşma 
gerçekleştirdi. Açılışı yapılan Kızılcahamam-Çerkeş 
Tüneli’nin ulaşım sektörü bakımından büyük önem ta-
şıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tünelin hayırlı 
olmasını diledi.

“Ülkemizi dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri hâline getirecek 

ve milletimizin refahını hak ettiği 
seviyeye yükselteceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kol-
ları 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
“Hayalsiz fethin sonu barbarlığa, hayalsiz devlet 
adamlığının sonu diktatörlüğe, hayalsiz ilmin sonu 
özellikle felakete, hayalsiz sanatın sonu hüsrana 
varır. Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı 
da mücadelemizi de Allah’ın rızasına ve millete 
hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olmasını 

dileyerek, görevini devredecek Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Büyükgümüş’e hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. AK Parti’nin kuruluşundan 
bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı göre-
vini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütün-
cü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer 
Çubukçu, Abdürrahim Boynukalın ve Melih 
Ecertaş’a şükranlarını sunan Erdoğan, Gençlik 
Kolları Başkanlığına aday gösterilen Eyyüp Ka-

dir İnan’ı da tebrik ederek, başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 

gençlik kollarında yetişen pek çok kişinin AK 
Parti’nin karar organlarında, il, ilçe başkanı, 
milletvekili ve belediye başkanı gibi görevlerde 
yer aldığına dikkati çekerek, “Şu anda 35 yaş 
altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 mil-
letvekilimiz, belediyelerde bin 472 meclis üyesi 
kardeşimiz vazife yapıyor” bilgisini paylaştı.
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“21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük 
ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın 
adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç hâline dönüştürerek, 21. yüzyılı kuşatacak güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti 7. Olağan 
Büyük Kongresi’ne katıldı. 
Ankara Arena Kapalı Spor 
Salonunda gerçekleştirilen 
kongre öncesinde, salon önünde 
kendisini karşılayan vatandaşlara 
bir selamlama konuşması yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 
sonra kongrenin yapıldığı salona 
geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salon önündeki konuşmasında, 
AK Parti’nin kayıtlı üye sayısının 
13 milyon 500 bine ulaştığını 
belirterek, “Bırakın Türkiye’yi, 
dünyada böyle bir siyasi parti 
yok. Ve hamdolsun 1 milyonu 
aşkın genç üyesiyle, yaklaşık 5 
milyonu aşkın kadın üyesiyle ve 
bunun dışında da ana kademe 
üyesiyle dünyada bir başkası 
yok, Türkiye’de zaten yok” dedi.

Bugün yapılacak tüzük 
tadilatıyla Merkez Karar Yönetim 
Kurulu’nu 75 kişiye çıkartarak 
yola devam edeceklerini 
kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ayrıca yedek diye 
bir ifade var, o da 35 kişi. Ama 
onlar yedek olarak kalmayacak. 
Onlar da aynen 75 kişiyle 
beraber çalışacaklar asil üyeler 
gibi” bilgisini paylaştı.

Daha sonra kongre salonuna 
geçen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti’nin icraat, 
eser, yatırım, reform ve 
Türkiye’ye kazandırdıklarına 
dair video gösteriminin 
ardından partililere hitap etti. 
Konuşmasına 81 vilayeti tek tek 
sayıp selamlayarak başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti 7. Olağan Büyük 
Kongresi’nin parti ve ülke için 
hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, 
doğa dostu tekstil 

fabrikasını  
ziyaret etti

Taksim Camii ve 
Atatürk Kültür 

Merkezinde 
incelemelerde 

bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
Manisa’nın Akhisar ilçesindeki TYH 
Uluslararası Tekstil AŞ’ye ait doğa 
dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika ziyaretinde bir konuşma 
yapan Emine Erdoğan, doğa dostu 
tesiste kadın çalışan oranının yüzde 
78 olmasının çok sevindirici olduğunu 
ifade etti.

Kurumun güneş enerjisiyle kendi 
enerjisini üretebildiğini, karbon ayak 
izini azaltmak için etkin bir atık 
yönetim sistemi kullandığını aktaran 
Emine Erdoğan, tesiste ayrıca yağmur 
suyu biriktiren ve gri su dönüşümü 
sağlayan bir altyapının da bulunduğunu 
kaydetti.

İlk olarak AKM’de incelemelerde 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra yürüyerek Taksim’de 
inşaatının yüzde 99’u tamamlanan 
camiye geçti.

Taksim’deki yürüyüşü sırasında 
bir kestaneciden satın aldığı kestane 
ve mısırları vatandaşlara ikram 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bazı vatandaşlarla da sohbet etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a incelemeleri 
sırasında; Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla 
tekrar AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün düzenlenen AK Parti 
7. Olağan Kongresi’nde, 
1428 oyla yeniden AK Parti 
Genel Başkanı seçildi. Akp’de 
Başkan seçilmesinin ardından 
teşekkür konuşması yapan 
Erdoğan, “Millete efendi değil, 
hizmetkâr olmaya geldik. 2023 
hedeflerimiz doğrultusunda 
çalışmayı sürdüreceğiz. 
Yolumuz uzun” şeklinde 
konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı R.T.E, AK 
Parti 7. Olağan Kongresi’nde 
bin 1428 oyla tekrar AK Parti 
Genel Başkanı seçildi. Kongre 
Divan Başkanı Ali İhsan 
Yavuz, seçim sonuçlarına göre 
1431 oy kullandığını, 1428 
oyun geçerli, 3 oyun geçersiz 
sayıldığını bildirdi. Yavuz, 
Erdoğan’ın geçerli 1428 oyun 
tamamını alarak yeniden 

AK Parti Genel Başkanlığa 
seçildiğini duyurdu. Partinin 75 
üyeden oluşan Merkez Karar 
ve Yönetim Kurulu da aynı 
oylamayla belirlendi.

Zillet ittifakı 
içerisinde olanlar 
yollarına devam 
etsinler

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, genel başkan 
seçilmesinin ardından bir 
teşekkür konuşması yaptı. 
Konuşmasında 2023 ve 
Cumhur İttifakı vurgusu yapan 
Erdoğan, “Şunu unutmayalım; 
Cumhur İttifakı bir masa 
başı ittifakı değil gönül 
mutabakatıdır. Dolayısıyla 
bir yerlere çekip çevirmeye 
çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. 
Zillet ittifakı içerisinde olanlar 
yollarına devam etsinler” dedi.
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CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 
İstanbul Sözleşmesi’nden 
çıkmasına ilişkin ilk 
açıklamasını yaptı.  
Kadınlara seslenen  
Kılıçdaroğlu, “Haklarınıza, 
hukukunuza sahip çıkınız. 
Sizin hayatınızı cehenneme 
çevirenlerin kimler olduğunu  
iyi öğreniniz” ifadelerini 
kullandı.

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 
Sözleşmesi’nin feshedilmesine 
sosyal medya hesabından video 

mesajıyla tepki gösterdi.
“İktidardaki zorbaya kadınlar 

dersini verecek. İstanbul 
Sözleşmesi geri gelecek” diyen 
Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Sevgili halkım. Bir devlet 
gece yarısını kararnamesiyle 
yönetilemez. Bir gece yarısı 
kararnamesiyle 42 milyon 
kadının hakkı hukuku onların 
ellerinden alınamaz. Bu 
videomu izleyen bütün kadın 
kardeşlerime sesleniyorum: 
Haklarınıza sahip çıkınız.

Hukukunuza sahip çıkınız. 
Sizin hayatınızı cehenneme 

döndürenlerin kimler  
olduğunu iyi öğreniniz. 
Kız çocuklarınızın hakkına 
hukukuna sahip çıkınız. Ben 
söz veriyorum. Her zaman, 
her yerde, her ortamda bütün 
kadınların hakkına, hukukuna 
sahip çıkacağım.

Adalet neredeyse orayı 
arayacağım. Adaletten 
yana olacağım. Sizden yana 
olacağım. Sizin hakkınızdan 
hukukunuzdan yana  
olacağım. Sizin hakkınızı, 
hukukunuzu her platformda 
savunacağım.”

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmaoğlu, Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaş-
kanı Kararı ile feshedilen İstanbul 
Sözleşmesi için sosyal medya he-
sabından açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açık-

lamada; “Her gün kadına yönelik 
şiddet haberlerinin olduğu bir ül-
kede bir gece yarısı #İstanbulSöz-
leşmesi’nden çıkıldığının duyurul-
ması çok acıdır. Her şeye rağmen 
kazanan “eril akıl” değil kadınlar 
olacaktır.»

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul  
Sözleşmesi kararıyla ilgili ilk tepki

Ekrem İmamoğlu’ndan tepki gecikmedi

İyİ Partİ Lİderİ MeraL akşener’den kısıtLaMaLara tePkİ: 

Yaptığınız KongrElErİnİzdE 
vİrüS tatİlE mİ çıKıYordu?

merkez Bankası’nda  
yeni başkan kim oldu? 

Merkez Bankası Başkanı 
Naci Ağbal görevinden alındı, 
yerine Şahap Kavcıoğlu 
atandı. İlgili Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi resmi 

gazetede yayımlandı.Eski 
Başkan Naci Ağbal, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda  
Borçlar genel müdürlüğü’nü kapatacağız

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, İstanbul 
Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin, “Aile 
yapımızı, yeni nesillerimizi tehdit eden bu sinsi 
sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile çıkılmış olmasını, çok yerinde, çok hayırlı, 
hatta çok geç bile kalınmış bir adım olarak 
değerlendiriyoruz” dedi.

Kararı çok olumlu buluyoruz
İktidarın, dış güçlerin laboratuvarlarında 

üretilmiş bir zehir olarak bünyemize enjekte 
edilmek istenen İstanbul Sözleşmesi yanlışında 
ısrar etmekten vazgeçmesinin çok olumlu bir 
karar olarak değerlendiren Fatih Erbakan, «Bu 
adımla birlikte ayrıca, İstanbul Sözleşmesi ve 
Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı CEDAW 
Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılmış olan, 
başta ‘6284 Sayılı Kanun› olmak üzere, aile 
kurumuna zarar veren yasaların da bir an evvel 
ıslah edilmesi elzemdir» ifadelerini kullandı. 
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Batı 
dayatması kanunlara ihtiyaç olmadığına vurgu 
yapan Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlarımızın korunması, hak ettiği 
değerin verilmesi, toplumda saygın bir 
yer edinmesi için Batı icadı ve dayatması, 
asıl amacı çok farklı olan sözleşmelere, 
düzenlemelere ihtiyacımız yoktur. Sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, kadına 
yönelik şiddetin 10 kat artması da bunun 
en açık göstergesidir. Aile yapımızı ve 
kadınlarımızı korumak ve yüceltmek için, 
gereken her türlü değer ve prensip Aziz 
Milletimizin tarihinde, kültüründe, bizim kendi 
medeniyetimizde zaten mevcuttur.”

Fatih Erbakan  
karara destek verdi

muharrem 
İnce’den halka 

çağrı

mansur Yavaş, 
2021 dünya 

Belediye Başkanı 
Ödülü’ne aday 

gösterildi

Geçtigimiz 
günlerde 
açıklamalarda 
bulunan Muharrem 
İnce, “Merkez 
Bankası Başkanı 
değişikliğinden sonra 
piyasalarda yaşanan 
gelişmeler milletimizde maalesef büyük 
bir umutsuzluğa sebep olmuştur.

Bana inanın bu zor günleri de 
milletimize zor günleri yaşatan iktidarı 
da geride bırakacağız. Türkiye’nin 
tek sorunu Kötü Yönetim sorunudur. 
Referansı akıl ve bilim olan liyakat 
sahibi yöneticiler elinde hızla güzel 
günlere yelken açacağız. Türkiye’nin 
geleceği için 3B projesi demiştim: 
Barışacağız, Büyüyeceğiz ve hakça 
Bölüşeceğiz. Türkiye’nin geleceğine 
olan inancımızı sakın kaybetmeyelim. 
Bu kötü günler de geride kalacaktır.

Mansur Yavaş,yaptığı çalışmaları 
nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ 
(Belediye Başkanları Vakfı) tarafından 
düzenlenen ‘World Mayor’, ‘2021 
Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne 
aday gösterildi. Yavaş yaptığı 
açıklamada, “Türkiye’de tek, Asya’da 
4 aday belediye başkanından biri 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 
işsizlik sorununun ülkenin en 
önemli sorunu olduğunu belirtti. 
“İşsizlik bütün kötülüklerin 
anasıdır. Devleti yönetenler, 
işsizlik bütün kötülüklerin 
anası ise işsizlere iş bulmak 
zorundadır.” diyen Kılıçdaroğlu, 
iktidar olduklarında ilk olarak 
Borçlar Genel Müdürlüğü’nü 
kapatacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında 
konuştu. “Devleti yönetenler eleştirilere 
tahammül etmek zorundadırlar” diyen 
CHP lideri “Eleştirilen bir yönetim 
hatasının ne olduğunu öğrenmiş 
olacaktır. Eleştirenleri tutuklamak, 
çağdaş devletlerde olmaz” diye konuştu.

CHP lideri, “Devletten söz ettik, 
sosyal devletten söz ettik. Devletin 
organları vardır ve devlet organları eliyle 
yönetilir. Başında ise seçimle gelen 
iktidar vardır. İktidar devleti yönetir ama 
istediği gibi değil. Devletin dini adalettir. 
Devleti yönetenler eleştirilere açık 
olmalıdır. İktidar hatasını eleştirilerden 
öğrenmiş olacaktır. Devleti yönetenler 
harcadıkları her kuruşun hesabını 
millete vermek zorundadır. Her kuruşun 
hesabını vermek demek millete saygı 
duymak demektir. Devleti yöneten 
siyasi yönetim israftan kaçınmak 
zorundadır. Devleti yönetenler israf 
batağında yüzerlerse bütün dünyada 
alay konusu olurlar” ifadelerini kullandı.

“Devlet kinle yönetilmez” diyen 
Kılıçdaroğlu, “Cumartesi Anneleri 
diyorlar ki ‘eşim yok, oğlum yok bari 
mezarlarını gösterin’ ve siz Cumartesi 
Anneleri’ni yargılıyorsunuz. Hangi 
devlet anlayışında bu vardır? Hakkını 
talep eden anneden zorla mahkemeye 
çıkarıyorsun, hakkını talep etti diye. 
Devleti yönetenler hukukun üstünlüğüne 
inanmak zorundadırlar. Yargıya 
müdahale etmemek zorundadırlar. 
Müdahale ettiğiniz zaman çürüme 
başlar. Vatandaş hakka hukuka 
inanmamaya başlar. Adalet çürüyorsa 
devlet de çürümeye başlar” diye 
konuştu.
“İŞSİZLİĞİN BİR FELAKET 
OLDUĞUNU BİLMEK 
ZORUNDALAR”

İşsizlik sorununa değinen CHP 
lideri, «Devleti yönetenler işsizliğin bir 
felaket olduğunu bilmek zorundadırlar. 
İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. 
İşsiz insandan bir şey bekleyemezsiniz. 
Aylardır iş arayan birinin derdini kim 
bilir? Devleti yönetenler, işsizlik bütün 
kötülüklerin anası ise işsizlere iş bulmak 
zorundadır. Bunu yapmadığı zaman 
toplumsal sorunlar ortaya çıkar. AK 
Partili kardeşlerime sesleniyorum, sizin 
içinizden bazılarının çocuklarının önemli 
görevlerde yer aldığını da biliyorum. 
AK Parti›ye oy vermiş kardeşlerime 
sesleniyorum, 10 milyon işsiz 10 milyon 
hanede huzursuzluk var demektir. 
Saray›da oturanlar farkında mı? Benim 
içim yanıyor ama onların yanmıyor. 
Sözüm sözdür, iktidar olduğumuzda ilk 
yapacağımız işlerden biri Borçlar Genel 
Müdürlüğü›nü kapatmaktır. Yeter artık 
ya, yeter artık» dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, partisinin 
TBMM grup toplantısında 
konuştu.

İyi Parti lideri Meral 
Akşener konuşmasında, 
“Recep Tayyip Erdoğan 
ve AK Parti iktidarının 
keyfi yönetim anlayışının 
memleketimize olan maliyeti 
her geçen gün artıyor. Bu 
aralar yediden yetmişe 
herkeste bir tedirginlik var. 
‘Eyvah yoksa damat geri 
mi dönüyor?’ sorusu her 
mecrada dillendirilmeye 
başlandı. Kendisinin ekonomi 
yönetimi kariyerinde 
Hazine’nin 128 milyar 
dolarlık rezervi erimiş, 
Türk Lirası pula dönmüş, 
işsizlik artmış, faiz artmış, 
enflasyon artmışken, bu işi 
beceremediğini defalarca 
kanıtlamış bir insanın tekrar 
bu konularla anılmasını 
bile son derece saçma ve 
sakıncalı buluyorum. Ama 
maalesef Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan saçmalama 
konusunda çıtayı uzaya 

çıkardığından, maalesef 
kesin konuşamıyorum.” 
Şeklinde açıklamalarını basın 
mensuplarına yaptı.

Yeniden getirilen salgın 
kısıtlamalarını ülkemizde ya-
pılan AK Parti kongreleri üze-
rinden eleştiren Akşener, “Si-
zin lebalep kongrelerinizdeki 
keyfiniz Allah’ın sofrasından 
daha mı kıymetliydi? Kong-
relerinize yasak getirecek bir 
durum yoktu da mübarek 
sofralarda mı aklınız başınıza 

geldi. Restoranlar, lokantalar 
on binlerce işletme yeniden 
kapanacakmış. Yahu siz ne 
vicdansız ne izanız adamlar-
sınız. Lokantalarda, kafelerde 
üç beş kişi bir araya gelince 
salgın yayılıyor da binlerce 
kişiyi toplayıp getirdiğiniz 
kongrelerinizde virüs tatile 
mi çıkıyordu? Yazıklar olsun 
size, yazıklar olsun. Bu  
vicdansızlığınıza yazıklar  
olsun.” Şeklinde açıklamalar 
yaptı.

akşener, Yunan Büyükelçi 
diamessis’i misafir etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, HÜDA PAR 
Genel Başkanı İshak 

Sağlam ve Yunanistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Michael-

Christos Diamessis ile 
görüşmelerde bulundu.

 

aYm, Hdp 
iddianamesini usul 
eksikliği  sebebiyle 

geri gönderdi.
Bağımsız AYM Genel Kurulu, HDP 

kapatılması istemiyle açılan davada id-
dianamenin Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcılığına iadesine karar verdi.  AYM 
Genel Kurulu, gündem toplantısında, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Şahin tarafından HDP adlı partinin 
kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk 
incelemeyi yaptı. Bu verilen İddiana-
mede usul eksiklikleri tespit eden Ge-
nel Kurul, eksikliklerin tamamlanması 
için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına iadesine karar verip geri 
gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı-
nın, eksikleri tamamlayarak iddiana-
meyi Anayasa Mahkemesine sunma-
sının ardından yeniden ilk inceleme 
tekrardan yapılacak. Genel Kurul, 
daha sonra belirlenecek günde tekrar 
toplanarak iddianamenin kabul edilip 
edilmediğine karar verecek. 
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Kalp ve Damar Cerrahisi

Varislerden Artık Ameliyat 
Olmadan Kurtulmak Mümkün 
Varisler, yüzeysel toplar damarların 
en sıklıkla bacaklarda belirgin, 
geniş ya da kıvrıntılı hale 
gelmesi ile karakterize bir damar 
sorunudur.  Varisler hem kötü 
görüntüye neden olarak hastanın 
psikolojisini olumsuz etkiler hem 
de bacak ağrısı ve şişlik gibi 
yakınmalara yol açarlar. Varisler 
toplumda oldukça sık görülürler 
ve hastaların yaşam kalitesini 
bozarlar.   

Klasik varis ameliyatı (safen 
ven stripping), varis tedavisinde 
2000’li yılların başına kadar 
hastalara sunulan neredeyse tek 
yöntemdi. Genel olarak ameliyat 
ya da cerrahi operasyon; uygun 
anestezi eşliğinde ve steril ortam 
sağlanması, cildin kesilerek cilt 
altındaki dokulara ulaşılması ve 
gereken müdahalenin yapılmasıdır. 
Klasik varis ameliyatı sırasında 
en sıklıkla kasık bölgesinde ve 
bacakta diz eklemi iç kısmında 
cilt kesikleri yapılır. Yüzeysel 
toplardamar bulunup çift bağlanıp 
kesilip ayrılır. Ardından içerisinden 
ilerletilen bir çelik tel aracılığıyla 
çekilip kopartılarak vücuttan 
çıkartılır. Varis ameliyatı çok uzun 
yıllar varis tedavisinde tek seçenek 
olsa da bazı açılardan ideal bir 
tedavi yöntemi olmaktan oldukça 
uzaktır. Varis ameliyatı sırasında 
genel anestezi ya da spinal anestezi 
(belden uyuşturma) uygulanır. 

Spinal anestezi sonrası 
şiddetli baş ağrısı ya da bel 
ağrısı olabilmektedir. Ameliyat 
sonrasında da hastanın o gece 

hastanede kalması 
gerekir. Ciltte 
cerrahi kesikler 
yapıldığı için düşük 
de olsa yara yeri 
enfeksiyonu riski 
vardır. Ayrıca 
cerrahi kesi bölgelerinde daha 
sonra kalan iz hastaları estetik 
açıdan rahatsız etmektedir. Klasik 
varis ameliyatı sonrası bacakta 
belirgin morluk, ağrı, uyuşma 
olmakta ve hastanın günlük 
aktivitelerine ve işe geri dönüş 
süresi 7-10 günü bulmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle, 2004 
yılından itibaren klasik varis 
ameliyatına alternatif olarak 

ameliyatsız varis 
tedavi yöntemleri 
geliştirilmiştir. 

Ameliyatsız 
varis tedavileri 
artık neredeyse 
hastaların tamamına 

yakınında tedavide ameliyatın 
yerini almıştır. Bu yeni ve modern 
tedavi yöntemlerinin bazı ortak 
özellikleri vardır. Lokal anestezi 
aracılığıyla yani sadece işlem 
yapılacak bölge uyuşturularak, 
ultrasonografi eşliğinde ve iğne 
deliğinden gerçekleştirilirler. Ciltte 
cerrahi kesik olmadığı için dikiş 
atılmasına gerek yoktur ve daha 
sonrasında iz kalmaz. Tedaviden 

hemen sonra hasta yürüyebilir 
ve yarım saat içerisinde taburcu 
olarak evine gidebilir. Tedavi 
sonrasında hasta konforu oldukça 
iyidir. Hasta ertesi gün günlük 
rutin aktivitelerini yapabilir ve 
işine geri dönebilir. 

Ameliyatsız varis tedavileri 
başlıca iki gruba ayrılır. Isı enerjisi 
kullanılan yöntemler arasında; 
damar içi lazer, radyofrekans 
ve buhar yer alır. Bu tekniklerin 
amacı, yüzeysel toplar damar 
içerisine yüksek derecede ısı 
uygulayarak damarın kalıcı 
olarak kapatılmasıdır. Isı enerjisi 
kullanılmayan yöntemler arasında 
ise en sıklıkla tıbbi yapıştırıcı 
kullanılır. Tıbbi yapıştırıcı 
yönteminde ise normal 
şartlarda sıvı formda olan 
özel bir yapıştırıcı solüsyon 
bir kateter aracılığıyla 
yüzeysel toplar damar 
içerisine enjekte edilir. 
Yapıştırıcı damar içerisinde 
kanla temas edince 
donarak sertleşir 
ve damarın 
kalıcı şekilde 
kapatılmasını 
sağlar. 

Tüm bu 
tedavilerin amacı, 
içerisindeki 
kapakçıklar 
bozulduğu için 
kanın ciddi 
derecede geri 
kaçtığı (venöz 
yetmezlik) 
ve artık 
işlevini yerine 
getiremeyen 
yüzeysel toplar 
damarın kalıcı 

olarak kapatılarak iptal edilmesidir. 
Varislerin ameliyatsız tedavi 
yöntemleri, yukarıda bahsedilen 
olumlu yönlere ek olarak estetik 
açıdan da iyi bir sonuç elde etmek 
amacındadır. ‘Estetik fleboloji’, 
toplardamar bozuklukları ve 
varislerin, cerrahi kesi olmaksızın 
ve iz kalmadan tedavi edilmesine 
yönelik yöntemleri içerir. Varis 
tedavisi öncesinde hastanın tıbbi 
öyküsü (anamnez) alınmalıdır. 
Doğru ve ayrıntılı bir bacak toplar 
damar ultrasonografi (renkli 
Doppler) incelemesi yapılmalıdır. 
Ardından hastaya yönelik özel bir 
tedavi planı hazırlanır. 

Sonuç olarak, günümüzde 
varislerinizden ameliyatsız tedavi 

yöntemleriyle kurtulmak 
mümkündür. 

Bu tedavi yöntemleri en az 
klasik varis ameliyatı kadar 
etkilidir. Bunun yanında, 
ameliyattan çok daha 
konforludur. Tedavinin toplar 

damar hastalıkları ve 
varis konuları 
ile (Fleboloji) 
özel ve yoğun 
olarak ilgilenen 

deneyimli 
bir doktor 
tarafından 
yapılması 
ideal 
sonuçlara 

ulaşılmasına 
büyük katkı 

sağlar.  
Hepinize 

sağlıklı 
bacaklarla 

hareketli ve uzun 
bir yaşam dilerim.

Varislerden Ameliyat Olmadan kurtulmak Artık Mümkün’ 
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Çocukluğumdan beri müzikle hep iç 
içeydim ve amatör olarak müzik yaptı-
ğım süreçlerden şimdiki profesyonel za-
manlarıma kadar pop-rock, klasik rock, 
blues gibi çok farklı tarzlarda Türkçe ve 
İngilizce şarkılar söyledim ve ekibimle 
birlikte birçok sahnede yer aldım ve 
almaktayım. Zaman ilerlerdikçe, hangi 
tarzda veya hangi dilde söylersem söy-
leyeyim kültürümün mirası olan türküle-
ri hep içimde taşıdığımı ve özellikle beni 
besleyen ve bana ilham veren şeyin 
bebekliğimden beri ruhuma kazınan de-
demin türküleri olduğunu farkettim. İşte 
bu farkındalık beni harekete geçirdi. Ve 
on yılı aşkın süredir böyle bir çalışma-
nın hayalini kuruyordum. Hatta bir gün 
rüyamda dedemi gördüm ve işte o gün 
doğru zamanın geldiğinden emin oldum, 
sonrasında tüm hislerimi, duygularımı, 
zihnimde çalanları müzisyen arkadaşla-
rıma anlattım ve serüvenimiz başlamış 
oldu. Bu çalışmayla birlikte eserleriyle 
zamanın ötesinde duran dedeme olan 
duygularımı, hayranlığımı, bir genç ola-
rak kendi tarzımda, içimden geldiği gibi 
ifade edebilmek ve bunu benim gibi his-
seden insanlarla, sevenleriyle ve hatta 
onu belki de hiç tanımamış, dinlememiş 
olan yeni nesille paylaşmak istedim.

Bu yolculuk oldukça zorlu ama bir o 
kadar da mutluluk verici ve keyifliydi. 
Zor olmasının sebebi tabi ki bir Aşık 
Veysel eseri olmasıydı. Öncelikle türkü-
nün özümsenme sürecini tamamladık, 
sonrasında ise bu özümsemeyi kendi 
tarzımızla birleştirince hayal bile edeme-
yeceğimiz güzellikler ortaya çıktı. Tüm 
ekip ince eleyip sık dokuduk ve müzi-
ğin dedemin adına yakışır bir şekilde 
olmasına inanılmaz özen gösterdik ki bu 
çalışma benim ve müzisyen arkadaşla-
rımın dedeme ve onun sanatına saygı 
duruşudur. Bu düzenlemeyi oluşturan 
ekip arkadaşlarım Onur Karadaş, Sadık 
Hüsiyev’e ek olarak davulda Kamer Ar-
zuman, bas gitarda Ali Bahadır Yıldırım, 
bağlamada Erhan Toprak ve perküs-
yonda Alaattin Bozkurt’un bu türkünün 
kendilerinde uyandırdığı hisleri çaldıkla-
rı enstrümana yansıtmasıyla birlikte or-
taya duygu dolu, son derece dokunaklı 
bir icra çıktı. Türkünün sözlerindeki 
anlam ve derinlik ile birlikte aslında her 
bölümünün bizde uyandırdığı hisler çok 
özel ve farklıydı. Durum böyle olunca 
mistik bir soundda, hem elektronik alt-

yapıyı hem rock müzik enstrümanlarını 
duyduğumuz aynı zamanda elbette ki 
doğu sazlarını da barındıran bir harman 
ortaya çıktı. İşte bu noktada dedem 
Aşık Veysel’in müziğinin evrenselliğini 
de yeniden keşfetmiş olduk. Bu serü-
vende hepimiz birbirinden farklı duygulu 
anlar yaşadık, ve her zaman dedemin 
ruhunu, nefesini, yol göstericiliğini 
üzerimizde hissettik umuyorum sizler de 
dinlediğinizde ve izlediğinizde bizimle 
aynı duyguları hissedersiniz.

İşte bu inançla ve ruhla başladığımız 
çalışma; dedemin 48. ölüm yıldönümü 
olan 21 Mart’tan itibaren tüm dijital 
platformlar üzerinden sizlerle buluşacak.

 NEDEN BU TÜRKÜ? 
Biliyorum, dedemin bütün türküleri 

birbirinden güzel fakat bu türkünün be-
nim için ayrı bir önemi var. “Anlatmam 
derdimi dertsiz insana” çok ama çok 
özel bir türkü. Dedemin tüm türkülerin-
de olduğu gibi hayata karşı çok derin 
duyguları anlatıyor, türkünün içindeki 
en sevdiğim bölüm olan “Harekete 
kimse mani olamaz” sözü ise benim 
hayata karşı bakışımı yansıtıyor. Ben 
henüz küçük bir çocukken annemin 
güzel sesinden ve babamın bağlamasın-
dan kulağıma çalınan ilk türkülerden-
dir bu türkü. Çocukluğumdan itibaren 
var olan manevi bağın üzerine bir de 

zamanla türkünün sözlerindeki anlam 
ve derinliği eklenince içimdeki bu istek 
ve karşı koyamadığım minnet duygusu, 
bu türkünün benim hislerimle ve tarzım-
la harmanlanarak sizlerle buluşmasını 
sağladı. 

 KLİP SÜRECİ...
Klipte yönetmenimiz Barış Fert, 

görüntü yönetmenimiz ise Buğra Öz-
bideciler idi. Aynı zamanda birbirinden 
harika oyuncularla birlikteydik, teyzem 
Yeliz Şatıroğlu başta olmak üzere, Yıltan 
Kahraman, Behice Maurer, Fatma İnan, 
Burçak Kabadayı ve Dilara Özbideciler 
ile birlikte bu çalışmada yer aldık . Tüm 
hazırlık ve çekim süreçlerinde herkes 
gönlünü ve ruhunu ortaya koydu ve tüm 
duygularımızı yansıtan çok anlamlı bir 
klip ortaya çıktı.

https://youtu.be/K5Y1BOuMG80

Crazy 
Prodüksiyon 
organizatör-
lüğünde başarılı 
yapımcı Hülya 
Yanıkdağ 
ile Hevin 
Cümsen’in, Fuat 
Paşa yalısında 
gerçekleş-
tirecekleri 
ALTIN KALİTE 
ÖDÜLLERİ 
sahiplerini 
bulacak. Daha 
önce 16 Şubat 
için planlanan 
fakat pandemi 
sebebiyle 
ertelenen ödül 
töreni 6 Nisan 
Salı günü 
gerçekleşecek. 
Birbirinden 
ünlü sanatçı ve 
iş insanlarının 
katılacağı gecede 
sunuculuğu 
Tuğba Özay 
yapacak.

ALTIN KALİTE 
ÖDÜLLERİ 

SAHİPLERİNİ 
BULUYOR 

AŞık VEYsEl’İN 48. 
ÖlÜM YılDÖNÜMÜNDE  

doc.dr.ilkerkiris
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l Nalan ve diğerleri diyecek olursak 
sizin diğer sanatçılardan farkınız nedir?

Bilmiyorum Allah vergisi sesimin 
yanında belki kendi beste ve sözümü 
yaratmamdır.

l Of Aman Nalan’ın hikayesi nedir 
bize biraz bahseder misiniz? 

Küçüklükten beri babam tarafından 
müziğe programlanmış bir hikaye.Allah 

rahmet eylesin iyi ki yapmış.
l Günümüzde Rap Şarkıları moda siz de 

bu akıma uymayı düşünüyor musunuz?
Bilmiyorum,belki rap okuyan biriyle birlikte 

bir çalışma yapıla bilir.
l Müzik Sektörümüzün durumu hakkında 

neler söylemek istersiniz?
Maalesef artık can çekişiyor.
l İrem Derici ile tanışmanız nasıl 
gerçekleşti geçtiğimiz gün İrem derici 
Acemi Balıkları yakalamaya geldik diye 
esprili paylaşım yapmıştı Şarkınızın böyle 
esprili paylaşım yapılmasını seviyor 
musunuz?

Televizyon çekiminde bir araya geldik. 
Ben zaten takip ediyor ve beğeniyordum 
Duygulara hitap eden aynı futbol gibi 
sevenler sevmeyenler fanatikliği yaratan 
bu zor meslekte enerjisi yüksek başarısı 
hep daim olsun. Hep gülsün güldürsün 

l Birçok sanatçının Bal Mumu 
Heykeli yapıldı Eskişehir’de ve 
İstanbul’da sizde ister misiniz? 

Yapanlara hayranım ellerine sağlık.
l Müzik denilince son zamanlarda 

neden magazin akla gelmeye 
başladı?

Benim gelmiyor. İnsanın algısıyla 
ilgili. 

l Rap Müzigi sizce neden bir 
anda gündeme geldi?

Güzel olduğu için olabilir mi?
l Aşk hayatınız nasıl?
Her daim her şeye aşık.
l Nalan Mutfakta nasıl?
Tarifle her şeyi 

yaparım  tarif olmazsa yandık.
l Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Aktivitelerimde süreklilik yok. Akla 
gelen birçok şeyi aralıklarla yapıyorum
l Bu kadar güzel kalmayı nelere 

borçlusunuz?
Güzellik göreceli bir kavram teşekkür 

ederim çok naziksiniz 
l Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Zorlama bana göre değil ama 

biliyorum ki bu çağda işim için elzem.
l Ekranlarda sizi görebilecek miyiz?
Elimden geldiğince ...
l Yabancı Şarkılarımız neden Avrupada 

tutmuyor? 
Tereciye tere sattığımız için olabilir mi?
l Son Çalışmanızdan bize biraz 

bahsedermisiniz?
Nalan şarkıları diyelim 
l Fan Grubunuz var mı ?
Küçük yaştan beri beni takip eden kemik 

bir kitlem var hatta en küçükleri canım Fikri 
geleceği görüp bütün sayfalarımı açıp ısrarla 
beni teşvik edip her şeyde bana hep yardımcı 
oldu

l Konserlerinize ulaşmak isteyenler sizi 
nereden takip edebilecek?

OFAMANNALANCOM instagram,twitter ve 
face’den ulaşabilirler.

l Eski şarkılarınızdan oluşan bir 
albüm çıkarma planı var mı veya yeni 
genç müzisyenlere şarkılarınızı vermeyi 
düşünüyormusunuz?

Tabiiki de düşünüyorumZaten isteyenlere 
şarkılarımı veriyorum.

l Yeni Jenerasyondan kimleri 
beğeniyorsunuz?

Merve Özbey, Derya Uluğ, İrem Derici,çok 
yenilerden Aleyna’yı da eğer doğru 
yönlendirilirse herkesten ayrı olarak uzun 
yıllarca tam bu iş için biçilmiş kaftan olarak 
görüyorum.

l Müzige yeni başlayacak olanlara neler 
tavsiye edersiniz? 

Kendileri olsunlar başkaları için değil 
kendileri için yaşasınlar kafi!

l Konser fiyatları neden yükseldi?
Sanat işi marketten satın alınacak  

bir şey değil ki! Kaldı ki hayat gün 
geçtikçe daha da pahalı buralarda,ayrıca 
sanatçı bu parayı tek başına almıyor ( 
menajer, organizatör, ses tesisatı, sahne, 
orkestra,vokal kuaför makyaj ve arka 
planda çalışanlarla paylaşıyor)

l En Sevdiginiz Renk 
fosforlu canlı renkleri çok seviyorum
l En Sevdiginiz Şehir?
İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar 

tabii kastettiğim eski İstanbul yani boğaz 
ve çevresi.

Nalan:
Acemi Balık şarkısı ile 
çok sevdik kendisini... 

İrem DERİCİ Mest OF 
albümünde okudu şarkısını 
bir daha bayıldık bu şarkıya 

ve aradan yıllar geçse de 
hiç eskimeyecek şarkısı ile 

Nalan gönlümüzü her zaman 
fethetti... Nalan ile yaptığımız 

Röportajımız sizlerle

l En Sevdiginiz Yemek 
Eskiden bir sürüydü ama insan değişiyor, 

artık sadece yaşamak için yemek var hayatımda. 
Haşlanmış sebzeler ve soslu garnitürlü meyveli 
salatalar favorim.

l Hangi meslegi yapmak istemezsiniz.
Eskiden Dr olmak isterdim şimdiyse asla olmak 

istemem.
l Futbol takımı tutuyosanız hangi takım?
Beşiktaş ama iyi bir taraftar değilim.
l KIskanclık varmı?
Bana göre kıskançlık tedavisi ancak kendinde var 

olan bir hastalıktır.
l Nelerden nefret edersiniz
Nefret büyük bir söylem, ben sevmek için sebep 

arayanlardanım.
l En son gittiğiniz sinema konser.
Uzun zamandır ihmal ettim yerinde seyretmeyi.
l En son izlediğiniz dizi.
Bolca Kore dizisi

Sevenlerimle 
sağlıklı ve  
mutluluk  

dolu 
günlerde 

kavuşmak 
en büyük 
özlemim

Kendileri olsunlar,  
başkaları için değil  

kendileri için yaşasınlar kafi!

Nalan’ın ‘En’leri

Birce Akalay, Netflix 
dizisi Kuş Uçuşu’yla 
ekranlara dönüyor!

Son olarak Star’da yayınlanan Babil dizisinde rol alan 
Birce Akalay, yeni dizisi Kuş Uçuşu’yla ekrana dönüyor. 
Yeni dizi hazırlığında olan Birce Akalay, paylaşımıyla 
hayranlarını heyecanlandırdı.

Son olarak Star’da yayınlanan Babil dizisinde rol alan 
Birce Akalay, yeni dizisi Kuş Uçuşu’yla ekrana dönüyor.

Birce Akalay, yeni dizi heyecanını sosyal medya 
hesabından paylaştı. 36 yaşındaki Birce Akalay yeni dizi 
heyecanını “Her anının tadını çıkarabilmek için gün sa-

yıyorum. Her geçen 
gün daha derinine 
indikçe ballanıyor 
Kuş Uçuşu” diye 
paylaştı.

Netflix’te yayın-
lanacak Kuş Uçuşu 
dizisinin yapımını 
Ay Yapım, se-
naryosunu Meriç 
Acemi üstleniyor. 
Kuş Uçuşu adlı 
dizinin yönetmen 
koltuğunda De-
niz Yorulmazer 
oturacak. Cast 
çalışmaları devam 
eden dizide, bir TV 
kanalında geçen 
dizide farklı yaş 
kuşaklarının hikâ-
yesi anlatılıyor.

Pandeminin yarattığı 
tüm zorluklara rağmen, 
başarılı şarkıcı Servet 
Duran yeni akustik 
single’ını bitirdi ve 
nisan ortası için klip 
kayıtları nisan ortası gibi 
şarkısını kliplendirmek 
için kameralar karşısına 
geçecek. ‘Elbet görüsürüz’ 
Yusuf Bulut tarafından 
yazılırken, müziğini İranlı 
iyi bir arkadaşı tarafından 
yapıldı. Hamid Nikoukar, 
İran’da tanınmış bir 
aranjör. Videonun yönetmenliğini ise ünlü yönetmen 
Ali Eşitmez üstlenecek.

Servet Duran’dan pek 
yakında yeni bir single 
çalışması daha geliyor
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n Neredeyse tüm 
şarkılarının sözü ve müziği 
sana ait. Başka birinden şarkı 
almaya nasıl bakıyorsun? 
Dışarıdan şarkı almaya karşı 
mısın yoksa başka bir sebebi 
mi var?

Asla karşı değilim tabi ki. 
Bana yakışacağını düşündüğüm 
bir şarkı olursa gözümü 
kırpmadan alır, söylerim! Ama 
insanın kendi hikayesini kendi 
anlatması gibisi yok bence bi 
yandan. O yüzden şarkıları yazıp 
söylemek ayrı bir keyif. Karşıya 
da daha etkileyici geçiyor bence.

n Şarkı sözlerinin tamamını 
sen yazdığına göre, şarkılara 
bakarak ‘gerçek Güliz’i tanıyıp 
anlayabilir miyiz?

Gerçek “ben”i en yakın 
çembere dahil olan 4- 5 kişi tanır 
sanırım. Hepimizin melekleri, 
şeytanları, kırılgan noktaları, 
güçlü tarafları, kimselere itiraf 
edemediği gizli gündemleri 
var. Ama genel hatlarıyla beni 
anlarsınız evet. Daha yakından 
tanımak için daha yakına girmek 
gerekiyor Ama insan belli bir yaştan 
sonra daha yakınına insan alamıyor 
sanırım.

n “Öyle Sev”de ‘Karma var 
kanıtlandı, ben inandım artık’ ve 
‘Kabullen bu kehaneti’ diyorsun, 
kaderci biri misindir?

Kadercilik ne tam olarak anlamış 
değilim. Tesadüflere inanırım, 
karmaya inanırım. Ama her şeyi 
de salıp “ne olacaksa olsun” 
demem. Çalışırım, kendimi olmasını 
istediğim şeyin yoluna yönlendiririm 
muhakkak. Yoksa hiçbir şey 
yapmadan, “kaderim belli zaten, 
bekliyorum” demem asla. Şimdi bu 
kadercilik mi, değil mi bilemiyorum 
tam olarak.

n Şarkılarını yazarken 
yaşanmışlıklardan etkileniyor 
musun? Örneğin “Öyle Sev” bir 
aşk şarkısı… Neler hissettin, neler 
yaşadın şarkının yazım sürecinde?

Etkilenmez olur muyum? Sadece 
kendi yaşanmışlıklarımdan değil, 
sizinkilerden de etkileniyorum 
Bana anlatılan hikayelerden de 
etkileniyorum çoğu zaman. Aşk 
bence, sağı solu belli olmayan, 
keskin, net bir duygu. Sert bir duygu 
ve naifliklere çok izin vermiyor. 
Ben biraz etrafımdaki insanların 
mızmız sevmelerinden sıkıldım. 
“seni seviyorum, ama”lı cümleler 
falan artık çok boş geliyor. Şu 
hayatta ya varsın ya yoksun, 
beni seviyorsan gerçekten sev. 
Nezaket, incelik beklemiyorum, 
bana gerçekten beni sevdiğini 
söyle ve inandır, yeter! O kadar 
kötü tecrübeler yaşadım, o kadar 
tokatlandım ki. En son annemin 
ölümü bana çok şey öğretti. Derler 
ya acı tecrübe. Artık diyorum ki 
duygularımı gizlemeyeceğim, olmayı 
istediğim yerde olacağım ve sanırım 
benim hayatıma en büyük harflerle 
yazmam gereken şey; HAYIR 
demeyi öğreneceğim.

n Seni bir daha ne zaman 
dinleyebileceğiz? Yeni single 
veya albüm hazırlığın var mı?

Biri düet bir de single 
hazırlığım var. İkisi de 
kısa zamanda dinleyici 
ile buluşacak. 
Heyecanlıyım. 
Üretimin bol 
olduğu bir dönem 
geçiriyorum. 
Bir yandan 
konserler 
de 

yoğun ama gece yatağa 
yatmadan ya da uçakta bir 
şeyler karalamak çok zevkli

n “Öyle Sev”in klibi yaz 
gibi cıvıl cıvıl, peki klibin 
çekimleri nasıl geçti?

Hep güldük, oynadık. Hiç 
yorulmadık cidden o kadar 
eğlendik ki. Bir ara biz neden 
buradayız, arkadaş buluşması 
gibi oldu dedik Çok 
keyifliydi. Murad Küçük ile 
çalışmak zaten hep harika. 
Zaten bu iş cidden iş gibi 
yapılırsa aslında çok yorucu 
bakmayın. Hayat tarzınız 
olmuşsa, oldurabilmişseniz 
diyeyim, ekibiniz keyifliyse, 
klip çekmeye değil de 
pikniğe gitmişsiniz gibi 
oluyor.

n “Olmazsan 
Olmaz”dan itibaren tarzın 
da şarkıların da gitgide 
cesurlaştı. Bu süreci nasıl 
değerlendirirsin, sen neler 

düşünüyorsun?
Büyüyorum. Olgunlaşıyorum. 

Değişiyorum. Bırakın 3-4 yılı, 3- 4 
ay öncesiyle aynı kadın değilim. 
Bunu gözlemlemek ve insanların da 
görmesini sağlamak ayrı hoşuma 
gidiyor. Cesur olmak iyi hissettiriyor. 
Kimseyi üzmeden, hakkını gasp 
etmeden kendi kendime cesurum 
ben. Bence böylesi güzel. Birilerine 
ilham verebiliyorsam ne şahane.

n Ufuk Kevser’in düzenlemesini 
yaptığı “Öyle Sev”in altyapısı diğer 
şarkılarından farklı, daha elektronik 
tınılar içeriyor. Buna benzer farklı 
türlerde yeni denemelerin olacak 
mı?

Tabi olacak. Müziğimle oyuncak 
gibi oynamak, farklı şeyler denemek 
çok hoşuma gidiyor. Başka başka 
insanlarla çalışmak da… Zaten farklı 
müzisyenlerle çalışınca bakış açınız 
ve tercihleriniz sürekli değişiyor. 
Renginize renk katıyorsunuz. İşte 
ben müzikte buna hastayım. Her 
yerde var olalım, yaşasın:)

Güliz AylA: MüziğiMle 
oyuncAk Gibi oynAMAk, 
fArklı şeyler deneMek 
çok hoşuMA Gidiyor

GÜLİZ AYLA NIN 
ÇOK BEĞENİLEN

‘ÖYLE SEV’
ŞARKISININ 

SÖZLERİ
 

Sev, öyle sev 
Gece şehre düşmüş,  
ben hala uyanık 
Görüntün bazen net, bazen 
de bulanık 
Karma var kanıtlandı
Ben inandım artık 
Kim bilir kimler olduk 
Ve kaç kere karşılaştık
Önce iki yabancı 
Sonra iki yalancı 
Önce iki aşık 
Sonra tek kaldık 
Yine de denk geldik işte 
Hikayemiz ezberimde
Öyle sev, öyle sarıl ki 
Bırak nezaketi, kabullen bu 
kehaneti 
Öyle sev, öyle sarıl ki 
Bırak nezaketi, görelim 
cesareti
Elbet biz değildik şehrin 
tek aşıkları 
O geceyi unutmam 
gülüşüne kandığım 
Gözlerin, tanıdık bir şeyler 
hatırlattı 
Kim bilir kimler olduk 
Ve kaç kere karşılaştık

Söz: Güliz Ayla 
Müzik: Güliz Ayla, Ufuk 

Kevser

GÜLİZ AYLA’NIN BU 

ZAMANA KADAR 

ÇIKARMIŞ OLDUĞU EN 

BEĞENİLEN ŞARKILARI

4 OLMAZSAN 

OLMAZ
4 BAHSETMEM 

LAZIM
4 GELSİN ÖPSÜN 

KALBİMİ
4 BİLİRKİŞİ

4 YETMEDİ Mİ

4 HODRİ MEYDAN

4 CANIMI SIKMA

4 İLK ÖPÜCÜK 

BENDEN OLSUN

4 SEVGİLİM
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Müzikten, stand-up’a, 
mizahtan güncel konulara; 
kültürün her alanına 
dokunan ve her anı eğlence 
dolu dakikalara sahne 
olan “İbrahim Selim ile Bu 
Gece”nin yeni bölümüne 
sesiyle herkesi büyüleyen 
yetenekli şarkıcı Zeynep 
Bastık, samimi itirafları ve 
neşeli tavrıyla damgasını 
vurdu.

Müzikle iç içe bir çocukluk 
geçirdiğini anlatan genç şar-
kıcı, ailede müzikle ilgilenen 
çok insan olmasının kendi 
müzik kariyerindeki yolcu-
luğu için de oldukça önem-
li olduğunun altını çizdi. 
İbrahim Selim’in “Bu konuda 
desteklenecek kadar şanslı 
bir çocuk olmasaydın sence 
hayatın nasıl olurdu?” sorusu 
karşısında ise, “Desteklen-
miş olmamın kesinlikle bir 
şans olduğunu biliyorum, bu 
şansa sahip olmayan pek 
çok çocuk var ne yazık ki 
günümüzde. Bunun kıymeti-
nin farkındayım.” Sözleriyle 
yanıt verdi.

Aslen İzmirli olan güzel 
şarkıcı, İstanbul’a geliş 
süreciyle ilgili olarak 
“Bu söyleyeceğimi 
pek çok arkadaşımın 
da destekleyeceğini 

düşünüyorum. İzmir’deyken 
İstanbul için çok ürkütücü 
bir imaj yaratılıyordu. 
“Orası kurtlar sofrası” 
denilerek sürekli bir negatif 
algı yaratılıyordu. Ancak 
ben geldikten sonra çok 
travmatik şeyler yaşadığımı 
söyleyemem. Bunda elbette 
Murat Dalkılıç ve ekibinin 
de payı büyüktür benim 
açımdan.” Sözleriyle Murat 
Dalkılıç’a vefasını bir kere 
daha dile getirdi.

Programın sevilen bölümü 
“Gözlerimin İçine Bak”ta 
İbrahim Selim tarafından 
kendisine yöneltilen sorulara 
içtenlikle cevap veren 
güzel şarkıcı, “Yaptığın 
coverlardan keşke benim 
şarkım olsaydı dediğin bir 
şarkı oldu mu?” sorusuna 
hiç düşünmeden verdiği 
“Tarkan’ın “Gitti Gideli” 
şarkısı keşke benim 
olsaydı dedim.” Cevabıyla 
herkesi şaşırttı. Programın 
aynı bölümünde pandemi 
sürecinde kendisinde 
keşfettiği yanlarından da 
bahseden genç ve güzel 
şarkıcı “Spor yapma 
konusunda istikrarlı 
olabildiğimi keşfettim. Benim 
için sporda istikrarlı olmak 
hep zor bir şeydi” dedi.
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n Michael Kuyucu kimdir bize biraz 
kendinden bahseder mi?

Doğduğum günden beri müzikle içiçe olan 
ve bu alanda ciddi eğitimler alan bir müzik 
tutkunuyum aslında. İstanbul doğumluyum, 
aslen Greek kökenli bir Türküm. İngiliz 
Ana bilim dalında lisan, İşletme -Pazarlama 
alanında yüksek lisans ve medya ekonomisi 
ve işletmeciliği alanında doktora yaptıktan 
sonra iletişim uygulamaları alanında doçent 
oldum. Bir yandan sektörde bir profesyonel 
olarak çalışırken diğer yandan da akademik 
çalışmalarıma devam ediyorum.

n Radyoculuğa ne zaman başladınız? 
Radyoculuğu doksanların ortasında 

başladım. O dönem özel radyolar yeni açılmıştı, 
tabii ki öyle pat diye girmedim sektöre, 
herkesin geçtiği süreçlerden bende geçtim. 
Önce yerel radyo,  önce bedavaya çalışma, 
sonra ulusal radyo, önce haftada bir program , 
sonra kuşak programları .. Yani sabırla aşılması 
gereken tüm yolları tek tek aldım. İlk ulusal 
olarak yayın yaptığım radyo Alem Fm’di, bu 
radyo aynı zamanda ilk yöneticilik 
tecrübemin de yaşadığım 
radyoydu.

n Radyoculuk alanında 
ilerlemek isteyenlere ne 
gibi tavsiyeler vermek 
istersiniz?

Günümüzde radyo 
mecrası çok değişti. 
Bunda tabii ki en 
büyük rol teknolojik 
gelişmeler oldu. 
Eskiden bir proje veya 
iyi bir ses yeterliydi. 
Şimdi iyi bir proje, iyi 
bir ses, sosyal medyada 
kendini gösterebilecek bir 
fırlamalık, müzik bilgisi, genel 
kültür bilgisi ve en önemlisi teknoloji 
bilgisi lazım. Bugün radyocunun dijital medyada 
da iyi olması orada da üretmesi ve içerik 
hazırladığı alanda bilgili ve kültürlü olması lazım 
ki, adam akıllı iyi bir markada çalışabilsin.

n Gazetecilik sektörüne ilgi duymaya ne 
zaman başladınız ? 

Gazetecilikte benin eski alanım. 
Çocukluğumdan beri yazmayı çok severdim. 
Orta okul yıllarımda albüm yorumları yazardım, 
bir defterim vardı ona el yazımla yazardım. 
Böyle başladı aslında yazarlık. Sektöre girince 
dergi ve gazetelerde yazılar yazmaya başladım. 
İlk 1997 yılında başladım yazılarıma. Yazı 
yazdığım mecralar içinde Hürriyet Gazetesi, 
Kral Dergisi, Birgün Gazetesi, Yeni Yüzyıl 
Gazetesi, gibi pek çok gazetede yazdım. Şu 
an da yaklaşık üç yıldır YeniBirlik Gazetesinde 
haftanın üç günü yazı yazıyorum. Yazmayı çok 
seviyorum, benim için en büyük zevklerden biri 
diyebilirim.

n Ülkemizde gazeteci olmak zor mu?
Tabii ki zor, hem de çok zor. Çünkü iki 

büyük sıkıntısı var gazeteciliğin. Biri tiraj ve 
erişim diğeri ise ekonomik zorluklar. Şu an 
basılı gazetelerin tirajı çok ciddi düşüş içinde, 
bunun pek çok nedeni var ama yapılması 
gerekenler yapılmıyor. Ben geleneksel 
gazeteciliği, yani basılı gazeteyi çok sevdiğim 
ve hala dokunarak okumaktan zevk aldığım 
için buna üzülüyorum. Tabii ki dijitalleşme artık 
hayatımızın vazgeçilmezi. Buna gazetelerinde 
, gazetecilerinde ayak uydurması lazım. Ben 
kendi adıma buna çok dikkat ediyorum. Ama 
basılı gazetelerin ayakta kalmasını istiyorum. 
Gazeteciliğin yaşadığı bir diğer önemli sorun, 
ekonomik sıkıntılar. Bir kaç ulusal gazetedeki 
sosyetik yazar dışında kimse para kazanamıyor 
gazetecilikten, bu bana çok dokunuyor ama 
sistem böyle ne yapacaksınız.

n Ünlüleri programınıza konuk alırken sizi 

zorlayan ünlüler oluyor mu 
? Konuk bulamadım diye 

programlarını sonlandıran 
Radyo Proğramcıları çok 
iken? 

Öyle bir sıkıntım 
olmadı. Çünkü benim 
program içerik skalam 
çok geniş. Sadece 

popülist düşünmüyorum. 
Pazara yeni giriş yapan 

noname dediğimiz 
solistler, pop ve dışındaki 

türlerde de konuklar alıyorum. 
İşini iyi yapan herkes 

konuğum olabiliyor, ondan 
konuk konusunda sorunlarım 
olmuyor. Bazen sadece 
akustik müzik performansı 
içeren programlarda sıkıntılar 
yaşayabiliyorum, bunun nedeni 
ise ülkemizde şarkı söyleyebilen, 
iyi ve canlı şarkı söyleyebilen az 
sayıda yorumcu var. 

n Korona Virüs ülkemizde salgın 
hastalık olarak yaygınlaşmaya 
başladı ne gibi önlemleriniz 
var?

Çok zor bir dönem. 
Ben hem kendi adıma 
hem de insanlık adına 
çok üzülüyorum.  
Dünya tarihinde ilk kez 
dünyadaki herkesin 
bir düşmanı var, ortak 
bir düşmanı var, o da 
Korona Virüs Salgını. 
Uzaylılar bile gelseydi 
dünyaya belki aynı olurdu. 
Yani iş sıkıntılı. 3. Dünya 
Savaşı gibi bir şey. Her ne 
kadar tıpçılar bu korona 
virüsünü biyolojik bir silah 
olmadığını savunsa da 
, ben bunun küresel 
üstünlük savaşında 
birileri tarafınan 
üretildiğini düşünüyorum. 
Tabloyu da çok ince 
detaylarla izliyor ve 
anaşiz ediyorum. Sosyo- 
ekonomik anlamda 
bunun bir biyolojik silah 
olduğu ve bir taşla çok kuş 
vurduğunu gösteriyor. Bu tabii ki 
benim tezim. Tabii ki kendi adıma 
çok tedirginim, bir yandan uzaktan 

çalışma sistemi ile bir yandan önlemler alarak 
korunmaya çalışıyorum. Bir yandan 
da tedirginlikle konuyu izliyorum. 
Kendi adıma korunmaya 
çalışırken bir yandan da olası 
bir hastalıkta kendime eylem 
planı geliştiriyorum. Bir 
A planım var, bir de B 
planım var. İşlere uzaktan 
da olsa devam ediyorum, 
planlarımı da yapıyorum 
ama sanırım hepimizin 
hayat planlarını bu sene 
korona salgını belirleyecek 
gibi.

n Sosyal Aktiviteleriniz 
neler?

Şu dönem fazla bir sosyal 
aktivitem yok. Yaptığım her şeyi 
işimin bir parçası olarak yapıyorum. 
Korona öncesi biraz daha spor, sinema,  
konser gibi etkinliklere gidiyordum. 
Şimdi oda gitti. Şu an korona biraz 

moralimi bozdu, moralim bozulunca 
diyetimi bozuyorum, o 

canımı sıkıyor.  Korona 
döneminde uyku ve 
çalışma dışında hiç 
bir şey yapmıyorum 
desem abartı 

olmaz. 
n 

Radyoculuk ve 
Gazetecilikten 
başka neler 
yapıyorsunuz?

Akademis-
yenlik yapı-
yorum,  bir de 

tabii ki hayatı-
mın en önemli parçası 
olan müzik. İstanbul 
Aydın Üniversitesi 
ve İstinye Üniversi-
tesinde hocayım. 
Tabii ki korona ile 
beraber dersler 
online oldu. Dö-
nem dönem TV 
programlarım olu-
yor ve benim için 

en önemlisi, dijital 
medyama üretiyo-

rum. İyi bir ekibim var. 
Müzik Habercisi adlı mü-

zik haber portalım, Akustik 
Fm adlı platformum ve Youtube 

için ürettiğim içeriklerle geçiriyorum zamanı-
mım. Dijitale üretmek bana büyük zevk veriyor.

n Adını bile bilmedigimiz isimlerin 
Youtube’de izlenme oranları milyonları buluyor 
ve bir süre sonra ortalıktan kayboluyor bu 
isimler sizce bunun sebebi nedir?

Bunu hala anlamadım, hem sektörel hem 
de akademik anlamda bunu inceliyorum. Bir 
kaç istisna dışında hiç birinin gerçek anlamda 
başarılı olduğuna inanmıyorum. Youtube’da 
elde edilen o başarıların arkasında bir takım 
güçlerin olduğuna inanıyorum. İnanmıyorum 
hatta, tespit ettim. Arkalarında küresel güçler 
olan bazı ajanslar, bazı insanlar, reklam veren 
gibi dinamikler bazı insanları seçiyor, onları 
yukarı çıkartıyor. Burada Youtube gibi küresel 
medya markalarının da promosyonu yapılıyor, 
bunu yaparken de ülkelerden belirli insanları 
seçip onları şöhret ediyorlar. Sonra sistem 
onları bırakıyor ve yenilerini alıyor. Bu bir 
döngü. Maalesef küresel dijital medyanın yeni 
küresel medya düzeninde ki yerini arttırmak 
adına dönen bir döngü.

n Dinleyicileri ile Konserlerde Uçsuz 
Bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Çok saçma ve aptalca. Ama 
tabii ki biraz da izleyicilerin 

de profesyonel izleyici 
olmamasından dolayı 

da kaynaklanıyor. 
Ben hayatımda hiç 
bir zaman konser 
izlerken bir sanatçıya 
gidip ona sarılmak, 
onu öpmek gibi bir 
şeyi düşünmedim. 
Bu bakımdan 

ele aldığımda hak 
veriyorum şarkıcılara. 

Ama yine de bu bahane 
değil. Hepimizin birbiri ile 

içiçe olması, barikatsız ve 
özgür bir iletişimde olmalıyız.

n Sanatçılardan idolünüz var mı ?
Türkiye’de Ajda Pekkan’ı çok seviyorum. 

Bunun dışında Kayahan, Onno Tunç, 
Yunanistan’da Giannis Parios, dünyada Julo 
Iglaseas, Michael Jackson, Beatles, Michael 
Bolton gibi isimler benim için çok ama çok 
özeldir. 

n Yeni jenerasyondan kimleri 
beğeniyorsunuz?

Yeni jenerasyonda kadın şarkıcılar daha 
başarılı.  Tartışmasız Aleyna Tilki bu konuda en 
başarılı isim bana göre.

n Müzik ülkemizde sizce neden 
magazinleştiriliyor?

Bunun tek nedeni medya. Medyamız 
ciddi haber yapmayı sevmiyor. İlle de 
konuyu sululaştıracaklar. Bu birazda medya 
çalışanlarının kendi vizyonları, hayata bakış 
açısı ve işin kolayına kaçma güdüsünden 
dolayı oluyor. Maalesef olmaya da devam 
edecek. Ciddi habercilik yapmayı sevmeyen bir 
medyadan başka da bir şey bekleyemeyiz.

n Müzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları  birer 
PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler 
düşünüyorsunuz?

Hiç bir yarışmaya inancım kalmadı. Hepsi 
palavra. Birilerini mutlu etmek adına yapılan 
körler sağırlar birbirini ağırlar modunda 
etkinlikler. Ne medyada ne de müzik 
piyasasında bunların değeri kalmadı artık. 
Halkın da umurunda değil. Eskiden bir ödül 
alındığında insanlar da saygı duyardı. Bunu 
şimdi kimse önemsemiyor, çünkü bu ödül 
törenleri o ödül törenlerini düzenleyenlerin kendi 
PR larına hizmet ediyor. Bu PR çalışmalarından 
da ilişkileri piyasa ile ve markalarla iyi olan 
müzikçiler de faydalanıyor.  Bence yapana da 
yazık, ödülü alana da yazık. Boşa zaman kaybı.

Michael Kuyucu:  

PoP müzik bir 
şekilde hayatına 

devam ediyor, 
ama tabii ki 

kalite olarak 
düşüşte

Başarılı Radyo Programcılarından ve de Gazetecilerden Michael 
Kuyucu ile Müzik Sektörü ve Kariyeri hakkında keyifli bir 

röportaj yaptık sizlere keyifli okumalar

n En ilginç 
program anınız nedir ?

Çok anım var. Ama madem 
ki müzik dedik. İlk aklıma gelen 
anımı söyleyeyim. Yıldız Tilbe 

programıma konuk olacaktı. Biz onu 
beklerken yayın başladı, onun şarkıları 

ile açılışı yaptık. Baktım Yıldız hala 
yok, aradım “Yıldız nerdesin?” dedim.  
“Evdeyim uyuyorum” dedi. Meğer o 
gün programa geleceğini unutmuş 

ve tarihleri karıştırmış. Böyle 
çok ilginç olay yaşadım.

n Pop Müzik 
sizce nereye doğru 

gidiyor?
Pop müzik bir şekilde hayatına 

devam ediyor, ama tabii ki kalite 
olarak düşüşte. Ondan pek de iyi 
gittiğini söyleyemem. RAP müzik, 

yabancı müzik, alternatif müzik gibi 
müzik türleri pop müziğini tehdit 

etmeye başladı. Bunun tek nedeni pop 
müzikteki kalite düşüşü. Ancak pop 

müzik hiç bir zaman bitmez, 
evrilir, dönüşüme uğrar 

ama hep var olur. 

n Müzik 
Sektörümüzün gidiş 

hattı hakkında neler söylemek 
istersiniz?

Müzik sektörü artık tamamen self- 
production ve dijitalleşmeye doğru gitti. 
Artık şarkıcılar , sanatçılar albümlerini 

kendileri finanse ediyor ve kendileri üretip 
yayınlıyorlar. Bir diğer önemli konuda  
artık fiziki satışlar bitmek üzere, yani 
CD satışı filan yok denecek seviyelere 
düştü. Her şey dijitalleşti. Youtube, 

Apple Müzik, Spotify, Fizy 
gibi platformlar artık yeni 

kasetçiler, plakçılar 
oldu.

Ünlü sunucu Ece Erken, 
takipçilerinden gelen soruları 
yanıtladı. Erken, sevgilisi Şafak 
Mahmut yazıcıoğlu’nun otomobiline 
saldırmasıyla ilgili soruya, “Şimdiki 
aklım olsa yapmazdım. 
Ergenlikti, saçmaladım 
ve üzgünüm” dedi.

Ece Erken’in, evli ve 
iki çocuk babası Avukat 
Şafak Mahmut yazı-
cıoğlu’yla aşk yaşadığı 
haberleri uzun süre 
konuşulmuş, Mahmut 
yazıcıoğlu geçtiğimiz 
haziran ayında eşinden 
boşanmıştı. Bir dargın bir 
barışık ilişkilerine deavm 
eden çiftten Erken, takipçilerinden 
gelen soruları yanıtladı.

EVLENMEK İSTİYOR  
MUSUN?

‘Yok’ desem yalan olur, ‘evet’ 
desem de yalan olur. Bu konuda 
çok kafam karışık. İki kez evlenip 
boşandım. Hatta şu anki ilişkimden 
de teklif aldım. Tektaş yüzük bile 
taktım ama evlilikten çok korkuyo-
rum. Evlilik ve sevgili konusunda 
başarılı bir kadın değilim. Her kav-
gada ayrılmak gerekiyormuş gibi 
geliyor. Normal insan gibi kavga 
edemiyorum. Kavgayla tartışmayla 
çözülecek şeyleri beceremiyorum. 
Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. 
Kapım aralık, tam açık değil.

ALİŞAN İLE DEMET AKA-
LIN’LA BARIŞTIĞI İÇİN Mİ 
KÜSTÜN?

Hayır, barışma şeklinden dolayı 
küstüm. Alişan, Demet ile 
ilgili hepimize ağır laflar 
söylerdi. Söylemiş de 
olabilir, sonra barışmış da 
olabilir. Ama sonrasında 
ağlayarak barışması daha 
iki gün önce tweetler 
atıp, fotoğraflar koyması 
beni rahatsız etti. Allah 
çok mutlu etsin, bence 
doğrusu bu. Demet 
ile çok anlaşıyorlar, 
yakışıyorlar. Allah 

dostluklarını bozmasın.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 
birlikte misin?

Evet, birlikteyiz.

Tekrar anne olmak  
ister misin?

İstiyorum, konuşuyoruz da 
olabilir. Kısmet...

Arabayı neden çizdin?
Malum şahıs beni çok 

sinirlendirdi. Aslında 
çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. 
Ama keskin bir şey bulamadım. 
Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa 
yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, 
üzgünüm, saçmaladım..

Ece Erken: 
Ergenlikti 
saçmaladım!

Mahsun Kırmızıgül, önceki gün 
toplantı için Nişantaşı’na geldi. 
Kırmızıgül, Covid-19 salgınının 
işlerini sekteye uğrattığını açıkladı.

Mahsun Kırmızıgül, önceki gün 
toplantı Nişantaşı’nda görüntü-
lendi. Snob Magazin’in haberine 
göre; Mahsun Kırmızıgül, pandemi 
sürecinin herkesi zorladığını söyle-
yip, şimdilik düşündüğü projelerini 
beklemeye aldığını açıkladı.

Toplantısına yetişmek için 
acelesi olduğu görülen Kırmızıgül, 
yakınlardaki bir restorana girme-
den önce ayaküstü basın mensup-
larının sorularını yanıtladı.

Kırmızıgül, “Herkes gibi bu has-
talığın bitmesini bekliyorum. Bu 
süreç tüm sektörler için hem mü-
zik hem de sinema sektörü için zor 
geçiyor. Müzikal bir proje yaptım, 
şimdilik film projesi ya da başka 
bir iş yapmayı düşünmüyorum. 
Projeleri bekletiyoruz” diye konuş-
tu. Kırmızıgül, daha sonra yakın 
arkadaşı Ozan İçkele ile Bronwyn 
Cafede hasret giderdi.

İzmitli sevilen sanatçı Murat Emre 
Üstün yeni şarkısı “Derviş” ile dinle-
yiciyle buluştu. Sözleri Kaan Erkam, 
müziği ve düzenlemesi Erhan Do-
ğancıoğlu ve klip yönetmenliği Vedat 
İnce’ye ait olan “Derviş” Arpej yapım 
etiketiyle tüm dijital platformlarda 
yerini aldı. Klibi konu olarak Kadına 
ve Çocuğa olan Şiddet’ e tepki gös-
termesiyle dikkatleri üzerine çekti ve 
büyük beğeni topladı.

Murat EMrE ÜstÜn 
Yeni Şarkısında 
“Şiddete HaYır” dedi

Genç Şarkıcıdan 
Yeni SinGle 
“Soğuk”dedi

Genç Şarkıcı Sevil yeni şarkısı 
“Soğuk” ile birlikte sevenleriyle 
buluştu. 

Söz, müzik ve düzenlemesi 
kendisine, kaydı ise Özgür Bakka-
loğlu’na ait olan  “Soğuk” ile müzik 
kariyerine  hız kesmeden devam 
eden Sevil, şarkısını sosyal medya 
hesabından paylaşarak “Yeni şar-
kım Soğuk, bütün platformlarda!” 
notunu düştü.
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24 yıldan bu yana Almanya’da ya-şa-
yan Çiğdem Bora bir çok faaliyetler ve 
çalışmalarda bulunmuştur. 1978 yılında 
Kars-Sarıkamış’ta doğdu. 2 yaşından 
itibaren Edirne şehrinde ikamet edip 
lise öğrenimini Edirne’de bitirdi. Lise 

eğitimini bitirdikten sonra Almanya’ya yerleşti. 
Medyanın içerisinde uzun yıllar emekleri ile çalış-
malarını yürütmüştür. Türk ve Alman dostluğu adına 
konferanslar düzenleyerek iki kültür tanıtımlarında 
bulunmuştur. 2009 yılından bu yana Avrupalı Bayan 
Dergisi & AMP; Avrupalı Sport ve Avrupalı Bayan 
Gazete’nin imtiyaz sahibi ve Genel Yayın Yönetmen-
liği’ni yaparak yazdığı editör yazıları ile okuyucu-
larının gönlüne taht etmiştir. Evli ve iki kız annesi 
olması Almanya’da da olan Türk gençleri adına bir 
çok projelerde yer alıp medya olarak desteklemiş-
tir. Yazdığı yazılar ile ilgi odağı olan Çiğdem Bora, 
dergilerin yayınlarında vatanserliliği ve Avrupa’daki 
gurbetçilerimizin sorunlarına açıklık getirmiştir. Al-
manya ve Türkiye bağlantılı siyaset, sanat 
dünyasında da oldukça desteklenmektedir. 
Avrupa ve Türkiye arasındaki köprüyü 
daha güzel yerlere taşımak için elinden 
geleni yapmaktadır. 

n Neden Avrupalı Bayan ismi?
2 yıl önce Avrupalı Bayan dedim ben. 

Kibar, nazik ve naif bir kelime. Türkiye’de 
bir moda çıkmış, bayan kelimesi cinsiyet 
ayrımcılığını çağrıştırıyormuş. Ben bir kadın 
olarak, bayan olarak, Avrupalı Bayan 
ismini değerli gördüğüm için Türkiye ve 
Avrupa’da patentlerini de aldım.Yaptı-
ğım işle kendi ismimi değil, Türk kadını 
ve Türk bayanı olarak Avrupa’da en iyi 
şekilde temsil edip, tanıtmanın gururu-
nu yaşıyorum.12 yıl önce böyle bir şey 
yoktu. Her yıl bir kelime farklı yerlere 
moda yapılıyor. Alman dilinde de bayan 
diye hitap ediliyor. Alman halkına Avru-
palı Bayan tercümesini Almanca olarak 
söylediğimde, çok güçlü bir isim dediler. 
Bayanların gücünü söylemekten de geri 
kalmıyorlar.     

‘MARKUS SANA TEŞEKKÜR  
EDESİM GELDİ’ 

n Avrupalı Bayan Dergisi’nden bize biraz 
bahseder misiniz?  

Avrupalı Bayan Dergisi’nin çıkışını Markus’a 
borçluyum. Burada güzel bir hikaye söyleye-
meyeceğim. Almanya’ya geldiğim ilk yıllardı. 
20 yıl öncesinden bahsediyorum.Türk oldu-
ğum için yabancı düşmanlığı ile karşılaştım. 
Bir kelimesi ile çok incinmiştim. Sonrasında 
bir karar aldım. Türkler’in modern yüzünü 
herkese göstereceğim mantığı ve hırsı, alt yapı 
ve donanım ile ilk dergimi yanlız başıma çıkar-
dım. Çıkardığım yayınlar ile Avrupa ve Türk 
insanını daha yakından tanıtmış oldum. Bir 
öfke ile 12 yılı tamamlamış oldum. Şimdi ge-
riye baktığımda beni buralara kadar taşıdığı 
için Markus’a teşekkür ediyorum. İyi ki 
incinmişim. Ona olan sinirim, insanla-
ra güzel şeyler vermeme vesile oldu. 
Her milletten her ırktan malesef 
kötüler hep var malesef. Her insan 
da böyle değil. Çok saygı duy-
duğum Alman arkadaşlarım 
da var. Çok naifler…    
  

   KIRGINLIĞIM     
   VAR SADECE...  

n Medya sektö-
ründe ne gibi zor-
luklarla mücadele 
ettiniz?  

Medya sahibi ve 
Genel Yayın Yö-
netmeni sıfatımı 
bir kenara bırakıp 
öncelikle aşırı bir 
vatanseverim. 
Kendi ülkem için 
çok gözü kara 
davrandım. 
Yaptığım iş ile o 
kadar göze bat-
mışım ki, benimle 
uğraşanlar oldu tabii 
ki. Avrupa insanının 
her zaman takdirini 
gördüm. Kendi vata-

nımın içinden çıkan vatan hainleri tarafından 
da çalışanlarım zor zamanlar yaşadı. Sayın 
Erdoğan ve Sayın Merkel haberini dergide yer 
verdim. İki ülke arasındaki gelişen önemli bir 
haberdi. İki değerli başkanının haberini gururla 
yayınladım, çünkü iki ülke arasındaki dostluk 
haberine dünya şahit oldu. Bu haber bütün ga-
zetelerde de yer aldı. Avrupa’da dikkat çekmi-
şim ki Gülen paraleli beni buldu. Darbe öncesi 

7 ay evvelinden be-
nimle uğraşma-

ları başladı. 
Atv’de Fuat 

Uygur’un 
progra-
mına 
davet 
edildi-
ğimde 
ispat-

lan-

mış oldu. Hani nasıl desem, 
darbe sonrası başıma şu geldi 

bu geldi diye televizyonlarda boy 
gösterisi yapmadım. Nedeni ise o 

kadar şehit verdik ki, saygımdan gör-
sel medyayı bu konuyla meşgul etmek 

istemedim. Darbe öncesi işimde bir çok 
engeller yaşattılar. Avrupa’nın ortasında iki 
ülke kültürünü ve gerçek ha-
berleri tanıtırken, ilgi çekerken 
yanımda kimseyi göremedim. 
Kırgınlığım var sadece.  

n Hiç unutamadığınız anınız 
var mı? 

Alman makamlar ile iletişime 
geçip elimden geleni yaptım. Ol-
maz mı? Bir çok unutamadığım 
anım var. Biri var ki ömrüm 
boyunca o annenin feryadını 
unutamam.Bir okuyucum aradı 
beni. Çiğdem hanım yazılarınızı 
yakından takip ediyorum gerçek-
leri yazıyorsunuz ve sizin samimi-
yetinize inanıyorum dedi. Çok övgüler yağdırdı 
kendisi.Tabii ki insanlara bir şeyler vermenin 
mutluluğunu yaşattı bana o an. Fakat çoçuğu 
ile sorununu anlatınca sadece yutkundum. 
Sessiz kaldım ama gözlerimdeki yaşlar sel 
oldu. Çocuğu uyuşturucu alıyormuş. Bir anne-
nin feryadıydı. Göz yaşları içerisinde benden 
yardım istedi. „Çiğdem hanım ne olur yardım 
edin başka annelerde ağlamasın. Uyuşturucu 
konusunu çıkacak sayınızda editörünüzde 
yazın lütfen! Yazdıklarınızı insanlar dikkate alı-
yor“ dedi. Alman makamlar ile iletişime geçip 

elimden geleni yaptım. Telefon ko-
nuşmamız iki saat sürmüştü.

Ben de bir anne olduğum 
için kendimi o bayanın 

yerine koydum. Allah 
kimseye evlat acısı 

yaşatmasın. Bu 
anımı hiç unuta-
mam. Günlerce 
etkisinde kaldım.     

 

DEpREMİ 
yAŞAyIp  

EnkAzDAn 
DöNDÜM

n Hayatınızda piş-
manlıklarınız var mı?  
Bazıları derler ki hiç piş-

man olmadım. Hani nasıl desem hangi kafa ile 
söyleniyor çözemedim. İnsan hayatında illa ki 
bir pişmanlık yaşamıştır. Benim de oldu tabii 
ki. Kendi vatanımda yaşayacağım ümidi ile 
yıllar önce Türkiye’de Limited şirketi açtım. 
Medya ile alakasız kendi markam olan bir 
üründü. Yüklü külfeti olan bir şirketti. Ba-

şarılı olamadım. Profesyonel iş yaptığımdan 
ve iyi niyetimin olması bunu kaldırmadı diye-
bilirim size. Allah insana daha beter pişman-
lıklar yaşatmasın. Depremi yaşayıp enkazdan 
döndüm lafın gelişi. Almanya’dan giden her 
gurbetçinin yaşadığı bir durum. Almanya ve 
Türkiye’de sistem farkı diyelim. İnsanların ya-
şadığı her pişmanlık hayatlarında bir dersdir. 
Bu günümüze şükürler olsun.   

 n Almanya’da mı Türkiye’de mi basın 
olmak daha kolay?  

Bence her ülkede eksi ve artılar var. Ko-
nuyu şöyle genişleteyim. Anladım ne demek 
istediğinizi. Basın özgürlüktür evet fakat 
hakaret derecesinde basın özgürlük değildir. 
Bir insan gazeteci ya da yazar olabilir. İşinin 
verdiği nam sayesinde entellektüel havaya 
bürünüp çok bilmiş gibi devlete sanatçıya 
kafa tutanları ayıplıyorum ben. Bu basın 
özgürlüğü değil. Sataşmadan nazik bir dilde 
kendi basın özgürlüklerini ifade edebilirler. 
Avrupa diyor ki basın özgürlüğü var. Var daa 
kimse kimseye haddini aşıcak şekilde yazıp 
çizmiyor. Anladınız ne demek istediğimi… 
Kısacası her iki ülkede kolay ya da zor diye 
bir şey yok. İşini adam gibi yapan haddini 

aşmayana ve insanlara güzel şeyler sunana 
kimse dokunmaz.  

SAyIN CUMHURBAŞKANIMIZA 
MESAJIM VAR! 

n Bir mesaj göndermek isteseniz kime 
göndermek istersiniz? 

Evet yanlış duymadınız.Sayın Cumhur-
başkanımıza  mesajım var. Türk vatandaşı 

olarak sosyal haklar konusuna değinmek 
istiyorum. Tabii ki ülkemiz çok badireler 

atlattı. Bir çok yenilikler oldu nakörlük ya-
pıp görmezlikten gelemeyiz. Her şeyin bir 
anda olamadığının da farkındayım. Ben 
Türkiye’ye geldiğimde bazı konulara kalbim 
acıyor. Ben Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan’dan Avrupa’daki sistem, sosyal haklar-
dan işsizlik parasına ve süresine şu dönemde 
acil el atmasını çok isterdim. Ayrılan çiftler 
olsun işsiz kalan kim varsa, iş bulana kadar 
kişi başına kira ödemesinden ve kişi başına 
yemek ihtiyaçlarına kadar bu düzen gelirse 

insanlar çok daha mutlu olacaklar. 
İşsizlik parası Türkiye’de çok az ve 
benim bildiğim 6 aydan sonra kesi-
liyor. İş bulamazlarsa bu insanlar ne 
yapacak? Çaresizlikten insanoğlu her 
şeyi yapar. Mesajım ne kadar ciddiye 
alınır ya da alınmaz bilmem fakat 
bu sistem gelirse cennet Türkiye’ye 
doyum olmaz. 

 n Sosyal medya ile aranız 
nasıl?  

Gerçeği söylemek gerekirse 
hiç iyi değil. Bende biraz teknoloji 
kıtlığı var. İnstagram nasıl kullanı-
lır  tam bilmem. Onun için yöne-

timini ekip arkadaşlarıma devrettim. Hesap 
kontrolü ve dosya aktarımında hiç iyi değilim. 
Bana kalsa dergi çıkar aylar sonra dosyalar 
internette olur. Zamanında öyle de oldu. Sev-
miyorum sosyal medyayı beni çok yoruyor. 
Kimse bana darılmasın yorum cevaplarına bile 
üşengeçliğim tutuyor. Yanlış algılanmasın bu 
benim iş yorgunluğum sadece. Sosyal med-
yaya takılır kalırsam dergiler ve gazete yönet-
menliğini ve organizasyonunu yapamam.   

DÜNyA’NIN KAHRAMAN 
NEFERLERİ ONLAR... 

n Sizce gazeteci kimdir?  
Elini vicdanına koyan, merhameti ve man-

tığı ile birlikte yürüyen dünyanın sesi olan gizli 
neferlerdir. İletişimde insanları bilgilendiren 
gizli kahramanlarımız onlar...     
Gazeteci demek; çok düşünen her konuya 
hakim olan araştıran insandır. Gazeteci olan 
insanın beyni 7-24 sürekli çalışıyor. Düşün-
senize beyin sürekli aktif durumda. Vatanına, 
milletine, devletine sahip çıkan, yalan haber-
den uzak olan bir gazeteci en önemli sorumlu-
luğu yerine getirmiş oluyor zaten.   
n Almanya için diyeceğiniz bir şey var mı?  

Olmaz mı burası benim ikinci vatanım. 
Gençliğim ve ergenliğim kendi ülkemde geçti. 
Almanya’da da büyüyüp olgunlaştım. 26 yılım 
Almanya’da dile kolay... Rızkımı yaradan bu 
ülkede verdi. Ben kendi ülkem için “Allah 
ülkeme zeval vermesin derken, her zaman 
Almanya içinde bu kelimemi kullanırım.”  
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Okuyucularımız için, başarılarıyla 
Türk kadınını Almanya’da temsil eden 
Çiğdem Bora kimdir önce onu kısaca 
bir tanıtalım, sonrasında kendisiyle 

yaptığımız söyleşimize geçelim...

Hayat 
bazen insana 

güze  davranmıyor. 
Hayat herkese güzel davrandı 

mı ki bize güzel davransın. Tabiiki 
inişli çıkışlı zamanlar oldu herkez 

gibi. Sabır ve tevekkül insanın en güzel 
ilacı. Eğer iyi niyetli iseniz, hayatınızda 
yalan dolan yoksa yüreğiniz temiz ise 

Allah mucizelerini mükafat olarak size 
sunuyor. Maleselef insanların planları 

işlemiyor. Allah’ın planı devreye 
giriyor. Hayatımda  artık plan 

yapmıyorum.

ENDER 
SARAÇ’A VEFA  
BORCUM VAR! 

Sayın Ender Bey’in durşu ve 
saygınlığı gerçekten göründüğü gibidir. 

12  yıl önce dergiyi ilk çıkardığım zaman, 
hiç tereddüt etmeden destekleri ile yanımda 

oldu. Bu vesile ile Avrupa’da yaşayan okurlarımıza 
önemli bilgiler sunmuştur. Her Türkiye ziyaretimde 
de kendisi aynı mütevazılğını koruyor. Hani nasıl 

desem, dergi yayını çıkmadan bana desteği çok 
büyük oldu. Bu iyiliğini unutamam. Ender bey 
ile ilk tanışmamızda çok komik anılarımda var. 

Şimdi söylesem sayfalar anlatmaya sığmaz. 
Yapacağım Tv programında bir gün sözlü 

olarak sizler ile paylaşacağım.

TÜRK KADININI ALMANYA’DA  
EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİP,  

TANITMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

ÇiğDEM  
BORA: 

Çok Sevgili Avrupalı Bayan okuyucuları, yeni gelecek yıllara  
merhaba diyerek sizleri karşılıyoruz. Pandemi döneminin ikinci  
yılında dünya ağır bir sınavdan geçti, geçiyor... Afetler, hastalıklar vs. ne diyelim 
insan oğlunun imtihanı. Pandemi süresinde herkesin bir şekilde düşünmeye 
de bol vakti oldu.Tabii ki de benim de bu süreçte düşüncelerim ve projelerim 
kaçınılmazdı. Neler mi oldu? Avrupalı Bayan Dergisi’ni, Avrupalı Bayan Gazetesi ile 
taçlandırdık. En taze haberleri, yenilenen internet sitesi ve günlük haber akışı ile siz 
okuyucularımız için ekibimle birlikte gece gündüz çalıştık. Şimdi bu çalışmaları size 
sunmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Avrupalı Bayan Gazetesi de Avrupa’ya 
hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerin güzellikler getirmesi temennilerimle...   

n Yayınlarınız neden ücretsiz?
Avrupa’da tutulan bir sistem aslın-

da. Türkiye’de çok merak ediliyor bu 
konu. Bu kadar emek, zahmet ve kaliteli 
duruşu neden ücretsiz sorusu ile çok 
karşılaştım. İnsanların perde arkasın-
da bilmediği çok şeyler var. Avrupalı 
Bayan Dergisi’nin ilk çıkış yıllarında 
Almanya’da dağıtım şirketi ile görüşme-
ler yaptım. Öğrendim ki tutulan dergiler 
1000 baskı dağıtılıyor. 1000 baskı nedir 
ki? Her benzin istasyonu alış veriş mer-
kezlerie 3 ya da 4 adet dergi bırakılıyor. 
Aynı zamanda satışların %40’ını alıyor-
lar. Bu durum kuru havadan başka bir 
şey değil benim için. Benim istediğim 
halk ile iç içe olmak.

n Size bir sorum var. Düzenli ücretli 
dergi satın alıyor musunuz? 

Kimse kimseyi kandırmasın mecmu-
alar raflarda süs olarak duruyor. Hangi 
sponsorun işine yarar ki bu durum 
alınmadıktan sonra. 12 yıllık serüven, 
yaptığım sistemle Avrupa’da halkın 
gönlüne taht etti. Avrupalı Bayan ya-
yınları alışveriş merkezlerinin raflarında. 
Halk alışveriş yaparken kasa önlerinde 
olan yayınları ücretsiz olarak alıyorlar. 
Doktorların muayenehanelerinde, Avu-
kat bürolarında, Güzellik salonlarında, 
hastanelerde halk ile iç içe oldu. Yayın-
ların içine kim girerse girsin tam tanıtım 
ile kendilerini en güzel şekilde duyurma 
fırsatı buluyorlar. Bu sayede okuma 
alışkanlığını da insanlara sevdirdiğim 
için huzurluğum.   

DÜNYANIN HER YERİNDE  
BU BÖYLEDİR  

n Avrupa’da gazeteci olmanın olum-
lu ve olumsuz tarafları nelerdir? 

İlk önce olumsuz taraflarını size 
söylemek istiyorum. Doğru haber yazan 
gazetecilerin bazen haksız duruma 
düşmesi insanı acıtıyor. Dünyanın her 
yerinde bu böyledir. Avrupa diyor ki 
basın özgürlüğü var. Yok efendim bu 
sadece lafta bana kalırsa. Gazeteci-
leri içten kısıtlıyorlar. Kendi fikirlerini 
yazamıyorlar. Yazsalar ya işten atılacak, 
ya da ihtar alacak. Anladınız ne demek 
istediğimi. Gazeteci olmanın olumlu 
tarafları ise insanlık adına doğru haberin 
yazılması. İnsanları dünyadan haberdar 
etmenin mutluluğu ve huzuru gibisi yok. 
İnsanların sesi olmak, dünyaya meydan 
okumak gibi bir şey.  

DİN, DİL, IRK TARAF 
TUTMAYANDIR   

n Profesyonel gazeteci sizce nasıl 
olmalıdır? 

Profesyonel bir gazeteci ilk önce 
kendini topluma adamalıdır. Kendi 
ülkesi vatanı için sadık olarak doğru 
haber yapmak en önemlilerinin  başında 
geliyor. İnsan haklarına sahip çıkacak bir 
şekilde çalışmalıdır. Din, dil, ırk gözet-
meksizin ayrımcılığa mahal vermeden 
taraf tutmaması gerekir. Ön yargısız ve 
eşitlilik tarafını uygulayandır. Her daim 
sorgulayıcı olmalıdır. Her konu temasın-
da neden, niçin sorularının  kendisinde 
hakim tutması. Çok okuyup, araştırmacı 
ruhuna sahip olması gerekiyor. Gündemi 
her zaman takip etmelidir. Benim gözüm-
de profesyonel bir gazetecinin bu vasıfları 
taşıması bence önem arz ediyor.    

  n Profesyonel gazetecilikte sizce 
en önemli üç şart nelerdir? 

Sorumluluk duygusu ile tarafsız olm-
Sorumluluk duygusu ile tarafsız olmak, 
araştırma özelliği,vicdan ile gelen mer-
hamet, mantık duygusu. En önemlisi de 
kariyer duruşunun yanında ego seviyesi 
sıfır olmalı. Ekibimi oluştururken de  bu 
özelliklere her zaman dikkat etmişimdir.    

REKLAM GÜÇ VE POTANSİYEL 
GÖSTERİSİDİR 

n İşletmeler için reklam vermek sizce 
neden önemli?  

Bir insan iş yapmak 
istiyorsa mutlaka ken-
dini ve işini tanıtmak 
zorundadır. Yaptığı işe 
önem veriyorsa iyi de bir 
kazanç elde etmek isti-
yorsa reklamın rolü çok 
büyük. Bazıları mekanını 
çok güzel dizayn ediyor. 
Fakat reklam bütçesini 
hesaba katmıyor, çünkü 
reklam rolünün büyük ol-
duğunun farkında değiller. 
Sonrasında kendini yeteri 
kadar tanıtamış ve  müşteri 
kapasitesi az olduğundan 
iş yerini kapatmak zorunda 
kalıyor. İşletme sahipleri iş 
yerinin insanlara tanıtmaları 
için en az bir yıl gündemde 
olmaları gerekiyor. İnsan-
ların hafızalarında anca yer 
ediyor. Bir yıl sonra sürekli 
reklamda yeralan işlerme-
lerde işlerini marka haline 
getirme sürecine giriyorlar. 
Reklam; güç ve potansiyel 
gösterisidir. Bir markayı her 
yerde görüyorsanız arkasın-
dan işe güvende sağlıyor. 

Bazı meslekdaşlarımız var ki  
işini ne kadar dürüst yapıyor.  
Yalan yanlış haberleri artık  

Avrupa’ya transfer etmesinler. 
Ülkemizi en iyi şekilde burada 

tanıtmaya çalışırken batırmanın 
alemi yok. Bazı insanlar yüzünden 
Avrupa’da türk insanı olarak çok 

farklı tanınıyoruz.  

TÜRKİYE’YE SELAM OLSUN!
Türkiye’de yaşayan insanlarımız çok şanslı. İnsanın kendi vatanında, kendi kültürü ile iç 

içe yaşaması kadar güzel bir şey olamaz. Bazı dış güçler çok uğraşıyor tabii. Amerika gibi. 
Benim ülkemde ezanların sesi yükseldikçe Allah’ın izni ile hiç bir güç zarar veremez. Hani nasıl 

desem, Türkiye’m kızdığı zaman bir başka tarihi ve güzel oluyor. Tek temennim ekonomimizin 
toparlanması ve daha çok sosyal haklarımızın olması. İleri ki yıllarda beklentim bu yönde. 

Güzel ülkemin güzel insanlarına bol bol selam olsun.
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 BAZILARINA KÜPE OLSUN 
SÖYLEYECEKLERİM...  



Fason ve fabrikasyon bir üretim var 
buda ‘çürük elmaları’ çoğaltıyor

n Nihan Akın kimdir? Müzik sektörüne nasıl 
giriş yaptı?

Nihan Akın müziğe çok genç yaşlarda 
piyano çalarak başladı. Daha sonra ortaokul 
yıllarında koroya seçilmesiyle ilk sahnesine 
çıktı. Üniversiteyi İstanbul Teknik 
Üniversitesi Müzikoloji bölümünde okudu. 
Son sınıfta stüdyo ve sahne vokalistligi 
yapmaya başladı ve Fuat Güner gibi 
müzik toriteleriyle tanışıp ilk albüm 
teklifini aldı.

n ‘Dişi Tarkan’ deniyor size bundan 
biraz bahseder misiniz?

‘Duy Beni’ adlı şarkımda Tarkan’ın 
Fan Clubları’nın sayfalarında paylaşması 
ve enerjimi, sözlerimi danslarımı Tarkan’a 
yakın bulmaları ile başlayan bir süreçti. Bu 
yakıştırmayı onun müzisyenleri ve Fanları 
yaptı.

n Son çalışmanızdan bahseder misiniz?
Sevgili Zeki Güner ile ‘Seviyor mu? Sevmiyor 

mu?’ isimli bir düet şarkıya imza attık... Aranje 
Alper Atakan, klip yönetmeni Murad Küçük ve yapım DMC 
imzalı çok şık bir iş oldu. 

n  ‘Yavrum yemedi mi, Annen demedi mi?’ sözlerinden bize 
biraz bahseder misiniz? Bu sözlerin bir hikayesi var mı?

Evet var. Bir akşam kız kıza dertleşiyorduk bir arkadaşımla.  
Yeni ayrılmıştı nişanlısından evlenmek üzereyken o hikaye 
üzerine çok sinirlendim, ayağa fırladım. ‘Ona yavrum 
yemedimi?’ deseydin dedim. Melodisiyle birlikte gelmişti ve 
hemen eve koşup tamamladım.

n ‘Duy Beni’ adlı şarkınız Youtubede 21 milyonu görmüş bu 
görüntülenmeden memnun musunuz?

Söz müziği bana, aranjesi Suat Aydoğan’a ait, klip 
yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü de yine ben üstlendim. 21 
milyondan çok mutluyum çünkü tamamen organik ve hala 
artmaya devam ediyor bu rakam, şarkıyı çıkaralı neredeyse 1 yıl 
olacak.

n Son zamanlarda sanat eğitimi almayanlar da single 
çıkarıyor bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şarkı söylemek güzeldir. Herkes söylesin tabi ama iş sahnede 
saatlerce performans yapmaya gelince çoğu canlıdan kaçıp 
playback yapıyor. Stüdyo imkanları ile söyletilen şarkıcılığa 
karşıyım. Eğitimsiz çok derli toplu sanatçılarımız da var onlara 
saygım sonsuz ama yeni dönemde sayıları az maalesef. Egitim 
veya yetenek canlı performansta işinize yarıyor ve söyleyebilen 
kazanıyor.

n  Bu kadar güzel kalmayı neye borçlusunuz?
Teşekkür ederim. Öncelikle çok sık olmasada bakımlarımı 

ihmal etmiyorum. Ama genetik faktörlerde önemli. Biraz da 
anneme ve anne tarafından çerkes olmaya da borçluyum. Bu 
arada baba tarafından da Trabzonlu’yum. Bakım anlamında da 
sıkça gittiğim yerlerden birisi de kuzenimin güzellik salonu. 

n  Müzik dışında başka aktiviteleriniz var mı? Nihan Akın 
müzik dışında neler yapar?

Müzik dışında yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek 
sevdiğim uğraşlardan. Spor hayatımda hep var. Ve tabiki 
seyehatler.

n  Sizce neden dünya çapında bir 
star çıkaramıyoruz ve de neden yabancı 
şarkılarımız Avrupa’da tutmuyor?

Türkçe’nin azizliği diyebiliriz belkide yada 
çok üzerine gitmiyoruz. Bu fırsat ülkemizden 
Mega Star Tarkan’a verilmişti ama sanırım oda 
çok üzerine gitmedi. Orada yaşamak o ülkenin 
kurallarına göre oynamak ve sektöründe her 
açıdan yer almak gerekiyor, diye düşünüyorum. 
Şimdiye kadar bu fedakârlığı yapan bir 
popçumuz çok olmadı maalesef. Ama dünya 
çapında pop dışında çok değerli sanatçılarımız 
ve de piyanistlerimiz var. Hatta oralarda 
ülkemizde olduğundan daha popülerler. Mesela 
Fazıl Say.

n Düet projeleriniz var mı, kimlerle 
çalıştınız şimdiye kadar?

Düet sadece bir kez yaptım, sevgili Murat 
Evgin ile ‘Allahım Sana Sığındım’ isimli bir 
parçaydı. Geçen yıl klibini Çıldır Gölü’nde 
çekmiştik. Harika bir görseli var klibin ve şimdi 
hayalimde Tarkan ile düet yapmak var. 

n Beste yapıyor 
musunuz? 
Yapıyorsanız kimlere 
beste verdiniz bu 
zamana kadar?

Yapıyorum, 15 

yaşımdan beri. Henüz sadece kendim okuyorum şarkılarımı. 
Fakat hazırladığım ve sanatçı arkadaşlarımla paylaşacağım 
şarkılarım var hali hazırda. ‘Duy Beni’ çıktığında Demet Akalın 
bir şarkımı istemişti ama albümüne yetiştiremedim maalesef.

n Müzik ile aşk ikilemi arasında kalsanız hangisini tercih 
edersiniz? Aşkın tanımı sizce nedir?

Benim derdim müzik. Benim hayatım ile aşkım müzik. Aşk 
geçici bir yanılsama bence. Tehlikeli sularda yüzmek. Sevgiye 
dönüştüğünde güvenli bir limana demirlemiş gibi oluyorsunuz

n Son dönemde popüler olan sosyal medya konserleri 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Bence gerekliydi. Karantina dönenimde özellikle sevenlerimizi 
evlerimizde ağırlayıp hoş vakit geçirmelerini sağlamak güzel ve 
çok samimi oldu.

n Sizinde içinde bulunduğunuz yeni jenerasyondan kimleri 
beğeniyorsunuz?

Simge, Tuğba Yurt, Merve Özbey… Bizim jenerasyon daha bi 
elele, sanki daha özgüvenli ve birbirini destekleyici. O hainlikler 
ve kıskançlıklar bizim jenerasyonda yok, olmaz da umarım.

n ‘Mevzuya Gel’ adlı şarkınızdan bize bahseder misiniz? 
Bu şarkınız da radyo da çok sık duyduğumuz muhteşem 
şarkılardan... Sloganlı şarkı yapmak tercihiniz galiba?

Evet seviyorum sloganlı şarkıları. İnsanlar kendilerinden bir 
şeyler bulsun istiyorum. Söz müzik benim, aranje Sua 

Aydoğan.
n Mutfakla aranız nasıl? Dışarda mı yemek 

yiyorsunuz yoksa evinizde kendiniz mi yaparsınız?
Mutfakla aram hep iyidir. Ben yemek yapmayı 

çok severim . Elimede yakışır yemek yapmak.
n Bal mumu heykelleri çok moda sizde 
böyle bir heykelinizin yapılmasını ister 
misiniz?

Tabi ki kim istemez ki hem 
yaşarken hem de öldükten sonra 
herkes tarafından hatırlanmayı..  

n Bir albüm, bir Single’ın bedeli 
ne kadar, emeklere değiyor mu?

İşimiz gerçekten pahalı 
yatırımlar yapmamızı gerektiriyor 
bazen, şarkınız da iyiyse tabi. 
Fakat bazen amatör bir video 
alıp başını gidebiliyor. Eğer 

doğru zamanda doğru proje ve ekip 
ile çıkıyorsanız geri dönüş ihtimali 

yüksek. 
n Almanya’ya daha önceden 

geldiniz mi? En çok neleri beğendiniz? 
Gurbetçilerimize neler söylemek istersiniz?

Almanya beni bağrına basan, ilk yer 
oldu. Ve daha sonra da diğer ülkelerdeki 
gurbetçilerimiz. O yüzden Avrupa’daki 
dinleyicilerim benim için hep çok özel 
olacak. İnstagram adresimde konserlerimin 
detaylarını sık sık paylasıyorum.

Nihan Akın:Nihan Akın:

EN SEvDiğiNiz rENk: 
Siyah
EN SEvDiğiNiz hAYvAN: 
Aslan yavrusu
EN SoN izlEDiGiNiz filM : 
Bodyguard
EN SoN izlEDiGiNiz Dizi: 
Narcos
EN SoN GiTTiGiNiz koNSEr: 
ferhat Göçer konseri
TuTTuGuNuz TAkıM: 
Beşiktaş
EN NEfrET ETTiGiNiz şEY: 
Negatiflik ve kısıtlanmak
hANGi BurçSuNuz: Yengeç
hANGi MESlEGi YApMAk iSTEMEzSiNiz?: 
politikacı olmak istemezdim. 
Evlilik SözlEşMESi YApAr MıSıNız?: 
hayır yapmam.. Evlilik duygu işidir karşımdaki bana 

bunu düşündüren biriyse yada eşim olacak kişi benden 
bunu istiyorsa evlenmemeliyim diye düşünürüm.. 

kArşıNızDAki NE YApSA oNDAN Bir ANDA 
SoğurSuNuz?: 

çok sevdiğim biri ona çok ihiyacım olduğunda maddi 
yada manevi yanımda olmuyorsa ondan buz gibi soğurum. 

olMAzSA olMAzlArıNız NElEr: 
Ailem ve tabi ki Aşk

19SAYI: 2
MAGAZİN

gündem haberleri iletişim: 0538 350 64 60 magazin iletişim: 0542 808 07 70 haber hattı: 0049 178 69 20 997                     



Bir yere Bel Bağlayıp 
üretmemek sonun 

Başlangıcıdır

Bir yere Bel Bağlayıp 
üretmemek sonun 

Başlangıcıdır
n Müzik kariyerinizden bahseder misiniz? 
Merhabalar, 2013 yılında başladığım 

profesyonel müzik yolculuğum bugün hala 
ilk günkü heyecanı ile devam ediyor. İlk çıkış 
yaptığım Kış Masalı Hikayesi ile merhaba 
demiştik dinleyene, sonrasında 50 küsür farklı 
proje ve sayısız canlı performans ile keyifli 
bir şekilde yol aldık. Hikaye diyorum çünkü 
şarkılarımı anılarımdan, gözlemlerimden alıntı 
yaparak kağıda döküyorum. Böyle 
adlandırmak daha samimi geliyor. 
n Son çalışmanızdan bahsedebilir misiniz? 

Son çalışmamız Tozlu Yollar 2016 
yılında Londra’da bir konser sonrası otel 
odasında kağıda döktüğüm bir hikayedir. 
Bir yıl kadar önce sevgili Eren Duranoğlu 
ile kaydetmeyi planlamıştık aslında, malum 
pandemi sürecinden erteleyerek ancak bugün 
dinleyenle buluşturabildik. Sıcak kıpır kıpır bir 
çalışma olduğunu düşünüyorum. Tozlu Yollar 
ile Avrupa Müzik ailesine de merhaba dedik bu 
arada. Güzel bir başlangıç yaparak sonrasında 
ki sürprizler için kocaman bir adım attık.

n En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi 
gerçekleştirebildiniz mi? 

En büyük hayalim son nefesimi verdiğimde 
ardımda anılmaya değer tertemiz bir isim 
bırakmak.

n Müzikle tanışmanız nasıl oldu? 
Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Müzikle tanışmam öyle büyük ustaların 
anlattığı gibi ‘’dayım bana bir mandolin hediye 
etti.. ortaokulda müzik öğretmenim keşfetti..’’ 
şeklinde olmadı. Bence bu direk genetik 
meselesi, babam bağlama çalardı annemin 
de sesi güzeldir mesela. Onların yönlendirme 
çabaları küçük yaşlarda ters tepti aksine ama 
sonrasında bir şekilde içinde buldum kendimi. 
Biraz bağlama biraz gitar biraz piyano derken 
ilerledi. Zaten yazıp bestelemek inanılmaz 
motive ediyor insanı.

n Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm 
çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Albüm çıkarmıyorlar demeyelim CD 
çıkarmıyorlar, çünkü herhangi bir sanatçının 
geçmişteki ortalama albüm çıkarma süresine 
bakarsak (6 ay diyelim) bugün aynı süre 
zarfında YouTube ve digital üzerinden 
yayınladığı şarkı sayısı albümdeki sayıyı 
geçebilir belki de:) ve bu zaman diliminde 
ki tüm şarkıları albüm olarak düşünebiliriz.. 
Aradaki tek fark elde cd kaset gibi bir 
materyal yok. Hangisi daha iyi tartışılır tabi. 

n Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı 
tercih edersiniz? 

Kaset, cd daha kıymetliydi sanki. 
Özlüyorum.

n Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir 
sanatçı var mı? 

Müzikte rekabet unsuru doğru gelmiyor 
bana. Bu içten gelen bir şey, bir galibi veya 
mağlubu olmamalı.

n Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda 
olduğunuz şeyler oldu mu?

Hayır olmadı.
n Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik 

kariyerinizi nasıl etkiledi?
Mütevazi bir aileden geliyorum, geçmişte ve 

bugün illaki zorluklar yaşadım ama bir şekilde 
ayakta kalmayı başarabildim. 
 n Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu 
biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz? 

Lüks nedir? Yaşadığımız ülkede ve şartlarda 
tam anlamı ile ölçülür bir şey değil bence. Azla 
yetinmeyi bilen bir insanım diyelim.

n Şimdiye kadar en fazla yanlış 
anlaşıldığınız konu neydi? 

Bir klibimdeki imajımdan dolayı bir siyasi 
partinin mitingine konser için davet edilmiştim. 
Kendilerine herhangi bir siyasi görüşüm 
olmadığını iletip teşekkür etmiştim. 
n Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor 
musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu? 

2013 yılından beri aktif olarak YouTube 
üzerinden gelir sağlıyorum. Çevremdeki 
müzisyen ve sanatçı dostlarımada bu konuda 
çok destek ve yönlendirici oldum.

n Youtuberların müzik hayatına girmesini 
nasıl buluyorsunuz? 

Çok başarılı bulduklarım var, yapmamaları 
gerekiyor diye düşündüklerimde.. Dinleyenin 
aklı başında çok şükür. Gereken cevabı onlar 
bir şekilde veriyor.

n Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor 
mu? 

Evlendikten sonra eski enerjisini kaybeden 
üretemeyen sanatçılarla karşılaştık elbette. 
Evlilik, çocuk, aile yaşantısı başlı başına bir 
mücadele konusu çünkü. 
Ben belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde 
bu konuda sağlam durmayı başarabildim.  

n Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor? 
Pop müzik son 10 yılda çok fazla şekillendi, 

bunda aranjörlerin payı büyük. Son derece 
harman bir müzik kültürümüz var aslında. 
Arabesk, pop, rock ve son dönemde rap, hepsi 
iç içe birbirlerinden beslenerek ilerliyor. Eski 
pop soundu kültürü yok kesinlikle ama zaten 
hiçbir şey eskisi gibi değil ki.

n Bir albüm ya da single çıkarmanın 
maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor 
mu? 

Başarılı bir albüm veya single çıkarmak 
maliyetli ve yorucu bir iş. Zorluklarla dolu 3 
aşamalı bir parkurla karşı karşıyayız: 1•Çok 
iyi bir şarkı seçmelisin. 2•Son aşamaya kadar 
özenli çalışabileceğin seni ve şarkını iyi analiz 
edebilecek bir aranjör bulmalısın. 3•Tanıtım 
ve vitrin için iyi bir yapım ekibi ile çalışmalısın. 
Bu aslında başlı başına bir röportaj konusu, 
anlatacak çok şey var.

n Pandemi döneminin müzik sektörünü 

nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi 
en az zararla atlatmak için ne yapılmalı? 

Düşünsenize bu salgın 20 yıl önce olsaydı, 
digital çağ sosyal medya ve YouTube 
hayatımızda değil.. Muhtemelen intihar 
vakaları bugünkünün on katı fln olurdu. 
Biraz şanslıyız sanki bu açıdan. Müzisyen 
arkadaşlarıma kardeşlerime bulundukları 
yerden hep yeni ve güzel şeyler üretmeler 
dinleyenle buluşturmaları için tavsiyeler 
sundum, bugün bu imkanlara sahibiz. Bence 
biraz kıymetini bilmeliyiz.

n Hayatınızda değiştirmek istediğiniz 
şeyler var mı? 

Şu an yok, ama olduğunda hiç beklemedim 
değiştirdim. Bana iyi gelmeyen ne varsa 
çıkardım hayatımdan.

n Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız 
arasında bir fark var mı? 

Özel hayatımda disiplinli ve planlı olmayı 
seçerim akışına bırakmam kuralcıyım biraz. 
Sahnede de bu böyle aslında, provalarda ne 
yaptıysak düşündüysek sahnede uygularız 
arkadaşlarımla.

n Aşk hayatını sanat hayatının önüne 
geçiren sanatçılar için neler söylemek 
istersiniz? 

Aşk bu gönül ferman dinlemez. İkisi de 
birbirinin önüne geçmemeli. Saygı önemli.

n Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik 
dışında neler yapıyorsunuz?

Bağla bahçe ile uğraşmayı seviyorum. 
Toprak kokusu huzur veriyor bana. Bir de 
sporun her alanı ile ilgili olmaya çalışırım. 
Tenisi ayrı severim ama, tam bir Federer 
hayranıyım.

n Sizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor? 

Müzik magazin sektörünün 
direk ilgi alanı bence, 
adı sanı olmayan hiç 
dinlenmeyen birinin 
magazin bültenlerine usta 
müzisyen olarak servis 
edilmesi acı ve ticari bir 
durum. Tabi hepsi öyle 
değil diyelim gönül alalım.

n Tek single ile bir 
patlama yaşayanlar neden bir 
anda ortadan kaybolup devamını 

getiremiyorlar? 
Bir sürü faktör var aslında. Bir yere bel 

bağlayıp üretmemek sonun başlangıcıdır, 
illaki ilgi azalacak ve tükenecektir. Mesela bu 
benim için de söylendi ‘’Bir Kış Masalı yaptın 
kayboldun’’ diye ama bak öyle değil yıllar 
içerisinde sayısız hikaye konser ve ödülle 
gururla devam ettim yoluma. Dinleyen bazen 
bir yere takılıp kalıyor. Sonrasında olan biteni 
görmezden geliyor. Bu biraz üzücü.

n Moda danışmanınız var mı? Giyim 
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? 

Sahneler için bir moda danışman ekibim var 
ortak karar vererek hareket ediyoruz. Giyimde 
sade ve rahatlıktan yanayım. Koyu renkler 
tercihim oluyor genellikle.

n Pandemi  döneminde sahne alabiliyor 
musunuz? Sahne için ne gibi önlemler 
aldınız?

Pandemi döneminde tüm sanatçı dostlarım 
gibi bende sahne alamadım. İlk yaz biraz açılır 
gibi oldu ve birkaç sahnemiz oldu elimizden 
geldiğince mesafe kurallarına uygun şekilde 
şarkılarımızı çaldık söyledik. Ama zor tabiki. 
Kulis toplanmalarımızı özledik, dinleyenle 
fotoğraf çekilemedik. Bir an önce eski günlere 
dönmeyi diliyoruz. 
n Hayatında “Seni çok bekledim” dediğiniz 
birisi oldu mu? 

Hayır olmadı.
n Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç 

çekinmeden açıkça dile getirebiliyor bu 
durumu nasıl buluyorsunuz? 

Kadınlar geçmişte toplum içerisinde farklı 
bir statüde yer aldı, yeterince söz tanınmadı 
ve haksızca ezildiler. Bugün her alanda olduğu 
gibi sosyal medyanın gücü onlarında daha 
özgüvenli ve güçlü olmasını sağladı, yalnız 
olmadıklarını fark ettiler. Bu iyi birşey. 
Kadın terörü bir yerlerde hep vardı aslında 
ama kim biliyordu?

n Kendimize belirlediğiniz bir hedefiniz 
varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım 
diyebilirsiniz?

Bir gün best off Adem Gümüşkaya albümü 
yapılırsa işte o zaman başardım diyebilirim. 
Bu bir hedef değil benim için. Büyük ustalarda 
gördüğüm zirve bu sanki.

n Tek ulusal gazete haberi ile bir anda 
sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne 
gibi tavsiyeler vermek istersiniz? 

Mesele gazete haberi veya sosyal 
medyadaki ilgi değil aslında, sahne gerçekten 
başka bir alan tabiri caizse kral çıplak denilen 
yer orası. Tam anlamı ile hazır olmadan 
tavsiye etmiyorum sonrası için büyük hayal 
kırıklığı olur.

n Türkiye’de müzik sektöründe Barış 
Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. 
Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. 
Bunun sebebi sizce nedir? 

Eski sanatçıların ve şarkıların gönlümüzdeki 
yeri baki. Muazzam eserler bıraktılar bizlere 
bu tartışılmaz. Tabi toplum olarak ta geçmişe 
hasret bir yapımız var. Ah nerede o eski 
şarkılar deriz ya hep, yeni ve güzel şeyler 
üretiliyor tabi ama iyi şarkı ile iyi insan 
kavramının ortak paydada buluşması bugün 
az gördüğümüz bir şey. Fark bu olsa gerek.

n Sevenlerinize neler söylemek istersiniz? 
Güzel günler göreceğiz güneşli günler, 

sabırlı ve inançlı olsunlar. 

Gümüşkaya  

adem 

n Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?
Yükseklik korkum var, pilot olamazdım, 
inşaat vb işlerde çalışamazdım sanırım. 

Uçakta cam kenarında oturamam mesela.
n En nefret ettiğiniz şey nedir? 

Gözümün içine bakarak yalan 
söylenmes Buna tahammül edemem.

n Hangi takımı tutuyorsunuz? 
Çocukluk aşkım Galatasaray.

n Uğurlu sayınız? 
Çift sayılar

n En sevdiğiniz renk? 
Siyah

n Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek  
midir? 

Ölçülü bir kıskancım. Mütevaziyim.
n En son izlediğiniz film, dizi? 

I Care A Lot
n En son gittiğiniz konser? 

Duman
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Sabahları yorgun uyanıyorsunuz, mide-
nizde sürekli şişkinlik hissediyorsunuz ve 
renginizin sarılığından şikayetçisiniz. Bunların 
sorumlusu vücutta biriken toksinler. Çözümü 
ise bilinçli beslenme ve detoks kürleri, diyet-
leri uygulamaktır. Kapalı, havasız, sözde akıl-
lı binalarda çalışıyoruz. Dışarıda da bol bol 
hava kirliliği var. Neredeyse oksijen yerine 
bol bol azot soluyoruz. Bu olumsuz faktörler 
bir araya gelince hem vücudumuz hem de 
cildimiz istemeden kirleniyor. Doğallıktan 
gitgide uzaklaşıyor, beslenme ve yaşam alış-
kanlıklarımızı değiştiriyor ve bunla-
rın sonucunda da sindirim 
problemleri yaşıyoruz. 
Sabahları yor-
gun uyanıyor, 
gün içinde 
yorgunluk 
dalgalan-
maları yaşıyo-
ruz. Saçlarımız 
kuruyor, kırıkları 
artıyor ve dökülüyor. 
Cilt rengimiz ise giderek 
matlaşıyor. Eyvah, vücudumuz 
sinyal veriyor, iyi bir detoks programı isti-
yor. Normalde vücudumuz detoksunu kendi 
yöntemleriyle yapıyor, ancak şehir yaşamının 
bizi vücudumuzun attığından çok daha fazla 
toksinle karşı karşıya bırakıyor.  
İşte bu nedenle kendi kendimize de şu  ön-
lemleri almamızın faydası olacaktır.

Düzenli olarak hafif egzersizler yapmak, 
bol bol ılık su içmek  detoksun en önemli 
koşulu. Çünkü ılık su vücudu adeta 
yıkıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. 
Doğal detoks için biberiye, zerdeçal, 
zencefil, limon gibi toksin azaltan 
baharatları günlük yemeklere katmak, 
E, C, A vitamini, selenyum, üzüm çe-
kirdeği özü, koenzim Q-10, arı poleni 

gibi çeşitli doğal 
destekleri  sadece 

doktor tavsiyesiy-
le kullanmak gerekli. 

Hormonsuz taze meyve 
ve sebzeleri tüketmek, 

beyaz un, beyaz şeker, şarkü-
teri gıdalar ve kızartmalardan ise 

uzak durmak. Detoks diyetini desteklemek için 
toksinlerin atılmasına yardımcı olan bitki çay-
larını da içebiliriz. Hijyenik olarak hazırlanmış 
doğal çaylar metabolizmayı hızlandırıyor, idrar 
ve bağırsak boşaltımını kolaylaştırıp antioksi-
dan etkiye yardımcı oluyor.  Rezene, yeşil çay,  
ahududu, limon kabuğu, kiraz sapı, mate çayı 
detoksa yardımcı olur. Detoksa yardımcı 5’li 
çay: Günde 2 kez, bir büyük fincan sıcak su 

içine atılarak içilir.  
Avakado  yaprağı (1 adet), funda 
yaprağı (2 adet), yeşil çay (1 
çay kaşığı), biberiye (1 çay 
kaşığı), kekik (1 çay ka-
şığı), mate çayı (1 kahve 
kaşığı)  

Dr. EnDEr 
Saraç’dan  

Günlük hayatımızda fazla kalorili gıdalar ve az hareket nedeni ile metabolizmamız yavaşlar ve sonuç olarak yağlanırız. En önemlisi de vücu-
dumuzda toksinler birikir. Toksinler bizi yavaşlatır, yorgun hissettirir ve zamanla zehirler. Toksinlerini atmak için öncelikle hareketi artırmalı, 
bolca ılık su içmeli, bolca yeşil sebze ve mevsim meyvaları tüketmeliyiz. Spor yapmaya henüz başlayamadıysak da, gün içinde kısa mesafelere 

yürüyerek gitmek, evde 15-20 dak dansetmek bile metabolizmamızı canlandırır. 

DETOKS...

Kolestrolü düşüren yiyecekler: Lif 
bakımından zengin sebzeler, sözgelimi 
yulaf, fasulye ve soyalı besinler, kolesterolü 
düşürüyor. Bunlar, kandaki kolesterol miktarını 
dengeleyici özelliklere sahip bulunuyor. 
Kolesterolünüz yüksekse, özellikle az yağ 
içeren bir diyet yapmalısınız. Aldığınız yağ 
miktarını azaltmak için meyve ve sebze 
ağırlıklı öğünler  

yemelisiniz ve kırmızı eti azaltmalısınız. 
Ayrıca süt ve süt ürünlerinden de yağsız 

olanları tercih etmelisiniz.  

Diyetlerde “kibrit kurusu” gibi kav-
ramlardan yorulduysanız; bir de bunu 
deneyiniz. Herkesin midesi , kendi 
2 avucu kadardır. Bir öğünde kendi 
2 avucunuz kadar yemek yenilmesi 
uygundur. Diğer bir deyişle masadan 
yüzde 75 doyarak kalkmamız gerekir. 
Evde veya dışarıda yerken mümkün oldu-
ğu kadar basit şekilde beslenin. En fazla 3 
veya 4 yiyeceği karıştırın. Mevsimlere göre 
beslenmeye özen gösterin.Yazın sulu ve serin 
besinler, kışın sıcak ve kuru besinler,(su, 
domates ve salça olmadan, kendi suyunda 
pişirilmiş; ızgara, fırında veya buharda pişiril-
miş olması uygundur) Mevsimine göre sebze 
ve meyve yiyin. Tatlandırıcı ve şeker kullan-
mayın, sakız çiğnemeyin. Yiyecekleri en az 
30-40 kez çiğneyin. Çok çiğneyince asidik 
gıdalar, alkali olurlar ve midede o denli az 
asit oluştururlar. Bu da sindirimi hızlandırır. 
Yemek sırasında su veya başka sıvı tüket-
meyin. Sindirim yavaşlar. Öğün aralarında 
olmak üzere 10-12 bardak- 2 litre ılık su 
tüketin. Yemeklerinizi sakin bir ortam-
da, oturarak, huzurlu olarak yiyin. 
Ne kadar hızlı yerseniz, o kadar 
yavaş hazmedersiniz. Bu da 
kilo almanıza neden olur. 
Hastayken, ateşiniz 
varken sulu gıdalar 
tüketin. Duy-
gusal çöküntü 
yaşıyorsa-
nız, kızgın, 
endişeli ve 
çok üzüntülü iseniz fazla yemek yemeyin. 
Sindirim sistemi kapanır çalışmaz. Yedi-
ğiniz herşey kalır, asit ve toksin üretir.Bu 
da yağlanmanıza nden olur. Unutmamak 
gerekir ki önemli olan sırasıyla:  
•Ne yediğiniz, 
•Nasıl pişirdiğiniz (pişirme şekli),  
•Ne ile birlikte yediğiniz, 
•Ne zaman yediğiniz  
•Ne kadar yediğinizdir.  
“Çok yiyen beden hastalıkla doludur.”  
 

 

HACAMAT 

İlkbaharda ayrıca, hacamat 
yaptırın. En derin ve aslında 
etkili detoks usulu kuralla-

rına uygun olarak yapı-
lan hacamattır. 

NASIL  
BESLENMELİ?

 KALORİ HESABI
Günde kaç kalori almalıyız? 
Öncelikle, dengeli bir beslenme programı uygula-
yarak vücudunuzdaki her yarım kilo için 10 kalori almalısı-
nız. Buna, günlük aktivite durumunuza göre, 400-700 kalori 
daha eklemelisiniz. Sözgelimi 65 kiloda aktif bir kadının 
günlük alması gerekli kalori miktarı 2000 civarındadır ve bu 
kişinin, haftada bir kilo vermek istediğinde, günlük kalori 
miktarından 500 kalori daha az beslenmesi yeterlidir. Eğer 

siz daha kalıcı çözümler istiyorsanız, diyetiniz boyunca 
günlük kalori miktarından 250 kalori indirin 

ve 250 kaloriyi yaktıracak kadar da 
egzersiz yapın. 

OZON TERAPİ 

Mevsim yorgunluğunu 
üzerinizden atmak için ozon 
terapiyi de deneyebilirsiniz.  
Haftada  bir yapılan ve 
yaklaşık 15 dk. süren bu 
uygulamayı 10 seasnsa 
tamamladığınızda kendinizi 
çok daha dinç ve iyi 
hissedeceksiniz ve iç 
organlarınıza yatırım yapmış  
olacaksınız. 
 Özellikle hacamattan sonra 
yapılan ozon vücuda büyük 
yarar sağlar.

KOLLESTROL 
KONTROLÜ 

haydrendersarac 



Sümela manaStırı, 
trabzon

Halk arasında Meryem Ana Manastırı olarak 
da bilinen Sümela Manastırı, 1000 yıllık tarihi 
geçmişiyle Karadeniz kıyılarındaki en etkile-
yici manzaralardan birine ev sahipliği yapar. 
Adını Mela Dağı’ndan alan Sümela Manastı-
rı, Meryem Ana’ya adanmış bir Ortodoks ma-
nastırıdır. 4. yy’da burada küçük bir kilise 
yapma hayali kuran Barnabas ve Sophori-
nos adlı iki rahip tarafından kurulmuş ve Bi-
zans İmparatorluğu döneminde de manastır 
olarak hizmet vermiş, kısa zamanda da zengin 
kütüphanesi ile bir bilim ve kültür merkezi 
olmuştur.

İnanç turizmi açısından önemli bir yere sa-
hip olan Sümela Manastırı,  yüzyıllar boyunca 
birçok farklı medeniyetten etkilenmiş; Doğu 
Roma İmparatorluğudöneminde eğitim ve 
taç giyme törenleri için kullanılmıştır. Ma-
nastır, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
de önemini korumuştur. Osmanlı sultanları 
manastıra duydukları saygıyı göstermek için 
ilgilerini eksik etmedikleri ve sürekli hediyeler 
sundukları bilinmektedir.

Maçka ilçesinde yer alan Sümela Manas-
tırı, tarihi ve kültürel önemiyle 2000 yılın-
da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 
dahil edilmiştir. Eylül 2015’te kaya düşme 
tehlikesiyle ziyarete kapatılan Sümela Manas-
tırı, dört yıl süren restorasyon çalışmalarından 
sonra Temmuz 2020 yılında tekrar ziyarete 
açılmıştır. Uzun süren restorasyon çalışma-
larında bölgeden 1000 tondan fazla kaya 
çekilmiş, 17 bin metrekarelik kaya bölümün-
de koruma alanı oluşturulurken, manastırın 
korunması için her taraf çelik ağlarla kaplan-
mıştır. Manastırın peyzaj çalışmalarının yanı 
sıra kayaların jeolojik ve jeoteknik bakımı 
yapılmış ve güçlendirilmesi tamamlanmıştır.

tarihi Cezaevi, Sinop

Filmlere, şarkılara ve şiirlere konu olan Ta-
rihi Sinop Cezaevi; özel bir coğrafi konuma 
sahip olmasının yanı sıra antik döneme daya-
nan tarihi ile öne çıkar. Sinop’un 1214 yılın-
da Anadolu Selçukluları tarafından fethedil-
mesinden sonra Sultan İzzeddin Keykavus’un 
emriyle bir iç kale yaptırılmıştır. İç kalede 11 
tane burç bulunur. Selçuklu döneminden 
itibaren uzun süre tersane olarak 
kullanılan iç kalenin burç-
ları 1560 yılında zindana 
dönüştürülmüştür. 
Bir zamanlar Ana-
dolu’nun Alkatraz’ı 
olarak bilinen Tari-
hi Sinop Cezaevi, 
1999 yılında ka-
patılarak müzeye 
dönüştürülmesinin 
ardında kapılarını 
ziyarete açmıştır.

Tarihi Cittaslowlar 
(Yavaş Şehirler), Bolu

Türkiye’nin en 
büyük iki şehri olan İs-

tanbul ve Ankara arasında yer 
alan Bolu’nun iki tarihi ilçe-
si Göynük ve Mudurnu, ya-
vaş şehir olarak adlandırı-
lan Cittaslow hareketine 
üye olmalarıyla dikkat 
çeker.

Mimarisi son 
derece iyi korunmuş 
eski bir Osmanlı şeh-
ri olan Göynük’ün, 
tarihi gelenek ve 
görenekleri, yöresel 
kıyafetleri, folkloru ve 
mutfağı ile günümüz-
de hala korunmaktadır. 
Tüm yerleşim alanı koru-
ma altında olan Göynük›ün 
henüz yapılaşmanın başlama-
dığı Sünnet Gölü ve Çubuk Gölü, 
bozulmamış doğasıyla hafta sonu kaçamakla-
rının vazgeçilmez köşelerindendir.

180’den fazla tarihi binası ve eski evleri ile 
ünlü olan Mudurnu ilçesi, Abant Gölü’nün 17 
km güneybatısında yer alır. Zengin bir bitki 
örtüsüne sahip göl çevresinin yanı sıra orman-
lık alanlarında sarı çam, Avrupa karaçamı, 
kayın, meşe, kavak, dişbudak, gürgen, söğüt, 
ardıç, fındık ağaçları ve muşmula ağaçları yer 
alır.

zil Kale, rize

Zil Kale, Rize’nin en önemli yapılarındandır. 
Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kale, Fır-
tına Deresi’nin yamaçlarında kuruludur. Deniz 
seviyesinden 750 metre, dere yatağından 
ise 100 metre yükseklikte oluşu sayesinde 
stratejik önemini arttıran kalenin, 8 burç ve 1 
gözetleme kulesi vardır. Kale dış surlar, orta 
surlar ve iç kısımda bulunan kaleden oluşur. 
Kuzeybatı yönünde bulunan patika yol takip 
edildiğinde dış kaleye ulaşılan yapının, dış ka-
lesinden orta surlarına terastan gidilir. Oradaki 
kapıdan geçince orta kaleye ulaşılır. Burada 
muhafız binası, şapel ve baş kule olmak üzere 
3 önemli yapı bulunur. Duvarlarda bulunan 
kiriş delikleri sayesinde kalenin 4 katlı olduğu 
anlaşılır.  Vadi manzarasına hakim olan kale, 
mükemmel manzarasıyla ziyaretçilerine enfes 
bir görsel şölen sunar.

Safranbolu evleri, 
KarabüK

Karabük şehir merkezinin 8 
km kuzeyinde yer alan Saf-
ranbolu, 1975 yılından 
bu yana koruma altında 
olmakla beraber 1994 
yılında UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girmiştir.

17. ve 18. yüzyılda 
büyük bir mimari gelişim 

yaşayan Safranbolu’nun 
tarihi yapılarını çevreleyen 

ilçe merkezindeki Safranbo-
lu evleri, Türk kent kültürünün 

günümüzde yaşamaya devam eden 

en önemli yapı taşlarıdır. Yak-
laşık 2.000 geleneksel Türk 

evinden oluşan bu evlerin 
yaklaşık 800›ü koruma 

altındadır.
İlçede Safranbolu 

evlerinin yanı sıra 
Safranbolu’nun 
tarihini geçmişi-
ni yansıtan kale, 
hamamlar, çarşı-
lar, hanlar, cami-
ler, eski hükümet 

binası bizi tarihte bir 
yolculuğa çıkartan 

eşsiz mimari örnekler 
yer alır.

hattuşa, Çorum

Hattuşa, Geç Tunç Çağı’nda Hitit İmpara-
torluğu’nun başkenti olmasıyla öne çıkar. Ço-
rum ilinde yer alan Hattuşa, 1986 yılından 
beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’n-
dedir.

M.Ö. 17. yüzyılda Hititler’in başkenti olan 
Hattuşa’da bulunan ve günümüze kadar gelen 
pek çok şehir harabesinin tarihi MÖ 13. .yy’a 
uzanır. Kraliyet binalarının bulunduğu Büyük 
Kale’de sütun galerileriyle çevrili avlular, ko-
nutlar, depo binaları ve büyük bir 
kabul salonu dahil olmak üzere 
büyük bir sarayın pek çok 
kalıntısı ortaya çıkmıştır.

MÖ. 1200 yılından 
hemen sonra Hitit İm-
paratorluğu’nun çökü-
şüyle, Anadolu Tunç 
Çağı da sona ermiştir. 
Ancak, Hattuşa kenti-
nin bulunduğu arazinin 
bir yerleşim yeri olmaya 
devam ettiği biliniyor. He-
lenistik, Galat, Roma ve Bi-
zans yerleşimlerinin ve 
surlarının izlerini taşıyan Hattu-
şa’daki yerleşim, Persler döneminde de 
sürmüştür.

bandırma vapuru, 
SamSun

Osmanlı Denizcilik İşletmesi’ne ait eski bir 
yük gemisi olan Bandırma Vapuru, tarihte 
üstlendiği önemli rol ile ünlenmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, Mayıs 1919’da Türk milli hare-
ketinin başlamasına damgasını vuran İstan-
bul’dan Samsun’a götürülmesinde üstlendiği 
tarihi rol ise unutulmaz.

Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşla-
rıyla İstanbul’dan Samsun’a taşıyan Bandır-
ma Vapurunun replikasının inşası için 1999 
yılında Samsun Valiliği tarafından bir proje 
başlatılmış, 2001 yılında ise tamamlanmıştır. 
Bandırma Vapurunun replikasının resmi açılışı 
2003 yılında Bandırma Gemi Müzesi adıyla 
yapılmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ilerleyen yıllarda yapılan çevre 

düzenleme çalışmaları ve iyileştirmeler ne-
ticesinde Bandırma Gemi Müzesi’nin de yer 
aldığı Milli Mücadele Parkı adeta bir açık hava 
müzesi haline gelmiştir.

YaSon burnu YarımadaSı 
ve YaSon KiliSeSi, ordu

Doğal güzelliği ile dikkat çeken ve Or-
du’nun görülmeye değer yerlerinden biri 
olan Yason Burnu, Perşembe ilçesindeki 
Samsun-Ordu Karayolu üzerinde yer alır. 
Yarımadada yer alan ve 1869 yılında inşa 
edilen kilisenin onarılarak ve aslına uygun 
çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açıl-
masının ardından Yason Burnu Yarımadası, 
Ordu’nun en gözde cazibe merkezlerinden biri 
olmuştur. Karadeniz sahili boyunca üzerinde 
kilise bulunan tek yarımada olan Yason Burnu 
aynı zamanda Altınpost Efsanesi’nin (Arganot 
Efsanesi) geçtiği yerdir.

tarihi KonaKlar, 
KaStamonu

Geleneksel Türk evi ve yakın 
dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun 
olarak bulunduğu ender Anadolu şehirlerinden 
biri olan Kastamonu’da yer alan Kastamonu 

Konakları, 19. yüzyılın sonu ile 
20. yüzyılın ilk yarısında inşa 

edilmiştir. Türk toplumunun 
yaşamını günümüze yansıtan 

ve sokaklarında gezenleri 
geçmişe götüren sivil 
mimarlık örnekleri olan 
konaklar, şehrin düzensiz 
yapısı sebebi ile bazen 
dar bazen de merdivenli 
sokaklardan geçerek ziyaret 

edilir. Şehrin coğrafi yapısı 
ve güvenlik nedeni ile konaklar 

birbirine yakın inşa edilmiştir.
Özellikle kent merkezinde yer 

alan konakların en önemli özelliği, her 
bir yapının ön cephelerinde farklı mimari 
tasarım ve estetik anlayışı inşa edilmiş 
olmasıdır.  
Komşunun güneşini, gölgesini ve manzarasını 
engellememek ve bulunduğu alanı en iyi 
şekilde değerlendirme amacıyla tasarlanan 
sivil mimarlık yapılarının inşasındaki temel 
düşünce, Kastamonu’da yer alan konaklarda 
en iyi şekilde yansıtılmaktadır.

Siz de Kastamonu’ya geldiğinizde restore 
edilen konakları ziyaret edebilir, otel olarak 
hizmet veren konaklardan birinde geceyi 
geçirip sıcak atmosferinde yerel Kastamonu 
lezzetlerini tadabilirsiniz.

Maden Müzesi, Zonguldak
Maden şehri olarak bilinen Zonguldak’taki 

ilk maden, 1880 yılında açılmıştır. 
Günümüzde eğitim merkezi olarak kullanılan 
bu alan, taşkömürü madenciliğinin hayatın 
her alanda izleri görülen kültürünü bir müze ile 
kalıcılaştırmak amacıyla Maden Müzesi olarak 
hizmet vermektedir. Müze Binası fuaye, teşhir 
salonları, toplantı salonu, depolar ve idari 
birim odalarından oluşmaktadır.

24 SAYI: 2  
gezelim-görelim
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MarMara’da bunları 
yapMadan dönMe

SULEYMANİYE: Dünyanın tanıdığı ismiyle Muhteşem Süleyman, yani Ka-
nuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında Mimari Sinan’a yaptırılan 
Süleymaniye Camii, Beyazıt’ta yer alıyor. Büyük bir alana kurulu Süleymaniye Külliye-
si; medreseler, hazire, hastane, sıbyan mektebi, hamam, kütüphane, imaret ve dükkân-
larla beraber Süleymaniye Camii’nden oluşuyor. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman 
ve Hürrem Sultan’ın türbeleri, Süleymaniye Külliyesi’nde yer alıyor. 

Kocaeli, Ballıkayalar 
Tabiat Parkı’nda kaya 
tırmanışı ve size uy-
gun trekking rotasını 
seçerek doğanın tadını 

çıkarabilirsiniz.

DarTılı KeşKeK
Geleneksel bir Türk yemeği olan 

keşkeğin, Kocaeli mutfağı için ayrı 
bir yeri vardır. Özellikle düğünlerde 
servis edilen dartılı keşkek’te buğ-
day, tavuk, dartı, kırmızıbiber ve 
karabiber bulunur. Dartı, süt kayma-
ğı kaynatılarak hazırlanan ve yemek-
lerde kullanılan özel bir tür lezzettir. 

Boza, en eski geleneksel Türk içe-
ceklerinden biridir. Seyahatname-
leriyle bilinen tanınmış seyyah ıbn 
Battuta 14. yüzyılın başlarında yaz-
dığı kitabında Türklerin tükettiği bir 
içecek olan bozadan bahseder. Kış 
aylarında Boza satıcıları da Sakar-
ya sokaklarında dolaşmaya başlar.

ıSlaMa KÖfTe
Sakarya’nın en 

önemli yemeği “ıslama 
Köfte”dir. Balkan-
lar’dan bölgeye geldiği 
düşünülen bu yemeğin 
en ayırt edici özelliği, “et suyuna ve 
kırmızı biber sosuna batırılmış” ek-
meğinin yanı sıra, köftesinin yayla-
larda yetiştirilen hayvanların etinden 
yapılmış olmasıdır.

Yalova’nın Termal ilçesinde mer-
kezi bir konumda yer alan Termal 
Kaplıcaları, Türkiye’nin en düzenli ve 
gelişmiş kaplıca bölgesi olarak öne 
çıkar. Kaplıca suları romatizmal ve 
metabolik rahatsızlıklara, sindirim 
sistemi, karaciğer, safra kesesi, böb-
rek ve idrar yolu hastalıklarına, deri 
hastalıklarına, psikolojik rahatsızlıkla-
ra, jinekolojik hastalıklara ve orto-
pedik operasyonlar sonrası tedaviye 
destek amacıyla önerilir.

Yalova SüTlüSü
Yalova Sütlüsü, 

Türk mutfağı için 
yepyeni bir lezzet 
sunar. Tatlının ya-
pımında hindistan 
cevizi özü, süt ve 
vanilya ile hazırlanan yufkanın arası-
na hindistan cevizi ve fındık serpişti-
rilir. Yalova sütlüsü, şeker ve vanil-
yayla hazırlanan şerbetle ıslatıldıktan 
sonra meyve ile servis edilir.

Kayak turizminin 
nabzını tutan Ulu-
dağ, kış aylarında 
bembayaz bir hari-
kalar diyarıdır. Yaz 
aylarında ise dağ, 
serin esen rüzgarıyla 
sıcaktan kaçanlara 
kucak açar. Yeniden hizmete açılan 
teleferik sayesinde artık dağa iniş ve 
çıkışlar da kolaylaşmıştır.

İSKenDer KeBaBı
İskender Kebap, adını 19. yüz-

yılın sonlarında Bursa’da yaşamış 
olan, Mehmet oğlu İskender efen-
di’den almıştır. Bu lezzet, ince kesil-
miş ızgara kuzu etinin, sıcak domates 
sosu gezdirilerek ıslatılmış parçaları-
nın üzerine, eritilmiş koyun tereyağı 
ve yoğurt eşliğinde konularak hazır-
lanan bir döner kebabıdır. 

osmanlı İm-
paratorluğu’nun 
kurulduğu şehir 
olan Bilecik’e 
geldiğinizde, 
kendinizi tarihi 
bir atmosferde bulmaya hazır olun. 
Burada osmanlı İmparatorluğu’nun 
kurucusu ertuğrul Gazi’nin Türbesi, 
şeyh edebali Türbesi ve Söğüt er-
tuğrul Gazi Müzesi’ni gezebilirsiniz.

BİleCİK’Te BüzMe TaTlıSı
Bilecik’in geleneksel tatlısı 

olan Cevizli Büzme mutlaka denen-
mesi gereken şerbetli bir tatlıdır. 

Hava Sporlarının 
Keyfini ÇıKarın

“Boza”yı 
Sakarya’da Tadın

kaplıcalarda 
GenÇleşin

Bursa uludağ’da 
Teleferiğe Binin

oSmanlı’nın  
ilK adımları

Marmara Bölgesi’nin 
kozmopolit yapısı mutfak 
kültürüne yansımış ve yıllar 
içinde bölge mutfağı karma 
bir mutfak kültürü ile zen-
ginleşen ama özgünlüğünü 
de yaratmayı başaran bir 
içeriğe sahip olmuştur. 

Bol yağış alan bölgede 
çok sayıda sebze ve taze ot 
yetişir. Bölgenin bu özelliği 
ise mutfak kültürünün geliş-
mesine önemli bir katkı sağ-
lamıştır. Karadeniz ve ege 
Denizi ile çevrelenmiş olma-
sı sayesinde ise Marmara 
bölgesinin sofralarında taze 
balık hiç eksik olmaz.

İstanbul her ne kadar, 
birçok yerel ve uluslararası 
restoranıyla Türkiye’nin 
gastronomi merkezi olarak 
anılsa da şehrin tadına do-
yulmaz sokak lezzetlerini de 
unutmamak gerekir. Sokak 

yemeği kültürü, her yerde 
yaygın ve günlük yaşamın 
ortak bir parçasıdır. atıştır-
malıklardan öğünlere kadar 
tüm vakitlerde, İstanbul so-
kaklarında istediğiniz lezzet-
te bir yemek bulmanız çok 
kolaydır. Simit, balık ek-
mek, kestane, tantuni, mid-
ye dolma, kumpir, tavuklu 
pilav, çiğ köfte, buzlu ba-
dem İstanbul’un sokakların-
da sıklıka rastlayabileceği-
niz ve tadını aldıktan sonra 
ise vazgeçemeyeceğiniz en 
sevilen sokak lezzetlerinden 
bazılarıdır.

İstanbul’da, Boğaz’ın  
kıyısında muhteşem  
kahvaltı seçenekleri  
sunacak yerler vardır. 
Beşiktaş’ta  Kahvaltıcılar 
Sokağı, kafeleriyle kahvaltı 
severlerin uğrak yerlerinden 
biridir.  
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Kalben 4 Yıldır 
Süren MahkeMeyi 

Kazandı

Türk rock müziğinin başarılı şarkıcı ve 
söz yazarlarından Teoman, 12 Mart 
Cuma akşamı, pandemi kısıtlamaları 
nedeniyle evde kalan müzikseverlerle 
buluştu. Trump Sahne’de çevrim içi 
canlı konser ile evlere konuk olan 
Teoman, ’Gecenin Sonuna Yolculuk’ 
isimli yeni çıkacak albümünün müjde-
sini sevenleriyle paylaştı.
 

Kalben, menajeri tarafından ken-
disine açılan davayı kazandı. Eski 
şirketi Zoom Müzik ve eski menajeri 
Engin Akıncı’yla olan sözleşmesini, 
‘kelepçe sözleşme’ diyerek fesih ettiği 
için menajeri tarafından açılan ve dört 
yıldır devam eden davayı, mahkeme 
reddetti.

Zoom menajerlik şirketinin sahi-
bi Engin Akıncı ile Kalben, sahne, 
konser ve reklam gelirlerinin yüzde 
50’sini menajerin aldığı bir sözleşme 
imzalamış 2017’de ise feshetmişti.

Akıncı, Kalben’e 8 yıllık albüm ve 
menajerlik sözleşmesini fesih ettiği 
gerekçesiyle 1 milyon dolarlık cezai 
şartı saklı tutarak 400 bin TL’lik 
tazminat davası açmıştı.

TeoMan yeni 
albümünün 

adını açıKladı..

Hastalığı ile hayranlarını 
korkutan Neslihan Ata-
gül’den ardı ardına güzel 
haberler gelmeye devam 
ediyor.

Geçirgen Bağırsak 
Sendromu teşhisi ko-
nulan Neslihan Atagül 
kısa sürede sağlığına 
kavuştu. Geçtiğimiz 
hafta Amerika›nın en çok 
okunan dergilerinden olan 
HOLA’ya kapak olan Nes-
lihan Atagül, Hollywood’un 
radarına girdi.

ROL ARKADAŞLARI 
DÜNYACA ÜNLÜ 
YILDIZLAR  

Tv100’ün haberine göre, 
ünü Türkiye sınırlarını aşan 

başarılı oyuncu, dergiye 
kapak olduktan sonra La-
tin Amerikalı yapımcıların 
dikkatini çekti.Ülkemizdeki 
başarılı yapımları da takip 
edilen Neslihan Atagül’ün, 
dünyaca ünlü yıldız Pene-
lope Cruz ve İspanyol ak-
tör Luis Tosar’ın rol aldığı 
‘En Los Margenes’ filmin-
den teklif aldığı öğrenildi.

Bu hafta içinde filmin 
yapımcıları ile online bir 
görüşme yapacak olan 
güzel oyuncu, ekiple an-
laştığı takdirde yıl sonun-
da çekimlere katılacak. 
Filmin yönetmenliğini ve 
senaristliğini ise ünlü yö-
netmen Juan Diego Botto 
yapacak.

Günel Zeynalova’ya yoruM yağdı!

‘Michael Jackson’a 

benzeMişsin’
Azeri kızı Günel Zey-

nalova estetikle bambaş-

ka birine dönüştü. İbrahim 

Tatlıses›in konserinde sahneye 

çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı 

Günel son haliyle gündemde...

Azeri kızı Günel Zeynalova 

öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse im-

kansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı 

değişim sonrası Seren Serengil’e oldukça ben-

zetilen Azeri kızı Günel Zeynalova sosyal medya 

paylaşımlarıyla dikkat çekyior.

Şarkıcı Günel, estetikle değiştiğini, Michael 

Jackson›a benzediğini yazan takipçilerini nasıl 

engellediğini anlattı. Günel “Yazmayın, siliyo-

rum. Ellerime acıyorum” diyerek kendisine kötü 

yorum yazanları engellediğini söyledi.

Geçirgen Bağırsak Sendromu nedeniyle, Sefirin Kızı dizisinden ayrılmak zorunda kalan Neslihan 
Atagül kısa sürede sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz hafta Amerika›nın en çok okunan dergilerinden 
olan HOLA’ya kapak olan Neslihan Atagül dünyaca ünlü yıldızlarla aynı filmde yer alacak.

DÜnYaca ÜnlÜ isiMleRle 
aYnI PRoJeDe!neslihan aTaGÜl 

hollYWooD YolcUsU 2001-2003 yılları ara-
sında TRT 1’de yayınla-
nan Çiçek Taksi dizisinde 
Nuray adında bir polis 
memurunu canlandı-
ran oyuncu ve sunucu 
Gül Gölge, Çiçek Taksi 
dizisinin çekildiği yıllarda 
başından geçen ilginç 
olayı anlattı.

‘POLİSLER BENİ 
DURDURUP...’

Snob Magazin’den Arif 
Hür’ün haberine göre; 
Bir dönem ekranlarda 
fırtınalar estiren Çiçek 
Taksi dizisinde kadın 
polis memuru Nuray’ı 
canlandıran Gül Gölge, 
dizinin çekildiği yıllarda 
başından geçen ilginç 
ve komik olayları ilk kez 
anlattı.

Gölge, “Dizide rol 
aldığım dönemde trafikte 
aracımla seyir halindey-
ken trafik polislerimiz 
beni hep durdururdu. 
Polislerimizin senaryoya 

uyarlanabilecek başlarına 
gelen olayları bana anla-
tırdı” sözleriyle şaşırttı.

Sözlerini sürdüren 
Gül Gölge, “Çiçek Taksi 
dizisinde polis memurunu 
canlandırdığım dönemde 
trafikte ceza bile 
yedim. Aracımla seyir 
halindeyken trafikte 
kural ihlali yapmıştım. 
Beni çeviren polis 
arkadaşımız, ‘Meslektaşız 
bari siz yapmayın’ 
sözleriyle bana takılmıştı” 
dedi.

Gül Gölge, “Sizi yeni-
den ekranlarda görecek 
miyiz?” sorusuna, İnşal-
lah, güzel bir şey olursa 
neden olmasın?” yanıtını 
verdi.

Gül Gölge son yıllarda 
vaktinin büyük bir bölü-
münü oğulları Emir ve 
Ali ile geçiriyor. 28 Eylül 
1981 doğumlu olan Gül 
Gölge, yıllara meydan 
okuyan fiziği ve güzelli-
ğiyle dikkat çekiyor.

Başına öyle bir 
şey gelmiş ki...

Gül GölGe’den
yıllar sonra
gelen ÇiÇek
Taksi iTirafı!

Tüm okurlarımıza 
sevgi ve saygıyla... 

Eski ve tanınmış 
sanatçılar reklam 
konusunda 
ulusal gazetelere 
yönelorken yerel 
gazeteleri es 
geçebiloyorlar. 
Açıkcası bu 
durum beni baya 
üzmekte. Halbuki 
basın gücünü tam olarak 
arkanıza almanız demek, 
yerel ve ulusal medya 
ile birlikte basın gücü 
oluşturmak demektir. 
Tabi gazetecilik mesleği 
ve etiğiyle alakaları 
olmayarak konuya 
hakimiyetleri sadece 
reklam ve pr bazında  
olan bazı kişiler yerel 
gazetelerle anlaşıp işi 
her ne kadar ticarete 
dökse de onlar reklam 
sektörünün alt tabakası 
niteliğinde, dijital radyodan 
gazete sayfasına reklam 
pr için geçiş yapmaları, 
gazeteciliğin temelinde 
asla yer almayan birşeydir.

Yeni Çıkan Albüm ve 
Şarkılar üzerine

Son zamanlarda 
oldukça 
beğendiğim 
sanatçılardan 
Gülben Ergen 
yine şarkıları 
dile dolanan, 
muhteşem bir 
albüm çıkardı. 
Özellikle “Ben 
Buralardan 
Gidicem” şarkısı 

oldukça başarılı bir şarkı 
olmuş. 

Pop müziğin bir diğer 
ağır topu Ziynet Sali de 
3 yıldan sonra çıkardığı 
“Yaşam Çiçeği” isimli 
yeni albümü ile yine 
gözleri üzerine çeviren 
isimlerden. Beni mest eden 
yorumlarını dinleyince 
iddia ediyorum sizler de 
kayıtsız kalamayacaksınız. 
Bu arada “Benim O” ile 
Tuğba Yurt’u da anmadan 
edemeyeceğim. Twitter 
da BenimO adlı biskuvi 
ile sevenlerinin bol 
bol paylaşım yaparak 
sanatçıya desteklerini 
sundukları şarkısı da 
şimdiden gönüllerde yer 
etmiş.

 Bazı gazeteci olmayan 
gazeteciler

 H. Sedat 
Sarıkaya

Dinleyici ile buluşan, Edis’in son 
şarkısı, baharın müjdecisi Martılar 
dijital platformlarda gördüğü büyük 
ilgiyle zirveye yerleşti

Enerjik alt yapısıyla dinleyenleri 
dans ettiren, pozitif enerjisi ve sözle-
riyle herkesi mutlu eden Martılar tüm 
Türkiye’yi etkisi altına aldı. Müziğin 
nabzını tutan dijital platformlardaki 
listelere üst sıralardan giren Martılar, 
Apple Music Top 100’de 1 numara. 
Spotify Türkiye Top 50 listesinde de 
zirveyi kimseye bırakmayan Martılar, 
Spotify’da 2021’nin bir gün içinde 
en çok dinlenen şarkısı oldu. Edis’in 
başarısı bununla bitmiyor. Youtube 
Türkiye trendlerinde 4 numaraya 
kadar çıkan şarkı, dünya trendlerin-
de de 34&#39;üncülüğe yükseldi. 
&#39;Shazam&#39;lanan Türkçe 
şarkılar arasında yükselişe geçti. 
Fizy&#39;de ise &#39; En Çok Pay-
laşılan Şarkı&#39; oldu.

Sosyal medyada “Dinleyince yazın 
sıcağı ve plaj kokusu geliyor. Ülkenin 
Edis’in böyle bir şarkı yapmasına 
ihtiyacı varmış” yorumlarının yapıl-
dığı Martılar, Edis’in söz verdiği gibi 
herkese çok iyi geldi.

Şeker müzik yapım bünyesinde A. 
Kadir Şeker prodüktörlüğünde müzik 
dünyasına sunduğu “Yaranamazsın” 
isimli şarkısıyla yola çıkan Yücel 
Uçar’ın hedefi büyük.

Almanya’da yaşayan besteci ve 
yorumcu Yücel Uçar’ ın ilk tek-
li çalışması “Yaranamazsın” 
müzik sevenerle kavuşdu.

Klip çalışması kısa film 
tadında gerçekleşirken “Ne 

yaparsan yap kadınlara 
yaranamazsın” teması 
kısa bir hikaye ile klip 
çalışmasında anlatıldı. 
Başarılı sanatçı Yücel 
Uçar “Uzun zamandır 
haraketli, neşeli ve bir 
okadarda duygu içeren 

Şarkı yoktu, ben bunu ba-
şardım ve kulvarımıda hedef-
lerim büyük” dedi.

Almanya’nın yeni 
starı Yücel Ucar
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İZMİR’DE CENTRAL HOSPİTAL 
İLE SAĞLIK TURİZMİ BAŞLIYOR

20 yılı aşkın süredir İzmir’in 
ilk özel hastanelerinde biri 
olarak İzmir’in yeni kent merkezi 
Bayraklı’da sağlık hizmeti 
veren  İzmir Batı Anadolu 
Hastaneleri Central Hosptal’da 
sağlık turizmi başlıyor. İzmir Batı 
Anadolu Central Hospital Yönetim 
Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer 
Gürbüz, “ Çeşme Çiftlikköy’de 
bulunan Farm Otel ile birlikte 
hem sağlık hem tatil bir arada 
olabilecek” dedi. Kısa bir zaman 
sonra yeni normalleşme ile 
birlikte yurt dışı uçuşların yeniden 
açılacağını hatırlatan Op. Dr. Özer 
Gürbüz, sağlık turizmi çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.  

Tüm Önlemleri aldık 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu 
ve koronavirüse karşı alınmasa 
gereken önlemlerle ilgili olarak 
yayınlanan diğer yönetmeliklerdeki 
tüm önlemleri aldıklarını belirten 

Op. Dr. Özer Gürbüz, “ 
Çeşme Çiftlikköy’deki 
Farm Otel tüm 
bu önlemlere ve 
yönetmeliklere uygun 
olarak yeniden revize 
edildi. Sosyal mesafe 
ve hijyen kulları en üst 
seviyeye çıkarıldı. Tüm 
personel eğitimden geçirildi” 
dedi. 

Türkiye Tercih ediliyor

Op. Dr. Özer Gürbüz, “ 
Almanya basta olmak üzere tüm 
Avrupa’daki Türkler yaz tatillerini 
anavatanlarında geçirmek için 
Türkiye’ye geliyorlar. Almanya ve 
diğer Avrupa ülkelerinin Sosyal 
Güvenlik Kurumları Türkiye’deki 
SGK ile anlaşma yaptılar ve 
Türkiye’ye gelen vatandaşlarının 
acil durumlar hariç öncelikle 
devlet hastanelerinde tedavi 
edilmelerini arzu ediyorlar. Bu yol, 

yabancı sigorta kuruluşları 
için  daha ekonomik 

olsa da Türkiye’ye 
turistik ziyarete gelen 
kişiler için oldukça zor 
ve külfetli bir yoldur. 
Çünkü Türkiye de SGK 

hastaneleri çok yoğun 
olup tetkikler için 3-5 ay 

süre verilmektedir” dedi.  

niTelikli Sağlık hizmeTi

İzmir Batıanadolu Hastaneleri 
,Central Hospital ve Central 
Medıcal olarak, öncelikle Almanya 
dan gelen vatandaşlarımızın hem 
tatil hem sağlık kontrollerini kısa 
surede çözmeyi amaçladıklarını 
belirten Op. Dr. Özer Gürbüz, 
“ Hastanelerimizde açık kalp 
ameliyatları dahil her türlü 
tedavi yapılabilen tam teşekküllü 
hastanelerdir. Sağlık Bakanlığı 
tarafında ruhsatlıu ve akredite olup 
her 3 ayda bir denetlenmektedir. 

Her türlü sağlık sorunları haricinde 
saç ekimi, güzellik ve estetik 
uygulamalar lazer epilasyon, 
soprano buz lazer  gibi uygulamalar 
da başarıyla yapılmaktadır. Tüm 
branşlarda profesör, doçent 
ve uzman doktorlarla hizmet 
veriyoruz. Deniz manzaralı hasta 
odalarında hijyenik ortamda güler 
yüzlü personel ile nitelikli hizmet 
veriyoruz” dedi.
Fizik Tedavi hizmeTi

Yaşlı ve engelli vatandaşlar 
içinde tecrübeli bir kadro ile fizik 
tedavi ve rehabilitasyon hizmeti 
sunduklarını belirten Op. Dr. Özer 
Gürbüz, “Ayrıca diş tedavileri, 
güzellik estetik uygulamalar, 
tüm ameliyatlar, saç ekimi, kalp 
hastalıkları, obesıte cerrahisi, 
diyabet, sağlıklı zayıflama kürleri, 
Epilasyon, lazer uygulamaları, 
göz ameliyatları,kadın hastalıkları, 
estetik ve jinekolojik ameliyatlar 
başarıyla yapılmaktadır” dedi.  

Sağlık kurumlarımızda 
koronavirüS 
Önlemlerimiz

“Herkes koronavirüse karşı 
önlemini almalı ancak korkmama-
lıdır” diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, 
“ Koronavirüs hayatınızı değiştire-
bilir ancak sağlık hizmeti almanızı 
engelleyemez. Milletimizin sağlık 
hizmetlerinden mahrum kalmaması 
için çeşitli uygulamaları da hayata 
geçirdik” dedi. Op. Dr. Gürbüz hiz-
metleri hakkında bilgiler verdi. 

1-Temiz Alan Uygulaması: 
2-Central Medical’de Sadece 

Temiz Poliklinik:
3- #EvdeKal Biz Gelelim 

uygulaması:
4-E-Doktor Uygulaması: 
5-Ön Tanı Tetkikleri:
6- Emekli Ve 60 Yaş Üstüne Fark 

Ücreti Yok: 
7- Mobil Sağlık Hizmeti:
8-7/24 Aktif Kalp Ve Kadın 

Doğum Merkezi:

müzik, televizyon ve sanat ca-
mianda pek çok ünlüyle birlikte 
yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, 
istanbul gece hayatına kazandırdığı 
mekânlar ses getiren sosyal sorum-
luluk kampanyaları ve aldığı sayısız 
ödülle adından sıkça söz ettiren ileti-
şim danışmanı Özgür aras yeni mar-
kası ‘sararugzo’ yu satışa çıkardı…

Pandemi döneminde sanat dün-
yasının durmasına rağmen üretmeye 
devam eden Özgür aras, 5 ay stüd-
yo zei ‘de seramik hocası zeynep 
Poyraz ‘dan özel dersler alarak, 
kendi tasarımlarını yapmaya başladı. 
Özgür aras, kendi tasarlayarak üret-
tiği seramikler ve porselenlerle çay 
ve kahve setlerini kurduğu “sararug-
zo” markası ile satışa çıkarttı.

üç ayrı serisinde ünlü ressam 
renan kaleli‘nin üzerlerinde eserle-
rinden oluşan çay ve kahve setleri-
nin çıktığı an itibariyle online satış 
sitelerinde gördüğü yoğun ilgiden 
oldukça memnun olan Özgür aras 
markası için  “yolumuz muhabbetten 
geçiyor. Başlangıç ve varış noktamız 
bol sohbet içeriyor. Sanat ile ilişki-
miz derin, ulaşılabilirliğini arttırmak 
ise gayemiz.  iletişimin ağını ge-
nişleterek, sanat ile kurguladığımız 
markamızı her eve, ofise, yaşam ala-
nına sokmak istedik. Çay ve kahve 
setleriyle başladığımız bu yolculuk, 
muhabbeti içeren çok çeşitli ürün 
gruplarıyla devam edecek.”

Birçok ünlü isminde yoğun ilgi 
gösterdiği Özgür aras‘ın seramikler 
çay ve kahve setleri arasında “aşk 
ve kalp” adını verdiği serisi en çok 
satan parça oldu. Özgür aras, ‹Beni 
işim iletişim. yıllardır tecrübe ettiğim 
şey sevmek ve aşık olmak insanın 
mayasında var. hatta bu duygular 
mantığımızın da önüne geçebiliyor. 
Bana göre aşk, hayatımızın vazge-
çilmez bir parçası. Bu nedenle de 
aşk acısı yaşayan pek çok insan, 
aynı şeylerin tekerrür etmesini göze 
alarak, yeni aşklara yelken açıyor. 
zira aşksız bir hayatta hep bir şeyler 
eksik kalıyor. o yüzden de günlük 
hayatlarında hep hatırlasınlar onlara 
hatırlatıcı olsun diye “aşk ve kalp” 
serisini ürettim. Gelen mesajlar ve 
satışlar doğru yolda olduğumu gös-
teriyor’ dedi.  

Özgür›ün 
tasarımlarına 
büyük ilgi...

Özgür›ün 
tasarımlarına 
büyük ilgi...
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Tüm Uzmanlar ve Emeklileri 
Derneği üyeleri Bakırköy Özgürlük 
Meydanı’nda basın açıklaması yaparak 
sorunlarını dile getirdiler. Dernek adına 
basın açıklamasını okuyan (TUZED) 
Genel Başkanı Ömer Doğan, uzman 
çavuşların sıkıntılarının giderilmesi 
için atılan adımları çok değerli 
bulduklarını, fakat yine de yetersiz 
kalındığını söyledi. TUZED yönetim 
kurulu ve bölge başkanlarının da 
katıldığı basın açıklamasında Doğan, 
Uzman çavuşların sözleşme belasından 
kurtulmak ve muvazzaf olmak 
istediğini ifade etti.

 Uzman çavuşların, alım amacı dışında, 
çaycılık, kalorifer kazancılığı, bulaşıkçılık 
yapmak İstemediklerini kaydeden Doğan:” 
Arkadaşlarımız atama yönetmeliği olmadan, 
aile birliği olmadan görev yapıyorlar, diğer 
askeri personeller gibi sevdiklerimizle ile birlikte 
yaşamak istiyoruz. Sağlık yönetmeliği olmadan 
görev yapıyoruz, sağlık yönetmeliğinde uzman 
çavuşlar için açıklayıcı maddeler olmalı, 
örneğin şuan aramızda annesine böbreğini 
verdiği için meslekten atılan Uzman Çavuş 
Mağduru Yılmaz ölmez  kardeşimiz bulunuyor. 
Sırf annesine  böbreğini verdiği için görevinden 
atıldı. Kendisinin yeniden görevine dönmesini 
istiyoruz.” dedi. 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı sosyal 
tesislerden yararlanamadıklarını da belirten 
Doğan: ”Ailemizle birlikte sosyal tesislerden 
ve ordu evlerinden diğer rütbeli personel olan 
subay ve astsubaylar gibi yararlanmak bizimde 
hakkımız değil mi?” diye sordu. Lojman 
kontenjanların yeniden düzenlemesini ve 
adil bir şekilde lojman tahsilatın yapılmasını 
istediklerini ifade eden Doğan.” Kontenjan 
şu an subaylar için  yüzde 55, astsubay 
yüzde 45 ve maalesef uzman çavuş yüzde 5 
şeklindedir. Astsubaylığa geçiş yüzdelerinin 
artırılmasını istiyoruz.  Uzman çavuşların okulda 
geçen süreleri yetersizdir. Bu sürelerinin Milli 
Savunma Üniversitesi ile istişare ederek 2 yıl 
uzman çavuş Meslek Yüksek Okulu olmasını 
istiyoruz.” diye konuştu. Uzman çavuşlara da 
3600 ek gösterge verilmesini  beklediklerini 
söyleyen Doğan, 6000 sayılı kanun mağduru 
olanların, ve açıktan emekli edilen uzman 
çavuşların  mağduriyetlerinin de devam ettiğini 
kaydetti.

Tüm Uzmanlar ve Emekliler Derneği 
Genel Başkanı olarak Bugüne kadar 
yapmış olduğumuz mücadele Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nde görev yapan ve emekli olan tüm 
uzman çavuş kardeşlerimizin özlük haklarının 
iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi 
yönündedir  bu mücadelemiz 3269 sayılı 
uzman erbaş kanunu düzelince uzman çavuş 
kardeşlerimizin mağduriyeti bir nebze olsun az 
alıncaya kadar devam edecektir

Milli Savunma  Bakanlığı ve İçişleri bakanlığı 
bünyesinde yaklaşık olarak iki yüz bin uzman 
erbaş istihdam edilmektedir. Bu vatan sevdalısı 
milletin öz evladı olan gençlerin özlük hakları 
yetersiz dir.

Gelin, bu uzman erbaşların sözleşmelide 
olsa özlük haklarını insana yakışır bir şekilde 
düzelterek  gelecekte ne olacağım kaygılarını 
ortadan kaldıralım. Özlük haklarındaki 
eksiklikler ve adaletsizliklerden bir kaçına 
değinmek istiyorum.
1SİVİL MEMURLUK SORUNU

6000 sayılı kanun mağduru arkadaşlar var 
bu arkadaşlarımız 45 yaşına geldikleri gün 
emekli hakkını kazanamadık ları için Milli 
Savunma Bakanlığı bünyesinde sivil memur 
olarak görev lendirileler bu arkadaşların 
içerisinde bir gün dahi sivil memurluk 
görevi yapan var Altay 1 yıl yapan var bu 
kardeşlerimize hiçbir hak kaybının olmayacağı 
söylenmesine rağmen bu kardeşlerimiz emekli 
edilirken devlet memuru statüsünde emekli 
edildiler en düşük devlet memuru maaşı 
bağlandı ellerindeki uzman çavuş kimlikleri 
alındı ellerindeki yeşil pasaportlar alındı sosyal 
tesislerinden ve orduevlerinden faydalanma 
hakların hepsi tamamen alındı Şu an emsali bir 
uzman çavuştan  bir sivil memur emeklisi olan 
kardeşimiz 750 TL daha eksik maaş almaktadır 
aldıkları emekli sandığındaki tazminatlar yine 
düşük olmuştur. Maaşlar ve tazminatların 
ödenmesini istiyoruz.
2 SİLAH SORUNU

Ayrıca uzman çavuşlara eğitim süresi 
bittikten sonra subay ve astsubaylara verilen 
ilk nasip istihkakı silah dediğimiz silah 
verilmemektedir Ayrıca subay ve astsubaylara 
verilen zati Demirbaş silah Hakkı uzman 
çavuşlara verilmemektedir uzman çavuşlar 
kendi ceplerinden Makine Kimya Endüstrisi 
kurumunda silah almaktadırlar bu silahın da 
taşınması tamamen Amir insiyatifinde Birlik 
Komutanlığı insiyatifindedir silahlı kuvvetlerde 
görev yapıp her türlü silahı en etkin şekilde 
kullanabilen bu kardeşlerimize devletimizin 

ilk nasıl silah ve zati Demirbaş silah vermesini 
istemekteyiz.
3 SAĞLIK SORUNLARI

Bir yıl içerisinde 90 gün istirahat ve 
hava değişimi alan uzman erbaşın Türk 
silahlı kuvvetlerinden ilişiği kesiliyor. 
Karaciğerinden babasına parça verdi diye 
uzman erbaşın sözleşmesi fesih edilmiştir. 
Sağlık yönetmeliğinde subay ve astsubaylara 
tanınan tedavi olma hakkının Uzman çavuşlara 
da verilmesini Ayrıca uzman çavuşlardan 
rahatsızlanan olanların sınıf ve branşının 
değiştirilerek daha uygun kadrolarda 
görevlendirilmesini.
4 KIDEMLERİN RÜTBEDEN 
SAYILMASI 

Uzman erbaşları kendi  aralarında astlık 
ve üstlük münasebeti yoktur. Yirmi yıl önce 
başlayan uzman erbaşla yeni göreve başlayan 
uzman erbaş arasında hiçbir fark yoktur ve 
aynı maaşı almaktadırlar. Her üç yılda aldıkları 
kıdemin rütbeden sayılarak, astlık üstlük 
münasebetleri ve aldıkları maaş ve tazminatlar 
buna göre düzenlenmelidir.
5 BASKI MOBING

Uzman erbaşların alım amacı, devamlılık 
arz eden teknik ve kritik kadro görevlerinde 
istihdam edilmek üzere alınmışlardır. Görevleri 
Savaşmak ve vatan bekçiliğidir. Her şeye para 
bulan devletimiz bu tür görev harici işlerin 
dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle de yapılması 
konusunda da para bulacağına eminiz. 6 
ATAMA SORUNLARI

Uzman erbaşların atama yönetmeliği 

yoktur aile götürülemeyecek garnizonlarda 
subay ve astsubaylar iki yıl görev yaparken 
uzman erbaşlar bu bölgelerde dört ile beş 
yıl arasında görev yapmaktadırlar.  Subay 
ve astsubaylar  doğu garnizonlarına üçüncü 
gidişlerinde tazminat alırlarken uzman 
erbaşlar bu tazminatlardan faydalandırılmaları 
atama yönetmeliğinin olmayışından dolayı 
çok uzun yıllar sonra tazminat hakkını  elde 
etmektedirler.
7 EĞİTİM SÜRESİ

Kısa bir eğitim verilerek terörle mücadele 
bölgesine gönderilmektedirler. Tıpkı yükümlü 
erler zamanında aldırılan acemi eğitimi kadar. 
Profesyonel  bir ordu istiyorsak, uzman erbaş 
eğitimi  en az bir yıl  verilmeli, her türlü 
tatbikatın her türlü olayların nasıl meydana 
geldiği yaşandığına dair eğitimlerin verilmesi 
nazarı eğitim teorik eğitim pratik eğitim Genel 
kültür eğitimi genel görgü kuralları ve akla 
gelebilecek her türlü savaş eğitiminin subay 
ve astsubayların aldığı eğitime yakın eğitim 
verilmelidir.
8 ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ

Silahlı kuvvetler bünyesinde şu anda 
Uzman çavuşların büyük bir bölümü önlisans 
mezunu olmakla birlikte uzman çavuşluktan 
astsubaylığa geçiş ücretleri %5 nerdedir biz 
bu oranın en az %50 lere gelmesi ve Uzman 
çavuşların da hedeflerinin olmasını Ayrıca 
uzman çavuşlardan belli bir görev süresini 
tamamlayanların aldıkları sicil puanları 
yaptıkları görevler dikkate alınarak 7 yıldan 
itibaren yapılacak bir Sınavla muazzaf 
olmalarını kadroya getirmelerini bu şekilde 

de Uzman çavuşların moral motivasyonunun 
görev bağlılıklarını daha da artıracağını 
düşündüğümüz için Uzman çavuşlara kadroya 
geçiş hakkı verilmesini istiyoruz
9 3600 EK GÖSTERGE

Uzman çavuşlara verilen ek 
göstergenin 3600 olmasını istiyoruz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge 
verilecek dedi devlet memurlarının içerisine 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 3600 ek gösterge 
almayan tek kesim uzman çavuşlar Iğdır 
bu haktan Uzman çavuşların da faydalandır 
bulmasını talep etmekteyiz
10 RÜTBE SPOLET SORUNU

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev ya-
pıp tek spoleti olmayan zümre uzman çavuşlar 
Iğdır Ayrıca Uzman çavuşların harici üniforma-
daki rütbeleri kırmızı renktedir Bu da uzman 
çavuşları toplum içerisinde Subay ve Astsu-
bay rütbe işaretlerinden farklı bir pozisyonda 
göstermektedir Bu da Uzman çavuşların moral 
motivasyon olarak olumsuz yönde etkilemek-
tedir Rütbe ve sporet işaretlerinin düzenlenerek 
çağımıza uygun bir şekilde rütbe ve spolet 
işaretlerine kavuşmalarını istiyoruz 
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İbrahim Tatlıses’in kızı 
Dilan Çıtak’a saldırı! 

Olay Nişantaşı’ndaki 
güzellik merkezinde mey-
dana geldi. Yabancı uyruklu 
oldukları öğrenilen dört kişilik 
grup güzellik merkezinde 
bakım yaptırdı. Bir süre sonra 
taraflar arasında bilinmeyen 
nedenle tartışma çıktı.

Olayda güzellik merkezin-
de çalışan bir görevli darp 
edildi. Dükkanda olan Dilan 

Çıtak sokağa çıkıp polisler-
den yardım istedi. Polislere 
yaşanan kavgayı anlatan 
Çıtak, ‘kapıları tekmelediler, 
yabancı uyruklulardı’ ifadele-
rini kullandı. Koşar adımlarla 
karakola giren Dilan Çıtak 
Tatlıses, “Tırnakçı dükka-
nıma saldırdılar. Şikayetçi 
olmaya geldim. Bir çalışanı-
mız ağır yaralı” dedi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses›in kızı Dilan Çıtak, 
Nişantaşı›ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. 

Hande erçel 
aşk iddiasını yalanlamadı

Ekranların sevilen 
dizisi Sen Çal 
Kapımı’da Kerem 
Bürsin ile başrolleri 
paylaşan Hande Erçel, 
bir süredir devam eden 
aşk iddiaları sorularının 
hedefi oldu. Hande 
Erçel kiminle birlikte? 
Kerem Bürsin mi? Murat Akdoğan mı?

Adı uzun süredir Sen Çal Kapımı 
dizisindeki partneri Kerem Bürsin’le 
anılan Hande Erçel’in iş insanı Murat 
Akdoğan’la yeni bir aşka yelken 
açtığı gündeme gelmişti. 

Bu sabah cilt bakımı 
çıkışı görüntülenen Erçel 
hakkında çıkan aşk iddiasını 
yalanlamadı. Muhabirlerin 
ısrarlı sorularını yanıtsız 
bırakan Hande Erçel daha 
sonra aracıyla uzaklaştı.
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