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İYİ BİLİG
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI

EN GÜZEL MİRAS AHLAKTIR
Bu yıl Ramazan her yıldan farklı, biraz
buruk geçiyor. Kalabalık sofralar yerine
evimizde çekirdek ailemizle yapıyoruz
iftarımızı...Sevdiklerimizden ayrıyız bu
yıl sevgiliden uzak.
Şükretmekle
beraber
sorgulamamız
gereken o kadar çok şey var ki;
Çevremize, doğamıza, etrafımızdaki
insanlara
yeterince
saygı
gösteremediğimizi adeta kanıtladı bu
dönem bizlere.
Kenetlenmeye
ne
çok
ihtiyacımız
olduğunu, hiçbir illeti 'BİR' olmadan
yenemeyeceğimizi gördük hep beraber.
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Doğanın biz insanlar olmadan kendini
mucizevi bir şekilde iyileştirebildiğine
tanık olduk.
Gelin bu Ay kendimizi, ahlakımızı
değerlendirdiğimiz bir Ay olsun, hiçbir
şey eskisi gibi olmasın, sevgiyle
birbirimizi kucaklamayı, kabullenmeyi,
doğaya saygı duymayı öğrenelim,
öğretelim çocuklarımıza...
Gün, ahlak, saygı, anlayış, sevgi günü;
sarılalım değerlerimize,
Ramazan'ımıza.
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AV. ALPER AKDOĞAN
İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE BAŞKANI

Kıymetli Okurlar;
İYİ BİLİG’in ikinci sayısına hoş geldiniz.
Bu sayımızda da sizlere Covid-19 pandemisinin
gölgesinde sesleniyoruz. Hepimiz imkanlarımız
doğrultusunda salgının bir an önce kontrol altına
alınıp hayatımızın normal seyrine dönmesi için
evlerimizde kalmaya devam ediyoruz.
Nisan ayının son haftası hepimiz için buruk geçti.
Bu yıl 100’üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Ramazan ayına
karantina şartları altında girdik.
Millet egemenliğinin en yüksek seviyede temsil
edildiği Büyük Atatürk’ün bizlere en önemli mirası
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin nice yüz
yıllar görmesi temennimizdir. Son Anayasa
değişikliğiyle birlikte getirilen Cumhurbaşkanlığı
Hükümet sistemiyle birlikte yetkileri ve etkiniliği
azalsa da Milletin iradesinin yegane tecelligahı
olarak
gördüğümüz
yüce
meclisin
kuvvetli
parlamenter sistemle tekrar gücüne kavuşması için
her zaman ve her zeminde çalışmalarımıza devam
edeceğiz.

Bu sayımızda da ilginizi çekecek birçok konuya yer
verdik. Bizler için siyaset, salt siyasete dair konular
üzerinde fikir beyan etmekten ibaret olmayıp,
günlük hayatımıza ilişkin konularda veya siyaset
dışı alanlarda da yurttaşlarımızın ilgi ve taleplerine
cevap verme alanıdır. İYİ Parti ülkemizin
karşılaşacağı
her
zorlukta
yurttaşlarımızın
yanındadır ve verilecek her türlü göreve hazırdır.
İYİ BİLİG hakkında görüş ve önerilerinizi, ayrıca
bültenimizde yer almasını istediğiniz konuları
iyibilig@iyipartikadikoy.org adresine iletebilirsiniz.
Sağlıklı ve İYİ günlerde görüşmek üzere...

Ramazan ayı yurdumuzun her köşesinde güzel geçer
fakat İstanbul’da yaşanan ramazanın tadı bir
başkadır. Belki benim gibi hayatının belirli
dönemini Anadolu kentlerinde geçiren kişiler bu
tadı daha kolay fark eder. Selatin camilerinden
okunan ezanlarla açılan toplu iftarlar, boğaz
kıyısında, tarihi yarımada da düzenlenen iftar
sonrası
etkinlikler
manevi
dünyamızda
hissettiğimiz duyguların yoğunluğunu daha da
arttırır. Bu sene bu etkinliklerden yoksun bir
şekilde idrak ettiğimiz ramazanda, sevdiklerimizle
birlikte geniş iftar sofralarında beraber olamasak da
herkesin evinde ailesiyle iftarını yapabilmesi için
sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz.
Bu sayımızla başladığımız BİR İYİ köşesiyle
partimizin yöneticilerini sizlere buluşturacağız.
Onları daha yakından tanıyacağınız ve gündeme
ilişkin görüşlerine yer verdiğimiz bu köşenin ilk
konuğu İl başkanımız Sayın Buğra Kavuncu’yla
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de
okurken keyif alırsınız.
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AV. ALPER AKDOĞAN

SAYFA | 03

MERAL AKŞENER

İYİ BİLİG SAYI : 1
İYİ BİLİG SAYI : 2

GENEL BAŞKANIMIZ MERAL
AKŞENER'DEN SATIR BAŞLARI
DERLEYEN AYKUT YAREN
Bu pandemi size ne öğretti?
İnsan olmayı insanlığımızı hatırlattı.
Kadın olmanızdan dolayı siyasette zorlanıyor
musunuz?
Eskiden zorlanmazdım. Şimdilerde gelişen bir dil
oluştu artık bu dille tüm kadınlar adına mücadele
ediyorum.
Sizce sokağa çıkma yasağı nasıl olmalıydı?
11 Şubat’taki grup toplantımızda bu konulara
değindim.
Tedbirlerin
çok
hızlı
alınması
gerektiğini orada söyledim. 3 haftalık zorunlu
karantina en başından yapılsaydı çok daha hızlı yol
alınmış olacaktık.
Yurt
dışına
yapılan
yardımları
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İspanya,
İngiltere
ve
Fransa’ya
yapılan
yardımların bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz
dönemde olması uygun olmamıştır. Ama kardeş
Kırgızistan için aynı şeyi söylemem.

Sn. Erdoğan vatandaştan İban numarası
istedi
ya o yardım yaptığı ülkeler
vatandaşının İban numarasını istedi.
Bu
ülkede
ENSAR
ve
TÜRGEV
yardım
kampanyaları
yaptı.
İstanbul
ve
Ankara
Büyükşehir Belediyeleri neden yapamasın!
Ben İçişleri Bakanı’yken asla medyaya baskı
uygulamadım,
o
zamanın
hükümetleri
de
uygulamazdı. Türkiye’de Kartel Medyası sözünü
90’lı yıllarda ilk kullanan benim!

Biz İyi Parti olarak, HDP’yi PKK terör
örgütünün yanına konumlandırıyoruz. Ama
seçmen hiçbir zaman hiçbir siyasi partinin
tapulu malı değildir.
Güneydoğu’daki sade vatandaştan oy aldım.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şırnak’tan 4500,
Diyarbakır’dan 8.000 şahsıma oy aldım. Bunu çok
önemsiyorum.
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Terör suçları ve kadına şiddet ile ilgili suçlarda
idam cezasının olması gerektiğine inanıyorum.
Gencecik
evlatlarımızın
canına
kasteden
teröristlerin ve kadınları hunharca katleden
canilerin idam edilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Cumhurbaşkanı
seçilseydim.
Bugün
Parlamenter Sisteme geçmiştik, ülke nefes
almış ve rahatlamıştı, demokrasi ve hukukun
çarkları çalışmaya başlamıştı. Tam bir
“Hukuk Devleti” olmuştuk.
Siyasi partileri
seçmendir!

birleştiren

yöneticiler

değil

Siyasi hayatımın en kara gecesi 16 Nisan 2017 günü
yapılan
referandumun
sandık
sonuçlarının
açıklandığı gecedir. O sonuçlar şaibeli olarak
“HAvet” çıktı mühürsüz oylar sayıldı ve daha bir
sürü şey! O gün hayır çıksaydı bugün Türkiye çok
çok başka bir yerdeydi.

Ben ve benim
projesiyiz.

gibiler

CUMHURİYET

Benim yolculuğum bir Türkiye yolculuğu bir Türkiye
hayali bu hayalimden asla vazgeçmeyeceğim.
Ülkemizi layık olduğu yerlere mutlaka ulaştıracağız.
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İYİ PARTİ KADIKÖY İLÇE
BAŞKANLIĞININ
FAALİYETLERİ:
MURAT NOYAN
“Pandemi Hayatı” diye adlandırabileceğimiz bu
günlerde hemen herkes bir şekilde bu duruma
adapte olmaya başladı. Şüphesiz ki bu adaptasyon
toplumun her kesiminde çeşitli faktörlere bağlı
olarak farklılıklar arz etmektedir. Partimiz ve
Kadıköy İlçe Başkanlığımız olarak biz İYİ’ler,
olağanüstü olsun ya da olmasın her dönemde
“Dezavantajlı
Gruplara”
destek
olmayı
imanımızdan gelen bir ödev olarak Parti Kuruluş
Felsefemize nakşetmiş vatan millet sevdalılarıyız.
İşte tam da bu saikle bu olağanüstü günlerde ilçe
sınırlarımız içerisinde yardıma ihtiyacı olan
herkese ulaşmayı kendimize görev bildik.
İl Başkanlığımızın ve İlçe Bağışçılarımızın büyük
desteği ile erzak kolilerimizin dağıtımı birebir ev
ev tespitle ve teslimle devam etti. Bu erzak
kolilerinin alımı için ilçemizde bir “satın alma
komisyonu” kuruldu. Bu komisyon büyük bir
titizlikle tedarikçi araştırması ve karşılaştırması
yaparak ilerledi. Yapmış olmak için değil
gerçekten ihtiyacı olanlara destek olmak için
yaptığımız yardımlar Ramazan ayının güzel iklimi
ile birleşerek daha bir hız kazandı. Buradan maddi
destek olan ve dağıtımda çalışan tüm dava
arkadaşlarımıza en içten şükran ve sevgilerimizi
sunuyoruz. Sağ olsunlar! Var olsunlar!
Bu günlerin bizlere hatırlattığı en önemli
değerlerden biri de daha çok kitap okumak
olmuştur. Bu vesile ile ziyaret eden herkesin
istifade etmesi amacı ile ilçe merkezimize yakışır
bir kitaplık yapma kararı almış bulunmaktayız.
Burada bir taraftan kitap değiş tokuşuna imkân
sağlanırken diğer taraftan pandemi sonrası okuma
günleri tertip edilecektir.
Yine bu süreçte tüm üyelerimiz bir arama ekibi
tarafından tek tek aranarak halleri ve hatırları
sorulmuştur. 65 yaş üstü partililerimizin ise
ihtiyaç
duyduğu
bazı
konularda
yardımcı
olabilmek adına mahalle teşkilatlarımızdan birçok
arkadaşımız görev almıştır.
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İlçe Binamız ilk günden bu yana hiç kapanmamış ve
görevli arkadaşımıza vatandaşlarımızdan gelen tüm
talepler anında üst makamlara iletilerek gerekli
aksiyonlar alınmıştır.
Büyük Türk Milleti tarih boyunca zor zamanlarda
birlik olmayı, gadre uğrayana destek olmayı,
ezilenin yanında olmayı ve haksızlık karşısında
mızrak gibi dimdik durmayı her zaman bilmiştir.
Biz bu idrakla yurt genelindeki tüm dava
arkadaşlarımızla
durmadan
çalışmaya
devam
edeceğiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da
Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in “Ekmeğini
dünyanın dört bir yanında kazanan ALBAYRAK’IN
evlatlarına selam olsun!” sözleri ile sesleniyor ve
gurbet ellerde asla yalnız olmadıklarını buradan
haykırmak istiyoruz.
Ne Mutlu Türk’üm diyene!

Cumhuriyetin temel değerlerine sıkı sıkya
bağlı olmamız ve kenetlenmemiz gereken bu
günlerde ben de omuz vermek istiyorum
diyorsanız lütfen partimize üye olun.
Sizinle birlikte +1 daha güçlü olacağız...
Üye
olmak
için
tıklayabilirsiniz:

aşağıdaki

bağlantıya

https://iyiparti.org.tr/
Kadıköy ilçemizle ilgili haberlere ulaşmak için
aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz:
http://www.iyipartikadikoy.org/

SAYFA | 05

BİR İYİ

İYİ BİLİG SAYI : 2
İYİ BİLİG SAYI : 2

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI :
BUĞRA KAVUNCU
Ülkemizin en zor dönemlerinde Türk Milleti yine “adeti”
bozmadı ve bağrından bir yiğit Anadolu Kadını çıkardı.
Sn. Meral Akşener’in liderliğinde ve OHAL sürecinde
kurulan İYİ PARTİ Türk Milleti’nin, gençliğinin,
dinamizminin, saflığının, dürüstlüğünün, mertliğinin ve
enerjisinin toplandığı yeni cazibe merkezi oldu. İşte bu
partinin genç ve dinamik İstanbul İl Başkanı Sn. S. Buğra
KAVUNCU bu hafta bizleri kırmayarak sorularımıza açık
yüreklilikle cevaplar verdi.
Sn. Başkanım,
Öncelikle bu salgın döneminde ev yaşantınızdan
bahsedebilir
misiniz?
Ayrıca
pandeminin
siyasi
çalışmalarınıza ne gibi yansımaları oldu? Zamanının
çoğunu evde geçirenlere önerileriniz nelerdir?
Salgın öncesi yoğun bir siyasi gündemimiz ve
faaliyetlerimiz vardı. Bundan dolayı eve ve aileme vakit
ayıramıyordum ama şimdi birlikte güzel zamanlar
geçiriyoruz. Bu arada mümkün olduğunca ev işlerine
yardımcı oluyor ve çocuklarımla vakit geçiriyorum.
Pandemi tabii ki siyasi çalışmalarımızı aksattı; fakat sanal
da olsa toplantılarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Salgın sonrası ekonomik açıdan zorluk yaşayan
vatandaşlarımız için İl Başkanlığı olarak, partililerimizin
ve hayırseverlerin katkılarıyla yardım kolileri hazırlattık.
Onları ilçe başkanlıklarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza
dağıtıyoruz. Ayrıca “Tecrübe Konuşuyor” ismiyle bir
program da başlattık. Bu programda çok değerli ve
tecrübeli isimleri ağırlıyor, onlarla karşılıklı sohbet
ederek keyifli bir muhabbet gerçekleştiriyoruz. Gündelik
yaşamla beraber siyaset de sanal platforma geçti, biz de
elimizdeki imkânlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Sizce pandeminin ilerleyen dönemde dünyadaki siyasal,
teknolojik, ekonomik ve benzeri kavramlara etkileri neler
olacak?
Bu
konuyla
ilgili
gümrük
duvarlarının
yeniden
yükseleceği, korumacılığın artacağı ve ülkelerin içe
kapanma süreci yaşayacağına dair yorumlar yapılsa da
bilimin ve tekniğin öneminin daha net anlaşılacağını ve
dünyanın bu eksende yeni bir yöne gireceğini
düşünüyorum.
Sivil
toplumun,
demokrasinin
ve
kalkınmanın eş zamanlı olarak gerçekleştiği ülkeler bu
salgın sürecini yönetmede başarılı oldu. En başta Çin,
demokrasinin bulunmadığı bir ülke olarak salgını dünyaya
geç duyurdu ve gerekli önlemleri alıp ülkeleri uyarmakta
yetersiz kaldı.
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BUĞRA KAVUNCU
Çünkü totaliterliğe varan bir yönetim söz
konusu. Daron Acemoğlu’nun Dar Koridor isimli
son kitabında da bu aktarılıyor. Bunlardan
bütün dünyanın ders alması gerekiyor. Ne kadar
uğraşırsanız uğraşın bir dinamik olmayınca
diğerleri de sekteye uğruyor. Kalkınmayla
birlikte demokrasinin gerekliliklerinin yerine
getirilmesi, ülkelerle birlikte dünyayı da refaha
ulaştıracak ve bugün gördüğümüz, başta gelir
adaletsizliği olmak üzere temel sorunlar ortadan
kalkacaktır.
Buna ilaveten daha özelde pandeminin Petrol
fiyatları,ekonomik kaynakların kullanımı, tarım
ve üretim politikalarına etkileri neler olabilir?
Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi zaten bir
süredir gözlemlenen bir durumdu. Dünyada
popülizmin yükselişiyle birlikte sosyal ve
ekonomik yaşamda da önemli değişimler söz
konusu. Şu an, salgının etkisiyle birlikte
tartıştığımız öncelikli konu gelir adaletsizliği.
Küresel bir salgının yarattığı etkiyle milyonlarca
insanın işsiz kalması ve ihtiyaç sahibi haline
gelmesi, kapitalizmi ve küresel ekonomik
sistemi de sorgulamaya açıyor. Ayrıca üretimin
ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor ki en
başta tarım geliyor. İnsanlar evlerinde ekmek,
pide yapabildiklerinin farkına vardı.
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Zorunda kalındığında insanların elinden her iş gelebilir fakat işi bu noktaya bırakmamak adına sağlam ve
şeffaf bir ekonomik yönetim süreci gerekiyor. Bunun temeli de yeniliğe ve üretime odaklanmalı, bunları
temel almalı. Arz talep dengesinin, ekonominin rayına oturması için tekrar bir ritme bir dengeye kavuşması
lazım. Bu ilk etaptaki en öncelikli sorun. Devletler bu dengenin tesisi için tedbir almak ve bir takım teşvik ve
destekler sağlamak zorundalar. Tabii burada da, ekonomisi yeten ve nefesi güçlü ülkeler daha avantajlı
duruma geçiyor.
Peki bu sürecin yönetsel-ekonomik sistemlere etkileri neler olabilir. Sizce dünya olarak yeni bir karma ekonomik
sisteme geçiş aşamasında mıyız?
Salgın başta sağlık ve sosyal hayat olmak üzere bütün dünyada çok önemli alanları etkiledi. Buna tabii ki
ekonomi de dâhil fakat kesin konuşmak için biraz erken bir süreç oldu. Dünya bundan sonra elbette ki Covid19 gerçeğiyle yaşayacak ve olası salgınlara, hastalıklara hatta biyolojik saldırılara hazırlık yapması gerekecek.
Fakat küresel çapta bir değişiklik için konuşmak zorlayıcı bir yorum olur. Gümrük duvarlarının yükselmesi ve
içe kapanma ihtimali de olası; zaten bu süreç popülizmle birlikte bir süredir devam ediyor. Fakat öte yandan
küreselleşme gerçeği de her ne kadar reddedilirse edilsin ya da başarısız olduğu iddiaları ortaya atılsın, bir
gerçek olarak önümüzde duruyor. Geleceğe dair bu anlamda bir tahmin yürütmek zor; biraz da ülkelerin
tercihlerine bağlı bir süreç olacak. Küreselleşme belli bir düzeye geldi. Ok yaydan çıktı. Geri dönüşü zor.
Çin’in, dünyaya malını serbest dolaştırmadığınız sürece ayakta kalması zor. Güney Kore’nin elindeki marka
değeri olan şirketler var ancak bunlar dış dünyaya açılabildiği ölçüde kıymetli. Tedarik zinciri birbirine
entegre olmuş bir dünya var karşımızda. Bunu muhafaza etmek isteyecektir global sistem.
Buradan Türkiye gündemine gelirsek süreçle ilgili muhalefet partilerin söylemleri ve muhalefet parti
belediyelerinin çalışmaları ile siyasal iktidarın bunlara karşı takındığı tavrı hakkında neler söyleyeceksiniz?
Covid-19 sonrasında Türkiye’de siyaset konuşmaktan ziyade milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak, taşın
altına elimizi siyaset konuşulmadan koymak isterdik. Fakat buna müsaade edilmedi. İktidar, büyükşehir
belediyelerini karşısına alarak aslında milletin iradesini karşısına alıyor ki bunu 31 Mart’ta da yaptılar ve
sonuçlarını gördüler. Buna rağmen bir iyiliği engellemek, yardımın yapılmasına mani olmak insanlık
ayıbıdır. Kötü bir şey yok, zararlı bir faaliyet söz konusu değil, yardımları niye engelliyorsunuz? Başta
İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyeler bu süreçte başarılı bir yönetim ortaya koydu, bunu kabul etmek ve
ortak bir iş birliğiyle süreci yürütmek gerekiyordu. Belediyeler bu çağrıyı da Sayın Cumhurbaşkanı’na yaptı.
Bunlar bu ülkenin insanı, vatandaşlarını düşünen her yönetim gibi üzerlerine düşen neyse onu yapacaklar.
Bunu biz de yapıyoruz. Fakat siz devlet olarak bir maske dağıtmayı bile beceremeyip, yapılan yardımlara da
siyasi gerekçelerle engel oluyorsanız burada iyi niyet yoktur. Mevcut iktidar son 18 yıldır yolsuzluğu yok
etmek yerine, yönetmeyi tercih etti. İhtiyaç sahibine yardım ulaştırmak da bu stratejinin temel
sacayaklarından birisi. O nedenle, bu alana bir başkasının girmesine tahammül edemiyorlar. Belediyelerin
yaptığı yardımları engellemelerinin, aş evlerini kapatacak kadar siyasi olarak körleşmelerinin ana
nedenlerinden biri de bu.
Genel Başkanınız Sn. Akşener bu dönemde de çok cesur ve
bazen de sert diyebileceğimiz açıklamalar yapıyor ve
saptamalarda bulunuyor,bu konuda siz neler söylemek
istersiniz?
Genel Başkanımız şubat ayı itibariyle salgının gelebileceği
noktayı gözlemledi ve grup toplantılarında bunu defalarca
dile getirerek alınması gereken önlemleri sıraladı.
Dinlediler mi? Ya dinlediler fakat işlerine gelmedi,
hatalılar ya da dinlemediler ve işler bu noktaya geldi. O
halde oturduğunuz koltuklardan çekilin, hak eden iyiler
bu ülkeyi yönetsin. Bunun için de en uygun isim tabii ki
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’dir. Kendisi bu
süreçte her zamanki olgunluğuyla büyük bir “devlet
kadınlığı” örneği sergiledi ve sorumlu siyasetçi duruşu
nasıl olur bizlere gösterdi. Bu açıdan çok şanslıyız çünkü
Genel Başkanımız gibi bir insanla çalışma fırsatımız var.
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Salgının bir süre daha devam edeceğini göz önünde
bulundurursak İstanbul il teşkilatı olarak bu yönde ki
çalışmalarınız ve tedbirleriniz hakkında bilgi verebilir
misiniz?
İstanbul İl Başkanlığı olarak, salgın yayılır yayılmaz
bir kriz merkezi oluşturduk ve başta sosyal mesafe
olmak üzere ilgili kurumların tavsiyelerini ve
önerilerini hayata geçirdik. Ayrıca böyle bir süreçte
bilgi kirliliğine ve dezenformasyona engel olmak
adına bütün teşkilatlarımıza bu yönde çağrı yaptık.
İlçelerimizle
ve
il
yönetim
kurulumuzla
toplantılarımız sanal olarak devam ediyor. Ayrıca beş
haftadır
partililerimizin
ve
hayırseverlerin
katkılarıyla
hazırladığımız
yardım
kolilerimizi
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz ve
ulaştırmaya da devam edeceğiz. Bunun haricinde
“Tecrübe Konuşuyor” programlarımız var, bununla da
evde kalan vatandaşlarımıza, alanında uzman
isimlerin görüşlerini ve düşüncelerini aktarıyoruz.
Biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk,
elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız.

İç siyasetle ilgili farklı bir soru. Ülkemizde Davutoğlu ve Babacan’ın genel başkanlıklarını yaptıkları iki yeni
parti daha kuruldu. Sizce ilerleyen süreçte bu partilerin siyasi arenadaki yerleri ve siyasete etkileri neler
olabilir?
Yeni partiler kuruldu fakat henüz kimliklerini, söylemlerini tam olarak duyamadık. Partiler yalnızca
tüzükleriyle ve programlarıyla değil; süreç içindeki söylemleri ve temsilcileriyle bir şahsiyet kazanırlar. Yeni
partilerde bunu göremiyoruz henüz. Ayrıca 18 yıllık bir iktidar birlikteliğinden kopan partiler, tabii bu
geçmişle bir yüzleşme olacak mı o da belirsiz. Ayrıca önce 31 Mart sonra 23 Haziran seçimlerinden sonra
muhalefet etmek ve parti kurmak kolay. Fakat ülkedeki siyasi baskının en yoğun olduğu dönemde bir siyasi
hareket oluşturmak yalnızca cesurların başarabileceği bir şeydir. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, İYİ’lik
hareketinin bütün mensupları bu cesareti gösterip, bugün siyasi tablonun değişmesini ve belediyelerin
alınmasını sağlamışlardır. Burada il ve ilçe teşkilatlarımızın payı çok büyüktür.
Tekrar İYİ Parti’ye ve İstanbul İl teşkilatına gelirsek, sizi yeni bir seçim bekliyor. Yaklaşan İl Başkanlığı
seçimleri hakkında neler söyleyeceksiniz?
Covid-19 engel olmasaydı şu ana kadar kongremizi ya tam bu sıralarda gerçekleştirecek ya da çoktan
gerçekleştirmiş olacaktık. İlçelerimiz büyük bir olgunlukla kongrelerini tamamladılar. Buradan hepsine
saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Yalnızca birkaç ilçemiz kalmıştı ki Covid-19 maalesef engel oldu.
Fakat bu süreç bitince kongrelerimizi yine büyük bir olgunlukla gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
Yaklaşan İl Başkanlığı seçimlerinde elbette ki adayım. Ve birden çok adayla yapılacak seçimin de partimiz ve
il teşkilatımız için faydalı olacağına inanıyorum. Rekabet, doğru ve hakkaniyetli yapıldığı sürece,
beraberinde kaliteyi getirir, seviyeyi yükseltir. Bundan sonrası için önümüzde uzun bir yol ve daha yapacak
çok işimiz var.

Bu soru moda oldu size de soralım. Salgın bitince ilk olarak ne yapacaksınız?
Salgın bittiğinde ilk olarak teşkilatlarımızla kucaklaşıp hasret gidereceğim. Bu süreçte sanal olarak bir araya
geldik fakat fiziki birliktelik elbette ki başka bir şey. Yeniden bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum fakat
bütün bu süreç bitene kadar mümkünse evlerinde kalmalarını istiyorum. Daha İYİ ve sağlıklı bir ortamda
yeniden görüşeceğiz.
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TÜRKÇEMİZ
MEHMET DAĞISTANLI
Yahya Kemal Beyatlı, ‘Türkçe, ağzımda anamın ak
sütü gibidir.’ der.
Türkçenin güzelliğini anlatan bundan daha berrak,
daha duru bir ifade olabilir mi?
Tıpkı, Türk Edebiyatının ilk başeseri, hitabet
sanatımızın muhteşem örneği ve yazı dilimizin
belgesel kaynağı ‘Orhun Anıtları’ gibi; tıpkı,
bundan 700 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey’in,
‘Bundan böyle dergâhta, bargâhta, mecliste ve
meydanda Türkçe ’den başka dil kullanılmaya!’
dediği gibi; tıpkı, aynı berrak, aynı duru dil ile ta
13. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme
alınan ve bugün konuştuğumuz Türkçenin ana
kaynağını oluşturan ‘Divanü Lügati’t-Türk’ gibi.
Tarih boyunca dört din değiştiren, dinini
değiştirirken ‘abecesini’ de değiştiren herhalde
Türkler’ den başka millet yoktur. Göktürkçe,
Uygurca, Arapça ve Latince süreci, bizim bilinen
ilk dilimiz olan Göktürkçenin unutulmasına neden
oldu. İşte Orhun Anıtları bu yüzden önemlidir.
Bu, elbette ki istenen bir gelişme değildir.
Bugün Türkçenin içerisinde bulunduğu çıkmazın
nedeni budur. Ve yine unutulmamalıdır ki bugün
Türkçe diye ağzımızda anamızın ak sütü olan
kelimeler Göktürkçe’ den kalmıştır.Bu arada, 1453
yılında, İstanbul’un Türkler tarafından alınışını
Sultan Mehmet, Uygurca ve Göktürkçe yazdırarak
duyurdu. Ne yazık ki bu dil bilinci daha sonra
devam ettirilmedi.
15. Yüzyıldan sonra ise Arapça-Farsça kelimelerin
daha çok kullanılması, bizim Türkçe kelime
üretmemize de engel oldu. Sevindiğimiz taraf
şudur: Bugün yabancı dillerden aldığımız yüzlerce
kelimeyi TÜRKÇELEŞTİRMİŞİZ.
Bu ne demektir?
Sözgelimi: ‘çamaşır’ kelimesinin aslı, Farsça,
‘came-şuy’ iken, biz bu kelimeyi ‘çamaşır’ şeklinde
değiştirerek
Türkçeleştirmişiz;
yani
Türkçe
kurallara göre kullanır hale getirmişiz. Böyle
yüzlerce örnek verilebilir. Elbette bu teknik sadece
Türkçe
’de
değil,
diğer
dillerde
de
kullanılmaktadır. Önemli olan, bir kelimenin
Türkçe
karşılığı
varken,
yabancısını
kullanmamaktır.
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Örnek olarak: ‘saldırgan’ varken neden ısrarla
‘agresif’ sözcüğü kullanılır…Böyle binlerce örnek
verilebilir.
İşte bu yüzdendir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
1932 yılında yapılan, 1.Türk Dil Kurultayına
‘Karakeçili Aşireti’ni davet eder. ‘Bozokların’ Kayı
boyundan olan ‘Ulu Yörük’ olarak bilinen
Karakeçililerin Türk Dil Kurultayı’na çağrılmasının
nedeni:
‘UNUTULAN TÜRKÇE KELİMELERİ SAPTAMAK VE
KULLANMAKTI.’
Yıl 1932... Şu anda 2020 yılındayız; aradan 88 yıl
geçti. Bu süreçte aynı bilince, aynı duyarlılığa ne
yazık ki çok az dilcimiz, tarihçimiz, siyasetçimiz,
devlet adamımız sahip çıktı.
Mustafa Kemal Atatürk, ‘Karakeçili Aşireti’ni iftara,
bayrama, düğüne, kahve içmeye davet etmedi.
Türkçeyi,
içinde
bulunduğu
çıkmazdan
kurtarabilmek için özbeöz Orta Asya Yörüklerinin
dilinden yararlanmaya çalıştı. Mustafa Kemal
biliyordu ki, tıpkı Karamanoğlu Mehmet Bey’in
dediği gibi:
‘Dil yitirilirse il de yitirilir; dile ihanet, ulusa da
ihanettir.’
Şu hâlde bizim atacağımız çok önemli bir adım var:
Dilimizi sömürgeciliğin kıskacından kurtarmak!
Peki, niçin dilimizi sömürgeciliğin kıskacından
kurtaracağız?
Çünkü dil kişinin kimliğidir.
Çünkü asıl zengin, kültürlü, başarılı, olgun insan
kimliği, kişiliği yerleşmiş olan insandır.
Çünkü biz toplumda birbirimizle anlaşmak
zorundayız: öğretmen öğrenciyle, siyasetçi halk ile,
esnaf müşteriyle ve elbette ebeveyn çocuklarıyla…
İnsanlar,
hele
siyasetçiler
halkla
iletişim
kurabilmesi için dilin ses ve hece yapısını; anlam,
sözcük ve cümle yapısını bilmek zorundadır.
Dilini bilmeyen düşüncesini anlatamaz; gereksiz
yere lafı uzatır.
Bugün de bizler mücadele vermeliyiz.
Kendi diline önem vermeyen, dil bilinci olmayan
kim olursa olsun: ister akademisyen ister siyasetçi
olsun ister başbakan, isterse eğitimci olsun ister
işçi ister iş adamı olsun bir süreliğine başarılı
görünse bile, kültür rüzgârı kaldırır atar bir köşeye.
Bireylerde aranan ilk özellik, onun fiziki yapısı,
parasal yapısı olmamalıdır; bireyin Türkçeyi
kullanmaktaki üstünlüğü ve becerisi ölçü olmalıdır.
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251 KELİME

1 KELİME 6 TANI

ALPER ÖZALTAY

EMEK

Y.MÜHENDİS

İdeal yönetim sağlanmasının kısa tanımını;
1-Kuralların konulma yöntemleri,
2-Uygulamadaki mekanizmanın kontrollerinin, doğru
ve şeffaf yapılmasına bağlamış idik geçen yazımızda.
Ülke için gerçekten iyi olacak yöneticilerin iktidara
gelebilme şansı seçilmelerine bağlı. Seçimi kazanmak
çoğunluğu ikna etmeye bağlı.
Paradoks; seçilebilme sürecindeki söylemlerinizle,
göreve
başladıktan
sonraki
eylemleriniz
uyuşamayabilmekte. Aslında biliyoruz, olması gereken
çoğulculuk ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin gerçekten
uygulanılabildiği sistem. Ulusal ve yerel kurumlarda,
kuralların konulma yöntemlerinin doğru, anlaşılır,
şeffaf olduğu sistem.
Bunun için kuralları koyan bireylerin (birimlerin),
konuları tüm yönleriyle derinlemesine incelemesi
gerekli. Tüm ilgililer için adil, yararlı, doğru ve
erişilebilir olduğundan emin olmalılar. Bu durumun
meydana gelebilmesi için, kural koyucu bireylerin
liyakat esaslarına göre makamlarında bulunması şart.
İdareci bireyler için de geçerli elbette.
Ayrıca her daim uzun vadeli-geniş kesimli faydalar,
kısa vadeli-dar kesimli faydalara göre fazla olmalı. Bu;
görevlerine hâkim, evrensel etik değerlerle düşünen,
halkının gerçekçi yararlarına uygun davranan,
gerektiğinde partisinden bağımsızca fikirlerini ifade
edebilen temsilcilerle mümkün. Bu cümlenin (hayal
mi?) hayata geçirilebilmesi; araştırmacı, sorgulayan,
yaratıcılığı ve düşünmeyi motive eden bir eğitim
sistemiyle mümkün.
Kuralların konulması sonrasında idareci birimlerin
uygulamaları, “güven tedbire engel değildir” ilkesiyle;
şeffaf ve doğru biçimlerle kontrol edilmeli.
Kontrolcüler ile idareciler etkileşmelerinin, kesin
tanımlamalarla
kayırmacılığı
önleyecek,
adaleti
sağlayacak şekilde belirlenmiş olması mutlak koşul.
Özgür tarafsız medya burada devreye giriyor.
Pratik öneriler verirsek: “Kurucu Meclis vasıtasıyla tam
demokratik anayasa yapılması”, “Türkiye’nin eşit nüfus
bölgelerine bölünüp, mutlaka bölgesinde yaşayan
temsilcinin mecliste olması”, “Sayıştay’ın mecliste
çoğunlukla değil, ¾ gibi nitelikli çoğunlukla seçilmesi”,
“Medya, Finans kuruluşların tam bağımsızlığının
sağlanması
(vakıf)”,
“Siyasi
Partiler
Yasasının
demokratikleştirilmesi”,
“Meclis
Komisyonlarında,
gruplu partilerin eşit temsili” gibi.
Neden olmasın?

20 NİSAN 2020

Selahattin Şahin:
Abraham Lincoln der ki; 'Emek, sermayeye
öncüldür, ondan bağımsızdır, Sermaye ancak
emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye
olmaz.'
Serdar Alkın:
Sözlükte, “Bir işin yapılabilmesi için harcanan
beden ve kafa gücü’ şeklide tanımlanmakta olan
emek aslında daha geniş manadadır, insan hayatı
ancak emek ve çalışma ile bir anlam kazanmakta ve
insan bu emeği karşılığında kazandıklarıyla
varlığını devam ettirebilmektedir.
Alper Özaltay:
Üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel
katkıları olan “Emek”, uygulayıcıları “Emekçiler”
vasıtasıyla tarihte her daim Demokrasiyi yaratan
ve geliştiren sınıf olmuşlardır.
Harun Şanlı:
Mahatma Gandhi der ki; 'Ödülümüz, verdiğimiz
emektedir, aldığımız sonuçta değil; Gerçek emek,
gerçek zaferdir.'
Onur İnak:
Liyakat neydi? Emekti. Emek, sadece İstanbul'da
bir sinemanın ismi değildi.
Erdal Okumuş:
Biri lütfen siyasetçilere emeğin sadece bedenen
çalışmak olmadığını; Emekte sevgi, sabır, sadakat
ve güvenin olduğunu; kendini tanımanın, sınırları
keşfetmenin, harcanan zamanın olduğunu ve en
önemlisi bir şeyin kıymetini öğrenmenin en zor
yolu olduğunu anlatsın.
Zafer Doğan:
Emek, bir canlının en temiz en kutsal değeridir,
içinde alın teri vardır karşılığı mutlaka
verilmelidir.
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TARİHTEN GELEN TANIKLIKLA
HAYDARPAŞA ÇAYIRI – 1204
BERNA KARADOĞAN
Y. MİMAR / KÜRATÖR

Sembolizm: insanların kullandığı şekil, sözcük ve
ritüelleri din, estetik ve felsefe üçgeninde deşifre
eden bilimdir. Önünden geçip farkına bile
varmadığımız birçok şekil, anıt, yapı ve benzerleri
bir felsefe/karar sonucu oraya yerleştirilmiştir.
İstanbul kadar eski ve çok kültürlü şehirde de bu
kaçınılmazdır. Kurulduğu ilk günden itibaren
İstanbul bu temeller üzerine oturmuştur.

Ve gözlemlerinin biz Kadıköylüler için önemli
bölümüne gelelim şimdi; Haçlıları getiren gemiler,
önce Khalkedon, yani bugünkü Kadıköy’de demir atar.
Şövalyeler burada İmparator V. Aleksios'un;...
gözlerin görebileceği en güzel1 en zarif ve bir insan
için
yaratılabilecek
bütün
nimetler
ile
dolu...'sarayında
ve
çevresindeki
kasabada
yerleşirler, burada üç gün konaklarlar. Bu süre içinde
atlar karaya çıkarılır, “...çevre verimli, her türden
ürün bakımından zengin tarlalarda hasat edilmiş
buğday yığınları da olduğundan...

İstanbul
dünyanın
en
önemli
“sembolizm
başkentlerinden” biridir. Ben bundan sonraki
süreçte sizlere, başta Kadıköy ve İstanbul olmak
üzere, mimari, tarih, sembolizm, efsaneler ve
seyyahlar ile dolu olan bilgi birikimimi ve
gözlemlerimi aktaracağım.
Yeni buluntular, topraktan fışkıran tarih! Peki şu
an hangi bilgilerin, tarihi binaların toprak üstüne
çıkma vakti geldi?
Şu an biz Kadıköylülerin tanık olduğu bir
arkeolojik kazı var. Merakla oradan çıkan
buluntularla ilgili bilgi bekliyoruz.
Şimdi sizlere 1203-1204 de Latin İstilası
döneminde Konstantinopolis'e gelen Fransız
Şövalye Geoffroy de Villehardouin‘dan bahsetmek
istiyorum. Fransız şövalye, Kuzey Fransa’da
Troyes dolaylarındandır. 1199 yılında haçlılar
arasına katılmıştır. Haçlı ordusunda önemli
görevler almıştır. IV. Haçlı seferinde İstanbul’a
gelen ordunun önde gelenlerindendir.
Konstantinopolis’de Latin krallığı kurulduktan
sonra, hizmetlerini sürdüren Villehardouin, o
dönemdeki gözlemlerini kaleme almıştır.
Aynı dönem içinde aynı noktaya seyahat eden
birkaç gezgin gözlemlerinde der ki; 1203'ün
haziran ayı sonlarında Konstantinopolis önlerine
gelen Haçlı donanması, gemilerinden bakanlar,
...onun çepeçevre kuşatan yüksek sur duvarlarını,
güçlü burçlarını, muhteşem saraylarının, kendi
gözlemleriyle görmedikçe kimsenin inanmayacağı
kadar çok heybetli kiliselerini, bütün başka
şehirlerin üzerindeki üstünlüğünü sağlayan eni ve
boyunu görmedikçe bütün dünyada bu derede
güçlü bir şehir olabileceğine inanmadılar. Ve en
cesurların
vücudu
ürpermekten
kendilerini
alamadılar.’’ (1)
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Haçlılar bunlardan istedikleri kadarına el koyarlar.
Evet yanlış okumadınız. Haydarpaşa çayırı olarak
bilinen noktada Bizans İmparatorlarının yazlık
sarayının bulunuyor olma ihtimali çok yüksek. Bu
arada
Yeldeğirmeni
bölgesinde
de
Azize
Euphomia'nın kilisesi çıkacak bir gün. Onu da bir
sonraki yazımda anlatacağım sizlere…
Khalkedon’un antik kaynaklarda tapınakları, limanı,
surlarından bahsedilse de günümüze ulaşan bir yapı
henüz bulunmadı.
Şimdi demek ki bu dönem geldi.
Zamanı gelen sahneye çıkar.
Kaynak: (1) Yabancıların Gözüyle Bizans İstanbul’u,
Semavi Eyice, Yeditepe yayınları 2017 Syf: 80-81
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SÜREYYA OPERASI
ÖMER AKMAN
MİMAR (İ.T.Ü)

Süreyya Paşa, sinemayı inşa etmek için Bahariye
Caddesi’nde bayırlık bir alanı seçer. Arazi, Kadıköy
Metropolithanesi’ne de bitişiktir. Sinema inşaatına
1924 tarihinde başlanır. 3 yıl süren inşaat 6 Mart
1927 tarihinde tamamlanır ve sinemanın açılışı
yapılır.
Bina en son teknoloji kullanılarak inşa edilmiş,
malzemeleri (elektrik ve kalorifer sistemleri dahil)
Avrupa’dan getirilmiştir. Mimarisi muhtelif Avrupa
tiyatrolarından örnek alınmıştır. Beş yüz kişilik
kapasiteye sahip salonun her iki tarafı 60 kişi
kapasiteli 3 kat loca olacak biçimde tasarlanmıştır.
İnşa edilen binada hem sinema izlenebilmesi hem de
tiyatro oynanabilmesi için gerekli düzenlemeler
yapılmıştır.
Kısacası,
İstanbul’da
Avrupa
derecesinde bir tiyatro binası inşa edilmiştir.

Günümüzde Süreyya Operası olarak bildiğimiz
yapı Süreyya İlmen’in Kadıköy’ümüze önemli bir
kazandırımıdır.
İşgal döneminde, ödenekleri tamamen duran
Kadıköy’deki okullar birer birer parasızlıktan
kapanmaktadır. Kadıköy’lüler çare olarak yardıma
başlamıştır. Süreyya Paşa’nın başkanlık yaptığı
Tesis-i Mekatip Cemiyeti de gelir sağlamak için
Kadıköy Rum Kilisesi’ne ait Apollon Tiyatrosu’nda
bir müsamere kararlaştırır. Bu tiyatronun idare
heyetiyle görüşülür. Ancak maalesef o günkü Kilise
Heyeti, Türkiye ve Türk okullarını tanımadıklarını
söyler ve Kadıköy Tesis-i Mekatip Cemiyeti’nin bu
teklifini geri çevirir.
Süreyya Paşa bu durum üzerine çok üzülmüştür,
ancak Kadıköy’e müstakil bir sinema kazandırma
fikri de o dönemden kafasında yer etmiştir.
Paşa’nın bu arzusu, Cumhuriyet’le beraber
gerçekleşecektir.

Süreyya Paşa, bu arzusunu şu şekilde dile
getirmektedir:
“Süreyya müessesini vücuda
getirmekteki maksadım para kazanmak olsaydı
hiç şüphe yok ki aynı masrafla bu abideyi
Beyoğlu’na pek güzel inşa edebilirdim; lakin ben
büyük bir hissi hamiyetle evvela Kadıköylüleri
Rum kilisesinin malına muhtaç etmemeyi,
saniyen de köyümüze büyük bir şeref vermeyi
düşünmüştüm”.

4 MAYIS 2020

Binanın mimarı Ermeni asıllı Türk vatandaşı
Kavafyan Efendi’dir. Giriş cephesinde yer alan
heykeller heykeltıraş İlhan Özsoy tarafından
yapılmıştır. İç mimarisinde kırmızı ve beyaz renkler
hakimdir. Binanın iç desenleri ise Ressam Edip Bey
tarafından yapılmıştır.
Tavanın dört köşesindeki yuvarlak panolarda
“geliniz, görünüz, anlayınız, ibret alınız” Tavanda
ise “Tiyatro mekteb-i ebeddir” ve “Musiki ruhun
gıdasıdır” yazmaktadır. Sinemanın fuaye kısmı,
Paris’in Champs- Elysées Tiyatrosu örnek alınarak
yapılmıştır. Bina hem tiyatro hem sinema ihtiyacını
karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Cumhuriyet
döneminde birçok hayır faaliyetinin içindede yer
almış olan binanın geliri Süreyya Bey tarafından
-ölünceye dek kendisinde kalmak kaydıylaDarüşşafaka Lisesi’ne bırakılmıştır.
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SÜREYYA OPERASI
ÖMER AKMAN
MİMAR (İ.T.Ü)

Süreyya İlmen’in vefatından sonra Darüşşafaka
Cemiyeti eliyle faaliyetlerini sürdüren Süreyya
Sineması 29 Aralık 2005’te son kez “King Kong” filmi
ile perdelerini kapamış ve yapı için yeni bir dönem
başlamıştır.
2004 senesinde İstanbul Devlet Operası ‘nın yaptırdığı
ankette Taksim’e gelen opera seyircisinin büyük
çoğunlukta Kadıköy’den geldiği
tespit edilmişti.
Seyircinin bu ilgisine rağmen Opera ve Müzik icraları
için Kadıköy’de uygun bir mekân yoktu. Bu ihtiyacı
gidermek için yapılan incelemelerde, merkezi bir
yerde böyle bir binanın yapılması hem masraflı hem
de mümkün gözükmemekteydi. Süreyya Sineması bu
iş için gerek konum gerekse mimari açıdan biçilmiş
bir kaftandı. 2004 yılının ağustos ayında Süreyya
Sineması’nın operaya dönüştürülmesi, Mimar Ersen
Gürsel tarafından gündeme getirildi.
Dönemin Belediye başkanı Selami Öztürk, Kadıköy
Belediyesi olarak bu projeyi üstlenmeyi kabul etti ve
2004 yılının Eylül ayında çalışmalar başladı. Öncelikle
Binanın haksahibi olan Darüşşafaka ile sinemanın
uzun süreli kiralanması için bir sözleşme yapıldı.
Bina içinde yer alan kiracılar 1 yıllık bir süreçte
kaldırıldı. Projeyi 2006 Mayıs ayında Kültür ve Tabiat
Varlıkları Kurumu onayladı. Akabinde derhal inşaat
başlatıldı. Bu süreçte Süreyya Sineması temelden
itibaren aslına uygun şekilde onarıldı. Heykeller
korunarak yenilendi. Koltuklar ve avizeler özel olarak
yaptırıldı. Zamanında Süreyya Paşa’nın arzu ettiği
ancak gerçekleştiremediği sahne bölümleri ve sanatçı
odaları da inşa edildi. Çalışmalar yaklaşık iki yıl
sürdü ve restorasyon için Kadıköy Belediyesi’nce 12
milyon lira harcandı.
Tarihi bina, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
adıyla 14 Aralık 2007 de Alman Besteci Carl Orff’un
Carmina Burano adlı operası, İstanbul Devlet Opera
ve Bale sanatçıları tarafından sahnelenerek hizmete
açılmıştır ve Kadıköy ile İstanbul’a hizmete devam
halen etmektedir.

GÜN GELİR GEÇER
Vakitler bitmiyor diye gamlanma
Yatarsın gezersin gün gelir geçer
Zaman tek menzilde eğlenir sanma
Okursun yazarsın gün gelir geçer
Acılar doyurur doymaz insanı
Geceler gündüzler duymaz insanı
Şartlar bir ölçüde koymaz insanı
Kısalır uzarsın gün gelir geçer
Eğirip nefsinin emir ipini
Takarsın boynuna demir ipini
Saat ekranında ömür ipini
Bağlarsın çözersin gün gelir geçer
İsmini ikiler kırdığın çanak
Kimisi dahi der kimisi bunak
Hayal ülkesinde yüzlerce konak
Yaparsın bozarsın gün gelir geçer
Binersin öfkenin azgın atına
İnersin yedi kat yerin altına
Bazen Kar olursun bazen Fırtına
Yağarsın tozarsın GÜN GELİR GEÇER

ABDURRAHİM
KARAKOÇ

Kaynakçalar; Arkitera, Kürşad Karacagil

4 MAYIS 2020
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SERBEST KÜRSÜ

DEĞİŞECEK MİYİZ?
ARZU KIRAÇ
Çok kararsız bir kışın ardından, bahar geldi ve
doğa uyanmaya başladı...
Kuşların cıvıltısı, araba azlığında daha bir duyulur
oldu. Ağaçları, morlar, yeşiller, pembeler bastı. Ne
yazık ki bu dönem de biz evlerde kaldık ve bu güzel
havaların tadını çıkaramıyoruz.
İzole yaşadığımız bu dönemde bir çok ülke de
gördüğümüz
manzaralara
hayli
şaşırıyoruz,
penguenler, geyikler hatta timsahlar şehirlere
indi. Belki de bizleri arıyorlar İstanbul da
boğazda, deniz trafiğinin azalması ve balık avı
yasağının ardından yunuslar daha sık görülmeye
başladı. Dans edercesine birbirleriyle yüzen
yunuslar, boğazda adeta görsel şölen oluşturdu.

Barbaros Sarıbayraktaroğlu

Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik Atmosfer Gözlem
Servisi yaptığı açıklamada “23 Mart itibarıyla
yapılan incelemelerde Kuzey Kutbu'nda ozon
tabakası üzerinde gözlemlenen en geniş deliğin
kapandığını bildiriyor.
Dünyada hava kirliliğinin bu yıl 2’nci Dünya
Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeye ineceği
açıklandı. Bizim evlere kapanmamız doğaya iyi
geldi.

GÜNÜN SÖZÜ

Hakarete uğramış doğa ile suçlu bir
kalbin öcü,insan adaletinden çok
daha güçlüdür!
Dostoyevski

4 MAYIS 2020

Peki bu durumun ne kadar farkındayız?
Çıktığımızda yine aynı kötülükleri doğaya
yapmaya devam mı edeceğiz?
Bundan sonra hayatımızda neler değişecek?
En çok merak ettiğimiz soruların başında geliyor,
bir bilinmezin içindeyiz.
Aslında ilk değişmesi gereken bizleriz ve yaşam
tarzımız ,önce doğaya sonra birbirimize karşı
insanca ve saygıla…
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İYİ BİLİG SAYI : 1
İYİ BİLİG SAYI : 2

İŞYERİ KİRA BORÇLARINDAN
DOLAYI TAHLİYE DAVASI
ERHAN YAVUZ
AVUKAT

Değerli okuyucular,

'1.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında ki iş
yeri kiralarının ödenmemesinden dolayı
tahliye davası açılamaz.'

7226 sayılı Kanunun geçici 2.maddesi uyarınca
01.03.2020-30.06.2020 tarihleri arasında işleyecek
iş yeri kiraları dolayısıyla tahliye davası
açılamayacaktır.
Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu düzenleme
sadece iş yeri kiraları için geçerli olup, konut
kiraları bu yasadan yararlanamaz.
Buradan hareketle konut olarak kiralanan ve aynı
zamanda iş yeri olarak kullanılan yerlerin bu
maddeden faydalanamayacağını söyleyebiliriz.
Ancak her ne kadar belirtilen döneme ait borçtan
dolayı tahliye istenemezse de borcun ödenmesi her
zaman istenebilir. Bununla birlikte çıkarılan yasa
ile 15.06.2020 tarihine kadar icra takipleri
durdurulduğu için takip harici diğer yollarla kira
alacağının istenebileceği muhakkaktır. Bununla
birlikte
takip
yasağının
son
bulduğu
15.06.2020’den sonra ise icra takibiyle alacağın
tahsili yoluna gidilebilecektir.
Buna karşılık tahliye yasağının bitiş tarihi olan
30.06.2020 tarihinden sonra ki aylara ait oluşacak
kira borçlarından dolayı hem icra takibi
yapılabilecek hem de tahliye davası açılabilecektir.
Yasak sona erdikten sonra Mart-Haziran arası kira
borçlarından
dolayı
tahliye
davası
açılıpaçılamayacağı konusu ise tartışmalı olup, Yasa
maddesinin ifadesine bakıldığında bu döneme ait
borçlardan dolayı tahliye davası açılamayacağını
düşünüyoruz.
Öte yandan yasak tarihinden sonra ödenecek kira
borçlarında şayet ödemenin hangi aya ait olduğu
belirtilmemişse bu borç eski aylara ait borçlara
mahsup edilebilecek buna rağmen ödemenin hangi
aya karşılık yapıldığı belirtilmişse ödeme bu aya
sayılacak, kiraya veren bu ödemeyi eski aylara
mahsup edemeyecektir.

4 MAYIS 2020

Son olarak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici
olarak faaliyetleri durdurulan sinema, kafe,
kıraathane, İnternet salonu ve genelgede sayılan
diğer iş yerlerinin kira sözleşmesi bir anlamada
askıya alınmış sayıldığı için kiracının bu geçici süre
boyunca kira borcunu ödemekten kaçınabileceğine
dair görüşler vardır. Buna gerekçe olarak kiraya
verenin kusursuz dahi olsa iş yerini kullanıma hazır
halde bulunduramadığı için kiracının da kira ödeme
borcunun bu dönemde son bulacağı düşüncesidir.
Yalnız ileride olası hak kayıplarının oluşmaması için
kiracının kiraya verene yazılı bir bildirimde
bulunması yerinde olacaktır.
Öte yandan yasak döneminde kira borcunun son
bulmayacağına dair aksi görüşler de mevcut olup,
ilerleyen
süreçte
yargıya
intikal
edecek
uyuşmazlıkların
sonucunda
konu
aydınlığa
kavuşacaktır.
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SOSYAL MEDYA'NIN PARLAYAN
YILDIZI: TELEGRAM
ONUR İNAK
Sözlük anlamı “nostaljik telgraf”da olsa tek kelime ile
çok daha yenilikçi bir uygulama diyebiliriz. 14 Ağustos
2013
tarihinde
piyasaya
sunulmasına
karşılık
geçtiğimiz günlerde tüm Dünyada 400 milyon aylık
rekor kullanıcı sayısına ulaşan, güvenli anlık
mesajlaşma servisi Telegram, WhatsApp‘ın 2 milyar
kullanıcı sayısına bir adım daha yaklaşmış oldu. Farklı
özellikleriyle dikkat çeken “Rus Kardeşlerin” yapımı
olan bu program, kullanıcılarını ikiye katlamış
durumda!
Mesajlarınızı silebilir misiniz? Kesinlikle evet. Dahası
da var; mesajlarınızı gönderdikten sonraki 48 saat
içinde geri alabilirken, aldığınız mesajları istediğiniz
zaman silebilirsiniz ve sohbet geçmişinin tamamını
“her iki taraftan da temizleyebilirsiniz”. Telegram’da
silinen mesajlar sohbette asla bir iz bırakmaz.
Telegram, %100 ücretsiz olan hızlı ve güvenli
mesajlaşmaya inanıyor.
Bugüne kadar, hükümetler de dahil olmak üzere
üçüncü taraflara 0 bayt kullanıcı verisi açıklayan
Telegram, tek bir hükümetin veya benzer düşünen
ülkeler bloğunun insanların mahremiyeti ve ifade
özgürlüğüne müdahale etmesine izin vermemektedir.
Peki, Telegram gruplarını bu derecede yoğun yapan
nedir? Telegram gruplarının her biri 200.000'e kadar
üyeye sahip olabilir. Anlık mesajlaşma dünyasında
Telegram‘ı bu kalabalıkta öne çıkaran, akıllı
bildirimler, sabitlenen mesajlar, denetleme araçları,
grup izinleri, her biri 1.5 GB boyutunda dosya
paylaşımı.
Telegram uygulaması, WhatsApp ve Line gibi kitlesel
pazar mesajlaşma uygulamalarından çok daha
güvenlidir.
Normal
kullanıcılardan
daha
‘paranoyaklar’ için ise Telegram'ın özel gizli sohbetleri
uçtan uca şifreleme kullanır, sunucularında iz
bırakmaz, kendi kendini yok eden mesajları destekler
ve iletilmeye izin vermez. Telegram iki kat güvenli
şifrelemeyi desteklemektedir. Türü ne olursa olsun
tüm veriler aynı şekilde şifrelenir. Sohbet ettiklerimin
ekran görüntüsü almadığından emin olabilir miyim?
Gizli sohbetlerinizde alınan ekran görüntüleri
hakkında Telegram, bizi uyarmak için her türlü çabayı
gösterecektir, ancak bu tür bildirimleri atlamaları ve
sessizce ekran görüntüleri almaları yine de mümkün
olabilir.

4 MAYIS 2020

Hassas bilgilerinizi yalnızca güvendiğiniz kişilerle
paylaşmanızı öneririz.
Sonuçta, hiç kimse bir kişinin farklı bir cihaz veya
eski model bir kamerayla bile ekranının resmini
çekmesini durduramaz.
Son olarak kendini yok eden mesajların nasıl
çalıştığından biraz bahsedebiliriz. Zamanlayıcıyı
ayarlamak için saat simgesine dokunun ve ardından
istediğiniz zaman sınırını seçin. Mesaj alıcının
ekranında görüntülendiği anda saat işlemeye başlar
(iki yeşil tik alır). Süre biter bitmez mesaj her iki
cihazdan da kaybolur. İzinsiz ekran görüntüsü
alınır
ise
Telegram
tarafından
bildirim
gönderilmeye çalışılacaktır.
Ayrıca, İki Adımlı Doğrulama'yı etkinleştirmenizi ve
uygulamanızı kilitlemek için güçlü bir şifre
oluşturmanızı öneririz. Her ikisini de Ayarlar Gizlilik ve Güvenlik bölümünde bulabilirsiniz.
Telegram resmi olarak İngilizce, İspanyolca,
Almanca, Felemenkçe, İtalyanca, Fransızca, Arapça,
Portekizce, Korece, Malayca, Rusça, Ukraynaca,
Türkçe ve Katalan dillerinde çoğu platformda
mevcuttur.
t.me/iyipartikadikoy internet adresinden tüm
üyelerimizi Telegram grubumuza katılmaya davet
ediyoruz, şimdiden İYİ sohbetler dileriz.
Duyuru:
‘Hacker’
bir
arkadaşınız
Telegram
mesajlarınızı çözebileceğini söyler ve Telegram
mesajlarınızı deşifre ettiği iddiasını kanıtlayabilir
ise, 300.000 Dolar yani yaklaşık 2.100.000 TL ikramiye
kazanabilir.
KAYNAKÇA: https://telegram.org/faq/tr
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YÜZYILIMIZIN YÜKSELEN
MESLEĞİ: E-TİCARET

ÇOCUKLARDA
POZİTİF DİSİPLİN

SELAHATTİN ŞAHİN

PINAR KÖSOĞLU

E-Ticaret'e pandeminin yarattığı ortam, 15 yıllık
mesafeyi 2 ayda aldırdı. Serbest ticareti gerektiren
bu sisteme dünya hazırlıksız yakalandı.
Dünya panik halde makro ekonomik politikalarında
kısmen korumacılığı seçti. Bu durum ülkeler arası eticaretteki engellerden biri oldu.
Hukuki altyapısının zayıflığı da engellerden bir
tanesidir.
Dünyanın eve sıkıştığı bir ortamda en güvenilir
ticaret şekli ve tek seçenek e-ticaret olmuştur.
Önündeki engeller öyle ya da böyle kalkacaktır.
Teknolojik gelişmelerin de dayattığı nokta burasıdır.
Bu ticaret biçiminin beklenmedik bir şekilde mesafe
alması
insan kaynaklarındaki açığı ortaya
çıkarmıştır. Bu sistemin ana omurgası platform,
ödeme ve lojistiktir. Arz ve ödeme dijital platformda
halledilir ama bir malın A noktasından B noktasına
ulaştırılması
kapsamlı bir planlama gerektirir.
Tüketici davranışlarının analizi ve ileriye tahvili,
hedef kitlenin kategorizasyonu ile buna bağlı olarak,
bir ürünün ortalamasının bulunup, tüketim
eğilimlerinin belirlenip, daha sipariş verilmeden
hangi noktalarda depolanacağı, nasıl muhafaza
edileceği, müşteriye en çabuk nasıl ulaştırılacağı,
kabiliyetinin oluşturulması ve bu bilgileri daha
sonra nasıl kullanacağını bilen bir insan kaynağına
acil ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanda çok büyük
boşluk oluşmuştur.
Önümüzdeki dönemde Üniversitelerin yüksek okul
seviyesinde olan lojistik bölümleri 4 yıllık
fakültelere dönüştürülmesi ya da E-ticaret bölümleri
(Fakülteler) açılma zorunluluğu aşikardır.

Disiplin denildiği zaman akla olumsuzluk içeren, sıkı
düzen teknikler gelir. Oysaki Pozitif disiplin
çocuğunuza değerli yaşam dersleri vermenin etkili bir
yoludur.
Saygı görmek ve göstermek, sevgiyi belli etmek ve iyi
davranışı
ödüllendirmek'
pozitif
disiplindir.
Çocuğunuz yanlış bir şey yaptığında bunu ona
bildirmeniz gerekir ama bu acı vermek yoluyla
yapılmamalıdır.
Pozitif disiplin, Nelson, Lott ve Glenn’in tanımıyla,
çocukların kendi hareketlerini kontrol edebilmelerine ve
problemlerini çözmelerine yardımcı olan bir yönetim
tekniğidir. Burada amaç çocuk üzerinde otorite kurmak,
çocuğu kontrol etmek değil, çocuğun ruh sağlığının
yerinde
olması
için
ona
gereken
temeli
sağlamaktır.Peki bunun için neler yapmalıyız?
Olumlu ilişki kurmak
Sağlıklı bir ilişki kurmak için her gün çocuklarınızla iyi
vakit geçirmemiz önemlidir. Çocuğunuzun yanında
telefona gelen mesajı ya da o gün işte yaşadığınız
problemleri düşünmeden “şimdi ve orada” olmalıyız.
Ayrıca, çocuğunuzla gün boyu yaşadığı duyguları
hakkında konuşmak için zaman ayırmak da oldukça
yararlıdır. Örneğin, gün içinde ne zaman üzgün
hissettiğini ve ne zaman en mutlu olduğunu
sorabilirsiniz. Ardından, gününüzü siz de onunla
paylaşabilirsiniz. Bu, bir taraftan duygularını ona
öğretirken, diğer taraftan da birbirinizi tanıma ve ilişki
için güçlü bir temel oluşturma fırsatı sağlar.

Teşvik etmek
Çin bu konuda dünyanın öncüsüdür. E-ticaretteki Teşvik, çocukların tüm potansiyellerini anlamalarına
başarısını, lojistik ve planlamasını iyi olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, kendi başlarına neler
borçludur. Dronları lojistiğin önemli bir aracı haline yapabileceklerini görmeye başlayacaklarından, onlara
getirmiş ve üniversitelerinde dron pilotluğu daha bağımsız olmalarını öğretir. Çocuğunuzun takdir
bölümleri açmıştır. Geleceğin önemli meslekleri edilmesine ve tanınmasına yardımcı olun, çünkü pozitif
arasına dron pilotluğu girecektir. Yine Çin disiplin tüm çocukların derin bir aidiyet duygusu
örneğinden yürürsek, e-ticaretin gelişmesiyle hissetmesi gerektiği inancına dayanır.
alışveriş merkezleri zayıflamış ve bazı merkezler
sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü alan haline Birlikte sorun çözmek
gelmiştir. Önümüzdeki dönemde şaşalı alışveriş Çocuğunuz olumsuz bir davranış sergilediğinde
merkezlerinin beton yığını haline gelmesi bizleri problemlerin çözümü için birlikte aile toplantısı
şaşırtmamalıdır.
Dünyadaki
ekonomik yaparak konu hakkında konuşabilirsiniz.
yapılanmanın şekillenmesinde e-ticaret baş rol Tüm bunları uyguladıktan sonra yapılması gereken bir
şey daha vardır; o da yeni iletişim yolları denerken
oynayacaktır.
Sadece ticaret değil, e-okul, e-ofis vs. gibi hayatın kendinize ve çocuğunuza karşı sabırlı olmak.
her alanında dijital dünyaya yaşamımızın merkezi Unutulmamalıdır ki hala bazı yanlış davranışlar ortaya
çıkabilir. Ebeveynler ve çocuklar için disiplin, pozitif,
olmaya adaydır.
etkili ve doğru temeller yaratarak devam edip giden bir
öğrenme sürecidir.
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SAĞLIK

ORUÇ TUTARKEN AĞIZ
KOKUSU
ORUÇLU İKEN AĞIZ KURULUĞUNU VE
KOKUSUNU ÖNLEMENİN PÜF NOKTALARI

AYTEN EKŞİOĞLU
DİŞ HEKİMİ

Değerli dostlar,
Ramazan ayının huzur, bereket ve sağlıkla geçen
bir ay olması dileklerimle hepinizi sevgi ile
selamlıyorum. Ramazan ayında hastalarımdan en
çok aldığım soruyu sizlerle paylaşmak istedim.
ORUÇ
TUTARKEN
ENGELLEYEBİLİR MİYİZ?

AĞIZ

KOKUSUNU

-Açlık ağız kokusunu arttıran faktörlerden
birisidir. Ancak normal zamanlarda ağız kokunuz
yoksa niyetliyken de bu kötü kokuları büyük
oranda engelliye biliriz.
-Ağız kokusu oluşumu nedenlerini sistemik ve
lokal sebebler olarak ikiye ayırıyoruz. Sistemik
sebeblerin başında gelen sinüs ve boğaz
iltihapları, şeker hastalığı ağız kokusunda ciddi
değişikliklere neden olur. Ayrıca toplumumuzda
ağız kokusu nedenlerinden en sık karşılaşılanı
bağırsaktaki aşırı bakteri üremesidir. Halk
arasında bilinen adı ile bağırsak kurtlarıdır.
Öncelikle bu rahatsızlıkların tedavisi yoluna
gidilmelidir.
-Diyet, ağız kuruması, oruçlu olmak ve sigara
içmek te ağız kokusunun bir diğer nedenidir.
-Diş çürükleri, diş eti iltihabı ağız kokusunun
önemli nedenleridir ve ciddi ölçüde kötü koku
yapar. Ayrıca dil üzerinde biriken gıdalar
bakteriler
tarafından
kükürtlü
birleşenlere
dönüştürülür. Böylece dil, ağızda kötü koku yapan
bir etken haline gelir. Diş fırçalamanın yanı sıra
dilimizi de fırçalarsak sorun büyük ölçüde yok
olur.

AĞIZ

1-Diş
macunu
seçerken
birleşiminde
çinko
bulunanları
tercih
edersek
ağız
kokusunun
giderilmesinde yardımcı olur. Özellikle oruç tutan
kişilerin çİnko içeren macunlar kullanmasını
öneririm.
2-Aynı zamanda içerisinde çinko bulunan sakızlar,
besin maddeleri, tuzlu su,yeşil çay,her türlü KURU
YEMİŞ ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
3-Sahurda ağız kuruluğunu arttıran çay , kahve , ve
baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekli, 4-İftar
menüsünde pırasa , domates, kereviz gibi su içeriği
bol olan sebzeleri tercih etmek, ağız kokusunun
azalmasına yardımcı olur.
5-Tok tuttuğu için sahur sofralarında tercih edilen
peynir ve yumurta tüketimi de maalesef ağız
kokusunu tetikleyen gıdalardır. Daha çok lifli
gıdalar tüketilmelidir.
6-Gün içersinde dişler fırçalanabilir. VE DE SIK SIK
AĞIZ SU İLE ÇALKALANABİLİR.
7-İftar ile sahur aradı bol bol su ve meyva suları
içilmeli,
8-SON OLARAK TA ağız kokusu yaşayan kişilerin
iftar ve sahurdan sonra mutlaka alkolsüz ağız
gargarası kullanmaya özen göstermelerini öneririm.
Normal günlük yaşam da da ağız gargaraları artık
ağız hijyeninde önemli bir yer tutmaktadır.
Sağlıkla kalın sevgiler.

-Yeterli ağız içi bakımı yapılmaması da ağız
kokusunun bir diğer nedenidir.
-Ek olarak ta ağız içinde eskimiş protezler
zamanla gıda birikmesine yol açacağından kötü
kokulara sebep olabilir. Diş ve diş etlerini
ilgilendiren lokal sorunların da mutlaka tedavi
edilmesi gerekir.
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İREM KİTAPLIOĞLU
EĞITMEN

Herkese merhabalar,
Ramazan ayının içinde olduğumuz bu günlerde en
çok tatlı ihtiyacımızın peşinde koştuğumuzu en
derin hissiyatımla anlayabiliyorum. Yalnız asla
unutmamalıyız ki bu süreçte rafine şekerden ne
kadar uzak o kadar iyi. Evde kalıp hareket
kısıtlaması yaşadığımız bu Ramazan süresince en
keyifli iftar sofralarımızı bizim tariflerimizle
süslemeniz dileğiyle.

Bi’tatlı;
İncir topları;

Bi’ tuzlu;

Malzemeler;

Tuzlu Keramet

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi*
15 tane incir
1 çay kaşığı tarçın
35 gr bitter çikolata

Malzemeler;

İncirlerimizi ılık suda 5 dk. bekletiyoruz.
Yumuşayan incirleri rondodan geçirip içine fıstık
ezmesi
ve
tarçını
ekleyerek
biraz
daha
rondolamaya
devam
ediyoruz.
Karışan
malzemelerimizi ufak toplar haline getirip,
buzdolabında 1 saat bekletiyoruz. Benmari usulü
erittiğimiz
bitter
çikolataya
beklettiğimiz
toplarımızın
ucunu
bandırıp
buzdolabında
bekletmeye devam ediyoruz. 20 dk. sonra İncir
toplarımız hazır.
*Ev yapımı fıstık ezmesi;
Malzemeler;

1
1
1
1
1

su bardağı yulaf
tatlı kaşığı susam
tatlı kaşığı çörekotu
yumurta
paket çekirdek içi

Sizlerle en sevdiğim tuzlu kraker tarifimi paylaşmak
istiyorum. İnanılmaz doyurucu bir o kadar lezzetli
bu tarif ister sade yiyebilir isterseniz yoğurt içine
karıştırarak keyifli bir öğün haline getirebilirsiniz.
Aşağıda verdiğimiz bütün malzemeleri karıştırıp bir
fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Karışımı sakın
bekletmeyin. 180 derece fırında 15 dk. pişirip kıtır
hale gelince fırından çıkartıyoruz. Biraz soğumaya
bıraktıktan sonra istediğimiz formda parçalara
ayırıyoruz. (Ben farklılık olması adına içine bazen
zeytin ezmesi veya peynir de ekleyebiliyorum.)

500gr tuzsuz fıstık
2 yemek kaşığı pekmez
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı (tercihen)
Fıstıkları biraz kavurup rondodan geçiriyoruz.
İçine bütün malzemelerimizi ekleyip karıştırmaya
devam ediyoruz. Kremamsı kıvama gelince
kullanmak üzere dolabımıza kaldırıyoruz. (Ben
fıstıkları kremamsı kıvama gelmeden bırakmayı
tercih ediyorum. İçine koyduğum üründe kıtır tadı
keyif veriyor. Sizlerde yaptıkça nasıl tercihinize
karar verebilirsiniz.)
Afiyet olsun!
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SAĞLIK
EĞLENCE

RAMAZAN AYINDA DOĞRU
EGZERSİZ
İREM KİTAPLIOĞLU
EĞİTMEN

Ve geldik Ramazan ayına; Uzun aralıklarla aç
kalmanın vücuda olan olumlu etkileri saymakla
bitmez. Bunun en güzel kanıtlarından birisi de
2016 yılında Nobel ödülü alan Japon bilim adamı
Yoshinori shumi; açlığın tetiklemesi ile hücrenin
kendini sindirerek (autohagy) yenilemesini
sağlanması tezidir, bu şekilde vücut diyabeti
hatta
kanseri
önleyebiliyor,
sağlıklı
metabolizmayı koruyor.
Bu süreçte yapacağımız egzersizlerin şekli ve
zamanı da ekstra önem taşıyor; terleten, ağır
kardiovasküler egzersizleri yapmamalısınız. Su
kaybı yaşamamalısınız. Yağ yakımı, kilo kaybı
için mutlaka kardio egzersizlerine (yürüyüş,
koşma, yüzme vb.) ihtiyacımız olduğunu
biliyoruz ama Ramazan boyunca kilo kontrolü
için bu egzersizler yerine beslenmeye dikkat
etmemiz çok daha doğru olacaktır.

Kardiovasküler
egzersizler
yerine
kas
gücünü
kaybetmemek, kas kaybı yaşamamak için düşük şiddetli
kas çalışmaları etkili olacaktır. Yoga, pilates veya
fitness çalışmaları yeterli olacaktır.
Ne zaman çalışmalıyız konusu kişiden kişiye
değişebilecektir. Genel yaklaşım ana öğünlerimizden 23 saat sonra egzersiz yapmak şeklindedir.
Bu durumda ilk başta sağlıklı bir sahurdan sonra yine
hazmetme süresini koruyarak, yani besin değerlerimiz
toplanmışken
kas
egzersizleri
çalışmak
iyi
olabileceğinden bahsedebiliriz. İftardan 1 veya 2 saat
öncesi veya iftardan sonra yine hazmetme süresini
kontrol ederek egzersiz yapmak ideal olabilecektir.
Gün ortasında besinsiz ve susuz halde kas egzersizleri
çalışmak doğru olmayacağı gibi tansiyon ve baş
dönmesine de sebep olabilir.
Unutmayalım ki Ramazan süresi boyunca doğru
beslenme ve egzersiz çalışması, bizlere son derece
sağlıklı ve harika bir vücut kazandıracaktır.
Sağlıkla kalın,

Bilmece
NESLİHAN PÜRSÜNLÜ

ARDA ERSAYAR

İki arkadaş değişik bir yarış
yapmaya karar verirler. Atlarını
yarıştıracaklar ve hangi at sonuncu
gelirse
yarışı
o
kazanmış
sayılacaktır. Atlarına binerler ve
başlangıç çizgisine gelirler. Ancak
her ikisi de atını geride kalmasını
istediği için harekete geçmemekte
ve yarış bir türlü başlamamaktadır.
Yarışın başarıyla gerçekleşmesi için
onlara ne önerirsiniz?

*Bilmecelerimizin cevapları
sayımızda yayınlanacaktır.
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