
KENTiN SOKAKLARI YAYALAR iÇiNDiR; OTOPARK DEĞiLDiR!
Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz
Çapan, gazetemizi ziyaret etti. Damga İmti-

yaz Sahibi Mehmet Mert ve yazı işleri kadrosuyla
bir araya gelen Çapan, günümüzde şehirleşme 
konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Esenyurt'un aldığı göçlerle birlikte toplama sınıfı
gibi olduğunu belirten Çapan, “Çoğu sürgün geldi,
Esenyurt'ta toplandı. Bu sınıfta huzur ve daya-

nışma yok” diye konuştu. Kentlerin dayanışma
merkezi olduğunu dile getiren Çapan, “Esenyurt'ta
246 bin mülteci var. Böyle bir yerden ne bekliyorsu-
nuz? Kent kültürü yok” dedi. Kendi döneminde 1
buçuk emsal imar verilen yere 20 emsale kadar in-
şaat hakkı verildiğini belirten Çapan, “Her arsanın
taşıyacağı bir bina yükü vardır. Sokaklar otopark
değildir. Sokak yayalar içindir” ifadelerini kullandı. 
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Esenyurt Kent Konseyi Kadın
Meclisi Koordinatörü Sibel 

Er, Türkiye'nin İstanbul Sözleşme-
si'nden çekilmesini Damga'ya değer-
lendirdi. Er, “Türkiye’de İstanbul
Sözleşmesi ile ilgili yanlış bir algı var.
Bundan dolayı sözleşmeden çekildi-
ğimizi düşünüyorum” dedi. Er, ebe-
veynlerin eğitim seviyesinin düşük
olmasının şid-
deti tetiklediğini
belirterek, “Bi-
linçsiz ebeveyn-
lerin büyüttüğü
çocuklar aslında
şiddet ile önce
aile içinde tanı-
şıyorlar” açıkla-
masını yaptı.
I SAYFA 4
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında geçmiş 
dönemde yolsuzluk yapıldığını sa-

vundu. “13 milyar liralık kamu zararı
tespit ettik” diyen İmamoğlu,
Başakşehir'de Kiptaş'a 4
günde 81 milyon lira bedel
artışıyla satılan arsa ve
Fatih'te İBB'nin 10 mil-
yon dolar bedelli
arsayı 116 milyon
dolara satın alma-
sını örnek verdi. 
I SAYFA 5
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ŞİDDETLE ERKEN TANIŞIYORLAR

Eğitimsizlik 
şiddeti tetikliyor

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Ahmet Vafık

İsvan Sergisi”nin açılışını gerçekleş-
tirdi. İstanbul’un efsane belediye 
başkanlarından Ahmet İsvan adına,
İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşke-
sinde açılan sergiyi gezen Kılıçda-
roğlu, “Üç büyük imparatorluğa
başkentlik yapmış İstanbul’a hizmet

etmek, farklı bir
şeydir. Farklı bir
anlamı, ağırlığı
vardır. Bir metro-
polü yönetmek,
devasa sorunları
kucaklamak de-
mektir. Var olan
sorunlara çözüm
üretmek demek-
tir” dedi. I SAYFA 7
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AHMET İSVAN ANILDI

İstanbul’a hizmet
çok farklı bir şey

YIL: 16          SAYI: 4931        FİYAT: 75 Krş 1 NİSAN 2021 PERŞEMBEGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

SAYFA 4Mehmet Remzi TANIŞ

Zavallı 
bizler...

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Korona 
günlerim (2)

Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı içerisinde

bulunan onlarca kiracı büyük bir
mağduriyetle karşı karşıya. Havali-
manını işleten Malezya devlet şir-
keti Malaysia Airports Holdings
Berhad ile uçuk kiralar konusunda
anlaşmazlığa düşen işletme sahip-
leri kendilerine zulmedildiğini iddia
etti. Pandemi sürecinde kendilerine
hiçbir kolaylık sağlanmadığını be-
lirten işletme sahipleri, yüzlerce ça-

lışanın işsiz kalabileceği uyarısında
bulundu. 2019 yılında 40 milyona
yakın yolcu taşınan havalimanında
2020'de yolcu sayısının 15 milyona
kadar düştüğünü belirten işletmeci-
ler, buna rağmen kendilerin-
den eski doluluk oranına göre
kira istendiğini dile getirdi. Şir-
ket ile kurulan bütün temasla-
rın olumsuz neticelendiğini
belirten işletmeciler, çok zor
durumda olduklarını ifade etti. 
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PANDEMi SÜRECiNDE BiZE 
RESMEN ZULMEDiLiYOR

Malaysia Airports Holdings
Berhad isimli şirketin, borç-

larının ötelenmesini isteyen işletme-
cilere mahkeme kararı ile ödeme
emri gönderdiği ortaya çıkarken, 

teminat mektuplarının yakıl-
maya başlandığı belirtildi. Üs-
telik şirket yetkililerinin, esnaf,
çalışanlar, Türkiye ve Türk hü-
kümeti hakkında küçük düşü-
ren açıklamalar yaptıkları iddia
edildi. Konu hakkında açık-

lama yapan AK Parti MKYK Üyesi
Metin Külünk, “Koronadan dolayı
ödeme zorluğu çeken işletme sahip-
lerine zorla ödeme emirleri çıkartıp
hiçbir vicdana sığmayan kiralar is-
tenmektedir. İşyeri sahiplerinin biraz
vade isteklerini dikkate almadan acı-
masız bir şekilde haciz işlemi başla-
tılmaktadır. Korona döneminde de
gördük ki yabancı sermayenin tek
derdi kendi çıkarıdır” tepkisini 
gösterdi. 
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YABANCI SERMAYENiN TEK 
DERDi KENDi ÇIKARIDIR

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Malezya'nın devlet şirketi Malaysia Airports Holdings Berhad'ın havalimanı
içerisinde hizmet veren işletmelerin teminat mektuplarını yaktığı, pandemi nedeniyle kirasını ödeyemeyenlere
zorla ödeme emri gönderdiği ortaya çıktı. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, bu duruma tepki göstererek, 
“Korona döneminde de gördük; yabancı sermayenin tek derdi kendi çıkarıdır” açıklamasını yaptı

2 buçuk yaşındaki Ela Deniz, SMA Tip 1 hastalığı ile
mücadele ediyor. Hastalığın tedavisi ve ilaç
masrafları 2 milyon 250 bin euro. Deniz ve 
İnan çifti minik çocukları için yardım bekliyor

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kemal Kılıçdaroğlu

Partisinin grup toplantısında
iktidara sert eleştirilerde bulu-

nan İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
“Siz ne vicdansızsınız. Üç beş kişi bir
araya gelince salgın yayılıyor da kon-
grelerinizde virüs tatile mi çıkıyor?”
diye konuştu. Akşener, “Salgınla mü-

cadelede durum
aynı. Ekonomide
durum aynı. 
Hukukta, insan
haklarında, 
demokraside
durum aynı.
Kendileri çalıp,
kendileri oynu-
yorlar” dedi. 
I SAYFA 7
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SİZ NE VİCDANSIZSINIZ!

Kongrelerde virüs 
tatile mi çıkıyor?

Meral Akşener

Son günlerde para piyasaların-
daki hareketlilik nedeniyle 

yatırımcıların yaşadığı endişeyi 
Damga’ya değerlendiren finans da-
nışmanı ve ekonomist Murat Özsoy,
bundan sonra ne olacağına dair ko-
nuşmak için erken olduğunu ve piya-

saların henüz
soğumaya geç-
mediğini söyledi.
Özsoy, “Beklen-
timiz bu sürecin
bir an önce atla-
tılarak TL tercih-
lerinin artması
olacaktır” diye
konuştu. 
I SAYFA 6
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DAMGA’YA KONUŞTU

Piyasalar henüz 
soğumaya geçmedi

Murat Özsoy

Sibel Er

İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Selim Kiraz'ın makam

odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dö-
nümü nedeniyle adliyede anma töreni
düzenlendi. Törende konuşan İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban 
Yılmaz, “Mehmet Selim Savcımız
görevi başında, masasında şehit
edildi. Bir adalet şehidi olarak bizlere
bıraktığı emaneti hiçbir zaman 
unutmayacağız” dedi. I SAYFA 5
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ŞEHİT SAVCI UNUTULMADI

Emanetini asla
unutmayacağız

2 buçuk yaşındaki Ela
Deniz, İnan ve Deniz 

çiftinin tek çocuğu. Küçük Ela
Deniz SMA Tip 1 hastalığı ile
yaşam mücadelesi veriyor.
SMA Tip 1 hastalığı'nın tedavisi
Türkiye'de gerçekleştirilemiyor.
Yurt dışında tedavi ve ilaçlar ise
çok pahalı. Kıt kanaat geçinen
aile ise çaresiz. Aile dünyanın en

pahalı ilaçlarından biri olan
Zolgensma ilacına ulaşmaya
çalışıyor. Bu ilacın ve tedavinin
maliyeti ise 2 milyon 250 bin
euro. Aile bu paranın yüzde
24'nü toplamış durumda. Minik
Ela Deniz'in ise zamanı yok
çünkü bu tedavi belli bir yaşa
kadar ve belli bir kilonun altına
uygulanabiliniyor. 
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KIT KANAAT GEÇiNEN AiLE ÇARESiZ

TedaVi VaR
paRa Yok!

Toplama SınıFı GiBi!
Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Esenyurt'un aldığı göçlerle birlikte toplama sınıfı gibi
olduğunu söyledi. Çapan, “Çoğu sürgün geldi, Esenyurt'ta toplandı. Bu sınıfta huzur ve dayanışma yok” dedi

Gürbüz
Çapan

13 mİlYAr lİrAlIk
kAmU ZArArI VAr!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun geçmiş döneme ilişkin

yolsuzluk açıklamasına ilk cevap AK
Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik
Göksu'dan geldi. “Mecliste sorduğu-
muz sorulara cevap veremeyen İBB
Başkanı, yandaş bir kanalda, yandaş
gazetecileriyle dedikodumu yapmış”
diyen Göksu, “Eğer Sayın Başkanın
yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına 
söyleyecek sözü varsa, kendi belirleye-
ceği kanalda oturup İstanbul'u 
konuşalım” ifadelerini kullandı. 

Yandaş kanalda
dedİkodu Yapmış!
ç

Ekrem İmamoğlu

Tevfik Göksu

PANDEMİ SÜRECİNDE ZOR DURUMDA OLAN ESNAFA BİR DARBE DE İŞLETMECİ ŞİRKET VURDU

Limak Holding, GMR Infras-
tructure ve Malaysia Airports
Holdings Berhad ortaklığında
kurulan ISG, 1 Mayıs 2008’de 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı’nda mevcut 
terminallerin işletme hakkının yanı
sıra otopark işletmesi, yer hizmetleri,
kargo, uçak yakıt ikmal operasyonları
ve havalimanı oteli ile CIP tesislerini 
20 yıl süre ile işletme hakkını devraldı. 
30 Nisan 2014 tarihi itibariyle GMR GrubU,
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle de Limak 
Yatırım hisselerini Malaysia Airports Holdings
Berhad’a devrettti. Bu tarihten sonra da MAHB,
hisselerin tamamının sahibi oldu. 

2014 YILINDAN 
BERi TEK SÖZ SAHiBi!

mAleZYAlInIn
tek DerDI PArA!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER EMLAKÇILAR
ÖLSÜN MÜ?

Anka Emlak Yeşilköy Broker'ı
Gül Zeynep Anka Damga'ya 

konuştu. Emlak danışmanlarının so-
runlarından söz eden Anka, “Size iste-
diğiniz kadar yer gezdiren, mülkünüzü,
arsanızı, ticari yerlerinizi pazarlamak
için gecesini gündüzünü işi içi harca-
yan bu emlak grubu ne
yapsın; bence ölsün.
Hepimiz gereksiz
üzerinizden para 
kazanan insanlarız
sonuçta değil
mi?” diye
sordu. 

BARIŞ KIŞ SÖYLEŞİ SAYFA 8'DE
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Eski Beşiktaş Belediyesi Meclis
Üyesi Çetin Kırışgil ile birlikte gö-

revdeyken haksız mal edindikleri ve mal
bildiriminde bulanmadıkları iddiasıyla 5
yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski
Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Murat Hazinedar,
“Tüm raporlar lehime.
Ortada bir suç yok,
ama dava var” dedi.
Hazinedar, “Ben 
mağdurum. Böyle 
yargılama olur mu?”
diyerek hakime tepki
gösterdi.  I SAYFA 9
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Murat Hazinedar

Murat Hazinedar 
hakime isyan etti

mAGAnDAYA 34 YIl İStenDİ

"AKP’nin 19 yılını özetleyen olay sizce
nedir?" diye sorsalar, hiç tereddüt et-
meden, "Kürşat Ayvatoğlu’nun ortalığa

saçılan hikayesi" derim.
Çünkü; bu hikayede,
para – güç – rant – 
siyasetin kirli çarkları ve 
açgözlülük var… 

Kürşat Ayvatoğlu 
yalnız değildir!

Barış Yarkadaş’ın köşe yazısı sayfa 5’te

Dİş çürüğünü 
önlemeDe etkİlİ

HABERİN
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

Arnavutköy, Hadımköy'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı
6 yerinden bıçakladığı iddia edilen çakarlı minibüs sürü-

cüsü Muhammet Enes Uysal'ın (19) davasında tanıklar din-
lendi. Savcılık mütaalasında, sanığın 12 yıl 3 ay 15 günden 34
yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. I SAYFA 3
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D r. Öğr. Üyesi Özge Bektaş, son
dönemlerde özellikle sosyal
medyada florür ile ilgili bilimsel

verilere dayanmayan yanlış ifadelerin yer
aldığını belirterek, faydalarına yönelik bilgi
verdi.

Ağız sağlığını etkiliyor

Başta diş macunu olmak üzere pek çok gı-
dada da kullanılan florürün kullanımının
sağlığa zararlı etkilerinin olduğu, toksik
özelliği ile zeka geriliğine yol açtığı şeklin-
deki söylemlerin aileler tarafından endi-
şeyle karşılandığını ve bilgi kirliliğine
neden olduğunu söyleyen Bektaş, “Aileler,
florür konusunda bilgi eksikliği veya yanlış
yönlendirme sonucunda koruyucu ve ön-

leyici uygulamaları reddediyor. Böylece,
diş çürüklerinin önlenmesi gereksinimi
olan yüksek risk grubundaki çocukların
korunmasını engelleyerek ağız ve diş sağlı-
ğını olumsuz yönde etkiliyorlar” dedi.

Aşırı şeker tüketimi etkin

Diş çürüğünün oluşumunda temel olarak
ağızda bulunan ve çürüğe neden olan
bakteriler ile aşırı şeker tüketiminin de
etkin olduğunu söyleyen Bektaş, çürükten
korunmak için tükürüğün koruyucu özel-
likleri ve florürün etkili olduğunu dile
getirdi.

Dünya genelinde kullanılıyor

Çocuk hastalarda sağlığı tehdit eden

hastalıkların aşı uygulamaları ile önlen-
mesi gibi florür uygulamalarının da diş
çürüklerinin önlenmesinde etkisi kanıt-
lanmış ve düşük maliyetli bir yöntem ol-
duğunu belirterek, bilimsel
araştırmaların da florürün ağızda düşük
dozda sürekli olarak bulunmasının diş
çürüklerinin önlenmesinde ve diş minesi-
nin ağızdaki asitlere karşı dirençli hale
getirilmesinde oldukça etkili olduğunu
gösterdiğini ekledi. Bektaş, bu nedenle
florür içeren diş macunlarının dünya ge-
nelinde kullanıldığını söyledi.

Ağız sağlığı için florür şart

3 yaş altı çocuklarda görülen erken ço-
cukluk çağı çürüğünün önlenmesi, çocu-

ğun erken dönemde diş enfeksiyonu ne-
deniyle sorun yaşamaması ve genel
anestezi altında diş tedavilerine gerek
kalmadan uygun ağız diş sağlığının de-
vamı için florürün oldukça önemli oldu-
ğunu vurgulayan Bektaş, “6 yaşından
küçük çocuklarda yutma riskinden do-
layı toksik riski azaltmak amacıyla yerel
uygulamalarda jeller yerine florür vernik-
lerinin kullanımı öneriliyor. Florür ver-
niklerinin kullanımından sonra herhangi
bir olumsuz etki meydana gelmiyor.
Ama bu uygulamaların diş hekimi tara-
fından tükürük emici kullanılarak diğer
kaynaklardan florür alımı ve çürük riski
değerlendirilerek yapılması gerekiyor”
diye konuştu.

Kontrollerinizi aksatmayın

Bektaş, diş çürüklerinin önlenmesinde
florür uygulamaları ile beslenmenin dü-
zenlenmesi, ağız hijyeninin sağlanması,
antimikrobiyal yaklaşımlar, düzenli diş
hekimi kontrolünün de oldukça önemli
olduğunu aktardı.

Hergün 2 kere fırçalayın

Bektaş, çocukların diş hekiminin önere-
ceği yöntemlerle florürden yararlanması
gerektiğini belirterek şöyle konuştu:“Diş
hekimleri tarafından doğru zamanda,
doğru yöntemle, doğru konsantrasyon
ve miktarda florür kullanıldığı sürece gü-
venlidir. Diş hekimlerinin önerdiği uygun
miktarlarda kullanılan florürün insan
sağlığı üzerine hiçbir yan etkisi bulunma-
maktadır. Günde 2 kere yaşa uygun kon-
santrasyon ve miktarda florürlü diş
macunu ile dişlerin fırçalanması; diş he-
kimi tarafından belirlenen bireyin yaşına,
gereksinimine ve çürük risk grubuna
uygun periyodlarda yerel florür uygula-
malarından yararlanılması diş çürüğü-
nün azaltılmasında önemli rol
oynamaktadır.”
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SAç Sağlığı ve Saç Ekimi Üniteleri Genel Koordi-
natörü Songül Alıcı, “Saç nemli iken yüzde 50
oranında esnektir. Bu esneklik saçınızın koparak

dökülmesini ve kırılmasını engeller. Saç suyun altında ya
da nemli iken nazikçe taranmalıdır” dedi. Saç Sağlığı ve
Saç Ekimi Üniteleri Genel Koordinatörü Songül Alıcı, “Saç
nemli iken yüzde 50 oranında esnektir.Bu esneklik saçınızın
koparak dökülmesini ve kırılmasını engeller. Saç suyun al-
tında ya da nemli iken nazikçe taranmalıdır” dedi. Saç dö-
külmesi saçların çeşitli nedenlerden dolayı zayıflaması
sonucu oluşan bir hastalık.Sağlıklı bir saç günde ortalama
50-100 tel arasında dökülüyor. Aşırı saç dökülmesi durum-
larında ise bu sayı artıyor. Alıcı, taraklarımızda, banyo ve
lavabo giderlerinde fazla miktarda saç biriktiğini görmenin
saçımızda tehlike çanları çaldığı anlamına geldiğini belirti-
yor.Saç dökülmesinin pek çok nedeni olduğuna işaret eden
Alıcı, kadınlarda menopoz, kansızlık, vitamin ve mineral ek-
sikliği, demir eksikliği, şok diyetlere bağlı protein eksikliği
alkol ve sigara tüketimi, doğum ve stres bu nedenlerin ba-
şını çekiyor” diye konuştu. 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn 
mes lek il ke le ri ne 

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MERT
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Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   350 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 5 Tl 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
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DIS CURUGUNU
ONLEMEDE ETKILI Saçınızı banyodayken

MUTLAKA TARAYIN

Prof. Dr. Ece Aydoğ, yaşam kalitesini oldukça düşü-
rebilen boyun ağrısına karşı ofiste alınabilecek ön-
lemleri anlattı ve önemli uyarılarda bulundu. Aydoğ,

"Ağrının yanı sıra gerginleşen kaslar ve ek-
lemler günlük yaşamda en basit işlerin
bile yapılmasını zorlaştırabiliyor. Boyun ağ-
rısına önlem alınmazsa ilerleyen zaman-
larda boyun fıtıkları ve kireçlenmeler
gelişebiliyor. Bu nedenle işyerinde hatalı
alışkanlıklara son vermek, hareketi artır-
mak ve düzenli olarak ofis egzersizleri
yapmak çok önemli" dedi. 

Boyun ağrısını hafife almayın

Diş Hekimi Özge Bektaş, özellikle
sosyal medyada diş macunlarında

yer alan florür maddesiyle ilgili,
‘çocuklarda zekâ geriliğine yol

açıyor’ gibi bilimsel verilere
dayanmayan iddiaların 

son derece sakıncalı 
olduğuna dikkat çekti 
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Soğanın faydaları
saymakla bitmiyor

Soğanların tıbbi uygula-
maları oldukça fazladır, çünkü
zengin bir besin, vitamin, mi-

neral ve organik bileşik kaynağıdır. Bun-
lar, sağlık için gerekli olan sülfürik
bileşiklerin ve kuersetin varlığını içerir.
Bu sebzeler ayrıca kalsiyum, magnez-
yum, sodyum, potasyum, selenyum ve
fosfor gibi mineral bileşenleri içerir ve
bunlar iyi bir C vitamini, B6 vitamini ve
diyet lif kaynağıdır.

Kanserle savaşır

Kırmızı soğanlar, meme ve kolon kan-
seri hücrelerini yok etmede en etkili
olanlardır. Soğanların, kanserin önlen-
mesinde önemli bir rol oynayan kuerse-
tin adı verilen güçlü bir bileşikleri vardır.

Düşük kan şekeri seviyeleri

Soğanlarda bulunan kükürt bileşiklerin-
den biri olan (S-metilsistein) ve kuerse-
tin vücuttaki kan şekeri seviyesini
kontrol etmede yararlı etkilere sahip
olabilir. Soğanda bulunan krom, kan
şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

İltihap ve diğer alerjileri önler

Soğanlardaki kersetin (ve diğer flavono-
idler) enflamasyonun önlenmesine yar-
dımcı olur. Soğan ayrıca, hücrelerin
histamin salmasını engelleyerek alerjile-
rin tedavisine de yardımcı olur. Kuerse-
tinin antihistaminik özellikleri de burun
tıkanıklığını azaltmada yararlıdır. Soğa-
nın antibiyotik etkileri yara iyileşmesini
hızlandırır.

Sağlıklı nefes

Astım ve alerjik rinit gibi solunum so-
runları olan hastalar, soğan ekstrelerin-
den yararlanabilirler. Soğanda bulunan
prebiyotikler burun tıkanıklığının gide-
rilmesine ve böylece huzurlu bir uykuya
yardımcı olabilir.

Göz sağlığını geliştirir

Soğanlardaki kükürt, göz merceğinin
sağlığını iyileştirir, böylece görüşe yar-
dımcı olur. Bir antioksidan görevi gören
ve glokom, maküler dejenerasyon ve ka-
tarakt riskini azaltan glutatyon adlı pro-

teinin daha büyük bir üretimini uyarır.
Soğanlardaki selenyum gözdeki E vita-
mini destekler (gözdeki hücreleri korur).
Ekstraktlar ayrıca kornea bulanıklığının
önlenmesine yardımcı olabilir ve soğan
suyu da damla damla olarak 
kullanılabilir.

Ağız sağlığı için

Soğanlar, diş çürümesine neden olan
bakterileri azaltmaya yardımcı olan ti-
yosülfinatlar ve tiyosülfonatlar (kükürt
bileşikleri) açısından zengin bir kaynak-
tır. Soğan ayrıca dişleri sağlıklı tutan C
vitamini bakımından da zengindir
ve diş ağrısını hafifletebilir.

Soğan ve saç büyümesi

Antibakteriyel ve antifungal
özelliklerde zengin olan
soğan, saçın besleme-
sine yardımcı olur ve
büyümesini artırır.
Zengin sülfür iç-
eriği ve anti-
oksidanlar
incelme,
kırılma
ve

erken grileşmeyi önler.
Kepekle savaşır ve
saçların büyüme-
sinde yardımcı
olan kan dola-
şımına des-
tek
olurlar.

Güçlü bir antioksidan olan soğan neredeyse tüm salata ve yemeklerde kullanılabilen mucize bir bitkidir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi hastalıklardan korur

Yemekten
hemen sonra

içmeYin!
Uzmanlar çevresel faktörler, stres, yorgunluk, vitamin ve mineral 

eksiklikleri, yetersiz beslenme, kullanılan bazı ilaçlar, genetik yatkınlık,
saça uygulanan kozmetik ürünler, duygusal travmalar, tiroid bezi

hastalıkları, ağır diyetler, ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal
değişimlerin saç dökülmelerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor

Dermato-
loji Uz-
manı Dr.

Seda Erdoğan, sağlıklı bir
kişide saçların yüzde 85'inin

büyüme evresindeyken yüzde
15'inin ise dinlenme evresinde

olduğunu belirterek, dinlenme ev-
resindeki saçların bir süre sonra

doğal yolla dökülüp yerine tekrar büyü-
yen yeni sağlıklı saçlar geldi-

ğini kaydetti. Saç büyüme
döngüsünün neticesinde günde or-

talama 100 saç telinin dökülmesinin
normal karşılandığını ifade eden Dr. Er-

doğan, bu sayının üzerindeki dökülmeleri-
nin ise sorun olarak kabul edildiğini söyledi. 

Dr. Erdoğan, çevresel faktörler, vitamin ve mi-
neral eksiklikleri, yetersiz beslenme, kullanılan

bazı ilaçlar, genetik yatkınlık, saça uygulanan koz-
metik ürünlerdeki zararlı kimyasal maddeler, saç ba-

kımı yanlışları, tiroid bezi hastalıkları, ağır diyetler, yetersiz protein
alımı, ergenlik, hamilelik ve menopoz olmak üzere hormonal deği-
şimler gibi çok çeşitli nedenlerle saçların hızla dinlenme dönemine
geçerek dökülen saç teli sayısının arttığını vurguladı. 

Güneş, deniz suyu ve saçlar

Saçların çok sıkı bağlanması, saç kurutma makinesi, düzleştirici,
saç maşası gibi sıcak şekillendirme aletlerininin aşırı kullanılması-
nın da saçlarda kuruma, kırılma ve dökülmeye neden olduğuna dik-
kat çeken Dr. Erdoğan, saçların çok sık saç boyanmaması

gerektiğini vurguladı.
Saç dökülmelerinin
tüm bu nedenler dı-
şında mevsimsel 
olarak dökülmesinin
normal olduğunu 
söyleyen Dr. Erdoğan,
yazın, güneş ve deniz
suyunun saçlara zarar
verebileceğini kay-
detti.

Diş Hekimi Özge Bektaş, özellikle
sosyal medyada diş macunlarında

yer alan florür maddesiyle ilgili,
‘çocuklarda zekâ geriliğine yol

açıyor’ gibi bilimsel verilere
dayanmayan iddiaların 

son derece sakıncalı 
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MAGANDAYA
34 YIL ISTENDI

Arnavutköy, Hadımköy'de
trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 
6 yerinden bıçakladığı iddia

edilen çakarlı minibüs sürücüsü
Muhammet Enes Uysal'ın (19)

davasında tanıklar dinlendi.
Savcılık mütaalasında, sanığın

12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 
4 aya kadar hapisle

cezalandırılmasını talep etti

İ stanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
görülen duruşmaya tutuklu yargılanan
Muhammet Enes Uysal bulunduğu ceza-

evinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi
(SEGBİS) ile katılırken, müşteki Dadaş Aras ile
taraf avukatları duruşma salonunda hazır 
bulundu.

Polis arabası zannettim

Duruşmada dinlenen tanık Sinan Güngör,
"Minibüs süratli bir şekilde geçti. Çakarları
vardı. Ben ilk etapta polis arabası veya bir
makam arabası zannettim. Ben her iki tarafı da
tanımıyorum. Olay nedeniyle isimlerini öğren-
dim. Dadaş Aras kamyonetinde oturmuştu.
Muhammed Enes Uysal da onun kamyoneti-
nin yanında tehditkar ve hakaretli bir şekilde
konuşarak müştekiden cep telefonuna almış ol-
duğu görüntüleri silmesini söylüyordu. Müşteki
de silmeyeceğini, çakar takmasının doğru ol-
madığını dolayısıyla görüntüleri polise verece-
ğini söylüyordu. Sanık müştekinin araçtan
inmesini söylüyordu. Daha sonraki aşamada
müşteki kamyonetin sağ kapısından aşağı indi.
Çakarlı olan minibüsün görüntüsünü çekmeye
başladı, sanık yine görüntüyü silmesini söylü-
yordu. Alaylı bir tavır içerisinde konuşma yapı-
yordu. Tehdit ve küfür savuruyordu" dedi. 

İlk darbeyi arkadan vurdu

"Bu süreçte sanık, iki üç kez müştekinin boğa-
zına yapışmış müşteki de onu iteklemişti. Müş-
teki kendi aracına yöneldiğinde sanık, sağ
belinden çıkarmış olduğu 25-30 cm uzunlu-
ğunda bir bıçak çekti" diyen Güngör, "Ben bağı-
rarak müştekiyi uyardım. Müşteki döndüğünde
sanık ilk darbeyi arkadan vurdu. Akabinde
müştekiyi tekrardan bıçakladı. Müşteki yere
düştüğünde sanık üstüne abanarak bıçakla-
maya devam etti. Ben de benimle birlikte hare-
ket eden başka şahıs, sanığı durdurmaya
çalışıyorduk ancak sanık bizi de yaklaştırmı-
yordu. Hakaretlerini bize de yöneltiyordu. Bu
arada müşteki sanığın altından kurtuldu. Ben
hemen arkadaki kullanmış olduğum araca git-
mesini söyledim. Sanık gelip yine görüntüleri
silmesini söyledi. Müşteki o sırada kendinden
geçmiş gibiydi. Müştekiyi alıp hastaneye götür-
düm" ifadelerini kullandı. 

Savcılık mütalaasını açıkladı

Alınan tanık beyanının ardından duruşma sav-
cısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı,
sanık Uysal'ın ilk bıçak darbesinden sonra
müşteki Dadaş Aras'ın arkasından giderek bı-
çaklamaya devam ettiğini, başkalarının müda-
hale etmesine engel olduğunu belirterek,
"Sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan
kastının öldürmeye yönelik olduğu kanaatinin
oluştuğu" denildi. Sanığın cezasında haksız
tahrik indirimi uygulanmamasını talep eden
savcı, sanığın "Kasten öldürmeye teşebbüs",
"Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
"Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkoyul-
ması" ve "Hakaret" suçlarından 12 yıl 3 ay 15
günden 34 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla ceza-
landırılmasını talep etti. DHA

Ç. Ceyhan Suvari

ceyhansuvari@gmail.com

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yı-
lında Ensar Vakfı Genel Kurulu’nda yaptığı ko-
nuşmada; "siyasi olarak iktidar olmak başka bir

şeydir, sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir. Biz
14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hala sosyal ve kültü-
rel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var" dedi. 2020
yılında İbni Haldun Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada
da, “18 senedir iktidardayız, ama fikri iktidarımızı ku-
ramadık” dedi. Son olarak bu yılın Ocak ayında; “ikti-
darlarımız döneminde en çok hayıflandığım
hususlardan birinin kültür alanında arzu ettiğimiz ge-
lişmeyi gösterememek olduğunu söylüyorum” dedi. Yıl-
lar geçiyor ama söylem aynı. Mevcut anlayışla hala
iktidarda olurlarsa kendi dillendirdikleri simge yıllar
olan 2023 ve 2071'de bile aynı ifadeleri tekrarlayacak-
larını şimdiden söyleyebilirim.

Peki, gerçekten de bunca zamandır “kültürel ikti-
dar” kurulamamış mıdır? Yoksa iktidarın kültürü
zaten gördüklerimizin ve yaşadıklarımızın karmaşık bir
bütünü müdür? “Karmaşık bir bütün” ifadesini özel-
likle kullandım. Zira antropolog Edward Tylor kültür
kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Kültür ya da
uygarlık bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğren-
diği ve edindiği bilgi, sanat, gelenek görenek, ahlak,
hukuk ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine
alan karmaşık bir bütündür.” 

Özetle, insanoğlunun yapıp ettiği her şeyin tamamı
kültürdür. Bu kadar yıldır ekonomiden eğitime, dinden
sağlığa, sanayiden sanata ve hatta kaç çocuk yapacak-
larını söylediğiniz aileye kadar pek çok alanda karar
verici olacaksınız, buna rağmen kültürel iktidarınızı ku-
ramayacaksınız! Her şeyden önce kültürün mahiyetine
ters bir durum bu. Neden ters olduğunu daha iyi anlat-
mak için kültür sözcüğünün etimolojisine bakalım.

Kültür, Latince “colera” sözcüğünden türetilen “cul-
tura” kelimesinden gelmektedir. Colera ise ekmek-biç-
mek anlamındadır. Yani “kültür” kelimesinin kökeni
“ekin”dir. Aynı şekilde Arapça karşılığı olan “hars”
sözcüğü de “tarla sürmek” anlamına gelmektedir.
Türkçe'de önce hars sonra kültür sözcüğü kullanılmıştır.
Hatta cumhuriyetin ilk yıllarında Arapça ve Latince
sözcükler yerine Türkçe olan ekin kelimesinin kullanıl-
ması önerilmiş, ancak tutmayınca kültür denmeye
devam edilmiştir. 

Dolayısıyla iktidarın şimdiye kadar yapıp ettiklerinin,
etimolojiye uygun bir ifade ile ektiklerinin mahsulü
mevcut kültürel hal(imiz)dir. Hani eskiler “ne ekersen
onu biçersin” derler ya, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
bile memnun olmadığı ve “sıkıntılarımız var” dediği
kültür aslında onun iktidarının ürünüdür. 

Sorun şu ki, insan içinde olduğu/yaşadığı kültürel
dünyanın farkında değildir. Bu oldukça normal bir du-
rumdur. Bir eksiklik ya da kusur asla değildir. Hayâ-
lî'nin “Bilmezler”  gazelinde belirttiği gibi;

“Cihan ârâ cihan içindedir  arayı bilmezler. O mâhi-
ler ki derya içredir deryayı bilmezler.” 

Yani, dünyayı süsleyen dünyanın içindedir ama onlar
aramayı bilmezler; balıklar, denizin içindedirler ama
denizi bilmezler. Deryadaki balık misali insan da kendi
kültürel dünyasını bilemez.  Bu bir tür körlük halidir.
Ancak kendi kültürümüz dışına çıkınca ya da dışarıdan
biriyle temasa geçince ait olduğumuz kültürün farkına
varabiliriz. Bireysel olarak kültürel dünyamızın dışına
çıktığımızda yaşadığımız sürecin sonucunda ortaya
çıkan duruma kültürlenme, toplumsal olarak başka
kültürlerle etkileşime geçilmesi sürecinin sonucunda or-
taya çıkan duruma da kültürleşme denir. Kültürleşme
ve etkileşimler toplumlara çeşitlilik ve zenginlik kat-
makla kalmaz, aynı zamanda yaşamsal bir zorunluluk-
tur da. Aksi durum, toplumun içe kapanmasına ve
değişimlere ayak uyduramamasına ve zamanla kendi
imhasına sebep olan bir kısırlığa yol açmaktadır. Söz
gelimi Helenizm, İslamlaşma ve Batılılaşma yaşadığı-
mız coğrafyanın geçmişten günümüze geçirdiği kültür-
leşme ve etkileşim süreçleridir. Söz konusu süreçlerin
sadece bizim coğrafyaya değil dünya uygarlığına  kat-
tıkları ortadadır.

Siyasal yapılar da bu süreçlerden azade değildir.
Hem kendi hem de ülke “bekası” için dışarıdan bir ba-
kışa, eleştiriye ve etkileşime ihtiyaç duyarlar. İktidar ve
ortağının yerel seçimlerden bu yana dillendirdiği “beka
sorunu” bir anlamda doğrudur. Ama onların iddia et-
tiği türden bir beka sorunu değil, tam tersine her türlü
farklı düşünce ve görüşün baskılanması, hatta krimina-
lize edilmesinden kaynaklı ortaya çıkan bir beka soru-
nuyla karşı karşıyayız. İktidar, tüm toplumsal katman
ve kurumları tek tip bir düşüncenin içerisine hapset-
meye çalışmaktadır. Sonuç ortada, siyasal alandaki
tekdüzelik kültürel alana da sirayet etmiş. Öyle ki Cum-
hurbaşkanı da bu durumdan rahatsız ama bunun, ken-
disinin ve “çevresinin” yanlış uygulamalarından
kaynaklandığının farkında değil. Hala kendi yönetimi-
nin oluşturduğu kültürel dünyada iktidar olamamaktan
yakınmakta.

İşte tam da bu nedenle devleti yönetenlerin, muhale-
fete; farklı bakış açılarına, hatta aykırı görüşlere ihti-
yacı vardır. Düşünce özgürlüğü sadece demokrasinin
değil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönetimin de ol-
mazsa olmazıdır. Dolayısıyla iktidarın, başta üniversite-
ler olmak üzere bilim, sanat ve düşün alanlarından elini
çekmesi gerekmektedir. Aksi halde kendi kurdukları
kültürel iktidarın farkına bile varamayıp hayıflanmaya
devam edeceklerdir.  

Kültürel iktidar meselesi

Balkonda asılı kaldı
Büyükçekmece'de Mısırlı iş adamına ait villada çıkan yangında alevlerden 
kaçmak isteyen kadının dakikalarca balkondan sarktığı görüntüler ortaya çıktı

büyükçEkmEcE Karaağaç
Mahallesi'nde bulunan bir
site içindeki Mısırlı iş ada-

mına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pa-
zartesi günü 17.30 sıralarında elektrik
kontağından yangın çıktı. Villa alevler
içinde kalırken iş adamı Ahmet Omar
ile yanındaki Rus Irina Rodenkov çareyi
balkona kaçmakta buldu. Alevler ve du-
manlar yükselirken Irina Rodenkov bal-
konun korkuluklarına tutunarak
aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yar-
dım bekleyen kadın daha sonra aşağıya
atladı. İş adamı Ahmet Omar da çareyi
balkondan atlamakta buldu. Omar ve
Rodenkov'un yaralanırken itfaiye mü-
dahale ederek yangını söndürdü.
Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun
durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kameralara yansıdı

Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler
ortaya çıktı. Görüntülere yangında en
üst katta mahsur kalan genç kadının,
atlamak için balkondaki korkuluklarda
asılması ve iş adamının balkonda mah-
sur kalıp, dumanların arasında kaybol-
duğu dehşet anları yansıdı. Kadının
yardım çığlıkları atarken çevredekilerin
ise "Atlama" dediği duyuluyor. DHA

4. kattan aşağı atladı
Pendik'te 6 katlı binanın dördüncü katında oturan 60 yaşındaki kadın
balkondan atlayarak, intihar etti. Kadının hasta olduğu öğrenildi

Olay, Bahçelievler Mahal-
lesi Adnan Menderes Bul-
varında meydana geldi.

İddiaya göre, Ayşe Çalışır (60) isimli
kadın bir süredir kanser tedavisi görü-
yordu. Çalışır, 6 katlı binanın dör-
düncü katındaki evinin balkonundan
saat 10.30 sıralarında atladı. Komşu-
ları durumu polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. Sağlık ekipleri Çalışır'ın
olay yerinde hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde
güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
Pendik Asayiş Büro Amirliği ve olay
yeri inceleme ekipleri çevrede ince-
leme yaptı. Çalışır'ın cenazesi Adli
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile
yakınlarından bir kadın ise gözyaşla-

rını tutamayarak sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri binadaki yaşayan kom-
şulardan ve aile yakınlarından bilgi
aldı.  Komşusu Mehmet Bozkurt,
"Yukardan aşağı düşmüş. Aynı bi-
nada oturuyoruz ama kendisi tanımı-
yorum. Kadının hasta olduğunu
öğrendik." dedi.  DHA

Serhat
Midyat

denetime
takıldı 

Taksim'de Yeditepe Huzur Denetimleri yapıldı. Denetim sırasında otomobili ile geçerken polis
tarafından durdurulan oyuncu Serhat Midyat, üst araması ve GBT sorgusundan geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, il genelinde birçok nok-
tada Yeditepe Huzur Denetimleri

gerçekleştirdi. Denetim noktalarından biri
olan Taksim Meydanı'nda durdurulan araç-
lar didik didik aranırken, araç içindeki kişi-
lere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama
(GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri
havadan destek verirken, Özel Harekat pol-

isleri de çevre güvenliğini sağladı. Eğitimli
narkotik köpeği de çalışmalara katılarak
şüpheli görülen araçlarda arama yaptı. 
Taksim'dee denetim noktasından otomobili
ile geçerken polis tarafından durdurulan
oyuncu Serhat Midyat da üst araması ve
GBT sorgusundan geçirildi. Oyuncu Mid-
yat aracı arandıktan sonra yoluna devam
etti.  DHA

Kameraya yakalandı
EsErnyurt'ta apartmanın
dokuzuncu katından çaldığı
bisikleti merdivenlerden indi-

ren şüpheli güvenlik kameralarına yan-
sıdı. Şüpheli polis ekiplerince kısa
sürede yakalanıp, gözaltına
alındı.
Olay, Esenyurt'ta 15 ocakta
Mevlana Mahallesi'ndeki bir
sitede yaşandı. Küçük yaştaki
S.Ö (14). ailesiyle birlikte ya-
şadığı apartman dairesinin
kapısında kilitli bulunan bi-

sikletinin çalındığını fark edince polisi
aradı. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalış-
maların ardından şüphelinin Devrim

Ş.(32) olduğu belirlendi.
Şüpheli polis ekiplerince kısa
sürede yakalanarak gözaltına
alındı.  Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk
edilen şüpheli çıkartıldığı
mahkemece tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. 

Savcı, sanık Uysal'ın ilk bıçak
darbesinden sonra müşteki
Dadaş Aras'ın arkasından
giderek bıçaklamaya devam
ettiğini, başkalarının müda-
hale etmesine engel oldu-
ğunu belirterek, "Sanığın
eylemine bağlı olarak ortaya
çıkan kastının öldürmeye 
yönelik olduğu kanaatinin
oluştuğu" denildi.



T ürkiye’de eğitim seviyesi-
nin düşük olduğunu belir-
ten Sibel Er, "Türkiye’deki

ebeveynlerin eğitim ve öğretim se-
viyesine baktığımız da düşük ol-
duğunu görüyoruz, bilinçsiz
ebeveynlerin büyüttüğü çocuklar
aslında şiddet ile önce aile içinde

tanışıyorlar ve zaman içerisinde öğrenilen
şiddet, sosyal hayatta da uygulanmaya
devam ediyor. Eğitimin yüksek olduğu top-
lumlarda şiddetin daha az yaşandığını gö-
rüyoruz. Bizim ülkemizdeki durum bu değil.
İstanbul Sözleşmesi ülkemiz için büyük
önem taşıyordu. Çünkü yasalarımızın eksik
kalan kısımlarını güçlendirerek uluslararası
bir yaptırım gücüne sahipti" ifadelerini 
kullandı.

Yasal yaptırımlar çok önemli

Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Ko-
ordinatörü Sibel Er, eksik kalan yönlerin bu

sözleşme ile tamamlanacağını savunarak,
"Hukuki anlamda yaptırım gücünü artırabi-
lecek yasalar lazım. Cezaların daha da ağır-
laştırılması gerekiyor. Şuanda ülkemizde
kadına uyguladığı şiddetten dolayı dışarda
ceza almadan gezen çok insan var. Tür-
kiye’de ciddi boşluklar, eksiklikler ve ta-
mamlanması gereken konular var.
Ülkemizde hukuki olarak tamamen oluştu-
rulmuş bir sistem olsaydı bunlar dışarda
elini kolunu sallayarak gezemezdi. Eksik
kalan tarafımızı bu sözleşmeyle tamamlaya-
bilirdik. Uygulansaydı tek başına durdurur
muydu diye baktığımızda durduramazdı.
Çünkü yasal yaptırımlar çok önemli" açıkla-
masını yaptı. 

Ders konusu olarak öğretilsin

"Geçen izlediğim bir programda milletveki-
line şöyle bir soru yönlendirildi. İstanbul
Sözleşmesi’nde eş cinsellikle ilgili bir algı var
mı sorusuna hayır yok diye bir cevap veri-

yor. Cinsel tercihinden dolayı da bireyler
şiddete maruz kalabilir" diyen Er, "Eğer ki
kalırsa onun da hakkını savunacağız diye
geçiyor sözleşmede. Sözleşmede şiddetin
çok yönlü tanımları yapılır. Örnek olarak fi-
ziksel şiddet, taciz ve tecavüz de dâhil olmak
üzere her türlü cinsel şiddet, ekonomik ve
psikolojik şiddet sözleşmenin takibine girer.

Cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın önlen-
mesi gerektiği de sözleşmeyle güvence altına
alınır. Cinsiyet eşitliği konusu küçük yaşlar-
dan itibaren her çocuğa öğretilmelidir.
Gönül ister ki ilkokuldan itibaren okullarda
ders konusu olarak öğretilsin. Çünkü bizler
birbirimizi tamamlayan iki tarafız" ifadele-
rini kullandı. 

S on dönemlerde siyaset adamlarımızın
kullandığı  üslup ve vurgular dikkati-
nizi çekmiş olmalı.Herhangi birilerinin

sokakta bile yapmayacakları bir dille konu-
şuyor bizlere örnek olması gerekenler ayrıştı-
rıcı değil birleştirici olması 
gerekenler….

Konuşmalarında doğruyu, yanlışı, haklıyı
haksızı ayırt etmek imkansız..

Ayrıştırılan, kutuplaştırılan tek şey toplum
ve toplumsal değerlerimiz….

Sevgiyi, saygıyı, dinlemeyi, anlamayı,
araştırıp konuşmayı unuttuk..  

Algılarla, yalanlarla, riyalarla, iftira ve
suçlamalarla  dolu bir tarz benimsemiş ve

bizi öyle yönetmeye çalışıyorlar yönetenler ve
yönetmeye can atanlar…. Eskiden, solculu-
ğun üretimsizliğe, verimsizliğe, adaletsizliğe
karşı savaşmak olduğunu söylerlerdi. Fa-
şizme de, Emperyalizme de, Oligarşiye de,
Kapitalizme de karşıydılar... Halkı devletçi
soygun sisteminden ve egemen güçlerin ideo-
lojisinden kurtaracak, kimliklerin tanınması
yönünde bir politika izleyecektik... Solcu-
yum, Devrimciyim, Demokratım, Kemalis-
tim, Laikim diyenler hep birlikte omuz
omuza… 

Üstelik, daha da ileri gidiyor, farklılıkları
karşıtlık gibi sunan ve kimlikleri külliyen red-
deden ulus devlet  anlayışının iflas ettiğini,

globalizmle birlikte toplumun önünde yeni
ufuklar açıldığını söylüyordu sol düşünce... 

Bireyin özgürleştirilmesiyle kimliklerin ta-
nınması, hele din ve vicdan özgürlüğü ara-
sında direkt bir bağ yoktu ki onlara göre!...
Bize halkın değil, demokrasiyi devlet düş-
manlığı olarak algılayan bürokrat totaliterli-
ğin sosyal demokratlığı dayatıldığı sürece bu
ülkede sol iflah olmaz derken haksızlık 
etmiyormuşum... 

Gerçek ve evrensel devrimciliğin esasları

unutulmuş zafere giden her yolun mubah ol-
duğunu söyleyecek kadar anti demokratik bir
çizgi çizenlerin hümanist ve sosyal demokrat
kesildiği bir süreç yaşatılıyor Türk soluna.

Ya muhafazakarlara ne demeli, 
Hiç bir din veya toplumun temelinde Ada-

let olgusundan, anlayıştan, sevgiden ve saygı-
dan ayrışmak yokken 

Dünya görüşünü dinin ahlak ve toplumsal
değerleri etrafında çerçeveleyen. Adalet, Irk,
Din, Dil özgürlüğünü esas alan anlayış be-
nimsenmesi gerekirken.

Toplumsal duyarlılık ve birleştiricilikten
uzak adalet olgusunun anlamsızlaştırıldığı
bir çizgi içindeyken sığınacağımız bir liman
olduğunu söylemek ne kadar akılcı olur?...

Her konu, kişi ve her düşünce bir yana bizi
sarıp sarmalayan  tek olgunun vatan sevgisi

ve saygı olduğunu anlamamız gerektiğinin
olgunluğunu yaşama zamanımız geldi ve ge-
çiyor sanki

Nazımın dediği gibi “bir ağaç gibi tek ve
hür ve bir orman gibi kardeşçesine” derken
Can Yücel söylesin son sözü…

Varsın çorbanın tuzu az gelmiş olsun. 
Varsın pilav birazcık lapa olmuş olsun. 
Varsın en sevmediğiniz yemek, kereviz

olsun masada.
Sofranızda sevgi var mı, ondan 

haber verin .. 
Tadına var akşamının... 
Gece evinde, dostların olsun.
Sohbet mezen, kahkahan içkin olsun... 
Arkadaşım, hayat bu. Daha ne olsun? 
Ama en önce ve illa ki sağlık olsun!
VESSELAM

Zavallı bizler…

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER
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Evde temizlik
hizmeti hayatı
kolaylaştırıyor

ESENYURT Belediyesi, ilçede yaşayan
engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların
ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 65
yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve ba-
kıma muhtaç kişiler için verilen, Evde Temizlik hiz-
metinden yılının ilk üç ayında 142 kişi faydalandı.
Belediyenin, Koronavirüs önlemleri kapsamında
başarılı bir şekilde uyguladığı hizmet, temiz ve sağ-
lıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların im-
dadına yetişti. Hizmet kapsamında oluşturulan
ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucunda ve
belirlenen program dahilinde eldiven, maske ve ga-
loşlarla gerekli tedbirleri alarak vatandaşların evle-
rinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. 

Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Koordinatörü Sibel Er, Türkiye'nin
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini Damga'ya değerlendirdi. Er,
"Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yanlış bir algı var. Bundan
dolayı sözleşmeden çekildiğimizi düşünüyorum" dedi. Er, ebeveynlerin
eğitim seviyesinin düşük olmasının şiddeti tetiklediğini söyledi

Esenyurt Belediyesi’nin ilçede yaşayan
engelli ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara
verdiği evde temizlik hizmetinden ilk 
3 ayda 142 kişi yararlandı

Zorluklar bizi
kenetlendirdi

KADIKÖY Belediyesi tarafından pan-
demi sürecinde hiçbir sabit geliri olma-
yan ve ekonomik olarak zor bir süreçten

geçen müzisyenlere destek olmak amacıyla kurulan
Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası'nın beşinci
konserinde orkestrayı şef Hakan Şensoy yönetti,
konuk sanatçı ise keman virtüözü Cihat Aşkın oldu.
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenle-
nen konserlerde farklı orkestra sanatçıları yer alıyor,
her konserde solist ve şefler gönüllü olarak sahne
alıyor. Konserin başlamasından önce salonda sos-
yal mesafe kurallarına göre oturan az sayıda izleyi-
ciye hitap eden Hakan Şensoy, “Zor günler. Daha
da zorlaşıyor, daha da zorlaştıkça biz daha da
ayağa kalkıyoruz, daha çok birbirimize yaslanıyo-
ruz, daha çok kenetleniyoruz. Buradaki dayanış-
mayı, buradaki dayanışma bilincini topluma
yayabilirsek sadece pandemiden değil, her türlü kö-
tülükten kurtuluruz” diye konuştu. Pandemi Orkes-
trası konserleri 21 Nisan’da Murat Cem Orhan ve
Poyraz Baltacıgil’in katılacağı konser ile devam
edecek.

Mehmet R. TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

EGITIM YOKEGITIM YOKEGITIM YOKEGITIM YOKEGITIM YOKEGITIM YOKEGITIM YOKEGITIM YOK
SIDDET VAR!

Türkiye’de çok büyük bir algı yanlışlığı ol-
duğunu söyleyen Er, "Bu sözleşmeyi siyasi
bir yarış gibi görüyorlar. Bu durum yanlış.
Hangi partiden olursa olsun kadınların
hepsi şiddete maruz kalıyor. Bu sözleşme
erkeğin de hakkını savunuyor. Eşinden
şiddet görmüş bir erkek de uzaklaştırma
kararı çıkarabilir. aile
içi dediği için birey
ayırt edilmiyor. Türki-
ye’de daha çok ka-
dınlar şiddete maruz
kaldığı için o kesimi
daha çok ilgilendiri-
yor. Bana göre erke-

ğin fiziksel üstünlüğünün karşında kadın-
ların eşitlik kalkanıdır İstanbul Sözleş-
mesi. Türkiye çok başarılı bir şekilde bu
sözleşmeyi hayatımıza dâhil etti keşke
dâhil ettiği gibi devam ettirebilseydi. 
Siyaset rekabet haline getirip masalarda
bunun pazarlıkları olmasaydı. Ben inanı-

yorum doğru olan
neyse o yapılacak-
tır. aklıselim insan-
lar bu sözleşmeyi
okuduğunda sonuç
olumlu olarak dö-
necektir" şeklinde
konuştu. 

KADINLARIN HEPSi ŞiDDET GÖRÜYOR!

EGITIM YOK

Er, “Eksik kalan tarafımızı bu sözleşmeyle tamamlayabilirdik. Uygu-
lansaydı tek başına durdururamazdı. Yasal yaptırımlar önemli” dedi. 

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk
Kütüphanesi’nin bir bölümü Çocuk Kütüphanesi olarak hizmete
sunuldu. 3-10 yaş grubunun yararlanacağı ve 3 bini aşkın eserin yer
aldığı kütüphanede çocuklar, resimden müziğe zeka oyunlarından
boyamaya kadar birçok etkinliğe de katılabilecek

57. Kütüphane Haftası kutlamaları
kapsamında Bağcılar, renkli bir açılışa
sahne oldu. Üye sayısı bakımından İs-

tanbul’da 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphane-
si’nin içerisinde kurulan “Çocuk Kütüphanesi”nin
açılışı gerçekleştirildi.
Törene katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldi-
van, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü
Celal Büyük ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan De-
mirbağ, miniklerin eğlenceli sunumunu izledi.

Okuyarak büyüyecekler

Çocukların eğitimine özel bir önem verdiklerini söy-
leyen Başkan Çağırıcı, “Kütüphanemiz geleceğimiz
olacak çocuklarımıza hayırlı olsun. Burada oynaya-
rak, eğlenerek, kitaplar okuyarak büyüyecekler. Ar-
kadaşlarıyla paylaşımda bulunup kendilerini en iyi
şekilde yetiştirecekler” dedi.
3-10 yaş grubuna hitap edecek kütüphanede etkin-
lik alanı, okuma salonu, drama, resim, müzik, bo-
yama etkinlik alanları, masal anlatıcılığı etkinlik
alanları, strateji-zeka oyun alanları, öğrencilerin
görsel ve işitsel algılarının gelişmesine katkıda bulu-
nacak alanlar yer alıyor. Çocuklar, kitap okuma
alışkanlığı kazanmanın yanında hayal güçleri ve be-
cerilerini de geliştirecek. 3 bini aşkın eserin bulun-
duğu kütüphane aynı anda 50 çocuğun hizmet
alacağı bir kapasiteye sahip. Kütüphanede haftanın
belirli günleri kitap okuma saati, ayraç çalışması ve
velilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.

“İyi ki varsınız” ödülleri 

Öte yandan Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün pandemi sürecinde sağlıkçıların
özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla dü-
zenlediği “İyi ki varsınız” adlı yarışmada başarılı
olan öğrenciler ödüllendirildi.  İlçedeki tüm okullar
arasında 3 kategoride düzenlenen yarışmada İlk-
okul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise
öğrencileri ise kompozisyonlarıyla katılmıştı.

Minikler için 
kütüphane

İhbar ettik ama bir şey olmadı!
Kağıthane'de park halindeki minibüs madde bağımlıları tarafından yakıldı. Aracın yakılmasının beklenen bir şey
olduğunu söyleyen esnaf, "Zaten beklenen bir şeydi. Emniyete başvuru yaptık, ihbar ettik. Ama bir şey olmadı" dedi

Olay, Kağıt-
hane asaf
Caddesi üze-

rinde sabah saatlerinde
meydana geldi. İddialara
göre, madde bağımlıları
tarafından yatmak için
kullanılan minibüs, ya-
kıldı. Minibüsten alevle-
rin yükseldiğini gören
vatandaşların ihbarıyla
olay yerine itfaiye ve
polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekibi, yan-
gına müdahale ederek
söndürdü. Minibüste
hasar meydana geldi. 

Zaten beklenen 
bir şeydi
Esnaf Metin ay, "Minibüs
burada uzun zamandır
park halinde duruyor.
Uyuşturucu ve madde
kullanan kişiler aracın

içinde yatıp kalkıyor. Bu
araç altı aydır burada
bekliyor ama kimse kal-
dırmadı. Bu aracı kapı-
ları kilitliydi. levye ile
kapılarını açıp içeri gir-
mişler. Bugün de aracı
yakmışlar. Zaten bekle-
nen bir şeydi. Emniyete
başvuru yaptık. Narko-
tike de ihbar ettik. ama
bir şey olmadı" dedi.
DHa



K RT’de Şimdiki Zaman programı-
nın konuğu olan İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu, önceki dönem yolsuzluklarının
soruşturulduğu 50 dosyadan örnekler
verdi. Uyuşturucu kullandığı için gözaltına
alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun sorulması
üzerine İmamoğlu, "Ben başka bir örnek
vermek istiyorum" diyerek yanıt verdi.
İBB’de 50 tane soruşturma dosyası oldu-
ğunu, 50 dosyaya da ‘Sen bunu yapamaz-
sın, biz yapacağız’ diye el koyan İçişleri
Bakanlığı müfettişleri olduğunu ifade eden
İmamoğlu, "Benim teftiş kurulum var, geç-
miş döneme dair bir soruşturma yapıyo-
rum, gazete haberi üzerinden bunu ihbar
kabul edip ‘Bunu ben araştırırım’ diyorsun.
O gariban gencin konusu beni ilgilendirmi-
yor ama o genci bu hale getiren sebepler-
den birkaç örnek vereyim" dedi. İmamoğlu,

en çarpıcı örneklerden birinin Başakşe-
hir’deki bir dosya olduğunu belirterek, "Ba-
şakşehir’deki dosya çok tatlı bir dosya.
Üzerine pudra şekeri bile dökmene gerek
yok" ifadelerini kullandı.

4 günde 81 milyon lira!

İmamoğlu, "7 Ocak 2016 günü Başakşe-
hir’de 78 bin metrekarelik bir arsa alıyor bir
özel şirket. 49 milyon liraya. Sadece bu
alımı yaptıktan 4 gün sonra 11 Ocak’ta 49
milyon liraya satın aldığı arsayı 130 milyon
liraya Kiptaş’a satıyor. 4 günde 81 milyon
lira. Bugünkü rakam ile 216 milyon lira. 27
milyon dolar. AK Parti ile bağı olan o şirke-
tin cebine gidiyor. Soruşturma dosyaları-
mızdan biri bu. Bu soruşturmayı ben
açtım, İçişleri Bakanı da geldi bu dosyaları-
mıza el koydu" açıklamasını yaptı. "Toplam
50 dosyadaki iddiamızın bedeli 13 milyar

Türk lirası" diyen İmamoğlu, “Ortaya koy-
duğumuz kaybın bedeli bu. 13 milyar liralık
kamu zararı tespit ettik" ifadelerini kullandı. 
İmamoğlu, Başakşehir’deki maketi olan,
ruhsatı alınmış konut arazisinde yeni İBB
yönetiminin göreve gelmesiyle buranın yeşil
alan ilan edildiğini söyledi. Kürşat Ayva-
toğlu için İmamoğlu, “İşte o çocuklar o
hale bu yüzden geldi” dedi.

Yıl 2017; tam 17 kat!

Soruşturma dosyalarından örnekler ver-
meye devam eden İmamoğlu, bunlardan
birinin de Fatih’te Vatan Caddesi’ndeki bir
lunapark olduğunu söyledi. İmamoğlu,
"Burası da yine bir özel şirket tarafından 25
milyona alınıyor. 25 milyona alınırken bu-
rası yeşil alan. Daha sonra bu arsayla biri-
leri ilgileniyor. Bu arsaya İBB tarafından
imar izni veriliyor. Sıkı bir imar hakkı verili-

yor. 25 milyon liraya satın aldığı ve imarını
değiştirdiği bu araziyi bu şahıs, imarlı ha-
liyle 430 milyon liraya İBB’ye satıyor. Yıl
2017. Tam 17 kat. İşte bunları araştırıyo-
ruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, "İBB,
430 milyon lira aldığı bu araziyi tekrar imar
değişikliği yapıp, burayı yeşil alana çeviri-
yor. Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Gay-
rimenkul Değerleme Şirketi’ne buraya
değerlendirme yaptık. Bu arsanın değeri 10
milyon dolardır diyor bize. O araziyi
2017’de belediye 116 milyon dolara satın
aldı. Türkiye’nin en önemli gayrimenkul
şirketi buraya 10 milyon dolar diyor. Bunun
gibi 50 tane dosyadan bahsediyorum size"
dedi. 

Barış YARKADAŞ

“ AKP’nin 19 yılını özetleyen olay sizce nedir?"
diye sorsalar, hiç tereddüt etmeden, "Kürşat
Ayvatoğlu’nun ortalığa saçılan hikayesi"

derim. Çünkü; bu hikayede, para – güç – rant – siya-
setin kirli çarkları ve açgözlülük var… Tüm bunlar,
aslında AKP’nin 19 yılını özetliyor.

Düşünün; o dönem 23 yaşında olan bir genç, Kas-
tamonu’da oto galerilerinin olduğu bir pazarda 5
TL’ye araba fotoğrafı çekip galeriler için hizmet verir-
ken, “kaderi” AKP’li Belediye Başkanı Tahsin Babaş
ve İl Başkanı Doğan Ünlü’yle tanışmasıyla birlikte
değişiyor. Kimi zaman fotoğrafçılık, kimi zaman
basit elektrik işleri yaparak günlük geçimini sağlayan
Kürşat Ayvatoğlu, birkaç yıl sonra, Demet Akalın
konserinde en önden bilet alan, yakınlarının anlatı-
mına göre elini viskiyle yıkamaya başlayan ve bunu
instagramda yayınlayan bir ‘canavar'a dönüşüyor.

Kürşat Ayvatoğlu’nun maceralarını hep birlikte iz-
liyoruz. AKP’li Ayvatoğlu, 2014 yılında Kastamonu
Belediyesi’ni desteklediği partinin kazanmasının ar-
dından hiçbir ilgisi olmadığı halde Kültür Müdürü ya-
pılıyor. Ardından yönetmesi için emrine bütçe
veriliyor. Belediyedeki birçok alım satıma Kürşat Ay-
vatoğlu karar veriyor! Tabii ki; Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş ile İl Başkanı Doğan Ünlü’nün tam
desteğiyle...

Belediyede olan bitenler o kadar ayyuka çıkıyor ki;
2019 seçimlerinde Tahsin Babaş’ın koltuğu gidiyor.
Seçimi MHP’li başkan kazanıyor. Ancak bu Kürşat
Ayvatoğlu için yeni bir fırsatın kapısını aralıyor. Ay-
vatoğlu, iddiaya göre, eski Belediye Başkanı Tahsin
Babaş ve İl Başkanı Doğan Ünlü’nün referansıyla
AKP Genel Merkezi’nde etkili bir göreve getiriliyor.
28 yaşındaki genç, Genel Başkan Yardımcıları’yla iç
içe çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf
çektirebilecek kadar sağlam ilişkiler kuruyor.

Kokain içerken çekilen görüntülerinin ortaya çık-
masının ardından poliste verdiği ifadesinde "Partiden
3 bin TL alıyorum, aylık gelirim ise 30 bin TL. Araba
alıp satıyorum" diyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ ise telefonunu bile teslim ettiği Ayvatoğ-
lu’nun işlediği suçları "bireysel"leştirerek partisinin bu
meselenin üstünü örttüğü gerçeğini gözlerden kaçır-
maya çalışıyor.

Başlıkta bu yüzden “Kürşat Ayvatoğlu yalnız de-
ğildir” dedim. Kürşat Ayvatoğlu, AKP’nin yarattığı
güç ilişkilerinin, siyaseti ranta çeviren ahlaksızlığın,
iktidarın gücünü kullanarak haksız kazanç elde etme-
nin cisimleşmiş halidir. Bu ilişkiler yumağını yaratan,
yozlaşmanın önünü açan, hesap vermemeyi ilke ha-
line getiren AKP, Kürşat Ayvatoğlu’nu günah keçisi
haline getirip işin içinden sıyrılamaz. Kürşat Ayva-
toğlu, AKP’nin yarattığı 19 yıllık kültürün kısa bir
özetidir.

Kürşat Ayvatoğlu 
yalnız değildir!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
canlı yayında geçmiş dönemde
yolsuzluk yapıldığını savundu.
“13 milyar liralık kamu zararı
tespit ettik” diyen İmamoğlu,

Başakşehir'de Kiptaş'a 4
günde 81 milyon lira bedel

artışıyla satılan arsa ve
Fatih'te İBB'nin 10 milyon

dolar bedelli arsayı 
116 milyon dolara satın

almasını örnek verdi

13 MILYAR LIRALIK
KAMU ZARARI VAR!

Geçmiş dönemde büyük yolsuzluklar ya-
pıldığını savunan Ekrem İmamoğlu, Kürşat
Ayvatoğlu için de “İşte bu çocuklar o hale
bu yüzden geldi” ifadelerini kullandı. 

Emanetini asla
unutmayacağız

CumhuriyeT Savcısı Mehmet
Selim Kiraz'ın, şehit edilişinin
6'ncı yıldönümü dolayısıyla Çağ-

layan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anma
programı düzenlendi. Atrium alanında dü-
zenlenen törene şehidin babası Hakkı Kiraz,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yıl-
maz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Al-
bayrak, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar,
adliye çalışanları, İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu, İstanbul 2 No'lu Baro
Başkanı Gönül Yıldız ve avukatlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması-
nın ardından törende konuşma yapan Baş-
savcı Şaban Yılmaz, "Öyle bir meslek icra
ediyoruz ki hakim-savcı cübbesinin ateşten
bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz.
Sorumluluğu ağır, yükü büyük. Savcı Meh-
met Selim Kiraz da her zaman onur duyaca-
ğımız mesleğimizin en şerefli
mensuplarından biriydi. Biz burada her an
onun anılarıyla yaşıyoruz. Göreve başlar
başlamaz savcımızın şehit edildiği odasını zi-
yaret ettik. Koltuğu, çalışma masası, ajan-
dası, çok sevdiği 56 numaralı forması.
Odadaki her bir parça eşyası onun hatırasını
bugüne taşıyordu" dedi.

İşine tutkuyla bağlıydı

Başsavcı Yılmaz, "Mehmet Selim Kardeşi-
miz 6 yıl önce bugün, hain saldırıya hedef ol-
masaydı, Erzincan-Çayırlı'da 1998'de göreve
başladığı günden beri nerdeyse çeyrek asırlık
mesleki tecrübesi ile aramızda olacaktı. Selim
savcımız 2015 yılı Mart ayının son günü
evinden çıkıp adliyeye geldi. İşine, dosyala-
rına tutkuyla bağlıydı" diye konuştu. Şehit
savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ilkokul 5. sınıfta
terziye yardım ettiğini anlatan Başsavcı Yıl-
maz, aynı zamanda hattat olduğunu da be-
lirterek "Mehmet Selim, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Aynı
sınıfta birlikte okuduk. Daha sonra hâkim -
savcı adayı olarak Eğitim Merkezinde de hu-
kukumuz, dostluğumuz devam etti. Çalış-
kan, başarılı, disiplinli bir öğrenciydi, her
yönüyle hepimize örnek bir arkadaştı. Hatı-
rasının önünde saygı ve hürmetle eğiliyor,
böylesi kıymetli bir evladı yetiştiren anne ve

babasının ellerinden öpüyoruz" diye konuştu.

Emanetine sahip çıkacağız

Başsavcı Şaban Yılmaz, "Terör örgütleri, be-
yinlerini yıkadıkları zavallı tetikçiler üzerinden
Selim Kiraz gibi müstesna değerlerimizi
hedef alarak amaçlarına kısa yoldan ulaş-
mayı planlamışlardı. Asla başaramadılar, ba-
şaramayacaklar. İşte görüyorsunuz, burada
İstanbul Adalet Sarayında hep birlikte, bir ve
beraberiz" dedi. Başsavcı Yılmaz, Kiraz'ın
şehit edilmesine ilişkin dava sürecini de şöyle
anlattı: "27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapı-
lan yargılama sonunda; iki sanık müebbet
hapse, diğer üç sanık ise çeşitli hapis cezala-
rına (10, 10 ve 6 yıl ) mahkûm edildiler.
Dokuz firari sanık hakkında yargılama
devam etmektedir. Mehmet Selim Savcımız
görevi başında, masasında şehit edildi. Bir
adalet şehidi olarak bizlere bıraktığı emaneti
hiçbir zaman unutmayacağız."

Çok karanlık bir gündü

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası
Hakkı Kiraz ise " 6 yıl önce bugün yine bu-
rada beraberdik ama o gün bizim için inanı-
yorum ki bütün Türkiye için çok karanlık bir
gündü. Fakat elhamdülillah o gün beraberdik
ondan sonra da beraber olduk ve bugün de
beraberiz. Ne mutlu bizim bu beraberliği-
mize" dedi. Sözlerinin devamında Hakkı

Kiraz, "Her şeyin bir bedeli vardır. Ama bu
vatanımızın da bir değeri vardır ve bir bedeli
vardır. O bizim şu bedenimizdeki canımız ve
damarımızdaki kanımızdır. Bir tane Mehmet
Selim gider, binlerce Mehmet Selim doğarız.
Rabbim sizlere zeval vermesin. İnanıyorum
siz de inanın ben her birinizi birer Selim gibi
görüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rab-
bim sizlere de zeval vermesin. Sizler olduktan
sonra elbette ki bu vatan için biz öleceğiz.
Kimse ölmek istemez. Ama söz konusu va-
tansa ölüm bizler için şereftir, gururdur, na-
mustur, onurdur" dedi. DHA

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle adliyede anma
töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Mehmet Selim Savcımız görevi başında,
masasında şehit edildi. Bir adalet şehidi olarak bizlere bıraktığı emaneti hiçbir zaman unutmayacağız" dedi

Yaya geçidine 
kırmızı şerit
Esenler'de "Kırmızı çizgi, 
önce yaya" uygulaması
kapsamında merkezi 
noktalardaki yaya geçitlerinin
ortasına kırmızı şerit çizildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'nun sosyal medya hesabın-
dan '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi
çekiyoruz' paylaşımının ardın-

dan ülke genelinde olduğu gibi dün Esen-
ler'de de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına
başlandı. Yaya önceliğine dikkat çekmek
amacıyla düzenlenen etkinliğe Esenler Kay-
makamı Adil Karataş, Esenler İlçe Emniyet
Müdürü Hakan Bolat, Esenler İlçe Milli Eği-
tim Müdürü M. Nurettin Aras 'ın yanı sıra
öğrenciler ve görevliler katıldı. Etkinlikte
yaya geçidinin bir çizgisi kırmızıya boyandı.

Geçmiş olsun demesinler

Esenler Kaymakamı Adil Karataş," Yaya ön-
celiği kırmızı çizgimizdir "sloganıyla toplan-
dıklarını dile getirdi. Karataş, "İçişleri
Bakanlığının verilerine göre son 2 yılda
yaya ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 bir
azalma meydana gelmiştir. Sürücülerden
en büyük ricamız yaya geçidi ve kavşakları-
mızda vatandaşlarımız karşıya geçmeye
başladığı andan itibaren hızlarını yavaşlat-
maları ve tamamen durmaları. Önemli olan
bu yaya ölümlü trafik kazalarını sıfıra indir-
mektir. Bir iki dakika geç kalabilirsiniz fakat
şunu unutmayın ki geç geldi desinler geç-
miş olsun demesinler" diye konuştu. DHA

7 günde 22 ziyaret yaptı
LüLeburgaz Be-
lediye Başkanı Dr.
Murat Gerenli, geç-

tiğimiz hafta başladığı muhtar
ziyaretlerini tamamladı. Yedi
günde 22 muhtarı ziyaret eden
Başkan Gerenli, muhtarların
sorunlarını ve taleplerini din-
ledi. Geçtiğimiz hafta Per-
şembe günü muhtarlıkları tek
tek ziyaret etmeye başlayan

Başkan Gerenli’nin son ziyareti
dün Durak Mahallesi Muhtarı
Ahmet Sezer oldu. Lülebur-
gaz’ın dört bir yanındaki muh-
tarlıkları ziyaret eden Başkan
Gerenli, muhtarların mahalle-
leriyle ilgili sorunlarını ve talep-
lerini yerinde dinledi. 

Hizmete devam edeceğiz

Mahalle muhtarlarının sorun-

larını yerinde dinleyip çözüm
üretmeye devam ettiklerini kay-
deden Başkan Gerenli, “Muh-
tarlarımız ile birlikte
Lüleburgaz’a hizmet üretmeye
devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı. Öte yandan muhtar-
lar, Başkan Gerenli’nin kendile-
rine gerçekleştirdiği ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile
getirdi. 

Dolgu projesinde 
sona yaklaşıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hem ken-
tin çehresini güzelleştirmek hem de vatan-
daşlara yeni sosyal aktivite alanları

kazandırmak amacıyla başlattığı Süleymanpaşa Sahil
Dolgu Alan 3. Etap Projesinde son aşamaya geldi. Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da
proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve
görevli teknik personelden çalışmalarda gelinen son du-
rumla ilgili bilgiler aldı.  

Önemli bir hizmet

Bir projeyi daha Tekirdağ halkının hizmetine sunacak
olmalarından mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan
Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak,
halkımıza geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Daha
önce iki etap halinde hayata geçirdiğimiz Sahil Dolgu
Alanı Projemiz, Süleymanpaşa ilçemizin çehresini de-
ğiştirdi. Yeşil ve mavinin uyum içerisinde bütünleştiği ve
halkımızın deniz ile buluştuğu bu proje, Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyemizin önemli hizmetleri arasındadır.
Yapacağımız çalışma, Sahil Dolgu Alanı Projemizin
kapsamını daha da genişletecektir. İnsan odaklı bir anla-
yışla vatandaşlarımıza yeni sosyal yaşam alanları ka-
zandırmaya devam edeceğiz” dedi.



Ö zsoy, “20 Mart tarihinde
TCMB Eski Başkanı Naci
Ağbal’ın görevden alın-

ması ile piyasalarda yaşanan 
olumsuzluklar neticesinde tüm var-
lıklarda önemli oynaklıklar yaşandı.
Türk Lirası’nın ABD dolarına karşı
aylık değer kaybı yüzde 10’un üze-
rine, Euro’ya karşı olan değer kaybı
da yine aylık olarak yüzde 8’in üze-
rine çıktı.” dedi.

görev değişikliği sürpriz oldu

Piyasalarda yaşanan bu çalkantının
ana kaynağını, TCMB'deki görev

değişikliğinin beklentiler dahilinde
olmadan, sürpriz bir karar ile gün-
deme gelmesine bağlayan Özsoy,
“Eski başkan Naci Ağbal’ın Merkez
Bankası’nın  piyasalar ile iletişimini
güçlü ve ihtiyaç duyulan şekilde
kurgulaması, politika faiz oranını
özellikle para ve sermaye piyasala-
rının beklediği şekilde cesur adım-
larla artırması hem yurtdışında,
hem de yurtiçinde Türkiye’ye dair
belirsizlik ve öngörülemezlik duru-
munu bir nebze olsun düşürmüştü.
Elbette ki yüksek faiz ortamı, (hele
ki reel sektörde finansal maliyetleri
artan firmalar açısından) kimsenin
istediği bir ortam değildir ancak
içinde bulunduğumuz koşulları dü-
şündüğümüzde Merkez Banka-
sı’nın piyasanın önünde giden bir
kimlikte olması ve belirleyici otorite
olması gerekiyordu. Bu konu henüz
başarılmış olarak görülürken ve
Türkiye’nin risk primi de 300’ün al-
tına doğru iniş eğilimi göstermiş
iken gelen ani görev değişikliği yeni-
den güven ortamının dağılmasına
dair endişeleri gündeme getirdi”

diye konuştu.

Döviz rezervine önemli katkı

Özsoy, “Bundan sonra ne olacak
diye baktığımızda, henüz birtakım
net yorumlarda bulunmak için halen
erken. Çünkü piyasalar henüz soğu-
maya geçmedi. TL’nin ABD doları
karşısındaki değeri, özellikle ABD
dolarının küresel olarak güçlenmesi
ve Euro/Dolar paritesinin de 1.18’in
altına gerilemesi ile 8 TL üzerindeki
seviyelere yerleşmesi açısından risk
teşkil etmekte. Öte yandan ABD 10
yıllık tahvil faizleri Mart ayında
yüzde 1.60 altına denemeler yapmış
olsa da, yüzde 50 ve altındaki seviye-
lere yerleşmeden borçlanma maliyet-
lerinin de düşüşe geçmesini
beklemek zor olacak. Ana beklenti-
miz bu sürecin bir an önce atlatıla-
rak, özellikle yurtdışı yerleşikler ve
yabancı yatırımcılar tarafından TL
tercihlerinin artması ve yeniden riskli
varlıklar alanında yabancı para cin-
sinden girişlerin artarak döviz rezerv-
lerine önemli katkılarda bulunması
olacaktır” dedi. 

MügE YüCETüRK 

Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Basılı Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/180510
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02124530794 - 2125180712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere 

Basılı Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kısım Basılı Evrak AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilgili depolarına teslim
edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, 
malzemeler tek seferde veyahut peyderpey idaremizin 
siparişine istinaden 7 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : İşin Süresi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 12 Aydır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 16.04.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu 
(Binbirdirek Mah. Peykhane Cad. No:8 
Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili 
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu 
bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile  teknik özelliklerinin 
ayrıntılı olarak belirtildiği  "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi"  düzenleyerek yeterlilik bilgileri
tablosunda beyan edecektir. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile 
belirtilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK 
ÜZERE BASILI MALZEME ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1346046)
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Banka daha önce yüzde 5,5 olarak açıkladığı
Türkiye’ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini
yüzde 3,5’e çekti. Bankanın açıkladığı rakamlar

arasında en önemli nokta ise enflasyon oldu. Goldman
Sachs Türkiye’de enflasyonun nisan ayında yüzde 18 se-
viyesine yükseleceğini ve anca yıl sonunda yüzde 15 sevi-
yesine ineceğini öngördü. Açıklamada göreve
gelmesinden bu yana TL’nin %13 değer kaybettiği düşü-
nüldüğünde Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap
Kavcıoğlu’nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indi-

rime gidemeyeceği beliritildi. Enflasyon tahmininin
önemli olmasının sebebi ise Merkez Bankası Başkanı
Şahap Kavcıoğlu’nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda dün verdiği mesajla anlam
kazanıyor.

Faize enflasyon koşulu

Kavcıoğlu “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi
muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir dü-

zeyde oluşturmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle faizleri
indirilmesi için koşulu açıklamıştı.Merkez’in yeni pat-
ronu Kavcıoğlu 2 gün önce Bloomberg’e verdiği özel rö-
portajda da “Nisan veya sonrasındaki aylarda PPK
kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde önyargılı
bir yaklaşımı doğru bulmuyorum” ifadeleriyle faizi inme-
yeceğinin mesajını vermişti.Kavcıoğlu, ‘kasa’nın başına
geçmeden önce Yenişafak Gazetesi’ndeki köşesinden
verdiği mesajlarda ise faiz artışından vazgeçilmesini sa-
vunuyordu. Kavcıoğlu “Yatırım ve üretim maliyetini

doğrudan etkileyen kredi maliyetlerinin makul seviyede
olması için faiz artışından vazgeçmemiz gerekir” diye
yazmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi
İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Naci Ağbal’ın Merkez
Bankası başkanlığı görevinden alınmasının sebebi olarak
faiz göstermişti. 
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Türkiye’deki piyasaları ilgilendiren son gelişme ise ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi

Goldman Sachs iyimser olamadı

Ekonomist Murat Özsoy 

TESk Başkanı Bendevi
Palandöken, esnafın
devleti yanında görmek

istediğini belirtirken, TURYİD Baş-
kanı Kaya Demirer de hem çalışan-
ların hem işletmelerin çok mağdur
durumda olduğunu belirterek destek
çağrılarını yineledi.

12 Nisan'da başlıyor

Kademeli normalleşme dönemiyle
birlikte artan vakalar sonrası gerçek-
leştirilen kabine toplantısı sonrası
açıklama yapan AK Parti Genel
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, kırmızı illerde hafta
sonu sokağa çıkma kısıtlaması uy-
gulanacağını ve lokanta ve kafelerin
de 12 Nisan itibariyle tüm Türki-
ye’de yalnızca paket servis hizmeti
vereceğini açıkladı.

1500 lira nakdi ödeme desteği

Erdoğan, nisan ve mayıs aylarında
normalleşme ve ücretsiz izin uygula-
ması kapsamında sigorta primi des-

teğinden yararlana-
mayan lokanta ve
kafe çalışanlarının
prim yüklerinin üstle-
nileceğini ve çalışan kişi
başına da 1500 lira nakdi
ödeme yapılacağını söyledi.

Devleti yanımızda olsun

Dünya gazetesinin haberine göre;
Türkiye’de 120 bin işletmeye yönelik
alınan karar sektör temsilcilerinin

eleştirisine yol açtı.
Türkiye Esnaf Ve Sa-
natkarları Konfede-
rasyonu (TESK)

Başkanı Bendevi Palan-
döken, doğrudan gelir

desteği olan bin liralık ödeme
ve kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ)
bu ay sona ereceğini hatırlatarak,
"Esnaf ikinci ramazanı da buruk ge-
çirecek. Esnaf perişan. Borç üstüne
borç alıyor” diye konuştu. 

Sektör tükenmişlik
sendromu yaşıyor

Her binaya bir kimlik 

Uygulama kapsamında ilk etapta
yıl sonuna kadar 100 bin binaya
QR kodlu ve RFID çipli elektronik

etiketlerin yer aldığı levhalar yerleştirilmeye
başlanacak. 70 metre uzaktan okutulabile-
cek yapı bilgi kimlik kartlarında kat planla-
rından, kullanılan malzeme ve zemin
bilgisine, yapının genel verilerinden binada
ikamet eden vatandaş bilgisine kadar ihti-
yaç duyulan tüm bilgiler yer alacak. Uygu-
lama ile olası afetlerde hayati bilgilere de
hızla erişilebilecekken sisteme eklenecek
görseller ile ise kolon kesme ve kaçak kat
çıkma gibi yasadışı işlemler de kolaylıkla
tespit edilebilecek. Öte yandan yeni uygu-

lama üzerinden depreme dayanık-
sız evlerin aksaklıklar giderilinceye
kadar kiraya verilmesinin önüne
geçilmesi için de bir çalışma yürü-
tülüyor.

Bu ay itibariyle başlıyor

İnşaat ve gayrimenkul sektörünü ileriye taşı-
yacak çok önemli bir proje nisan ayı itiba-
riyle başlıyor. Olası depremlere ilişkin 2021
yılında topyekûn seferberlik başlatılırken
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kritik bir
projenin alt yapısını tamamladı. Türkiye'deki
milyonlarca konutun geçmişini ve bugünkü
durumunu ortaya koyacak Bina Kimlik Sis-

temi (BKS) hayata geçiriliyor.

81 ilde eş zamanlı başlıyor

81 ilde eş zamanlı olarak nisan ayında uy-
gulamaya alınacak proje kapsamında 100
bin binanın içine ve dışına QR kodlu levhalar
yerleştirilmeye başlanacak. Levha üzerin-
deki QR kodlarının okutulması halinde bi-
naya ilişkin her türlü bilgiye hızla erişilecek. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1,5 yılda alt yapısı 
tamamlanan Bina Kimlik Sistemi uygulaması nisan ayında başlıyor

30 bin girişimciye destek
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) bu yıl 30 bin girişimciyi destekleyecek

Girişimcilik destekleri kap-
samında geçen yıl 11 bin 809
kadın girişimciye destek

veren kurum, bu yıl da 12 bin kadını
desteklemeyi planlıyor. KOSGEB,
KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolo-
jik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına
katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kal-
kınmadaki paylarını artırmak amacıyla
destek vermeye devam ediyor. Başkanlık,

iş kurma ve yürütme konularında bilgi
ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 30
bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor.

12 bin kadına destek

Girişimcilik destekleri kapsamında
geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye
destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 12
bin kadını benzer şekilde desteklemeyi
öngörüyor. 

Lokanta ve kafelere yönelik
açıklanan yeni kısıtlamalar

ve yetersiz bulunan destekler
sektör temsilcilerinin

eleştirilerine neden oldu

Son günlerde para piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle
yatırımcıların yaşadığı endişeyi Damga’ya değerlendiren 
finans danışmanı ve ekonomist Murat Özsoy, bundan sonra
ne olacağına dair konuşmak için erken olduğunu ve
piyasaların henüz soğumaya geçmediğini söyledi



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
şehir tarihinin en yüksek oy oranıyla
(yüzde 64) seçilen başkanı Ahmet Vamık

İsvan’ı unutmadı. 1973-77 yılları arasında İs-
tanbul Belediye Başkanı olarak görev yapan
“halkçı belediyeciliğin” mimarı İsvan’ın adını
taşıyan sergi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılı-
mıyla açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sa-
hipliği yaptığı serginin açılış törenine eski
CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Grup
Başkanvekili Engin Altay, İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri ile siyasi
parti yöneticileri de katılım sağladı. 

Sözleri dinletildi

Törenin ilk konuşması, 1 Mayıs 2017’de vefat
eden merhum İsvan’ın sesinden gerçekleştirdi.
İsvan’ın, “Bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Çünkü İstanbul’da yoğunlaşan sorunların çö-
zümü, yine İstanbul’un elindedir. İstanbul,
kentsel sorunların en yoğun olduğu yerdir.
Hem de bu sorunların çözümü elinde tutan
bir yerdir. Sizlerin burada bulunuşu, şu gerçe-
ğin altını çiziyor: Türkiye’nin kamuoyunu siz
oluşturuyorsunuz. Eğer sizlere ulaşabilirsek,
kentlerin durumunu, bulundukları konumu
sizlere anlatabilirsek, kamuoyunu sizler aracı-
lığıyla belediyelere sahip çıkma yönünde etki-
leyebilirsek, çözüm büyük ölçüde ortaya
çıkar” şeklindeki sözleri, açılışa katılanlara
dinletildi. 

Bayrağı İmamoğlu taşıyor

Törene katılan İsvan’ın kızı Nurhan İsvan da
yaptığı konuşmasında, şunları dedi:  "Bizim
zamanımızda yaygın olan bir laf vardı; ‘Sana
belediye baksın’ derlerdi. Bu; ‘iflah olmaya-
cak’, ‘çok kötü durumda olan’ anlamına gelen
bir sözdü. Babamın macerası, ‘Sana belediye
baksın’ diye argo olarak kullanılan bir şeyi
kaldırmak, belediyenin sorumluluğu ve ve-
rimli bir şeklide kendi gelirini kendi giderini
idare edebilmesini sağlamak içindi.  Tam
bugün Ekrem İmamoğlu’na olduğu gibi, o
zamanlar da 3 büyükşehrin belediyesi, muha-
lefet partilerindeydi. Onun için, merkezle her-
hangi bir anlaşmazlık bütün kaynakların
kesilmesine sebep olabiliyordu. Şimdi de tem
aynı şey yaşanıyor. Babam buna belediyeyi
kendine yeterli, doğru dürüst yönetilen bir yer
haline getirebilmek için itiraz etti. Şimdi bay-
rağı devretmiş olduğunu çok büyük bir gu-
rurla görüyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu da
aynı bayrağı taşıyor. Sergide görecekleriniz,
bu maceranın kısa bir kesiti. Buraya gelebil-
miş olmanızdan, kıymetinin biliniyor olması
nedeniyle, babam çok mutludur şu anda."

Hizmeti ön planda tuttu

Açılış öncesinde konuşan İmamoğlu, mer-

hum İsvan’ın “halkçı belediye başkanı” gibi
çok anlamlı ve değerli bir tanımlamayı so-
nuna kadar hak eden, halka hizmeti daima
en ön planda tutan bir belediye başkanı ol-
duğunu vurguladı. Beylikdüzü Belediye Baş-
kanlığı döneminde İsvan’a “vefa ödülü”
takdim etmenin mutluluğunu yaşadığını be-
lirten İmamoğlu, “Şehrimize yaptığı katkılar,
tüm İstanbullular adına önemli bir tarihi dö-
nemdir. Ahmet İsvan, İstanbul’un seçim tari-
hinde -o dönemki adıyla İstanbul Belediyesi-
en yüksek oy oranıyla seçilen belediye baş-
kanı olmuştur. Türkiye’nin siyasi olarak
büyük çalkantılar yaşadığı bir dönemde, çok
zorlu bir görevi yerine getirmiştir” dedi. 

Büyük bir fırsat

Törenin son konuşmasını gerçekleştiren
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bugün, hep birlikte
güzel bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Tarihe duyu-
lan saygıyı, insana duyulan saygıyı bir şek-
liyle bu sergiyle dile getiriyoruz. Bu
bağlamda, İBB Başkanı’mızın bu çabasını
da yürekten kutluyorum. Bir kente hizmet
eden insanları anmak, onları unutturmamak
ve gelecek kuşaklara o değerleri aktarmak
için, o insanların yaptıklarını aktarmak için
bu tür çabalar büyük bir fırsat. Cumhuriyet
tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlata-
bildik mi? İstanbul’un tarihini, Cumhuriyet
döneminde İstanbul’a yapılanları yeteri
kadar çocuklarımıza aktarabildik mi? Bu tür
çabalar, geçmişte yaşananların gelecek ku-

şaklara aktarılması için önemli bir fırsat"
dedi. 

Anılarını dinledim

“Ahmet İsvan’ı, Yalova’daki evinde 2 kez zi-
yaret ettim. Onda gördüğüm heyecanı ve
sevgiyi, asla unutmuyorum. Beraber olduk,
anılarını dinledim. En çok arzu ettiğim de
anılarını yazmasıydı. Onu da kendisine ifade
ettim. Çünkü İstanbul’a hizmet etmek, farklı

bir şeydir. Farklı bir anlamı, ağırlığı vardır. 3
büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İs-
tanbul’u yönetmek, belediye başkanı olarak
yönetmek çok farklı bir şeydir. Bir metropolü
yönetmek, devasa sorunları kucaklamak de-
mektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek
demektir. Onun attığı adımların bugün sür-
dürülebilir olması o adımların ne kadar
doğru ve zamanında atıldığının bir başka ka-
rinesidir.” 
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ISTANBUL’A HIZMET
COK FARKLI BIR SEY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ahmet
Vafık İsvan Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi.
İstanbul’un efsane belediye başkanlarından
Ahmet İsvan adına, İBB’nin Saraçhane’deki ana
yerleşkesinde açılan sergiyi gezen Kılıçdaroğlu, “Üç
büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’a
hizmet etmek, farklı bir şeydir. Farklı bir anlamı,
ağırlığı vardır. Bir metropolü yönetmek, devasa
sorunları kucaklamak demektir. Var olan 
sorunlara çözüm üretmek demektir” dedi

Açılışını yaptıkları serginin, İsvan’ın karşısına
çıkartılan tüm bu zorluklara rağmen kente
yaptığı hizmetleri yansıttığını kaydeden İma-
moğlu, şunları söyledi: "Aynı zamanda, şef-
faflık ve demokrasi ilkelerinden asla taviz
vermeyen, halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini
gözeten ‘sosyal belediyecilik’ anlayışının çok
başarılı örneklerini sunmuştur o dönemde.
1973-1977 yılları arasında 4,5 milyonluk bir
megakent olan İstanbul, büyük
dönüşüme hazırlanıyordu.
Ahmet İsvan ve çalışma arka-
daşlarının, şehrimizi bu dönü-
şüme başarıyla hazırladıklarını
görüyoruz. Birçok ilkin altına
imza atıyorlar. Ahmet İsvan, ki-
şiliği ve hizmetleriyle şehrin
tüm paydaşlarının söz sahibi
olduğu, demokrasinin içselleş-
tirildiği, yoksulluğun ve yoksun-
luğun ortadan kaldırılması için

emek verilen bir anlayışı temsil ediyor o dö-
nemde. Kimseyi ayırt etmeden gecekondu
bölgelerine hizmet götürerek, şehri çocuk
parklarıyla donatarak, sahilleri halka açarak,
halkın arsalarını halka geri verme mücadele
ederek büyük bir ‘halkçı belediyecilik’ örneği
sunuyor. İstanbulluların ucuz ve besleyici gı-
daya, sağlıklı ve güvenilir suya ulaşabilmesi
için bugünün iki önemli kurumu olan Halk

Ekmek ve Hamidiye Su gibi şir-
ketleri, Sayın Ahmet İsvan’ın dö-
neminde kazanıyor İstanbul.
Yine öğrenci ve araştırmacılara
zengin kaynaklarla hizmet veren
Atatürk Kitaplığı gibi bir değer
de kendisinin eseri. Bu kurum-
lar, bugün halen halkımız için
çok ama çok önemli. Böyle ka-
lıcı ve faydalı eserler üretmek,
her yerel yönetimin ana hedefi
olmalı düşüncesindeyiz."

BiRÇOK iLKE iMZA ATTI

ViCDANSIZSINIZ!
İktidara sert eleştirilerde bulunan İYİ Partİ Lideri Meral Akşener, "Siz ne vicdansızsınız. Üç beş
kişi bir araya gelince salgın yayılıyor da kongrelerinizde virüs tatile mi çıkıyor?" didye konuştu

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener,
partisinin TBMM’deki grup toplantısında
konuştu. Ramazan ayı tedbirlerine tepki

gösteren Akşener, “Üç beş kişi bir araya gelince salgın
yayılıyor da kongrelerinizde virüs tatile mi çıkıyor?”
diye konuştu. "Merkez Bankası Başkanı’nın bir gece
kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede istikrar-
dan bahsedilemez" diyen Akşener, "Ağbal’ı faizleri ar-
tırdığı için görevden aldın değil mi? En azından
kamuoyuna böyle yansımasına izin verdin. Madem
yeni başkan faiz düşürmeyecekti, o zaman Sayın Ağ-
bal’ı neden görevden aldın? Madem yeni başkan aynı
politikaları sürdürecekti, o zaman neden bizi bir ge-
cede yüzde 15 fakirleştirdin?" diye sordu. 

Yasak kararı yerinde

Ramazan ayında toplu
iftarın yasaklanmasını
olumlu bulan Akşe-
ner, "Bu şartlarda
doğru bir karar. Bu
fevkalade duyarlı ar-
kadaşlara sormak isti-
yorum, sizin lebaleb
kongrelerindeki keyfiniz Al-
lah’ın sofrasından daha mı
önemliydi? Kongreleri-
nize yasak getirecek
durum yoktu
da, mübarek
sofralarda mı
aklınız başı-
nıza geldi. On
binlerce iş-
letme yeniden
kapatılacak-
mış. Bir işlet-
meci diyor ki,
her açma ve
kapama bize
35 bin liraya

mal oluyor. Yiyecek, et, sebze vs. ya dağıtmak ya da
çürürse atmak zorunda kalıyoruz dediler. Siz ne vic-
dansızsınız. Üç beş kişi bir araya gelince salgın yayılı-
yor da kongrelerinizde virüs tatile mi çıkıyor?"
açıklamasını yaptı. 

Linç edecek değilim!

Kürşat Ayvatoğlu üzerinden iktidara yüklenen Akşe-
ner, "Son üç ayda; arabasında, 100 kilo eroin ile yaka-
lanan, eski büyükelçilik basın müşaviri, Samsun
Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluktan tutuklanıp,
evinde, on milyon bulunan daire başkanı derken, her
geçen gün, ‘Asım'ın neslini yaratacağız' diyerek ikti-
dara gelenlerin, düştükleri hazin durumun, yeni ör-
neklerine şahit oluyoruz. 
Hayatı, ahlakla arasına epey bir mesafe koymuş, bü-
yüklerinden öğrenmiş bir genci, elbette linç edecek
değilim. Benim meselem, kendini, bu çarpık zihni-
yete teslim etmiş bu gencimiz değil. Gençler yanlış
yapabilir. Gençler nefislerine yenik düşebilir. Benim
meselem, o gencimiz de dahil, tüm gençlerimizi, bu

zihniyetin yarattığı ahlak erozyonundan, koruyup
kollamaktır. Benim meselem, hata yapan gençlerle
değil, onları hak yolundan ayıran bu karanlık zihni-
yetledir" eleştirisinde bulundu. 

Konuşmasının sonunda Kanal İstanbul'a tepki gösteren
Akşener, "Sayın Erdoğan, bilim insanlarının tüm uyarıla-
rına rağmen, Kanal İstanbul'dan vazgeçmemekte ısrarlı

görünüyor. Deniz bilimciler uyarıyor. Jeoloji uzman-
ları uyarıyor. “Ekolojik açıdan felaket olur” deniyor.

“Milyonlarca vatandaşımızı küçücük bir adacığa
sıkıştırmak, felakete davetiyedir” deniyor.

Ama kendisi oralı bile değil. “İlle de kanal,
inadına kanal.” diye tutturdu, gidiyor. İlla
bir kanal açacaksan, Urfalıların feryadını
duy, git GAP'ta sulama kanalları aç, yağ-
murlama sistemleri kur, toprak ana bire

beş versin” dedi. 

İLLE DE KANAL İNADINA KANAL!

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş,
"Mart ayında 3 gazeteci gözaltına
alındı, 95 gazeteci hakim karşısına
çıktı. 7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün
hapis cezası verildi" dedi

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış
Yarkadaş, gazetecilerin Mart ayında
da sistematik baskıya uğradığını, 95

gazetecinin hakim karşısına çıktığını söyledi.
"Medyada Yaşanan Hak İhlalleri" raporunun
Mart ayına ilişkin verilerini açıklayan Barış Yar-
kadaş, "Gazeteciler her gün habere gider gibi ad-
liyelere gidiyor" dedi. Gazetecilerin adliyelere
gitmekten, habere gidemediğini söyleyen Yarka-
daş, "AKP iktidarı neredeyse tüm muhalif gaze-
tecileri yargılamak ve susturmak istiyor" ifadesini
kullandı. Yarkadaş, raporunu 16 Mart'ta Bur-
sa'da dinleyicisi tarafından öldürülen Hazım Öz-
su'ya ithaf etti.

Sözcü'ye keyfi engel

RTÜK'ün 1 yılı aşkın bir süredir Sözcü TV'nin
logo değişikliği talebine yanıt vermediğini de ha-
tırlatan Yarkadaş, "Bu keyfi uygulana hem 250'ye
yakın medya mensubunun çalışmasını, hem de
halkın haber alma hakkını engelliyor" diye ko-
nuştu. Yarkadaş, Mart ayına ilişkin verileri ise
şöyle özetledi:
"3 gazeteci gözaltına alındı, 95 gazeteci hakim
karşısına çıktı. 7 gazeteciye 11 yıl 2 ay 15 gün
hapis cezası verildi. 2 gazeteci saldırıya uğradı. 1
şair gözaltına alındı. 2 internet sitesi erişime en-
gellendi. 2 gazeteci ifade verdi. 1 gazeteciye 7 bin
lira para cezası verildi. 1 gazeteye ilan kesme ce-
zası verildi. 1 radyoya silahlı saldırı düzenlendi."

Martta 3 gazeteci

GÖZALTINA
ALINDI

Meral 
Akşener

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Müdürlüğümüze bağlı 1, 2 ve 3 nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı Mikrobiyoloji Biriminin talebi olan
Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/172741
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK 

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ 

FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 02126383000 - 2125180712
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Müdürlüğümüze bağlı 1, 2 ve 3 nolu Halk Sağlığı 

Laboratuvarı Mikrobiyoloji Biriminin talebi olan 
Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 120 Kalem - Müdürlüğümüze bağlı 1, 2 ve 3 nolu Halk 
Sağlığı Laboratuvarı Mikrobiyoloji Biriminin talebi olan 
Sarf Malzeme AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1, 2 ve 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, idare ve ilgili bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda 

ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde olacak şekilde 
30.11.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Sipariş faks veya 
posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin 
eline ulaştığı andan itibaren en geç 30 (otuz) takvim günü 
içerisinde teslim edecektir. Ancak teslim süresi hiçbir şekilde 
30.11.2021 tarihini geçmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 22.04.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İl Sağlık Müdürlüğü (Ana Bina)/ Konferans Salonu (Binbirdirek 
Mah. Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş-Fatih/ İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsur-
lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gös-
terir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1.İstekliler; ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS)
kayıt bildirim işlemlerini yapmış olmalıdır. İstekliler teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için
ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren barkod numarası çıktılarını yeterlilik
bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.
2.İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) ise Ürün Takip
Sistemine kayıtlı imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) tanımlayıcı numaralarını, imalatçı veya it-
halatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) fir-
masının bayii olduğuna dair ÜTS tanımlayıcı numaralarını, yeterlilik bilgileri tablosunda beyan
etmeli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.
3.İstekliler tarafından teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında
belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt veya
bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında 
olmadığına yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye 
sunmak zorundadır.
4.İstekliler Onaylanmış imalatçı veya ithalatçısı ve/veya Bayilik Belge ya da İnternet Çıktılarını Su-
nacaklardır. Onaylanmış Ürün Numaralarını ya da Bunlara Ait İnternet Çıktılarını İhale Sıra Num-
arasına Göre Belirterek yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği takdirde
İdare'ye sunmak zorundadır.
5.İstekliler teklif ettikleri ürünlerin markasını ve modelini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan et-
meli, evrak istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şart-
nameye cevapları ve açıklamaları:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/ürünün teknik şartname  belirtilen şartlara uygunluğunu teyit
etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları teklif dosyası içerisinde verilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin ka-
talogda yapılması gerekmektedir. Sunulan kataloglar üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki
kalemlerin sıra numaraları belirtilerek yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak istenildiği
takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.
b-) TEKNİK ŞARTNAME UYGUNLUK BELGESİ: İstekliler teklif verdikleri malzemelerin hangi
........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve
Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgesini mutlaka verecektir. Bu uygunluk bel-
gesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin
her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri
yerine her maddeye uygun cevaplar verilmeli ve yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, evrak
istenildiği takdirde İdare'ye sunmak zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama isten-
meksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

A nka Emlak Yeşil-
köy Broker'ı Gül
Zeynep Anka,

emlak danışmanlarının 
sorunlarını masaya yatırdı.
Emlak danışmanlarının
hizmetlerinin karşılığını 

almakta zorlandıklarını dile getiren
Anka, “Bir danışman sadece bir
portföyün işleme ulaşabilmesi için
gününün üçte ikisini harcamakta,
yeri geldiğinde sizden karşılık bekle-
meden parasını, zamanını ve ha-
yatta en önemli varlık olan beynini
tüketmektedir” dedi. Emlak sektörü-
nün elbirliği ile bitirilmeye çalışıldı-
ğını belirten Anka, “Bu aralar
inşaatını üstlenen birçok müteahhit
emlakçılığa soyunmuş hatta bununla
yetinmeyip mülk edinen kişileri bilgi-
lendirmeden sözleşmelerine madde
olarak ekleyip emlak danışmanları
ile çalışmak isteyenlerin emlak da-
nışmanlarını projeye sokmayarak
engellemeye çalışmaktadır” ifadele-
rini kullandı. 

nZeynep Hanım öncelikle 
kendinizden bahsedermisiniz?
Ben Gül Zeynep Anka. 1989 İstanbul
doğumluyum. Eğlenmeyi, gülmeyi,
dinlemeyi, yardımlaşmayı seven ve
yılda iki kez doğum günü kutlayan,
aslen Gaziantep İslahiyeli bir ailenin 
7 çocuğu arasından 5. Çocuğu, Yeşil-
köy Anka Emlak ofisinin Broker'ı,
muhteşem bir beyefendinin hem iş
ortağı, hem eşiyim...

nEmlka sektörü hakkında ilk olarak
ne söylemek istersiniz?
Emlak danışmanlarının karşılaştığı
zorluklar ve insanların bakış açıların-
dan bahsetmek istiyorum.
Ülkemizde emlak, emlakçı veya danış-
man (hangisini kullanmak isterseniz)
denildiğinde akla ilk gelen boşa harca-
nan bir para. Peki neden? Daire kira-
lamak veya satın almak isteyen bir
birey daire için ne kadar ücret öderse
ödesin,  isteksiz davrandığı ve ödemek
istemediği tek tutar emlak danışman-
lık ücreti. Peki size istediğiniz kadar
yer gezdiren, mülkünüzü, arsanızı, 
ticari yerlerinizi pazarlamak için gece-
sini gündüzünü işi içi harcayan bu
emlak grubu ne yapsın; bence ölsün.
Hepimiz gereksiz üzerinizden para
kazanan insanlarız sonuçta değil mi?
Hayır efendim değil!
Bir danışman sadece bir portföyün iş-
leme ulaşabilmesi için gününün üçte
ikisini harcamakta, yeri geldiğinde siz-
den karşılık beklemeden parasını, za-
manını ve hayatta en önemli varlık
olan beynini tüketmektedir.

nBu ciddi bir sorun...
Siz sadece bir danışman ile iletişime
geçip menkulünüz işlem görsün ister-
ken, danışman çoğunlukla canı sıkılıp
gezmek için gelen mülkünün değerini
öğrenmek için yalandan müşteri kılı-
ğına giren, bir mülk edinirken kendini
kraliyet ailesinden zanneden ve sadece
danışmanların zamanını çalan insan-
larla uğraşır. Bir de gecenin bir yarısı
aramayı hak gören, danışmanların
insan olduğunu unutan müşterileri
unutmak istemem. Siz gönül rahatlığı
ile söyleyebilirim ki hiçbir emlakçı bu
kadar sıkıntıyı yaşadığı halde hiçbirini
dile getirmez. Çünkü bu da onun işi-
nin bir parçası olduğunu bilir ve bık-
madan usanmadan büyük bir zevkle
başarılı bir sonuca ulaşana kadar

devam
eder.
Her
insan
muhteşem
değildir. Her
emlakçı ve
gayrimenkulün
sahibi de muhte-
şem değildir. Ama
işini hakkaniyeti ile
yapan, size ve işine
önem veren danışman-
ları ayırın onlara haket-
tiği değeri verin. Çünkü
her zaman bize saygı
duyan işimizde bize güvenip,
bizimle yol alan ve bizi kolla-
yan müşterilerimizle yola
devam ederiz ve hızlı sonuca
ulaşmak için uğraşırız. En önem-
lisi asla o güveni zedeleyecek bişey
yapmayız. Bir müşterimiz bize gü-
vendiğinde bütün olanaklarımızı se-
ferber ederiz. Bu her insan için aynıdır
siz güvenmezseniz kimsede size gü-
venmez. Eğer işleme dönüşmesini
beklediğiniz menkulünüzü çok danış-
manla paylaşırsanız en çok siz bekler-
siniz ve en çok siz yorulursunuz.
Güvendiğiniz sizin seçtiğiniz ve başa-
rılı gördüğünüz bir danışmanınız
olsun. Gerisini o halledecektir. Bu
yüzden bunu hep hatırlamanızı iste-
rim; Emlak ofisleri bir hizmet vermek-
teler. Bu sizin daireniz, arsanız,
villanız veya bir ticarethaneniz olabilir.
Amaçları bunları işleme dönüştürmek
için her türlü imkanlarını seferber edip
sizi memnun etmek ve her insanın
amacı gibi para kazanıp hayatlarını
idame etmek.

EMLAK SEKTÖRÜNÜ EL
BİRLİĞİ İLE BİTİRİYORLAR

nEmlakçıların sorunları hakkında
bilgi verir misiniz?
Geçen sene emlak sektörü için düzen-
leme yapılmış ve emlak sertifikası ol-
mayan kişi ya da kurumlar ikinci el
piyasasına el atamayacak ve işlem
gerçekleştiremeyecekti. Peki ya büyük
inşaat firmaları... Onların ikinci el pi-
yasasına el atma hakları var mı?
Bu aralar inşaatını üstlenen birçok
müteahhit emlakçılığa soyunmuş
hatta bununla yetinmeyip mülk edi-
nen kişileri bilgilendirmeden sözleş-
melerine madde olarak ekleyip emlak
danışmanları ile çalışmak isteyenlerin
emlak danışmanlarını projeye sokma-
yarak engellemeye çalışmaktadır.
Geçtiğimiz şu günlerde büyük inşaat
projelerinin ikinci el işlemlerini yap-
mak bi hayli zorlaştı. Müşteriniz ol-
duğu halde dairenin mülk sahibi size
yönlendirse dahi daireyi müşterinize
sunmak için satış ofisinden izin alma-
lısınız ve komisyonunuzu onlarla pay-
laşmalısınız. 
Neler oluyor İstanbul’da? Gelen para
akışı mı azaldı yoksa proje sahipleri
kazandıklarını unutup emlakçıların
işine mi göz dikti. Anlamak çok zor.
Tek bildiğim gün geçtikçe emlak da-
nışmanlarının saygınlığının ve iş hac-
minin azalması. Bilen bilir Emlak

ofisleri ekspertiz firmalarının işini elin-
den almasın diye devlet düzenleme
getirmişti ve emlak ofisi sahibi veya
danışmanı olan biri asla ikinci bir iş
olarak ekspertiz yaparak maddi ka-
zanç elde edemeyecekti. Bu eksperle-
rin hakkını savunan çok güzel bir
kanun.  Peki bizim hakkımızı savunan
bir kanun ne zaman gelecek?
Şu an bütün emlakçılar aynı düşün-
ceye sahip inşaat firmalarına ikinci el
piyasası yasaklanmalı ve emlak işlerini
işinin uzmanı biz profesyonellere dev-
retmeli. Yasal olarak böyle bir hakları
olmadığı halde zaten yaptığı işten ka-
zanacağını kazanmışken birde ikinci el
piyasasına göz dikmeleri hem etik
değil hem de emlakçıların elinden
mesleğini almaya çalışmaktır. Üstelik
kiralama yapan bölümlerinin yetki
sertifikaları olduğunu düşünmüyo-
rum. Eğer öyle bir niyetimiz yok bu
bir yanlış anlaşılmadır emlak firmaları
projelerin değerini düşürüyor diyecek
olursanız bunu düşünmenizi isterim;
İnşaat firmaları satışını tamamladığı
gayrimenkulleri güvendikleri ve bir-
likte yol alabileceklerine inandıkları
emlak firmaları ile birlikte bilgi akışını
bozmadan istedikleri doğrultuda iler-
leyebilirler. Emlak firmalarının  iste-
diği, birlikte çalışmak, işini icra etmek
ve doğru şekilde iş yapmak. Değerini
düşürmeye çalışan emlak firmaları ile
çalışmak zorunda değilsiniz fakat bir
şansı hak eden kendini geliştirmeye
adamış danışmanları kenara itmeyin.

Alım gücü daha da azalır

Burada emlakçıların haklarından ve 
işlerinden çok bahsetmiş olabilirim
fakat şöyle bir gerçek var ki para el de-
ğiştirmez ve parası olan daha fazla ka-
zanırken az olan kazanç sağlayacağı
kapıları da kaybederse, Türkiye’nin
ekonomisi daha da çöker, alım gücü
daha da azalır. Alt sınıf üst sınıf ara-
sındaki ayrım çoğalır ve ülkemizin 5.
belki de 6. Sınıf ülkelerden farkı kal-
maz. Hepimiz kaybederiz. Bugün bir
dilencide karnını doyuruyor, multi mil-
yarderde. Önemli olan toplumun
refah seviyesini düşürmek yerine yük-
seltmek. Benim bildiğim iş danışman-
lık olduğu için ben emlak sektöründen
bahsediyorum.  Bu ülkede bakkalı, şo-
förü, manavı, kapıcısı, çöpçüsü, yol-
dan geçeni, selam vereni kendine pay
çıkarmak için uğraşırken üstüne müte-
ahhitlerin gelmesi biz emlak danış-
manlarını bir çıkmaza itmektedir.
Neden herkes yaptığı işle yetinmeyip,
emlak firmaları işine göz koyar! Böyle
devam ederse biz emlak firmaları nasıl
ayakta kalırız, ülkemizdeki istihdamı
nasıl sağlarız. Emlak firmalarının ka-
zancına göz koyan herkes o zaman
bankacı da olsun, turizmci de olsun,
hatta gelsin başkan olsun. Olmaz değil
mi! Bencede olmaz bu yüzden emlak-
çıları bırakın işini yapsın. 

BARIŞ 
KIŞ
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EMLAKCILAR 
OLSUN MU?

Anka Emlak Yeşilköy Broker'ı Gül Zeynep Anka Damga’ya konuştu. Emlak danışmanlarının
sorunlarından söz aden Anka, “Size istediğiniz kadar yer gezdiren, mülkünüzü, arsanızı, ticari
yerlerinizi pazarlamak için gecesini gündüzünü işi içi harcayan bu emlak grubu ne yapsın; bence
ölsün! Hepimiz gereksiz üzerinizden para kazanan insanlarız sonuçta değil mi?” diye sordu

Gül Zeynep Anka, “Emlakçıların sorunlarını
yansıtmamı sağlayan ve sesimizi duyur-

maya yardımcı olan Türkiye’nin yeni
yükselen ve gerçek yerine hızlı ve emin

adımlarla ulaşan gerçek düşüncelere
değer veren ve sorunları duyuran

Damga Gazetesi’nin sahibi yüreği
güzel Mehmet Mert Bey’e ve bizi

tanıştırıp her zaman yanımızda
olan bizim için çok değerli

olan İmdat Tatar abime çok
teşekkür ederim” açıklama-

sını yaptı. 

Her sitede mutlaka 5-10 tane sertifikasız
yalnızca aynı dili konuştuğu veya aynı ül-
keden olduğu için evinden bir ofise ihti-
yaç duymadan emlakçılık yapan
açıkgözlü yabancılar vardır.
Emlak sektörünün sistemi kesindir kira-
lama veya satımda alınacak komisyon
bedeli oranı bellidir. Yabancı müşterilerin
Türk danışmanlarla çalışma dene-
yimi olmayan kısmı kendi ana
dilini bilen tercihen kendi
vatandaşlarına daha çok
güvenir ve daha hızlı
işlem gerçekleştirir.
Bunun perde arka-
sında; güvendiği kişi
hakkından fazla ko-
misyon alır ve sonucu
olarak Ülkemiz Emlak
Danışmanları kötülenir.
Fakat olayı gerçekleşti-
renlerin kendi çevresi oldu-

ğunu anlamazlar. Emlak firmaları her
gerçekleştirdiği işlemde kdv öder, iş ye-
rinin giderlerini öder, emlakçılıkla ala-
kası olmayanlara komisyon öder. Günün
sonunda iş yerini çevirecek kadar parayı
zor toplamış, yorulmuş, yıpranmış ama
bir şekilde ayakta kalmış olur. Tüm Ülke-
lerde bizim iş bulmamız, şirket açmamız

çok çok çok zorlaştırılmışken kendi
ülkemizde yabancıların olanak-

larının arttırılmasına üzülüyo-
rum. Bu bize bir haksızlık.
Düşüncem yabancıların ül-
kemizde iş yapmamasını
istiyor veya ırkçılık yapı-
yor gibi görünüyor olabi-
lir. Tabi ki iş yapacaklar.
Ama biz bu işleri yapabil-
mek için ömrümüzün ta-

mamını feda ediyoruz,
yoruluyoruz, çabalıyoruz.

Size bir ülke ile örnek vermek

EMLAKÇILARA ACIYAN VAR MI?

istiyorum… Akdeniz de küçük ama sıcak gez-
mekten ve gitmekten bıkmadığım, harcadığım
zamanıma değen gittiğimde mutlu olduğum
küçük bir ada olan Malta'dan. Bir Türk olarak
orada iş yapmak istiyorsanız eğer Malta vatan-
daşlarının yapamadığı veya bilmediği bir işe

sahip olmanız gerekir ki iş yerinizi açabilesiniz.
Tabi ki iş yerini açtığınızda yüksek bir vergi
ödemeye hazırlıklı olun çünkü size acıyıp vergi
oranını düşürmeyecekler. En önemlisi çalı-
şanlarınızın yüzde 75 i Malta vatandaşı
olmak zorunda. Onları çalıştırmak istemez-

seniz işi bilmiyor veya anlaşamıyor olmanızı
düşünerek sizde çalışamayacaksınız. Bir de
Ülkemize bakalım; vergiden muaf, rahat iş
yapabilen, kendi ülkemizde bizi çalıştırmak
istemeyen işletmeler çoğunlukta. Oysa ki ya-
bancı şirketlere çalışanların 3’de 2'sinin

bizim vatandaşımız olması zorunlu kılınsa
hem kontrolleri kolaylaşır hem de Ülkemizde
ki işsizlik oranı azalır. Tabi ki karar sizin!
Güzel ülkemin güzel insanları bunları hiç hak
etmiyor. Artık değerimizi bilip, bunun herke-
sin anlamasını sağlamalıyız.

SESiMiZi DUYURDUNUZ



İ stanbul 22. Asliye Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşmaya, sanık Murat 
Hazinedar avukatıyla birlikte katıldı. 

Diğer sanık Çetin Kırışgil ise duruşmaya 
gelmedi. Murat Hazinedar savunma-
sında, "Dosyaya MASAK ve bilirkişi ra-
poru gelmiştir. Her ikisi de bu davanın 
esas nedeni olan mal bildirimiyle ilgili 
rapordur. Aynı zamanda lehime olan 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun ra-
porları da dosyada mevcuttur. Medya 
mensupları burada bu duruşmayı izliyor. 
Her duruşma tutanağı medyaya düşü-
yor, olacak iş değil." dedi. Bunun üzerine 
hakim, "Medya özgürdür ne yazar ne 
çizer bilemeyiz" dedi. Hazinedar, "Tüm 
raporlar lehime. Ortada bir suç yok, ama 
dava var. Beraatimi isterim" dedi. 

Dosyaları ayrılsın 

Hazinedar'ın avukatı ise müvekkilinin 
bütün mal varlığının detaylı olarak ince-
lendiğini, Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
raporunun dosyada bulunduğunu ve 
mali durumun kanun yetkisi gereği ince-
lendiğini belirterek, "Sonuçta Murat 
Bey'in bütün gelirlerinin şirket geliri ol-
duğu tespit edilmiştir. MASAK raporu-
nun sonuç kısmında her iddiayla ilgili, 
'öncül suç oluşmamıştır' ibaresi var, açık 
tespit var. En yetkili iki kurum da bunun 
incelemesini yapmıştır. Bu aşamada 
rapor alınmasına gerek olmaksızın be-
raat kararı verilmesini talep ediyorum. 
İlla rapor alınacaksa da Sayıştay uzman-
ları belirlensin" diye konuştu. Hazine-
dar'ın avukatı ayrıca, diğer sanık Çetin 

Kırışgil'in halen beyanda bulunmadığını 
hatırlatarak, iki sanık arasında eylem id-
dialarının hiçbir ilgisi olmadığı gerekçe-
siyle dosyasının ayrılmasını talep etti. 

Böyle yargılama olur mu? 

Mahkeme, sanık Çetin Kırışgil'e sa-
vunma yapması için süre verilmesine ve 
raporda ismi geçen tanıkların dinlenme-
sine karar verdi. Duruşma 25 Ekim'e er-
telendi. Hazinedar, duruşma tarihinin 
çok ileri bir tarihe verildiğini belirterek, 
"Yapmayın. Ben mağdurum. Böyle yar-
gılama olur mu? Bir senedir hakim bekli-
yoruz burada. Allah sizi de düşürsün 
inşallah buralara" diyerek tepki gösterdi. 
Duruşma çıkışında basın mensuplarının 
soruları üzerine Murat Hazinedar, "Çok 
basit bir dava, mal bildirimi" dedi. 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), İngiltere’nin Sotheby’s müzaye-
desinde "İslam Dünyası ve Hindistan 
Sanatları" adlı açık arttırmada satılan 
9 adet Kur’an-ı Kerim ile el yazmaları 
eserlerini satın aldı. İsmini Londra’da 
Kanuni Sultan Süleyman’ın portre sa-
tışıyla duyuran Sotheby’s Müzayede 
evinde yapılan "İslam Dünyası ve Hin-
distan Sanatları" açık arttırmada, eser-
lerin alım fiyatı açıklanmadı. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışı sos-
yal medya hesabından, "Bugünkü mü-
zayedede, paha biçilmez 9 Kur'an-ı 
Kerim ve elyazmaları satın aldık.  
Zuhruf Suresi'nin yeraldığı 1200 yıllık 
Maide Suresi'nin yeraldığı 1100 yıllık 
5 surenin yer aldığı 700 yıllık Kur'an-ı 
Kerim sayfaları Mesnevi ve Bahaeddin 
Veled'in İbtidâ-Nâme’si artık İstan-
bul'un” sözleriyle duyurdu. DHA 

İBB müzayedeye 
katıldı 

Kırmızı çizgi kimin umrunda!

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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İçişleri Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" projesi hayata geçti. Ancak İstanbul'da birçok nokta 
çizilen kırmızı çizgilere rağmen yaya geçitlerinde 'yayaya öncelik' yine hiçe sayıldı

Eski Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Kırışgil ile birlikte görevdeyken haksız mal  
edindikleri ve mal bildiriminde bulanmadıkları iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle  
yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, “Tüm raporlar lehime.  
Ortada bir suç yok, ama dava var" dedi. Hazinedar, "Ben mağdurum. Böyle 
yargılama olur mu?” diyerek hakime tepki gösterdi

Korona günlerim (2) 

İSTANBUL’DA bir dizi temaslarda bulu-
nan Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi 
Dr. Faed Mustafa, Bağcılar Belediyesi’ni 
ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı, misafirini makamında 
ağırladı. İkili arasında gerçekleşen özel 
görüşmede birçok konuya değinildi. Tür-
kiye ile aralarındaki dayanışmaya değinen 
Mustafa, “Bağcılar Belediyesi olarak Fi-
listin’deki yerel yönetimlere, belediyelere 
yaptığı yardımlar için size çok teşekkür 
ediyorum. İstanbul’da yaşayan Filistinlile-
rin yaşam standartlarının yükseltilmesi, 
sağlık, eğitim alanlarındaki destekleriniz-
den dolayı minnettarız.  
Ayrıca Türkiye’nin Filistin davasına deste-
ğiniz, Filistin halkının meşru davası ve öz-
gürlüğü için yaptığınız çalışmalar için 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.  
Mustafa, bu yılki Filistin Kültür Haftası 

etkinlikleri ve Filistin Halkıyla Dayanışma 
etkinliklerinin Bağcılar’da gerçekleştiril-
mesini talep etti. 

Meclis salonuna hayran kaldı 

Filistin’le aynı duyguları taşıdıklarını  
söyleyen Çağırıcı da “Bu haklı davanızda 
her zaman Filistinli kardeşlerimizin ya-
nındaydık bundan sonra da gücümüz nis-
petinde yardıma devam edeceğiz. İnşallah 
Filistin en kısa zamanda huzura ve refaha 
kavuşacak. Ziyaretiniz bizi çok memnun 
etti” dedi. Görüşmenin ardından Mustafa 
ile Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi’nin yeni 
hizmet binasını gezdi. Büyükelçi, Selçuklu 
ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak 
inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan 
yeni hizmet binasını çok beğendiğini dile 
getirdi. Mustafa, özellikle yeni meclis 
salonuna hayran kaldı.

Her zaman yanınızdayız

G eçtiğimiz gün negatiftik, bugün ise pozitif... 
Yakalanmamak şu süreçte zaten mucize idi. 
İlk yazımda bir temaslının yaşadıklarını ele 

almıştık ve tek tek anlatmıştık. Bugün ise pozitif 
olan bir hastanın yaşadıklarını size ilk ağızdan an-
latmak gerektiğini düşünüyorum. 

*** 
Pazar gecesi idi, bir baş ağrısı ki sormayın gitsin. 

Bu ağrıya can dayanmaz derken, ondan daha da be-
teri ve daha da şiddetlisi olan sırt ağrısı başladı Pa-
zartesi günü. Zaten bir çok takipçimiz de yaptığımız 
canlı yayındaki halimizden "Bu adam kesin pozitif 
çıkacak" izlenimine varmış. Ki hepsi de haklı çıktı. 
Salı günü bacaklarımın sanki koparcasına ağırdığını 
hissettim. Akşama doğru ise koku ve tat alma duy-
gularımın tamamını kaybettim. En keskin ne varsa 
hepsini tek tek kokladım ama nafile. Bildiğiniz so-
ğanı sakız gibi çiğnedim ama yok. Gram tat alama-
dım. Ağzımda çok kötu bir kuruma söz konusu. 
Hani derler ya "Dilim, damağım kurudu" halt etmiş 
bu cümle bu kuruluğun yanında. İçtiğim suyu belki 
de bu yaşıma kadar içtiğim sulara eş değer tutuyo-
rum. Yediğim portakal, mandalina ve kivi... Tarih 
yazmaz bu kadar sayıyı benim açımdan. Sarımsak 
yiyip te hiç tadını alamamak! Salı günü test yapıldı 
ikinci sefer. Tabi ben Pozitifim diyemiyorum evdeki-
lere. Sadece her ihtimale karşı mesafelerimizi sıkı 
tutalım diyebildim. Eşim zaten bir odada izole. Yü-
zünü bile göremedik daha görüntülü aramalar hariç. 
Çocuklar desen odalarında kapıları kapalı. 

*** 
Ve çarşamba sabahı saat 07.00'de test sonucum 

pozitif olarak açıklandı. İlaçlarımı bekliyorum 
şimdi. İlaçları içecek miyim? Tabi ki içeceğim! Bu 
kadar bilim adamından ve doktordan çok daha iyi 
bilecek değilim... İçenler içerisinde hafif atlatan-
larda çok fazla bir sıkıntı olmuyormuş. İlaçları kul-
landığım süreyi de sizlere aktaracağım. 

*** 
Ama sadece şu kadarını söyleyeyim; 
Kaçtığımız, yakalanmamak için korunma nokta-

sında büyük çaba harcadığımıza değecek kadar sı-
kıntılı bir süreçmiş bu illet virüse yakalanmak. O 
sebeple bir daha haykırıyorum. Lütfen önlemlerinizi 
almaya devam edin. Çünkü bu virüsün hiç şakası 
yok. Vurdu mu deviren cinsten. Mümkün olduğunca 
tedbirinizi elden bırakmayın. Diyeceksiniz ki sen 
aldın da bu kadar tedbiri ne oldu? Olsun ben bugün 
karantinam bitse, yine sokağa çıksam, yine aynı ön-
lemleri almaktan vazgeçmem ve vazgeçmeyeceğim. 
Sizler de ne olur ise olsun önlemlerinizden vazgeç-
meyin.  

*** 
Gözlemlediğim bir başka konu da İlçe Sağlık Mü-

dürlüğümüze bağlı filyasyon ekiplerinin görevlerini 
ilçemizde layığı ile yerine getirdikleri ve hatta insan 
üstü bir gayretle çalıştıklarıdır. Düşünün günde 5 
vaka varken kaç personel ise, bugün 100'ü geçen 
vaka sayısında da o kadar personel. Sizleri bu halde 
bile ayakta alkışlıyorum. Allah hepinize kolaylıklar 
versin . Rabbim sizlere sağlık, güç ve kuvvet versin. 

*** 
Bakalım bu yazının üçüncü serisinde neler yaza-

cağım. İnanın en az sizler kadar merak ediyorum.  
*** 

Bu arada benim gibi şu an evinde yada hastane 
odalarında bu virüs ile savaş veren tüm vatandaşla-
rımıza Allah yardım etsin . Herkese tek tek acil şifa-
lar diliyorum. 

İnsanlığın belki de kendi yarattığı bu gözle bile 
görülmeyen düşman ile savaşı kazanmak dileğiyle... 

Allah'a emanet olun...

ESKI BASKAN  
IFADE VERDI

"KIRMIZI Çizgi" projesinin dün başlan-
masına rağmen bugün yine alışıldık gö-
rüntüler yaşandı. Yaya geçidini 
kullanarak karşıya geçmeye çalışanlar 
zor anlar yaşadı. Kimisi eliyle işaret 
ederek durdurmaya çalıştı araçları, ki-
misi ise koşarak karşıya geçmeye ça-
lıştı. Bir kadın, araçlar yol vermeyince 
yaya geçidini kullanamadı. Kadın çareyi 
yolunu değiştirmekte buldu.  

Mecbur alışacaklar 

Bebek arabasıyla yaya geçidini kullana-
rak karşıya geçmeye çalışan Dilek 
Serap, "Uyulmuyor uygulamaya. Zorla 
durdurduk arabaları siz de gördünüz. 
Maalesef manzara aynı. Çocuk da var 
görüyorsunuz. Zor oluyor. Arabalar bir 
an önce durmuşken biz de bir an önce 
geçmek istedik o yüzden koştuk. Kame-
raların etkisi olmuştur durduklarında da. 
Bir önceki araç dursa yanındaki durmu-
yor. O yüzden koşuyoruz mecbur" dedi. 
Ferdi Aslantürk ise "Çoğu yerde uygula-
nırsa insanlar mecbur alışacaktır. Şu an 
trafik olduğu için pek anlaşılmadı tabi 
ama olacak inanıyorum. Halkımız yavaş 
yavaş alışacak" diye konuştu. 
Karşıdan karşıya geçerken zorlandığını 
belirten İdris Aykal, "Kimisi yol veriyor. 
Kimisi vermiyor. Zaten kendini bilen 
insan yayaya yol verir. Benim de ara-

bam var. Ben de aile gördüğüm zaman 
ya da geçmek isteyen birini gördüğüm 
zaman yol veriyorum. Bu insanlıktır. Zor-
lanıyoruz tabi durmuyor arabalar. Koşu-

yoruz. Arabaların arasından sıyrılıp gidi-
yoruz. İnşallah cezalar falan da gelirse 
caydırıcı olur kurallara uyulur" şeklinde 
konuştu. DHA 

İDDİANAMEDE, Hazinedar ile ilgili diğer 
iddialar şöyle sıralandı: Banka hesapları 
incelemesine göre Hazinedar'ın hesabına 
Tüvtürk İstanbul Taşıt Muayene İstas-
yonları A.Ş.'den "Orgi" hisse alım bedeli 
olarak 26 Eylül 2014'de 6 milyon 40 bin 
15 dolar, Özlem Hazinedar hesabına 489 
bin 731 dolar havale edildiği, 5 Eylül 
2014'de "Orgi" ortağı M.P.'ye 200 bin 
dolar havale gönderildiği halde bu tahsi-

latların ve ödemenin de süresi içinde mal 
bildirimlerinde gösterilmediği. 2014 yılı 
yerel seçimler sonrasında, 2017 yılı so-
nuna kadar Hazinedar'a ait sadece bir 
bankanın özel çalışanı A.Y. tarafından 6 
milyon 312 bin 505 lira nakit yatırıldığı, 1 
milyon 867 bin 400 lira nakit çekildiği, 3 
milyon 955 bin 488 dolar nakit yatırıldığı, 
5 milyon 835 bin 650 dolar nakit çekil-
diği halde bu hareketlerin mal bildirimle-

rinde görülmediği, kaynağının belli olma-
dığı. Murat Hazinedar'ın 2016 yılı başla-
rında tapuda proje sahibi MM 
Mühendislik adına kayıtlı Bodrum Gün-
doğan'da Gülman Grup tarafından inşa 
edilen Bodrum Doğalkaya X evlerinde 
(yaklaşık 2-2.5 milyon avro değerinde) 
lüks villa edindiği halde bunun mal bildi-
rimlerinde gösterilmediği, mal varlığının 
gizlendiği. DHA 

HAZİNEDAR İLE İLGİLİ İDDİALAR 

OLAĞAN GENEL KURUL 
İLANI 

 
Bakırköyspor Kulübü yönetim kurulunun 

30.03.2021 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu 
toplantısında daha önceden 02.03.2021 tarihli yönetim 
kurulu toplantısında almış olduğu olağan genel kurul ka-
rarı ilgili seçim tarihlerinin hafta sonu sokağa çıkma kı-
sıtlamasına denk gelmesi nedeniyle hafta içi bir tarihte 
yapılması kararı alınmıştır. Bu bağlamda 16.04.2021 
Cuma günü saat 12:00 da Kartaltepe Mah. İncirli Cad. 
No:50/C Bakırköy / İSTANBUL ( Figaro Davet & Organi-
zasyon Salonu) adresinde yapılacaktır. 16.04.2021 
Cuma günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci top-
lantı 26.04.2021 Pazartesi günü saat 12:00 da aynı ad-
reste yapılacaktır. 
Yapılacak Olağan Genel Kurul Gündemi 
• Açılış yoklama, saygı duruşu 
• Başkanlık divanının seçimi 
• Divana yetki verilmesi 
• Yönetim kurulu faaliyet raporunun ve gelir gider 
tablosunun okunması 
• Denetim kurulu raporunun okunması 
• Raporlar hakkında müzakere 
• Yönetim ve denetim kurulunun raporlarının ayrı ayrı 
ibrası 
• Tahmini bütçe okunması 
•Tüzük ile ilgili değişiklik önergelerinin verilmesi ve 
oylamaya sunulması 
•Başkan adaylarının konuşması 
• Yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek 
üyelerinin seçimi 
• Dilek ve temenniler 
• Kapanış

Murat  
Hazinedar



MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU
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A BD, Avustralya, İngiltere, Kanada,
Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail,
Japonya, Letonya, Litvanya, Nor-

veç, Güney Kore ve Slovenya hükümetleri,
son açıklanan DSÖ raporuna ortak yazılı
açıklamayla yanıt verdi.

“Soru işaretleriyle dolu”

Açıklamada, Covid-19'un kaynağına ilişkin
DSÖ ile ilgili uzmanların çalışmalarının öne-
mine vurgu yapılırken, virüsün kaynağına
ilişkin son rapor konusunda soru işaretleri
olduğu kaydedildi."Covid-19'un kökenlerine
ilişkin müdahale ve uygunsuz etkilerden
uzak, şeffaf, bağımsız analiz ve değerlendir-
meleri destekliyoruz. Bu bağlamda, DSÖ
öncülüğünde Çin'de yapılan son çalışmaya
ilişkin ortak endişelerimizi dile getiriyoruz"

ifadelerinin yer aldığı açıklamada, bundan
sonraki süreçte bağımsız çalışmaların des-
teklenmesi konusunda birlikte hareket edil-
mesi gerektiğine işaret edildi.

“Rapor eksik kaldı”

DSÖ uzmanlarının yaptıkları çalışmaların
değerli olduğu vurgulanan açıklamada,
Covid-19'un kaynağına ilişkin uluslararası
uzmanlar raporunun "çok geciktiği" ve "oriji-
nal verilere ulaşım sağlama" konusunda
eksik kaldığı belirtildi.

Çin'e çağrı yapıldı

Virüsün hayvanlardan insanlara geçmiş ola-
bileceği yönündeki bulgular üzerindeki çalış-
maların devam etmesi gerektiği kaydedilen
açıklamada, "DSÖ ve tüm üye ülkelerin veri-
lere zamanında ulaşma ve şeffaflık konu-
sunda taahhütlerini yenilemeleri
gerekmektedir" ifadesiyle hem DSÖ'ye hem
de adı zikredilmeden özellikle Çin'e çağrıda
bulunuldu.Açıklamada, uluslararası uzman-

ların virüsün kaynağına ilişkin çalışmala-
rında gerekli verilere daha hızlı ve şeffaf şe-
kilde ulaşması için ilgili tarafların daha
hassas olması gerektiği ifade edildi.

“Yeterince kapı açılmadı”

ABD yönetimi, uzunca süredir virüsün kay-
nağına ilişkin çalışmalara yeterince kapı aç-
madığı gerekçesiyle Çin yönetimine eleştiriler
yöneltiyordu.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un
kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-
19'un yarasalardan insanlara başka bir hay-
van yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.
Raporda, Covid-19'un laboratuvardan
çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak
gösterilmişti.

Daha fazla çalışma gerek

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom
Ghebreyesus ise Covid-19'un laboratuvar-

dan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez ol-
duğunun iddia edildiği DSÖ raporuna iliş-
kin, "Bu değerlendirmenin yeterince
kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha
sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla
veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıkla-
masını yapmıştı.

Çin geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün
kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına
dair talebini reddetmiş, Avustralya hüküme-
tinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası so-
ruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye
de ihracat kısıtlamaları getirmişti.Uluslar-
arası baskıların artmasının ardından ABD,
Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere,
Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan
uzman ve araştırmacılardan oluşturulan
heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş
ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin
alınmadığı uyarısını yapmasının ardından
geri dönmek zorunda kalmıştı.

ABD’nin nüfus, mülteciler
ve göçten sorumlu dışişleri
bakan yardımcısı olan Alb-

right, AB ve BM tarafından Suriyeli sı-
ğınmacıları destek amacıyla
düzenlenen Brüksel Konferansı vesile-
siyle, uluslararası medya kuruluşlarının
temsilcileriyle bir araya geldi. DW Türk-
çe’nin "Dünyada en çok sığınmacıya ev

sahipliği yapan ülke olan Türkiye’de 4
milyon Suriyeli yaşıyor. Ankara, Su-
riye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki
bölgelerde de yaklaşık 5 milyon Suriye-
liye insani destek sağladığını söylüyor.
ABD olarak Türkiye ile bu alandaki iş
birliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?"
sorusunu yanıtladı. "Türkiye ile bu ko-
nuda, çok yakın, işleyen bir iş birliğimiz

var" diyen Albright, hem Suriyelilere
hem de Türkiye’de bulunan diğer ülke-
lerden gelmiş sığınmacılara insani yar-
dımda bulunduklarını, sağladıkları mali
yardımların, BM kuruluşları ve hükümet
dışı örgütler aracılığıyla yürütüldüğünü
ifade etti. "Türk hükümeti, sığınmacıla-
rın çok büyük bir destekçisi olmuştur"
diyen Albright, AB ile bu alanda yakın iş

birliği yürütüldüğüne dikkat çekti, "Şunu
ifade etmeliyim. Türk hükümeti ve Türk
halkı, dünyanın en büyük sığınmacı nü-
fusuna, muazzam bir şekilde ev sahip-
liği yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Albright’a İdlib’deki gelişmeler, bu böl-
geye yapılan insani yardımlar ve Heyet
Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) insani yardım-
larda bir rolü olup olmadığı da soruldu.

Suriyeliler konusunda Türkiye’ye övgü
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Richard Albright, Suriyeli
sığınmacılara destek için Türkiye ile

çok yakın bir iş birliği içerisinde
olduklarını söyledi, "Türk hükümeti
ve Türk halkı, dünyanın en büyük
sığınmacı nüfusuna, muazzam bir

şekilde ev sahipliği yapıyorlar" dedi

ABD'nin de aralarında bulunduğu 
14 ülke, yeni tip koronavirüsün 

(Covid-19) kökeninin hayvanlar olduğu
sonucuna ulaşan Dünya Sağlık Örgütü

(DSÖ) uzmanlar raporuna tepki göstererek,
raporun "çok geç açıklandığını" ve "orijinal

verilere ulaşım sağlamadığını" belirtti

14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA
14 ÜLKEDEN 
DSÖ’YE SUCLAMA

Papalar arasındaki
mafyalara yargı yolu
Vatikan'ın Londra'nın Chelsea semtinde 300 milyon sterlinlik (3.5 milyar TL) emlak yatırımı
yapmasına aracılık yapan Gianluigi Torzi isimli iş insanı, Vatikan'ın ruhban sınıfından 
olmayan üst düzey yetkilisi Fabrizio Tirabassi hakkında önemli suçlamalarda bulundu

anglo Sakson medyanın bir
İngiliz yüksek mahkemesinde gö-
rülen davanın karar metninden

aktardıkları, İtalyan mafyası filmlerinden
sahneleri aratmadı.

Suç defteri kabarık

Buna göre iş insanı Torzi, Vatikan yetkilisinin
kendisini ölümle tehdit edip din adamlarına
şantaj yapmakla alenen övündüğünü söyledi.

Özel görüşme yaptı

Tirabassi'nin davranışlarından son derece
endişeye kapılan işinsanı Torzi, bu endişele-
rini özel bir görüşmede Papa Francis'e de
aktardığını belirtti.

Gasp ve zimmete para geçirme

Torzi'yi haklı bulan Southark'taki kraliyet
mahkemesi, Vatikan tarafından gasp, zim-
mete para geçirme, ağırlaştırılmış dolandırı-
cılık ve kara para aklamayla suçlandığı için
Torzi'nin mal varlıklarını donduran bir başka
yargıca ait önceki kararı da iptal etti.Sürecin
başında Vatikan'daki savcılar, Torzi'yi, Vati-
kan'ın en önemli makamı Devlet Sekreterli-
ği'nden 'milyonlarca euro koparmaya
yönelik dolandırıcılık komplosunda rol oy-
namakla' ve bunu kısmen 'fahiş ücretler iste-
yerek' yapmakla itham etmişti.

Para aldıkları anlaşıldı

Torzi'yi temsil eden avukatlar ise iş insanının
yaptığı anlaşmaların doğrudan ya da dolaylı
olarak en üst düzey Vatikan yetkilileri tara-
fından onaylandığını dile getirdi. Avukatlar,
bu yetkililer arasında Vatikan'ın Başbakanı
ve Dışişleri Bakanı konumundaki Devlet Se-

kreteri Kardinal Pietro Parolin ve onun
genel işlerden sorumlu Yardımcısı Başpisko-
pos Edgar Pena Parra'nın da olduğuna dik-
kat çekti.

Olan bitene göz yumma

Bunun üzerine Vatikan'ın avukatları Devlet
Sekreterliği'nin iki alt düzey yetkilisinin mü-
zakere ettiği anlaşmanın mali ayrıntılarının
daha üst düzey yetkilileri hayrete düşürdü-
ğünü öne sürdü.Ancak mahkemenin karar
metninde, Yargıç Tony Baumartgner'in 'eğer
öyleyse Parolin ile Pena Parra'nın gözlerini
olan bitene tümüyle kapatmış olmaları ge-
rektiğine' hükmetti.

Vatikan yetkilisiyle imzalanıyordu
Torzi'nin avukatlarından James Mullion, ka-
rarı, "Yargıç, haklı olarak, davayla ilgili tüm
gerçeklerin ortaya çıkarılmasında Vatikan'ın
çok rahatsız edici bir fiyasko yaşadığını
gördü. Sözleşmeleri imzalayanlar, bunları Va-
tikan'ın verdiği yetkiyle imzalıyorlardı" diye
değerlendirdi.Yargıç Baumgartner, ayrıca,
Torzi'nin bazı mal varlıklarının dondurulma-
sına yol açan önceki kararı 'Vatikan'ın gizlilik
politikası ve yanlış yönlendirmelerinin son de-
rece korkunç olması nedeniyle' iptal ettiğini
açıkladı. Baumgartner, Vatikan'ın Torzi'nin
yasal masraflarını karşılamasına da karar
verdi.

Komutanları
görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Jair
Bolsonaro’nun kabinede yaptığı
6 değişikliğin ardından, Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri
komutanları da görevden alındı

Brezilya’da sürpriz şe-
kilde Devlet Başkanı Jair
Bolsonaro tarafından dev-

letin üst kademesinde kabine değişik-
liği yaşandı. Dışişleri, Adalet ve
Savunma Bakanı ile beraber top-
lamda 6 bakanın görevine son verildi.
Savunma Bakanı değişikliğinin ardın-
dan, Brezilya Savunma Bakanlığı ta-
rafından yapılan açıklamada, neden
belirtilmeksizin Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Edson Pujol, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Ilques Barbosa ve Hava
Kuvvetleri Komutanı Antônio Carlos
Moretti Bermudez‘ın görevine son ve-
rildiği açıklandı.
Savunma Bakanlığı, yeni kuvvet ko-
mutanlarının kim olacağını ise henüz
açıklanmazken, 1985 yılından bu
yana ilk kez 3 komutan görev süreleri
dolmadan değiştirildi. Bolsonaro,
erken saatlerde sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada ise, "Pa-
zartesi günü 6 bakanlıkta değişikliğe
gittik, ilgili atamalar resmi gazetede
yayınlanacak" ifadelerini kullanmıştı.
Ocak 2019’da göreve başlayan Bolso-
naro, bugüne kadar kabinesinde en
geniş kapsamlı revizyonunu gerçek-
leştirmiş oldu. Sosyal medya kullanı-
cıları ise, Bolsonaro’nun kabine ve
kuvvet komutanlarında değişikliğe git-
mesi nedeni ile darbe iddialarını da
gündeme getirdi.

İstifası için
tarih verdi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın,
20 Nisan ilâ 5 Mayıs tarihleri arasında
resmi istifasını sunacağı bildirildi

Ermenistan Başbakanlık Ofisi Başkanı
Arsen Torosyan, Sputnik'e yaptığı açıkla-
mada, "Paşinyan, ülke parlamentosunun

feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılması ama-
cıyla 20 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında istifa ede-
cek. Bu süre, kanunlarda öngörülüyor" ifadelerini
kullandı. İktidardaki 'Sivil Anlaşma' partisinin seçim
merkezine Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanı Suren
Papikyan'ın başkanlık edeceğini dile getiren Toros-
yan, seçim merkezinin çalışmalarını kendisiyle bera-
ber Çevre Bakanı Romanos Petrosyan ve Başbakan
Başdanışmanı Arayik Arutyunyan'ın koordine edece-
ğini söyledi. Torosyan, seçim kararının nihai oldu-
ğunu doğrulayarak, "Siyasi bir karar alındı. Bu karar,
parlamentodaki ve bazı parlamento dışı güçlerle gö-
rüşüldü. Seçimin yapılması kararı ülke çıkarlarından
kaynaklanıyor" dedi. Daha önce Ermenistan Başba-
kanı Paşinyan, haziran ayında yapılacak erken parla-
mento seçimleri için nisan ayında anayasa gereği
istifa edeceğini açıklamıştı.

Zirvede konusu 
'Sputnik V' aşısı
Almanya Başbakanı Angela Merkel,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in koronavirüs aşısı ve bölgesel
konuları ele aldıkları bir video konferans
görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert,
görüşmede koronavirüs aşıları alanında
işbirliği imkanlarının ele alındığını belir-

terek Rus Sputnik V aşısının kullanımının Avrupa İlaç
Dairesi'nde (EMA) yapılacak değerlendirmeler so-
nucu çıkacak onaya bağlı olduğunu kaydetti. EMA
Mart ayı başında Sputnik V aşısının onay süreci için
ön incelemeleri başlatmıştı. Koronavirüse karşı üre-
tilen ve tescillenen ilk aşı olan Sputnik V, Faz 3 çalış-
maları tamamlanmadan Rusya'da kullanıma
sokulmuş, bu nedenle etkinlik ve güvenliği konu-
sunda soru işaretleri oluşmuştu. 

Güney Kıbrıs’a 
çıkarma yaptı

İsrail, birçok ülkenin gövde gösterisine
sahne olan Doğu Akdeniz’de sınırları dı-
şındaki en büyük tatbikata hazırlanıyor.

İsrail medyası, “Türkiye karşıtı blokta yer alan İsrail,
donanma, hava kuvvetleri ve özel kuvvetlerle Güney
Kıbrıs’a çıkarma yapacak” yazdı. Tatbikat İsrail’in
Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve Golan Tepeleri gibi çe-
şitli cephelerde ‘aynı anda savaşmasını’ simule ede-
cek. İsrail, Güney Kıbrıs’ta büyük bir askeri tatbikat
yapmaya hazırlanıyor. Tümgeneral Etty Ferrov tara-
fından yönetilecek olan tatbikata 98. tümenin yanı
sıra özel birlikler de katılacak. İsrail Hava Kuvvetleri,
Güney Kıbrıs’a filo, savaş helikopterleri, ve nakliye
uçakları gönderecek. 
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Soldan Sağa:
1. Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız. 
- Deha. 2. Hesaba sayarak. 3. Yazım. - Yüksek bir yer-
den suya dik olarak dalma. 4. Faizcinin işi, tefecilik. 6. 
Toprağa ve özümlemeye bağlı bütün besinlerini konak-
çıdan sağlayan bitkisel asalak. 7. Klasik Türk müziğinde 
mi notasına yakın bir perde. - .... KARACA (1912-1992 
Ermeni asıllı Türk opera ve tiyatro sanatçısı). 8. Sevimli 
ve ufak tefek esmer güzeli. 9. Suyun ivinti yeri. - Çok 
tüylü küçük bir köpek türü.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Saf, deneyimsiz. - Bir tür kıyı teknesi. 2. Gerçekleş-
mesi olanaksız. 3. Ege, iye. - Otlak, çayırlık. 4. Bir şeyin 
yüzünü alevden geçirmek, aleve tutmak. 6. Tüy dökücü 
krem. 7. Soylu. - Bir yapının kapısından içeri girildiğin-
de görülen ilk boşluk, dalan. 8. Gerçekten. 9. İpek böceği 
kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan 
çok ince, esnek ve parlak tel. - Toplu olarak melodili ya 
da ritimli sözleri söyleyen topluluk.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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K ültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, "readturkey.gov.tr" ad-
resinden hizmet verecek Türkiye'nin

ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayın-
cılık tanıtım portalının çok kısa süre içinde
kullanıma açılacağını bildirdi.Ersoy,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın
katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Millet Kü-
tüphanesi'nde düzenlenen 57. Kütüphane
Haftası Açılış Töreni'nde konuşma
yaptı.Sürekli değişen ve gelişen dünyada in-
sanların ihtiyaç ve isteklerinin de değişip çe-
şitlendiğine işaret eden Ersoy,
kütüphanecilik çalışmalarının, bu alanda
sunulan hizmetlerin buna ayak uydurmak
durumunda olduğunu vurguladı.Ersoy, Ba-
kanlığa bağlı 1217 halk kütüphanesi ve 57
gezici kütüphaneyi daima en yüksek faydayı
sağlayacak, mümkün olduğunca çok vatan-
daşa ulaşarak kaliteli hizmet verecek şekilde
geliştirmeye, imkanlarını artırmaya, koleksi-
yonlarını zenginleştirmeye çalıştıklarını
anlattı.

Kitap sayısı 5 milyon arttı

Son 6 yılda 318 kütüphanenin yeniden ya-
pılandırma çalışmalarının tamamlandığını,
85 halk kütüphanesinin ise iyileştirme çalış-
malarının devam ettiğini aktaran Ersoy, bu
dönemde yeni açılan kütüphane sayısının
94'e ulaştığını, kitap sayısının ise yaklaşık 5
milyon arttığını ifade etti. Bakan Ersoy,
"Kütüphaneleri sadece işimiz düşünce gidi-
lecek kurum kimliğinden çıkarmak gayretin-
deyiz. Bunu da onları her an her yerde
karşımıza çıkacak bir anlayışla yaygınlaştı-
rarak başaracağız" değerlendirmesinde
bulundu.

Kütüphane hizmeti sürüyor

Bu kapsamda 2019'da ilkleri gerçekleştirerek
İstanbul Havalimanı'nda Havalimanı Kü-
tüphanesi'ni, Konya'da Gar Kütüphanesi'ni,
Karabük ve Tokat'ta bebek ve çocuk kütüp-
hanelerini açtıklarını anımsatan Ersoy,
2020'de ise Bitlis ile Ankara'nın Mamak ve
Sincan ilçelerinde bebek kütüphanelerini
hizmete aldıklarını dile getirdi.

“AVM kütüphaneleri yaptık”

Ankara'nın Akyurt ve Altındağ ilçelerinde de
bebek kütüphanesi projelerinin tamamlana-
rak, açılışa hazır hale getirildiğini bildiren
Ersoy, "Türkiye'de ilk kez 2020 yılında 6
AVM kütüphanesini vatandaşlarımızın hiz-
metine sunduk. Bu yıl ise 5 AVM kütüpha-
nesi ile Ankara Esenboğa Havalimanı ile
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda kütüp-
hane açmaya yönelik faaliyetlerimizi titiz-
likle sürdürüyoruz" diye konuştu.Ersoy,
imzalanan protokolle, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ile Adalet Bakanlığı iş birliğinde
Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane
açmak için ilk adımların atıldığını, belirlenen
takvime uygun şekilde bu çalışmaların da
sonuçlandırılacağını söyledi.

13 milyon kişiye ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2020 yılı
sonu itibarıyla hizmet verdiğimiz kullanıcı
sayısı 13 milyon kişi seviyesine, halk kütüp-
hanesi üye sayısı ise yaklaşık 4,5 milyona
ulaşmıştır. Kütüphanelerimizde okuyucuya
sunulmak üzere 2002'de 621 çeşit kitaptan
yaklaşık 88 bin adet satın alınmışken,
2020'de bu rakamlar 6 bin 571 çeşit kitap-
tan yaklaşık 1,2 milyon adet satın alma nok-
tasına gelmiştir" dedi.Kitapların kültürün,
değerlerin, düşünce ve anlayışların taşıyıcı-
ları olduğuna dikkati çeken Ersoy, bu se-
beple Türk edebiyatının ve Türk yayıncılık
sektörünün yurt dışında tanıtımı için yoğun
şekilde çalıştıklarını söyledi.

82 ülkeye destek

Bakan Ersoy, fuarlarda Bakanlığın ulusal
standında oluşturulan özel bölümlerde yüz-
lerce telif anlaşmasının yapıldığına dikkati
çekerek, bu açıdan Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserleri-
nin Dışa Açılımını Destekleme Projesi'nin
(TEDA) önemine vurgu yaptı.Ersoy, sözle-
rini şöyle sürdürdü:"2021 yılı itibarıyla Ba-
kanlığımızca TEDA Programı çerçevesinde
destek verilen ülke sayısı 82'ye, yayınevi sa-
yısı ise 686'ya ulaştı. 726 yazarımızın, 1823
farklı eserinin 60 farklı dilde çeviri ve baskısı
için toplam 3 bin 257 destek verildi. Destek
verdiğimiz bu eserlerden Mart 2021 itiba-
rıyla 2576 adedinin yayınlanmış ve okurla-
rıyla buluşmuş olması hepimiz için büyük
bir memnuniyet ve mutluluk vesilesi.”
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Headbanger’s Ball’ın
eski sunucusu Riki
Rachtman geçtiğimiz

hafta kişisel Twitter hesabında
yaptığı paylaşım ile Lemmy Kil-

mister’ın vasiyetini duyuran isim-
lerden biri oldu. Rachtman, payla-
şımında “Ölümünden önce
Lemmy, küllerinin kurşun kovanla-
rına doldurulduktan sonra yakın

arkadaşlarına gönderilmesini vasi-
yet etmişti. Bugün bana bir kurşun
gönderildi ve kelimenin tam anla-
mıyla gözyaşlarına boğuldum. Te-
şekkürler Motörhead” dedi.

Kanuni’nin
portresine
5 milyon TL

İngİltere'de müzayede evi Sot-
heby's'in yaptığı açık artırmada Os-
manlı padişahı Kanuni Sultan

Süleyman'ın portresi açık artırmaya çıktı.İslam
Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksi-
yonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa
sunulan Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi
438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı
buldu. Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Os-
manlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın,
keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir
tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan
portresi 438 bin 500 sterline satılıdı. Bu bedel
tahmini değerin dört katından fazla" denildi.
Online ve telefon üzerinden yapılan açık artır-
mada satın alan kişi veya kurumun ismi henüz
açıklanmadı. Müzayede yetkilileri 43 yaşındaki
Kanuni'yi gösteren portrenin satış rakamından
memnun olduklarını aktardı. Portrenin Kanuni
Sultan Süleyman'ın Irak'ta Safevileri ve Preveze
Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup et-
mesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dö-
nemde yapıldığı değerlendiriliyor. Osmanlı ve
Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık
tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu
yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer
alıyordu. Müzayedede, Suyolcuzade Mustafa
Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim
sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış
Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde
Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-
Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan
yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Os-
manlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar da 
satıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Londra'da
satışa çıkan portresi 5 milyon liraya alıcı
buldu. Online ve telefon üzerinden
yapılan açık artırmada satın alan kişi
veya kurumun ismi henüz açıklanmadı

Külleri arkadaşlarına gönderildi

UlUslararası EdEbiyat
portalı geliyor

Karnaval başladı 

UlUslararası Portakal Çiçeği
Karnavalı bu yıl salgın nedeniyle diji-
tal olarak yapılacak. 1 Nisan’da

(bugün) 9’uncu kez gerçekleştirilecek online kar-
naval, dijital alanda ülkenin en büyük etkinliği
olmaya hazırlanıyor. Karnaval kapsamında ger-
çekleşecek etkinlikler için Adana Bisiklet ve Doğa
Sporları Derneği, ADANOFF Kulübü çekimler
için Merkez Park’ta buluştu. Kostüm giyen bisik-
let kulübü üyeleri bisiklet sürerken offroad grubu
da onlara eşlik etti.

Mehmet 
Nuri Ersoy: 

Türkiye'nin ilk çevrim
içi uluslararası 

edebiyat ve yayıncılık
tanıtım portalı

yakında açılacak

Zeugma’da hedef 
500 bin ziyaretçi

500
bin
tu-

rist hedefi 2020
yılında pande-
miye takılan
Zeugma Mozaik
Müzesi 2021’de
500 bin turist
ağırlamayı bekliyor.
2021’de 2020’nin te-
lafisini yapacaklarını
söyleyen Gaziantep Müze
Müdürü Özgür Çomak, müze-
nin ziyaretçi yoğunluğunun her geçen
gün arttığını belirtti.

30 bin metrekarelik alana sahip

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden
olan Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi,
pandemi nedeniyle 2020 yılında ağırlayama-
dığı ziyaretçileri 2021’de ağırlamayı bekliyor.
Kente gelen turist gruplarının her zaman gezi
rotasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi,
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 25
bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik
alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi’nde çin-
gene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen
parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar
resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat
Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaik-
ler sergileniyor.

2021, 2020'nin telafisi olacak

Kentin simgesi halinde olan müzenin ziya-
retçi sayısı açıldığı günden bugüne sadece
2020 yılında yaşanan korona virüs salgının-
dan dolayı düştü. Şimdiye kadar yaklaşık 1,5

mil-
yon kişiyi

ağırlayan müze, en yüksek
ziyaretçi sayısı olan 350 bin ki-
şiye "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen
2019'da ulaştı. 2020 yılındaki 500 bin ziya-
retçi hedeflerinin salgından dolayı sekteye
uğrayarak 90 binde kaldığını aktaran Özgür
Çomak, 2020 yılının telafisini 2021 yılında
yapacaklarını ifade etti.

Ziyaretçi sayısı artacak

Tüm dünyada olduğu gibi 2020’de Türkiye’de
de yaşanan pandemi sürecinin müzeyi olum-
suz etkilediğini belirten Çomak, özellikle son
dönemlerde tekrardan yoğun bir şekilde ziya-
retçileri ağırlamaya başladıklarını kaydetti.
Hafta sonlarında yoğun bir turist kitlesini
ağırladıklarını paylaşan Çomak, “Geçen hafta
sonunda 3 bin ziyaretçi sayısını gördük. Özel-
likle 2019’da 350 bin olan rakamı 2020 yı-
lında 500 bine çıkarabileceğimizi biz ilk 3
ayda görmüştük. Pandemi öncesindeki yılın
ilk 3 ayında daha turizm sezonu başlamamış-
ken 50 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Bu

rakam turizm se-
zonuyla birlikte

500 bini bu-
lacaktı. Ta-
lihsiz bir
şekilde
pandemi
süreci
araya gi-
rince zi-
yaretçi

sayımız
azaldı.

Ancak 2021’in
sonunda ve 2022

yılında bu rakamlar
katlanacaktır. Çünkü biz

bu katlanmayı birkaç hafta ön-
cesinden görmeye başladık. Sadece hafta
sonları 15 bin ziyaretçi ağırladık. Bu da bizi
çok mutlu etti. İnşallah en kısa zaman Ze-
ugma Mozaik Müzemiz ziyaretçilere kapıla-
rını tekrardan yoğun bir şekilde açacaktır”
dedi.

Pandemi sonrası canlanacak

Gaziantep’in her yönüyle çok önemli bir şehir
olduğunu sözlerine ekleyen Çomak, Gazian-
tep’in bir müzeler şehri olduğunu dile getirdi.
Kentte şu an 24 müze olduğunu anlatan
Çomak, “Zeugma Mozaik Müzesi en önemli
müzedir. Kent bu kadim kültürünü özellikle
müzeleriyle anlatıyor. Gaziantep gastronomi-
sini, sanayisini, kültürünü, tarihini müzele-
riyle anlatıyor. Zeugma’da Gaziantep’e gelen
insanların ilk uğradığı yerdir. Pandemi sonra-
sında tekrardan o eski canlılığa kavuşacağız”
ifadelerini kullandı.

500 bin turist hedefi 2020 yılında pandemiye takılan Zeugma
Mozaik Müzesi 2021’de 500 bin turist a�ırlamayı bekliyor



Norveç kar-
şısında attığı 
iki golle yıl-
dızlaşan Fe-
nerbahçe’nin 
başarılı orta 
sahası Ozan 
Tufan için 
İngiliz, Alman ve İspanyol 
kulüpleri sıraya girdi. 2022 
Dünya Kupası Elemeleri’nde 
Milli Takımımızın Norveç’i 
3-0 yendiği karşılaşmada 
2 golle galibiyetin mimarı 
olan Ozan Tufan’a transfer 
teklifi yağıyor. 26 yaşında-
ki orta saha için Everton, 
Crystal Palace, Leicester 
City, Werder Bremen ve 
Real Sociedad resmi teklifte 
bulundu. Bazı iddialara göre 
ise Liverpool ve Spartak 
Moskova, Fenerbahçeli 
futbolcu için kesenin ağzını 
açacak. Sarı-lacivertliler ise 
Ozan Tufan için Euro 2021’i 
bekliyor.

20 milyon
eurodan fazla
Fenerbahçe, 2021 Avrupa 
Futbol Şampiyonası’nda yıl-
dızının daha fazla parlayaca-
ğını düşündüğü Ozan Tufan 
için önceden belirlediği 20 
milyon Euro’luk bonservis 
bedelini yükseltme kararı 
aldı. Geçen sezon 34 maçta 6 
gol, 5 asistlik performans ser-
gileyen Ozan Tufan, bu sene 
de 36 maçta 6 gol, 5 asistlik 
katkı yaptı. Sarı-lacivertli-
ler, Euro 2021’in ardından 
Ozan Tufan’ın transferinden 
kasaya en az 30 milyon Euro 
koymayı hedefliyor.

İLK 2 maçtaki tempoyu bu 
maçta yapamadıklarına 
dikkat çeken Şenol Güneş, 

“Bu önemli bir avantajdı bizim 
için ama kaybımız oldu. 2 zorlu 
maç sonrasında aldığımız 6 
puanın ardından alacağımız 
3 puan bize avantaj getirirdi. 
Uzun bir aradan sonra Leton-
ya’yı yenme şansımız vardı. 
Oyuncular da biliyordu bunu. 
İlk yarıda güçlü oluğumuz 
anlar vardı ama fizik olarak da 
rakip iyiydi. Duran toplarda ve 
yüksek toplarda etkili oldular. 
Bizim adımıza bir hayal kırık-
lığı oldu. Kazanılması gereken 
bir maçta 2 puan kaybettik. 
Rakip için olağanüstü bir 
başarı ama daha çok Norveç 
ve Hollanda’ya kazanç oldu. 
Sahaya çıkan bütün oyuncular 
elinden geleni yaptı. Ancak 
top kayıplarımız oldu. Yük-
sek ve duran toplarda rakibe 
engel olamadık ve bu da skoru 
aleyhimize çevirdi. Rakip daha 
iyiydi. 2 maçın temposunu bu 
maçta gösteremedik. Eğer o 
tempo olsaydı daha etkili ola-
bilirdik. Ama sonuçta 3 maçta 
7 puan önemli. Ama bu şekilde 
bitince moralimiz bozuldu. Bi-
raz kahrolma şeklinde üzüntü 
var. Futbolda sürprizler var ve 
bugün bunu gördük” dedi.

Değişiklikler katkı yaptı
Şenol Güneş, 3 oyuncu-

nun adale sertliği nedeniyle 
kenara geldiğini ifade ederek, 
“Yorgunluk oldu. Ama saha 
içinde kalan yorgun isimler 
de vardı. Tempo artıramama-

mızın sebebi biraz da buydu. 
60’tan sonra tempo düşmeye 
başladı. Değişikliklerin de çok 
katkı yaptığını düşünmüyorum. 
Bu tip dirençli, agresif oyna-
yan takımlara karşı tempolu 
oynamak ve baskı oluşturmak 
gerekiyor. Bunu iyi yaptığımızı 
söyleyemeyiz. Diğer maçlarda 
tempomuz daha iyiydi. Oyun 
kurarken de buna ihtiyaç var. 
Özellikle 3-1’den sonra o golle-
rin yenilmesi bizim için çok bü-
yük eksiklik. Duran toplarda ve 
seken toplarda rakibe vurdur-
mamamız gerekiyordu. Mesela 
Hollanda’dan veya Norveç’ten 
yeseydik bu golleri biraz daha 
normal diyebilirdik. Letonya 
bu topları iyi kullanıyor. Biraz 
daha dikkatli olmamız gereki-
yordu” diye konuştu.

Büyük bir kayıp oldu
Tecrübeli teknik adam, Av-

rupa Şampiyonası’nın farklı bir 
kulvar olduğunu dile getirerek, 
“Bu maça gelirken 9 puanı 
hedefliyorduk ama olmadı. Bu 
kayıplar her zaman yaşanabilir. 
3 maçta 7 puan iyi de görünü-
yor. Norveç ya da Hollanda’dan 
birisiyle berabere kalıp, Leton-
ya’yı yenseydik daha iyi olurdu. 
Bizim adımıza büyük bir kayıp 
oldu. 7 puanla lider durumda-
yız. Eylül ayında 3 maçımız var 
ve son maçımız Hollanda’yla. 
Bu maçlardan önce Avrupa 
Şampiyonası var. Mayıs ortasın-
da kampa girip Haziran’a kadar 
hazırlanıp sonra da turnuvaya 
gideceğiz. Burada herkes göre-
cek takımı” şeklinde konuştu.

2022 Dünya Kupası Avrupa 
Elemeleri G Grubu üçüncü hafta 
maçında Letonya ile karşı karşıya 

gelen Türkiye, Olimpiyat Stadı’nda oy-
nanan mücadelede 3-1 öne geçmesine 
rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı 
ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak 
tarihi bir fırsatı tepti. Milli Takımımı-
zın gollerini 2. dakikada Kenan Kara-
man, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu 
ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yıl-
maz atarken Letonya’nın sayılarını 35. 
dakikada Robert Savalnieks, 57. daki-
kada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada 
Davis Okaunieks kaydetti. Alınan bu 
sonucun ardından puanını 7’ye yük-
selten Türkiye liderliğini sürdürürken, 
Letonya ise gruptaki ilk puanını almış 
oldu. İşte Hollanda ve Norveç’in son 
galibiyetlerinin ardından G Grubu’nda 
oluşan yeni puan durumu.

G Grubu’nun diğer maçlarında Hol-
landa, konuk olduğu Cebelitarık’ı 7-0, 
Norveç ise deplasmanda Karadağ’ı 1-0 
mağlup etti. Hollanda’nın gollerini 42. 
dakikada Berghuis, 55. dakikada Luuk 
de Jong, 61. ve 88 dakikalarda Depay, 
62. dakikada Wijnaldum, 64. dakikada 
Malen ve 85. dakikada Van de Beek 
kaydetti. Norveç ise 35. dakikada eski 
Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un 
ağları sarsmasıyla Karadağ karşısında 
3 puana uzandı. Grupta 7 puanlı Tür-
kiye liderliğini sürdürürken, 6 puana 
sahip takımlardan sırasıyla Hollanda, 
Karadağ ve Norveç, averaj farkıyla ilk 
4 içinde yer aldı.

MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A 
Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dün-
ya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’n-
daki 3’üncü maçında Letonya karşısında 
aldığı 3-3’lük beraberlikten dolayı üzgün 
olduklarını ifade etti. Tecrübeli futbol-
cunun sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklama şöyle:

“Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbi-
rimizin gözüne. Ancak bu demek değil 
ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize 
inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima 
hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için 
çalışmaya devam edeceğimizden kimse-
nin şüphesi olmasın.”

KARŞILAŞMANIN ardından 
düzenlenen basın toplantı-
sında açıklamalarda bulunan 
Letonya Milli Takımı Teknik 
Direktörü Dainis Kazakevics, 
çok zorlu bir maç olduğunu 
ifade ederek, “Türkiye iyi bir 
takım, lider konumda. Bu 
zamana kadar 3 maç oyna-
dık ve geride kalan maçlar 
neticesinde oyuncularımızda 
yorgunluklar başladı. Birkaç 
hatadan sonra ilk golü yedik. 
Geri gelmek de zor oldu ama 
oyuncularımı kutluyorum” 

dedi. Dainis 
Kazakevics, 
karşılaşma-
dan puan 
almak iste-
diklerini de 
dile getire-
rek, “Müca-
delenin bu 
kadar gollü 
olacağını 
düşünmü-
yorduk. Taktiklerimizi uygula-
yarak gol atmak istiyorduk ve 
bunları yaptık” diye konuştu. 

S üper Lig'in ikinci devresine Trab-
zonspor yenilgisi ve Antalyaspor
beraberliği ile başlayan Beşiktaş'ta

Teknik Direktör Sergen Yalçn, 5 puan
kaybnn ardndan “Bizim için savaş şimdi
başlyor” demişti. Bu açklamadan sonra
ligde 6 maça çkan Kara Kartal, 6 galibi-
yetle 18 puan toplad; 13 gol atp kale-
sinde 3 gol gördü. Sergen Yalçn'n
öğrencileri bu periyotta Konyaspor'u da
penaltlarla eleyerek Türkiye Kupas'nda
yar finale yükseldi. Siyah-beyazllar halen
2 kupaya aday tek takm. Bu sezon oyna-
dğ 28 maçn 20'sini kazanan Sergen Yal-
çn'n öğrencileri, 2.25 puan ortalamas
yakalad. Beşiktaş, pek çok istatistikte de
ligin en iyisi konumunda.

Geçen sezonu sollad

Beşiktaş, 2019-20 sezonunu 34 maçta 19
galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi alarak
62 puanla üçüncü srada bitiren Beşiktaş,
attğ 59 gole karşlk ağlarnda 40 gol
görmüştü. Kartal, bu sezon 28 maçta 20
galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 63
puana ulaşt; 62 gol atp 29 gol yedi.

YAŞADIĞI uzun süreli sakatlğn ar-
dndan Sivasspor maçyla ilk 11'e
giren ve 2 gol atan Falcao, Kayseris-
por ağlarn da boş geçmedi. Son 2
maçta 3 kez fileleri havalandran Ko-
lombiyal forvet, kalan haftalarda Ga-
latasaray'n en önemli hücum
silahlarndan biri olacağn ispatlad.
Fatih Terim'in, Kayserispor karşsnda
bu sezon ilk kez uyguladğ çift forvet
sistemini devam ettireceği öğrenildi.
Mostafa Mohamed-Falcao ikilisinin
uyumu ve çalşkan görüntüsü, Terim'i
gelecek adna ümitlendirdi. Tecrübeli
hocann, hafta içindeki taktik antren-
manlarda bek oyuncularndan daha
fazla orta yapmalarn isteyeceği 
öğrenildi.

Onyekuru moral buldu

Ocak ay transfer döneminde takma
katlan Onyekuru, yedek kalp sonra-
dan oyuna girdiği Kayserispor müca-
delesinde attğ 2 golle hem moral
buldu hem de 6 maçlk suskunluğunu
bozdu. Bu sezon 5'inci kez ağlar sar-
san Nijeryal futbolcu, bu gollerin
4'ünü deplasmanda kaydetti. DHA

GALATASARAY
KRİZDEN ÇIKTI

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu'ndan yaplan açklamaya
göre, Fransa'nn Nantes kentinde ya-
plan şampiyonann son gününde ka-
dnlarda 200 metrede Muhsine Gezer
ve yüksek atlamada Fatma Damla
Altn gümüş madalya, erkeklerde ise 3
bin metrede Oğuz Türker bronz ma-
dalya kazand. Bu sonuçla Türkiye
şampiyonay 6 altn, 5 gümüş ve 2
bronz madalya olmak üzere toplamda
13 madalya ile tamamlarken, 32 puan
toplayan Kadn Milli Takm ise Av-
rupa şampiyonu oldu. Ayrca, VIR-
TUS Avrupa Salon Atletizm
Şampiyonas'nda uzun atlama ve 60
metrede altn madalya kazanan Esra
Bayrak ise en iyi kadn atlet seçildi.

13 madalya kazandlar

Milli takmn kafile başkan Ensar
Kurt, şampiyonada 6 kez İstiklal Mar-
ş'n okutmann gururunu yaşadkla-
rn belirterek, "Ne mutlu bize ki
İstiklal Marşmzn kabul edilişinin
yüzüncü ylnda Fransa'da bunu ba-
şardk. Özel sporcularmz madalyala-
rn kahraman şehitlerimize armağan
ettiler ve şehitlerimizi asker selam ile
andlar. Özel sporcularmz şampiyo-
nada 13 madalya kazanarak da bir re-
kora imza attlar. Bu başarya destek
olan başta Cumhurbaşkanmz Recep
Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor
Bakanmz Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu'na, Spor Genel Müdürü Meh-
met Baylan'a, Spor Toto Teşkilat
Başkan Bünyamin Bozgeyik'e 
teşekkür ediyorum" dedi. DHA

ÖZEL SPORCULARDAN
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

Beşiktaş Teknik Direktör 
Sergen Yalçn, ikinci devrenin
başndaki 5 puanlk kaybn 
ardndan “Savaşmz şimdi
başlyor” demişti. Bu sözler-
den sonra siyah-beyazllar
ligde 6’da 6 yapt. Beşiktaş
ligde 20 galibiyetle ligde 
en fazla kazanan takm 
durumunda. Sadece
5 mağlubiyet alan siyah 
beyazllar 62 gol atarak 
bu alanda da lider durumda

YENİ sezon için motivasyonunun çok
yüksek olduğunu dile getiren Japon
pilot, "Benim için ilk sezon. Franz Tost
da bana sürekli sürüşüme odaklan-
mam ve serinkanl davranmam söy-
lüyor. Ben de elimden gelenin en
iyisini yaparak takmma olabildiğince
fazla puan getirmek istiyorum" ifade-
sini kulland. Yuki Tsunoda yeni sezon
hedefleri için ise şunlar söyledi:
"Sezon öncesinde kendime büyük he-
defler koymay sevmiyorum. Yarş
yarş ilerlemeyi tercih ediyorum. Bunu
bir hedef olarak görmüyorum ama de-
diğim gibi takmma getirebildiğim

kadar çok puan getirmek istiyorum.
Bununla birlikte bir podyum görürsem
bu inanlmaz olur. 
Fakat şimdilik planm hzlca takma
ve araca adapte olup elimden gelenin
en iyisini yapmak."

Gasly çok hzl

Takm arkadaş Pierre Gasly'nin çok iyi
bir pilot olduğunu vurgulayan Tsu-
noda, "Pierre ile ilk olarak 2018'in so-
nunda Motegi'de karşlaştk. Ben o
dönemde Red Bull Junior programna
dahil olmuştum. Honda'nn bir hoş
geldin partisine Pierre ve Franz Tost

da katlmşt. El skşma ve 'Merhaba'
deme şansna sahip olmuştum. Şimdi
ise ayn takmdayz. Pierre Gasly'nin
çok hzl olduğunu biliyorum. Ben de
bir çaylak olarak aracm ve kendimi
zorlayarak ona yardmc olacağm.
Sonrasnda neler olacağn hep birlikte
göreceğiz" diye konuştu.

Gasly: çok objektifiz

AlphaTauri'nin en iyi özelliğinin, güçlü
ve zayf yönlerini çok iyi bilmek oldu-
ğunu dile getiren Gasly ise "Bu ko-
nuda çok objektifiz. Dolaysyla da
herkes ayn amaç için çaba sarf ediyor.
Bu sebeple takmn her yl çok önemli
gelişmeler gösterdiğini söyleyebilirim.
Takm içindeki ilişkimiz ve iş birlikteli-
ğimiz de çok iyi. Umarm bu bizi bu yl
da iyi sonuçlara taşyacak" dedi. Yuki
Tsunoda'nn takm için de kendisi için
de yeni olduğunu belirten Fransz
pilot, "Henüz onu tam olarak tand-
ğm söyleyemem. Ama bir pilot ola-
rak çok yetenekli olduğunu biliyorum.
Geçen sene onu Formula 2 Dünya
Şampiyonas'nda da izledim. Özellikle
yl sonunda doğru çok etkileyici bir
performans ortaya koydu. Çok tecrü-
besi olmamasna karşn kesinlikle çok
hzl. Tabii ki daha öğreneceği şeyler
var. Ama en önemli konu, birlikte bir
takm olarak çalşabilmemiz, onun
olabildiğince hzl bir şekilde arabaya
adapte olmasn ve takmn ileri git-
mesi için katk vermesini sağlamamz"
diye konuştu.

Arac daha çok sevdim

Gasly yeni araç için şunlar söyledi,
"Yeni aracmz harika gözüküyor.
Geçen ylki arac ve görüntüsünü sev-
miştim ama bu ylkini daha çok sev-
dim. Gelişme anlamnda kurallarn bu
yl çok değişmediğini söyleyebilirim.
Ama takmdan öğrendiğim kadaryla
aracn gelişiminden oldukça memnun-
lar." AlphaTauri'nin ayn zamanda bir
moda markas olduğunu söyleyen Pi-
erre Gasly, "Modaya da yarşmaya da
fazlasyla ilgili biri olarak ikisini bir
araya getiren bir takmda yer almak
büyük mutluluk. Her yl tasarmlarn
gelişmesini görmek ve bu projenin bir
parças olmak beni çok heyecanland-
ryor" ifadesini kulland. DHA

KARTAL HER 
ALANDA LIDER

Formula 1 ekiplerinden Scuderia AlphaTauri, yeni arac ve yeni pilotlaryla 2021 F1 Dünya
Şampiyonas hazrlklarn sürdürüyor. Takmn iki genç pilotu Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda,
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonas'nda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarn söyledi
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İŞLER
YOLUNDA

MUHTEŞEM İSTATİSTİK

En çok galibiyet alan takm: 20
En az yenilen takm: 5
İçerde en başarl: 14 maç, 34 puan
En çok gol atan takm: 62

İKİNCİ DEVREDE 
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor 1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE 
ÇİÇEK

ZİRAAT Türkiye Kupas Yar Fina-
li’nde Başakşehir’i konuk edecek
olan Beşiktaş, dün yaplan antren-
man öncesinde sağlk ekibine çiçek
vererek 14 Mart Tp Bayram’n kut-
lad. Takm kaptanlar Necip Uysal
ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek
Sağlk Kurulu Koordinatörü Tekin
Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik,
Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyotera-
pist Cumhur Erol, Fizyoterapist Ser-
dar Korkmaz, Fizyoterapist Hakk
Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Öz-
ylmaz, Masör Cemil Karataş,
Masör Osman Doğru ve Masör
Erkan Ulusoy’dan oluşan sağlk eki-
binin Tp Bayram’n kutlarken, an-
trenman öncesinde sağlk ekibi ve
futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi.

MKE Ankaragücü ile Demir Grup
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn
gönderilişinin şokunu yaşayan 

Galatasaray, deplasmandaki Hes
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz

ortamndan çkmay başard

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli
Takm, VIRTUS Avrupa Salon 

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa
şampiyonluğuna ulaşt

1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Kars 36 Spor Kulüp Başka-
nı Muharrem Yıldız yaptığı 
açıklamada “Yürekleri spor ve 
Kars Spor için atan Kars Spor 
sevdalıları, geçenlerde sizlere 
bir yazılı birde TV ekranların-
da açıklamalarda bulundum.  
Şimdi üzücü ve öfkeli, bir 
açıklama daha yapıyorum. 
Sayın Vali ve Kayyum Belediye 
Başkan vekili Türker Öksüz ile 
görüşmemizde, bu üç aylık kısa 
zamanda her yıl 2- 3 milyon 
harcanarak kurulan bir takım 
yerine sürecin kısa olmasın-
dan dolayı 500 bin gibi az bir 
bütçeli bir takım kuralım diye 
fikir birliğine varmıştık. Bu 500 
bin bütçenin 200 bini hemen, 
300 bini ise 150 bin, 150 bin, 
iki parça halinde ödeneceği 
yönünde yazılı ve yüz yüze 
görüşmemizde sayın vali beye 
sunmuştuk; ama yirmi gündür 
sayın vali ve kayyum belediye 

başkan vekili Türker Öksüz 
bey 200 bin TL bulamamış ve 
sporcuların paraları verilen sü-
rede ödenmemiş ve sporcular  
ilk kez  haklı olarak şehirden 
ayrılma kararı almış ve şehri 
terk etmişlerdir” dedi. 

10 nilyon harcadım
“Şimdi ben çok hakkım ol-
duğuna inandığım bir soruyu 
soruyorum” diyen Yıldız, 
“Muharrem Yıldız tam 6 yıldır 
tek başına sahip çıktı hem de 
10 milyon TL harcayarak ama 
Sayın Cumhurbaşkanı tara-
fından devleti temsilen  tüm 
yetkilere sahip sayın yetkiler 
üç aylık  kısa bir süreçte sahip  
çıkamamış 200 bin TL  bula-
mamıştır. Allah aşkına benim 
devletimizden daha çok pa-
ramda yok, devletimden daha 
çok imkanımda yok. Kıymetli 
hemşerilerim şimdi iki örnek 

vereceğim. Biz şehrin tek stadı  
olan şehir stadında maç yapa-
lım diye Gençlik Spor Müdü-
rü’nden talep etik vermedi. Bu 
şehrin en çok arazi ve bütçesi-
ne sahip olan Kafkas Üniver-
sitesi’nden  sahasını istedik; 
bizden 50 bin peşin maç başı 
500 TL istediler bizde verme-
dik. Onlarda sahayı vermedi, 
şimdi sorum şu; Bu olanları 
hepsini bir araya getirin bu şe-
hirde spor olsun isteniyor mu? 
İstenmiyor mu?Bir sorum da 
en önemlisi “Kars Spor yaşasın 
kardeşlik yaşasın” isteniyor 
mu?” diye sordu.  

Gözümüze uyku girmedi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, kendisinin de oyuncuların da üzgün olduğunu ifade ederek, istediklerini başaramadıklarını dile getirdi
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Türkiye sahasında Letonya 
ile 3-3 berabere kaldı. İlk iki haftada Hollanda ve Norveç’i mağlup eden milli takımımızın, İstan-

bul’da Letonya ile sürpriz bir şekilde berabere kalmasının ardından grupta işler değişti

Dündar ile 3 yıllık sözleşme
SARI-LACİVERTLİ kulüpten yapılan 

açıklamada, “2008 yılından bu yana 
terlettiği formamız ile sayısız başarıya 

imza atmış olan ve Uluslararası Voleybol Fe-
derasyonu FIVB tarafından ‘Tarihin En İyi 
100 Oyuncusu’ listesine seçilen Fenerbahçe 
Opet Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli 

Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda 
Erdem Dündar, 3 yıl daha bizimle! Her za-
man ruhu ve aidiyetiyle taşıdığı çubuklu for-
mamızla kazanılmış FIVB Dünya Kulüpler 
Şampiyonluğu, Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 
Süper Kupa Şampiyonluğu, CEV Şampiyon-
lar Ligi Şampiyonluğu gibi sayısız başarının 

mimarlarından biri olan kaptan Eda Erdem 
Dündar ile sözleşme yeniledik. Yapılan 
anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için 
hayırlı olmasını temenni ediyor; Eda Erdem 
Dündar’a, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol 
Takımımız ile nice zaferler ve kupalı sezonlar 
dileriz” ifadelerine yer verildi. ■ DHA

GERÇEKTEN 
GERÇEKTEN 

ÇOKÇOK

ÜZGÜNÜZ
ÜZGÜNÜZ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. 

iSTEDiGiMiZi
BASARAMADIK

MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A 
Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA Dün-
ya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’n-
daki 3’üncü maçında Letonya karşısında 
aldığı 3-3’lük beraberlikten dolayı üzgün 
olduklarını ifade etti. Tecrübeli futbol-
cunun sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklama şöyle:

Gözümüze uyku girmedi
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Zor bir maç oldu
Hollanda veHollanda ve
Norveç ne yaptı?Norveç ne yaptı?

Kulüpler 
sıraya 
girdi GRUPTA iSLER DEGiSTi! 

TÜRKİYE’NİN FİKSTÜRÜ
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

TAKIM O G B M A Y Av P 
TÜRKİYE 3 2 1 0 10 5 5 7
Hollanda 3 2 0 1 11 4 7 6
Karadağ 3 2 0 1 6 3 3 6
Norveç 3 2 0 1 4 3 1 6
Letonya 3 0 1 2 4 7 -3 1 
Cebelitarık 3 0 0 3 1 14 -13 0

GRUBU PUAN DURUMUG

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

SiZE DE YUH OLSUN!

MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 
A Milli Futbol Takımı’nın 2022 FIFA 

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 
G Grubu’ndaki 3’üncü maçında 
Letonya karşısında aldığı 3-3’lük 
beraberlikten dolayı üzgün olduk-
larını ifade etti. Tecrübeli futbol-
cunun sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklama şöyle:
“Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbi-
rimizin gözüne. Ancak bu demek değil 
ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize 
inanıyoruz ve ülkemizin desteğini dai-
ma hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak 
için çalışmaya devam edeceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın.”

Gözümüze uyku girmedi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 
Şenol Güneş, kendisinin de oyuncuların da üzgün olduğunu ifade ederek, istediklerini başaramadıklarını dile getirdi

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, çok sert 
bir açıklamada bulundu. Kars Spor’a sahip çıkılmadığını 
belirten Yıldız, “İşadamları bu şehrin godamanları. Ya siz 

size de yuh olsun” tepkisini gösterdi
KARS 36 Spor Kulüp Başka-
nı Muharrem Yıldız yaptığı 
açıklamada “Yürekleri spor ve 
Kars Spor için atan Kars Spor 
sevdalıları, geçenlerde sizlere 
bir yazılı birde TV ekranların-
da açıklamalarda bulundum.  
Şimdi daha üzücü ve öfkeli, 
bir o kadar da  şaşkınlık içinde  
bir açıklama daha yapıyorum. 
Bilginize sunduğum gibi süreci 
sayın Vali ve Kayyum Belediye 
Başkan vekili Türker Öksüz ile 
görüşmemizde, bu üç aylık kısa 
zamanda her yıl 2- 3 milyon 
harcanarak kurulan bir takım 
yerine sürecin kısa olmasın-
dan dolayı 500 bin gibi az bir 
bütçeli bir takım kuralım diye 
fikir birliğine varmıştık. Bu 500 

bin bütçenin 200 bini hemen, 
300 bini ise 150 bin, 150 bin, 
iki parça halinde ödeneceği 
yönünde yazılı ve yüz yüze 
görüşmemizde sayın vali beye 
sunmuştuk; ama yirmi gündür 
sayın vali ve kayyum belediye 
başkan vekili Türker Öksüz 
bey 200 bin TL bulamamış ve 
sporcuların paraları verilen sü-
rede ödenmemiş ve sporcular  
ilk kez  haklı olarak şehirden 
ayrılma kararı almış ve şehri 
terk etmişlerdir” dedi. 

6 yıl uğraştım
Kars’ta ne spor ve ne de Kars 
Spor’un yaşamasının istenme-
diğini ösavunan Yıldız, “Ben 
Kars Spor yaşasın gençlerimizi 

kötü alışkanlıklardan uzak 
tutalım, teröre kurban verme-
yelim, sporla ayrışmadan kar-
deşçe bir arada olsunlar diye 
6 yıldır çok uğraştım sonun  
böyle olması olmadı. 
Şimdi bu şehirde siyaset yapan-
lar ve geçmişte aday olanlar ve 
aday olmak isteyenlere, yazık 
ama  çok yazıklar olsun, seçim 
olunca ortaya çıkın sonra tü-
yün. Yine Kars’a gelecek olan 
çantacı hemşerilerimiz ve ben 
bu şehir böyle seviyorum böyle 
seviyorum diyecek onlara da 
yazıklar olsun.  İşadamları bu 
şehrin godamanları. Ya siz 
size de yuh olsun” tepkisini 
gösterdi. 

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, çok sert 
SiZE DE YUH OLSUN!



Spor Toto Süper Lig’de 30 maç 
sonunda 4’üncü sırada yer alan 
ve üst sıraları takibini sürdüren 
Trabzonspor’da, gelecek sezonun 
kadro yapılanması için de harekete 
geçildi. Dış transferde çalışmalarına 
hız veren ve teknik direktör Abdul-
lah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro 
yapılanmasına gidecek olan bor-
do-mavililerde, mevcut kadrodan 
birçok isim takımdan ayrılacak.

Liste kabarık
Trabzonspor’da, kiralık sözleşme-
leri sona erecek Baker ve Afobe 
için yeni bir girişimde bulunulma-

yacağı ve oyunculara teşekkür edileceği 
öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan 
Marlon ile de yolların ayrılması gündem-

de. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir 
başka isim Hosseini ile yeni sözleş-

me görüşmeleri devam etse 
de henüz netice alınamadı. 

Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet 
Çörekçi’nin de kalan haftalardaki perfor-
mansına göre karar verilecek. Karadeniz 
ekibinde geçen sezon transfer döneminde 
istenilen rakamlarda teklif gelmemesi 
nedeniyle transferine izin verilmeyen 
Uğurcan Çakır için sezon sonu hareketli 
bir dönem yaşanması bekleniyor. Başa-
rılı eldivenle Avrupa’dan birçok kulüp 
ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik 

şartlar doğrultusunda bu transfere izin 
verecek. Ayrıca ara transfer döneminde 
teklifler alan Djaniny’e de, iyi bir teklif 
gelmesi durumunda, vize çıkacak.

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad.

13 maçlk seri bitti

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük,
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor,
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son
buldu.

Yanal'n 4'üncü yenilgisi

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn
kazanarak takmn yar finale çkartma
başars yakalad. Teknik direktör Ersun
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal,
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde... 

İlk yar 1-0

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla
sona erdi.

Net skor

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu
att ve topu filelerle buluşturdu.
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi:
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan 
yenilgiyle ayrld.

Ankaragücü
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir
anda dikkatleri üzerine
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza
konusunda da ilginç gelişme var.
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin
almasn isteriz’ açklamasndan
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya
başlamş, taraftarlar önümüzdeki
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin
oynayacak olmas da bu transferin
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü.

Önemli bir golcü

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü.
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz.
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi. 

Hatayspor açklamşt

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir
şekilde doğrulamş ve ''Açkças
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip.
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik 
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal 
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA 
TEK YENILGI

TRABZONSPOR’DA
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir
kaleci arayşnda olduğu için 24
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil
etti. Sene başndan beri sürekli
performansn artran Uğurcan,
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve
artk veda zamannn yaklaşmas,
30 yaşn aşan Wojciech
Szczesny’ye alternatif aranmas
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda
liste başna çkt.

Ugurcan Çakır’a
Juventus talip 

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir
skorla mağlup ederek alt sralardan
kurtulma adna önemli bir galibiyet

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus,
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu,
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA

Milli tenisçinin
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri
boyuncu 612 maçta görev ald.
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet,
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal,
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal,
Denizlispor, MKE Ankaragücü,
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig
şampiyonluğu bulunuyor. DHA

YANAL’IN 
KARİYERİ

*

1 NİSAN 2021 PERŞEMBE

Yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın teknik heyetine dahil 
edilen Erdinç Sözer, “Emre’ye yardımcı olmak, kalan haftalarda da Fenerbah-
çe’ye her şeyimi vermek istiyorum. Çok zamanımız yok. Ligin kalan sürecinde 

elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah beraber başarılı olacağız” dedi

FENERBAHÇE, Süper 
Lig’in 32’nci haftasında 
Yukatel Denizlispor ile 

oynayacağı maçın hazırlıkları-
nı milli oyunculardan yoksun 
gerçekleştirdiği antrenmanla 
sürdürdü. Can Bartu Te-
sisleri’nde, teknik sorumlu 
Emre Belözoğlu yönetimindeki 
antnenman ısınma, koordinasyon ve 
çabukluk hareketlerinin ardından dar 
alanda pas çalışması yapıldı. İdman, 
çift kale maçlarla tamamlandı. Diego 
Perotti takımdan ayrı düz koşulara 
devam ederken, Sadık Çiftpınar’ın 
tedavisine devam edildi.

Ailemize hoş geldin
Yardımcı antrenör olarak 

Futbol A Takımı’nın tek-
nik heyetine dahil edilen 
Erdinç Sözer’i idman öncesi 
oyunculara tanıtan Teknik 

Sorumlu Emre Belözoğlu, 
“Erdinç hocam aramıza katıldı. 

Bundesliga ve Almanya’nın diğer 
liglerinde de yıllarca görev yapmış 
ve Türkiye’de de bir dönem Fener-
bahçe’de bizlerle beraber olmuştu. 
Tecrübeli ve bize çok faydasının 
olacağına inanıyorum. Ailemize hoş 
geldin” ifadelerini kullandı.

Çok zamanımız yok
Yardımcı antrenör Erdinç Sözer 

de “Bu imkanı bulduğum için te-
şekkürler. Emre’ye yardımcı olmak, 
kalan haftalarda da Fenerbahçe’ye 
her şeyimi vermek istiyorum. Çok 
zamanımız yok. Ligin kalan süre-
cinde elimizden geleni yapmalıyız. 
İnşallah beraber başarılı olacağız. 
İstekli bir şekilde bugün güzel bir 
idman yapalım. Güzel bir başlangıç 
dileğiyle” dedi. Sarı-lacivertliler, 
Denizlispor maçının hazırlıklarına 
bugün yapacağı antrenmanla devam 
edecek. ■ DHA

SÜPER Lig’de mücadele eden Fatih 
Karagümrük tarafından Emre Çolak 
ile ilgili açıklama yapıldı. 29 yaşın-

daki orta saha oyuncusunun geçici olarak 
kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: “Futbolcu-
muz Emre Çolak’ın bir röportaj sırasında 
yaptığı açıklamalar kulübü-
müzce dikkatle incelenmiş ve 
her ne kadar anılan futbolcu-
muzun açıklamalarının kötü 
niyet içermediği ve kamuo-
yunda yankı uyandırdığı şe-
kilde futbolcumuzun olası bir 
görevlendirme halinde gönül 
verdiğini belirttiği kulüp 
lehine herhangi bir girişim-
de bulunmayacağı kanısına 
varılmış olmakla birlikte, 
bahsi geçen açıklamaların 
köklü bir tarihe sahip kulü-
bümüzün değerleri ve ilkeleri 
ile bağdaşmadığı da izahtan 
varestedir. Bu sebeple, anılan 
futbolcumuzun konu hakkın-
da savunması talep edilmiş 
ve kulüp içi disiplin sürecinin 
sonlanmasına kadar geçici 
olarak kadro dışı bırakılması-
na karar verilmiştir.”

Çolak, özür diledi
Süper Lig ekiplerinden Fa-

tih Karagümrük forması gi-
yen Emre Çolak, sosyal med-

ya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 
özür diledi. 29 yaşındaki oyuncu sosyal 
medya hesabından yaptığı özür açıklama-
sında şu ifadeler yer aldı: “Kulübüm Fatih 
Karagümrük ile Antalya’da sürdürdüğü-
müz kamp esnasında yaptığım bir röpor-
tajda, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı 

ile alakalı olarak yöneltilen 
soruya vermiş olduğum 
cevabın ve sonrasında sosyal 
medya hesabımdan yap-
mış olduğum paylaşımın, 
maksadını aştığını üzüle-
rek fark ettim. Röportaj 
esnasında şampiyonluk 
yarışında gönlümün, 11 
yaşında kapısından içeri 
girdiğim ve profesyonel 
yaşantıma başladığım 
Galatasaray’dan yana 
olduğumu belirtmem 
üzerine gösterilen 
tepkiler sonrası, duygu-
sal bir reaksiyon vererek 
sosyal medya hesabımdan 
yaptığım paylaşımla profes-
yonellik ve duygusallık ara-
sındaki ince çizgiyi aştığımın, 
kulübüme olan sorumluluğa 
uygun davranmadığımın 
farkındayım. Yaşanan bu 
talihsiz olaydan dolayı Fatih 
Karagümrük camiasından ve 
büyük taraftarımızdan özür 
dilerim.” ■ DHA

SÜPER Lig’in 32. haftasında düdük 
çalacak hakemler açıklandı. Türkiye 
Futbol Federasyonu (TFF) Merkez 

Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan 
açıklamada Kasımpaşa-Beşiktaş maçına 
Halil Umut Meler’in atandığı duyu-
ruldu. MHK’nin bu kararı, Beşiktaş 
taraftarının tepkisine neden oldu.

Hiç memnun değiliz!
Halil Umut Meler en son, 31. haf-

tada Beşiktaş’ın sahasında Fenerbah-
çe ile oynadığı ve 1-1 berabere biten 
maçta düdük çalmıştı. Üst üste iki hafta 
Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler 
ile ilgili Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, Fenerbahçe maçından sonra “Ha-

kem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak 
etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaş-
tan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha 
kendisini Beşiktaş maçlarında görmek 
istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları 

yönetti. Biz böyle enteresan maç yöne-
ten hakemlerle oynamak istemiyoruz. 
Ortadan yöneten, gördüğünü çalan 
arkadaşlar gelirse çok iyi olur” 
demişti. Sergen Yalçın bu sözle-
rinin ardından MHK’nin Halil 
Umut Meler’i hemen ertesi hafta 

Beşiktaş maçına ataması, siyah-be-
yazlı taraftarların sert eleştirilerine 
neden oldu. Beşiktaş taraftarları, ata-
maya sosyal medya üzerinden yaptıkları 
paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

Federasyonun açıklama-
sına göre, FIFA ile pro-
tokol imzalayacak TFF 

Yönetim Kurulu, Riva’da 
bulunan TFF VAR Merkezi 
ile TFF 1. Lig maçlarına ev 
sahipliği yapacak statlar-
daki hem fiziki hem de 

teknolojik altyapı çalışmala-
rında, VAR, AVAR ve opera-

tör kadroları gibi protokolde 
yer alan tüm konularda hazırlık-
ların eksiksiz yapılması ama-
cıyla, uygulamanın 2022-2023 

sezonunda başlatılmasını karara 
bağladı. Süper Lig’de 2018-2019 
sezonunda hayata geçirilen VAR, 
Türkiye’de TFF Süper Kupa’nın 
yanı sıra TFF 1. Lig play-off maç-
ları ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 
son 16 turdan itibaren uygu-
lanıyor. FIFA’nın 2018 Dünya 
Kupası’nda kullanmasıyla birlikte 
yaygınlaşan VAR, Türkiye’de ilk 
kez online olarak resmi maçlar-
da 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig 
play-off yarı finalleri ve play-off 
finalinde kullanılmıştı.

Yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın teknik heyetine dahil 

BASARILI
OLACAGIZ

ÇOLAK, kadro
dışı bırakıldı
SÜPER Lig’de mücadele eden Fatih ya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 

dışı bırakıldı
Fatih Karagümrük Kulübü, bir röportajda ve sosyal medyadaki paylaşımında 

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında gönlünün Galatasaray’dan yana olduğu-
nu belirten Emre Çolak’ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

SÜPER Lig’in 32. haftasında düdük kem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında sonra “Halil Umut 
Meler’i bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz” şeklindeki açıklamasının 

ardından MHK’nin yaptığı hakem ataması, Beşiktaş taraftarlarının sert tepkisini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF 
1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı 

Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasına karar verdi

FENERBAHÇE Kulübü, antrenör 
Erdinç Sözer’in teknik sorumlu 
Emre Belözoğlu’nun yardımcısı 
olarak görev yapacağını açıkla-
dı. Sarı-lacivertlilerden yapılan 
açıklamada, “Uzun yıllar boyunca 
Bundesliga’da görev yapan ant-

renör Erdinç Sözer, Fenerbahçe 
teknik ekibine katıldı. 52 yaşındaki 
çalıştırıcı, daha önce Almanya’da 
Hamburg, Stuttgart, Bayer Le-
verkusen, Wolfsburg ve Greuther 
Fürth gibi takımlarda yardımcı ant-
renörlük yaptı. Sözer sezonun geri 

kalan kısmında Teknik Sorumlu-
muz Emre Belözoğlu’nun yardım-
cılığını yapacak. Gösterdikleri iş 
birliği ve anlayıştan dolayı Hertha 
Berlin Kulübü ve Teknik Direktör 
Labbadia’ya teşekkürlerimizi suna-
rız” ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak

Süper Süper 
Lig’in 32’nci haftasında 
Yukatel Denizlispor ile 

oynayacağı maçın hazırlıkları-
nı milli oyunculardan yoksun 
gerçekleştirdiği antrenmanla 

Emre Belözoğlu yönetimindeki 

Ailemize Ailemize 
Yardımcı 

Futbol A Takımı’nın tek-
nik heyetine dahil edilen 
Erdinç Sözer’i idman öncesi 
oyunculara tanıtan Teknik 

Sorumlu Emre Belözoğlu, 
“Erdinç hocam aramıza katıldı. 

Spor Toto Süper Lig’de 30 maç 
sonunda 4’üncü sırada yer alan 
ve üst sıraları takibini sürdüren 
Trabzonspor’da, gelecek sezonun 
kadro yapılanması için de harekete 
geçildi. Dış transferde çalışmalarına 
hız veren ve teknik direktör Abdul-
lah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro 
yapılanmasına gidecek olan bor-
do-mavililerde, mevcut kadrodan 
birçok isim takımdan ayrılacak.

Liste kabarık
Trabzonspor’da, kiralık sözleşme-
leri sona erecek Baker ve Afobe 
için yeni bir girişimde bulunulma-

yacağı ve oyunculara teşekkür edileceği 
öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralanan 
Marlon ile de yolların ayrılması gündem-

de. Ayrıca sözleşmesi sona erecek bir 
başka isim Hosseini ile yeni sözleş-

me görüşmeleri devam etse 
de henüz netice alınamadı. 

Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet 
Çörekçi’nin de kalan haftalardaki perfor-
mansına göre karar verilecek. Karadeniz 
ekibinde geçen sezon transfer döneminde 
istenilen rakamlarda teklif gelmemesi 
nedeniyle transferine izin verilmeyen 
Uğurcan Çakır için sezon sonu hareketli 
bir dönem yaşanması bekleniyor. Başa-
rılı eldivenle Avrupa’dan birçok kulüp 
ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik 

şartlar doğrultusunda bu transfere izin 
verecek. Ayrıca ara transfer döneminde 
teklifler alan Djaniny’e de, iyi bir teklif 
gelmesi durumunda, vize çıkacak.

ya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 
özür diledi. 29 yaşındaki oyuncu sosyal 
medya hesabından yaptığı özür açıklama-
sında şu ifadeler yer aldı: “Kulübüm Fatih 
Karagümrük ile Antalya’da sürdürdüğü-
müz kamp esnasında yaptığım bir röpor-
tajda, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı 

ile alakalı olarak yöneltilen 
soruya vermiş olduğum 
cevabın ve sonrasında sosyal 
medya hesabımdan yap-
mış olduğum paylaşımın, 
maksadını aştığını üzüle-
rek fark ettim. Röportaj 
esnasında şampiyonluk 
yarışında gönlümün, 11 
yaşında kapısından içeri 
girdiğim ve profesyonel 
yaşantıma başladığım 
Galatasaray’dan yana 
olduğumu belirtmem 
üzerine gösterilen 
tepkiler sonrası, duygu-
sal bir reaksiyon vererek 
sosyal medya hesabımdan 
yaptığım paylaşımla profes-
yonellik ve duygusallık ara-
sındaki ince çizgiyi aştığımın, 
kulübüme olan sorumluluğa 
uygun davranmadığımın 
farkındayım. Yaşanan bu 
talihsiz olaydan dolayı Fatih 
Karagümrük camiasından ve 
büyük taraftarımızdan özür 

■ DHA

kem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak 
etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaş-
tan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha 
kendisini Beşiktaş maçlarında görmek 
istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları 

yönetti. Biz böyle enteresan maç yöne-
ten hakemlerle oynamak istemiyoruz. 
Ortadan yöneten, gördüğünü çalan 
arkadaşlar gelirse çok iyi olur” 
demişti. Sergen Yalçın bu sözle-
rinin ardından MHK’nin Halil 
Umut Meler’i hemen ertesi hafta 

Beşiktaş maçına ataması, siyah-be-
yazlı taraftarların sert eleştirilerine 
neden oldu. Beşiktaş taraftarları, ata-
maya sosyal medya üzerinden yaptıkları 
paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

Federasyonun açıklama-
sına göre, FIFA ile pro-
tokol imzalayacak TFF 

Yönetim Kurulu, Riva’da 
bulunan TFF VAR Merkezi 
ile TFF 1. Lig maçlarına ev 
sahipliği yapacak statlar-
daki hem fiziki hem de 

teknolojik altyapı çalışmala-
rında, VAR, AVAR ve opera-

tör kadroları gibi protokolde 
yer alan tüm konularda hazırlık-
ların eksiksiz yapılması ama-
cıyla, uygulamanın 2022-2023 

sezonunda başlatılmasını karara 
bağladı. Süper Lig’de 2018-2019 
sezonunda hayata geçirilen VAR, 
Türkiye’de TFF Süper Kupa’nın 
yanı sıra TFF 1. Lig play-off maç-
ları ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 
son 16 turdan itibaren uygu-
lanıyor. FIFA’nın 2018 Dünya 
Kupası’nda kullanmasıyla birlikte 
yaygınlaşan VAR, Türkiye’de ilk 
kez online olarak resmi maçlar-
da 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig 
play-off yarı finalleri ve play-off 
finalinde kullanılmıştı.

ya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle 

Fatih Karagümrük Kulübü, bir röportajda ve sosyal medyadaki paylaşımında 
Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında gönlünün Galatasaray’dan yana olduğu-

nu belirten Emre Çolak’ın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

kem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında sonra “Halil Umut Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında sonra “Halil Umut 
Meler’i bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz” şeklindeki açıklamasının Meler’i bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz” şeklindeki açıklamasının 

ardından MHK’nin yaptığı hakem ataması, Beşiktaş taraftarlarının sert tepkisini çekti.ardından MHK’nin yaptığı hakem ataması, Beşiktaş taraftarlarının sert tepkisini çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF 
1. Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı 

Hakem (VAR) sisteminin uygulanmasına karar verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında sonra “Halil Umut Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında sonra “Halil Umut Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında sonra “Halil Umut 
MHK Sergen’i dikkate almadı

yönetti. Biz böyle enteresan maç yöne-
ten hakemlerle oynamak istemiyoruz. 

Beşiktaş maçına ataması, siyah-be-

TFF 1. LiG’DE DE
VAR uygulanacak

Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet Spor Toto Süper Lig’de 30 maç Sözleşmesi bitecek olan Kamil Ahmet 

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden harekete geçip, dış transferde çalış-
malarına başlayan Trabzonspor’da, kadrodan 7 isimle yolların ayrılması gündemde

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden harekete geçip, dış transferde çalış-Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden harekete geçip, dış transferde çalış-

7 FUTBOLCU iLE
yollar ayırılıyor

ilgilenirken, yönetim belirlenen ekonomik 

SERGEN SERGEN 
YALÇINYALÇIN



   

   

BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr
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