
Pandemi dönemi ve tam ka-
panma sürecinde Avcılar halkı-

nın her zaman yanında olacaklarını
anlatan Avcılar Belediye Başkanı 
Av. Turan Hançerli, “El ele verdiğimiz
sürece bugünleri hep birlikte aşarız”
dedi. Hançerli, “Tam kapanma tedbir-
lerinin uygulanacağı 17 gün boyunca
65 yaş üstü, engelli veya yalnız yaşa-
yan komşularımızın  ihtiyacını sağla-

mak için görev
başında olacağız.
Avcılar halkının
derdine derman
olmak adına,
sıkıntılarını aş-
masına yardımcı
olmak adına 
gece gündüz de-
meden çalışaca-
ğız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

koronavirüs tedbirleri kapsamında 
17 günlük tam kapanmanın başladığı
anımsatarak, “Bu kapanmanın tam
bir kapanma olup olmadığı elbette
tartışılır. Kuralı koyan, kurala uymadı-
ğında tüm fedakârlıkların boşa 
gittiğini yakın zamanda gördük.  
Aşı sürecinde de ciddi fiyaskolar 
yaşadık. 'Aşı çeşitlendirmesine gidin'
diye defalarca uyardık. Kulaklarını
tıkadılar. Şimdi bunu yapmamanın
bedelini aşı 
tedarikinde 
sıkıntı yaşayarak
ödüyoruz.  
Bu kapanma 
döneminde yay-
gın bir aşılama
için elimizde ye-
terli aşı olmadı-
ğını artık
biliyoruz.” 
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EL ELE VERECEĞİZ

Bugünleri hep
birlikte aşarız

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

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

YIL: 16          SAYI: 4961      FİYAT: 75 Krş 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ

TEDBİRLERE UYULMALI

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı ama gerek sosyal medyada gerekse de sokakta hem işçiler hem de işçi emekçileri bayram
kutlamaktan ziyade dertlerini duyurma telaşında. “Geçinemiyoruz” diyen işçiler, “Çalıştığımız fabrikalarda sendikal
haklarımız bile gözetilmiyor. Emeğimizin karşılığı olan ücretlerin çok altında çalışıyoruz” dedi. Bir dokunup bin ah
işitilen işçiler, “Böyle bir ortamda bayram gelmiş neyimize desek daha doğru olur” yorumunda bulundu

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda,
dertlerini anlatan işçiler 

sosyal medya aracılığıyla ve gerçek-
leştirmiş oldukları basın açıklamala-
rıyla, zor durumda olduklarını ifade
etti. Bayrama dahi sevinemeyecek
halde olduğunu anlatan ve tazmi-
natsız bir şekilde işten çıkarılan 
CPS Otomotiv Fabrikası'nın işçileri,
“Bugün bizim günümüz ama 
bayramdan çok dram var. Ne hak

kaldı ne hukuk. Tazminatsız bir 
şekilde işimizden kovulduk. Bugün,
güvencesiz işe, sefalet ücretine, me-
zarda emekliliğe, Kod 29’a, işten 
çıkartmalara karşı talepleri-
mizi haykırma günü. Fabrika-
larımızda, işyerlerimizde,
olduğumuz her yeri 1 Mayıs
alanına çevirmeliyiz başka 
yapabileceğimiz bir şey yok”
dedi.
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Faik Öztrak

Kılıçdaroğlu 
çok tepkili!

Tiyatro dünyasının başarılı
oyuncuları arasında yer alan ve

isminden sıkça söz ettiren Tayfun Sav,
Damga'ya konuştu. Bir dönemin feno-
men dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde bir
istihbaratçıyı canlandıran Sav, “Kurtlar
Vadisi’ndeki rolüm beni çok etkileyen
bir roldü. Hayatımın en güzel
yıllarıydı diyebilirim. Rolün
ağırlığı sebebiyle de emniyet
teşkilatı, dizinin hayranları
fanları hala çok güzel tepki-
ler veriyorlar” dedi.

Kurtlar Vadisi’ni
hiç unutamıyorum

DİSK, KESK, TTB,
TMMOB ve siyasi partiler

1996'da Kadıköy'de hayatını kay-
beden işçiler için anma etkinliği
düzenledi. KESK Eş Genel Baş-
kanı Aysun Gezen salgın nedeniyle
işçilerin ekonomik sorunlarla karşı
karşıya kaldığını belirterek, “Bugün

tam kapanma diye sundukları
önlem paketinde de işçi sınıfının ve
halkın sağlığını ve gelirini değil 
sermayenin çıkarını korumaya 
çalışıyorlar. Herkese aşı, herkese
gelir desteği sağlanmalı, acil ve
zorunlu işler dışında 4 hafta çark-
lar durdurulmalıdır” dedi.  I SAYFA 9

Turan hançerli

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, ilçede devam eden

lale ekimi çalışmalarını yerinde incele-
yerek, önemli bilgiler verdi. “Renga-
renk bir Çatalca için, ilçemize güzellik
katmak için varız” diyen Üner şu 
ifadeleri kullandı; “Doğa ve tabiat 
harikası ilçemizin güzelliğine güzellik
katmak için gece – gündüz emek sarf
eden çalışma arkadaşlarımı Şair 
Necmettin Halil Onan Bulvarı’nda ki
çalışmaları sırasında ziyaret ettim.
Her vakit ve her fırsatta ifade ettiğim

gibi Çatalca’mız
için ne yapsak 
az ve yarım 
kalır yetmez.
Güzel ilçemiz
Çatalca’mızın
daha da geliş-
mesi ve güzelleş-
mesi için işimiz
vaktimizden
çok.”

ç

RENGARENK ÇATALCA

İlçemize güzellik
katmak için varız

Mesut Üner

BAYRAM GELMIS
ISCININ NEYINE!

NE HAK KALDI NE HUKUK
1 Mayıs'a sayılı günler kala
işten çıkarıldığını anlatan bir

başka CPS Otomotiv Fabrikası iş-
çisi genç ise, “İşçi değil adeta köle

gibiyiz” dedi. Yaşadığı mağduri-
yeti anlatan genç, “Başvuru yaptı-
ğım fabrika sayısını artık saymayı
bıraktım. Hiçbir şekilde geri
dönüş yok. Yoğun çalışma saatleri
ve şartları altında verecekleri ücret
ise asgari ücret ya da bir tık üstü.

Ekonomik krizin gitgide keskinleş-
tiği pandemi koşullarında biz işçiler
bu çalışma koşullarına ve bu sefalet
ücretine mahkum bırakılıyoruz.
Pandemi de işten çıkartmalar yasak
dediler. Onun adı da oldu ücretsiz
izin ya da Kod 29. Biz işçilerin eme-
ğiyle yükselen bu yaşamda bizlere
vadedilen ise kölece çalışma ve
yaşam koşulları oldu” diye 
konuştu.
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iŞÇi DEĞiL KÖLE GiBiYiZ

25 yıl önce Kadıköy'de düzenlenen 1 Mayıs
mitinginde hayatını kaybeden işçiler Kadıköy'de
anıldı. Törende konuşan KESK Eş Genel Başkanı
Aysun Gezen, “Bugün salgın bahane edilerek işçiler
haksız hukuksuz işten çıkarılıyor. Bu hükümet için
varsa yoksa sermaye var. İşçiler yok” dedi
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iŞÇiLERi DÜŞÜNEN YOK

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, hazırladığı bir video

üzerinden İstanbullulara seslendi ve
17 günlük “tam kapanma” süresince

aldıkları tedbirleri, sunacakları hiz-
metleri ve tamamlayacakları ça-

lışmaları anlattı. İGDAŞ ile
İSKİ’nin, ka-

panma
döne-
minde

kesme işlemi yapmayacağını belirten
İmamoğlu, sosyal yardım kapsa-
mında 100 bin yeni gıda kolisi dağıtı-
mına başlayacaklarını aktardı. Halk
Ekmek, Hamidiye Su, ulaşım, sağlık,
kreşler gibi konularda aldıkları karar-
ları hemşehrileriyle paylaşan 
İmamoğlu, bu süreci, devam eden
yatırımları hızlandırmak ve tamamla-
mak için değerlendireceklerinin 
altını çizdi. I SAYFA 9
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kApANmA sozu!
istANbuL hALkINA

ekrem İmamoğlu

Esenyurt’ta kimse yalnız kalmayacak
Esenyurt Belediyesi, koronavirüs
salgını sürecinde vatandaşların ihti-

yaçlarını karşılamak amacıyla ‘Pandemi
Destek Ekibi’ kurdu. Ekiplerle bir araya

gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “Süreç boyunca vatandaş-
larımızın yanında olacağız. Kimseyi yalnız
bırakmayacağız” dedi.  I SAYFA 8
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FATiH
VATAN
YARI FiNALDE

Turkcell Kadınlar Ligi çeyrek final
karşılaşmasında Fatih Vatan, Konak

Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Karşı-
laşmada normal sürede 49'uncu dakikada
Sümeyra’nın penaltı golüne 56'ıncı daki-
kada Zelal'in penaltı golü ile cevap veren
Fatih Vatan, maçın normal süresini ve uzat-
maları beraberlikle tamamladı. Seri penaltı
vuruşlarında ise üstün gelen Fatih Vatan
adını yarı finale yazdırdı. I SAYFA 15
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Özellikle maden işçileri, bugüne değin yaşadıkları sıkıntılara hiçbir çare bulunmadığı gibi
Soma benzeri maden facialarının her an tekrar yaşanabileceği vurgusunda bulundu.

7 yıllık tekstil işçisi olduğunu anlatan Nesli-
han Baltacı ise sosyal medya hesabından şu
ifadeleri paylaştı; “Asgari ücretin yeniden 
düzenlenip emeğin karşılığına denk düşecek
bir seviyeye gelmesini istiyorum” diyor ve
ekliyor: “Ben bu hükümetin aldığı hiçbir ka-
rarı desteklemiyor ve tanımıyorum. Çünkü
yalnızca kendilerini düşünüyorlar. Tek başı-
mıza bir şey yapamayız onu da biliyorum. Bu
düzen işçi dostu değl, emek dostu değil. 
İşçi sınıfı ayağa kalkarsa neler olacağını da
biliyorum. Bugün sendikalar da sermayeden
yana onu görüyorum. Bir araya gelmekten
başka çaremiz yok.”

BU DÜZEN İŞÇİ DOSTU DEĞİL

aNIL
BODUÇ

haBer

Lütfen sesimi
birisi duysun

Maltepe'de yaşayan yüzde 97
bedensel engelli Hakkı Değir-

menci (48), aynı binada yaşadığı 
2 kardeşiyle karakolluk oldu. Değir-
menci, oturduğu daireyi kardeşlerinin
elinden almaya çalıştığını ve fiziksel
şiddet uyguladığını iddia ederek, “Bu
evleri komple benden almaya çalışı-
yor. Ben ölürsem eşimi ve çocuklarımı
buraya sokmayacak bu eve. Lütfen
bana yardım edin. Artık sesimi birisi
duysun. Benim dayanacak hiçbir
gücüm kalmadı” dedi. I SAYFA 8
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Dilek Bozkurt’un söyleşisi 5’inci sayfada.
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Aşı sürecinde
fiyasko yaşadık

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in
annesi Şefika Gültekin, “Ben Muğ-

la'ya her gittiğimde kızımın yanık kokusunu
alıyorum. Katil attığı iftiralarla bizi bir kez
daha öldürüyor. Gereken cezayı alsın.
Başka kadınlar öldürülmesin" dedi. Gültekin
dava sürecine ilişkin, “Mahkeme heyetini
kabul etmiyoruz. Sadece ve sadece adalet 
istiyoruz” dedi. I SAYFA 3
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Varsa yoksa
sermaye var!

Sputnik aşısı geldi geliyor
Türkiye Cumhur-
başkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, cuma 
namazını kıldığı Üskü-
dar'daki Hz. Ali Camisi 
çıkışında basın mensupla-
rının gündeme ilişkin so-
rularını yanıtladı. Aşılama

sürecinin seyrine ilişkin bir
soru üzerine Erdoğan,
“Aşı tedarikinde ben her-
hangi bir sıkıntı yaşayaca-
ğımızı kabul etmiyorum.
Sputnik aşısı inşallah geli-
yor, gelecek” diyerek yanıt
verdi. I SAYFA 7
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Ben kızımın
yanık kokusunu

ALIYORUM

Kılıçdaroğlu, TikTok’ta çektikleri
video nedeniyle iki gencin gözal-

tına alınmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu,
“Gençler  espri yaptılar diye, incecik bi-

leklerine kelepçe vurdurdun,
medyaya sergilettin. 'Zul-
mün artsın ki çabuk gidesin'
derler Anadolu'da” yoru-
munu yaptı. I SAYFA 7
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Kemal
Deniz
Bozkurt

Tayfun
Sav



2 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

hastalIğIndan 
koruyor

MenenjIt 
Yüksek ateş, ense sertliği, baş ağrısı, 
bilinç bozukluğu belirtileri gösteren

menenjit işitme kaybı, kalıcı nöbetler, 
zihinsel bozukluklar ve felce neden oluyor

A cıbadem Adana Hastanesi Nö-
roloji Uzmanı Dr. Cem Ortaç-
bayram, özellikle yenidoğanlar

ve bir yaşın altındaki bebekler için
büyük tehlikeye yol açan hastalıktan aşı-
larla korunmanın mümkün olduğunu
hatırlatarak, “Her yıl binlerce çocuk bu
hastalık nedeniyle kalıcı sağlık sorunu
yaşıyor. Çocukluk çağı aşılarının zama-
nında yaptırılması sonradan meydana
gelebilecek büyük sağlık sorunlarını ön-
lediği için anne babaların bu konuda
dikkatli olması önemli” dedi. Menenjitin
son zamanlarda 60 yaş üzerinde sık gö-
rülmeye başlandığını anlatan Dr. Cem
Ortaçbayram, yüksek ateş, ense sertliği,
bilişsel bozukluklar ve nöbet gibi belirti-
lerin olması durumunda vakit kaybet-

meden doktora başvurulması gerekti-
ğini söyledi.

Beyne kan yoluyla ulaşıyor

Hastalığa neden olan etmenlerin bakte-
riler, virüsler ve mantarlar olarak sıra-
landığını, bu etmenlerin beyne kan
yoluyla, kulak, sinüs ya da kemiklerdeki
enfeksiyonlardan, delici ve kesici alet ya-
ralanmaları ya da tıbbi müdahaleler yo-
luyla ulaştığını anlatan Dr. Cem
Ortaçbayram, şöyle devam etti: “Bakte-
riyel menenjitli hastaların yaklaşık yüzde
40'ında üst solunum yolu enfeksiyo-
nuna rastlanır. Bakteriyel menenjit olgu-
ları daha çok sonbahar sonu, kış ve
ilkbahar başlangıcında görülür. Üst so-
lunum yolu enfeksiyonları farenjit (yut-
kunma güçlüğü ve boğaz ağrısına yol
açan rahatsızlık), tonsillit (bademcik ilti-
habı) şeklinde olabilir. Hastaların yüzde
10- 15'inin hikayesinde orta kulak ilti-
habı bulunur. Kafa travmaları ve kafa
kemiği kırıklarından sonra da menenjit
ihtimali artar." 

Bulantı belirtiler arasında

Menenjitin, öksürme, hapşırma,
öpüşme ya da tabak, çatal gibi ortak
mutfak eşyalarını kullanma yoluyla bir
kişiden diğerine bulaşabildiğine dikkat
çeken Dr. Ortaçbayram, oldukça geniş
bir yelpazeye yayılan diğeri işaretleri
şöyle sıraladı: “Şiddetli baş ağrısı,
boyun tutulması, parlak ışığa baka-
mama, sersemlik ve tepkisizlik hissi, bi-
linç bulanıklığı, havale, soğuk el ve
ayaklar, titreme, hızlı soluk alıp verme,
bulantı ve kusma ile deride döküntülerin
yanı sıra eklem ve kas ağrıları da me-
nenjit nedeniyle ortaya çıkan şikayetler
arasında. İki yaşından küçük çocuk-
larda göbeğin yukarı kalkık olması ve
kafanın geriye doğru bükülmesi, inleme
şeklinde ağlama, bıngıldağın aşırı gergin
ya da şiş olması ile vücudun kaskatı ol-
ması durumu da akla menenjiti getir-
meli, vakit kaybedilmeden doktora
başvurulmalı.” 

Tedaviye hemen başlanmalı

Menenjit tanısının, hasta öyküsünün
dinlenmesinin ardından kan ve idrar
tahlilleri ile beyin omurilik sıvısı örneği-
nin incelenmesi, tomografi ve MR gö-
rüntülemeleri ile konulduğunu ve
menenjitte zaman kaybına tahammül

olmadığını vurgulayan Dr. Ortaçbay-
ram, “Menenjit acil bir hastalıktır ve
menenjit düşünülen hastada tedavi
hemen başlanmalıdır. Antibiyotik teda-
visine başlamak için kan tetkiklerinin so-
nuçlanması beklenmemelidir. Hastalar
evinde veya poliklinikte tedavi edilme-
meli, hasta hastaneye yatırılarak, dış
etken ve uyanlardan uzak tutulmalıdır.
Test sonuçlarına göre kullanılan farklı
bir antibiyotik ile tedaviye devam edile-
bilir. Kişinin yaşına ve risk faktörlerine
bağlı olarak 7-21 gün arasında değişen
süreyle antibiyotik kullanılır. Ayrıca ter-
leme ve kusma nedeniyle kaybedilen sıvı
da yerine konur. Bazı durumlarda be-
yindeki ödemi azaltmak amacıyla korti-
zon tedavisi de uygulanabilir” diye
konuştu. 

Aşılar menenjitten koruyor

Çocukluk çağında yapılan karma aşıla-
rın menenjite neden olan birçok bakteri
ve virüse karşı koruyuculuk sağladığını
kaydeden Dr. Ortaçbayram, “Çocukluk
çağı aşıları olarak  2, 4 ve 6. aylarda uy-
gulanan, 1 yaş sonrası tekrarı yapılan
zatürre (pnömomok) aşısı ile 2, 4 ve 6.
aylardaki uygulaması 18. ayda yinele-
nen beşli karma aşıdaki hemofilus influ-
enza aşısı ile iki önemli menenjit
etkenine karşı bebekleri koruyabiliriz.
Ancak aşı olmalarına karşın menenjit
belirtileri görülmesi halinde de hiç vakit
geçirilmeden hastaneye başvurulmalı”
dedi.

60 yaş üstünde yaygın

Çocukların yanı sıra menenjitin 16-25
yaş arasındaki gençlik döneminde ve 60
yaşından sonra da yaygınlaşabildiğine
dikkat çeken Dr. Cem Ortaçbayram,
“Bağışıklık sistemi gelişmediği için ço-
cuklar için en tehlikeli hastalıkların ba-
şında menenjit geliyor. Ancak dalağı
hasarlanan ya da alınan kişiler ile uzun
süreli hastalık yaşayan, bağışıklık sis-
temi bozukluğu olan kişiler de risk al-
tında” diye konuştu. Zaman zaman
hastalığın ölüme de yol açtığına işaret
eden Dr. Ortaçbayram, “Menenjit za-
manında tedavi edilmezse işitme kaybı,
felç, kalıcı nöbetler ve zihinsel sorunlara
neden oluyor. Bu hasarların boyutu ise
hastanın yaşı, altta yatan diğer hastalık-
ların varlığı ve tedaviye başlama zama-
nına göre değişiyor” ifadelerini kullandı.

Kolon kanseri 
sessizce ilerliyor
Tıbbi Onkoloji Bölümünden Uzm. Dr. Ebru Karcı kolon
kanserinin hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabildiğini açıkladı

medipol Mega Üniversite Hastanesi
Tıbbi Onkoloji Bölümünden Uzm. Dr.
Ebru Karcı, toplumda sıkça görülen

kalın bağırsak kanserine ilişkin risk faktörlerini
değerlendirdi. Dr. Karcı, Sağlık Bakanlığı verile-
rine göre kalın bağırsak kanserinin kadın ve er-
kekler arasında 3’üncü sıklıkta görüldüğünü
belirterek “Genelde ileri yaş hastalığı olup orta-
lama görülme yaşı 63’tür. Kolorektal kanser,
dünyada olduğu gibi ülkemizdeki tarama prog-
ramlarında da yer alır. Tarama programlarının
amacı henüz kansere dönüşmemiş poliplerin ve
kanserin erken evrede tespit edilmesini sağla-
maktır. Tarama programında 50 ila 70 yaş aralı-
ğındaki erkek ve kadınlara; 2 yılda bir gaitada
gizli kan testi, 10 yılda bir kolonoskopi; kolonos-
kopi yapılamıyorsa 5 yılda bir rektosigmoidos-
kopi tetkiki önerilir” diye konuştu.

Aile öyküsü riski belirliyor

Dr. Karcı, riskli grupta yer alanların taramaya
erken dönemde başlaması gerektiğine değinerek,
sözlerine şöyle devam etti: “Daha önce adeno-
matöz polip veya kolorektal kanser tanısı alan-
lar, Crohn ve Ülseratif Kolit tanısı olanlar,
ailesinde kolorektal kanser veya polip hikayesi
olanlar, adenomatöz poliposis (FAP) veya
Lynch Sendromu gibi ailesinde genetik geçişli
hastalıkları olanlar yüksek riskli gruplarda yer
alır. Bu kişilerde taramaya daha erken yaşta
başlanmalıdır. Kolon kanseri ve beslenme ile il-
gili yapılan çalışmalara göre kırmızı et, işlenmiş
et (sosis, sucuk, pastırma, tütsülenmiş et) ağır-
lıklı beslenme, alkol tüketimi kanser riskinde ar-
tışa neden oluyor. Aşırı kilo veya obezite
kolorektal kanser riskini arttırır. Sigara ile ilgili
yapılan çalışmalarda kolon kanserinde artışa
neden olabileceği düşünülmüştür. Bunun ya-
nında meyve, sebze, baklagiller, tavuk, balık ve
tahıl bakımından zengin gıdaları tüketmenin
risk oranını azalttığı belirlendi. Haftada
yapılan en az 5 gün 30 dakika ve üze-
rinde yapılan orta dereceli aktiviteler,
tempolu yürüyüş ve düz arazide bi-
siklete binmek gibi kansere karşı
alınabilecek önlemler arasın-
dadır.”

Tümörlerin 
belirtileri farklı

Kolon kanserinde
tümörün bulun-
duğu yere
göre deği-
şik belir-
tilerin
gö-

rüldüğüne işaret eden Dr. Karcı, “Kolon kanseri
hiçbir belirti vermeden de ortaya çıkabilir. Sol
kolon tümörleri kanama, dışkı alışkanlığında de-
ğişiklik, kabızlık, ishal atakları veya bağırsak tı-
kanmasına neden olabilir. Sağ kolon tümörleri
ise sıklıkla kansızlık, kitle ve kilo kaybı ile belirti
verebilir. Her kanserde olduğu gibi kolon kanse-
rinde de tedavi şeklini belirlemek ve hastalığın
gidişatını öğrenmek için önce evresi bulunur.
Evre 0, kanserin en erken aşamasıdır. Kanser
dokusu kolon duvarının en iç katmanı olan mu-
kozanın içinde izlenir. Endoskopik olarak çıka-
rılması yeterli olup; ek tedaviye ihtiyaç yoktur.
Evre 1’de ise tümör hücreleri kolon duvarı kat-
manlarından mukozanın altındaki submukoza
katmanına veya daha da ilerleyerek kas tabaka-
sına ulaşmıştır. Fakat herhangi bir lenf bezinde
tümör izlenmemiştir. Evre 2’de de kanser hücre-
leri kolon duvarlarının tüm katmanlarını tutmuş
olup çevre dokulara da yayılım gösterebilir.

Fakat herhangi bir lenf bezinde kanser izlen-
mez” dedi.

Evreye göre tedavi yöntemi 

Dr. Karcı, 3 ve 4’üncü evrelerle ilgili şu bilgileri
verdi: “Evre 3’ün en önemli özelliği kanser do-
kusunun kolon çevresindeki lenf bezlerinde ya
da lenf bezlerine yakın dokular içerisinde izleni-
yor olmasıdır. Evre 4 ise kolon kanserinin son
evresidir. Bu evrede kanser kolon ve lenf bezleri
dışında diğer organlara da yayılmıştır. Kolon
kanserleri her organa yayılım özelliği gösterseler
de en sık karaciğer ve akciğere metastaz yapar.
Hastalığın evrelerine göre yapılabilecek tedavi-
ler cerrahi, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler,
immünoterapi gibi sistemik; radyoterapi, hiper-
termi intraperitoneal kemoterapi, radyofrekans
ablasyon, transarteriyel kemoembolizasyon,
transarteryel radyoembolizasyon, hepatik arter-
yel infüzyon gibi lokal tedaviler olarak sıralana-
bilir. Erken evre kolon kanserinde tedavi cerrahi
ve evresine veya nüks riskine göre adjuvan dedi-
ğimiz pekiştirici kemoterapidir. İleri evre tümör-
lerde ise ikili veya üçlü ilaç ile kombinasyon
kemoterapisi önerilir. Bu evrede hastalığın yerle-
şim yeri, tümörün genetik ve patolojik özellikleri
değerlendirilerek hedefe yönelik ilaçlar ve im-
münoterapiler kemoterapi ile kombine veya tek
başına kullanılabilir. Hedefe yönelik tedaviler,
diğer kanser tedavileri ile beraber kullanılarak
kanser hücresinin ölümüne neden olur. Bazı he-
defe yönelik tedaviler, büyüme sinyalinin kanser
hücresine ulaşmasını engellerken diğerleri kan
yoluyla kanser hücresinin beslenmesini azaltır.
Bu tedavilere hastanın tümör dokusundaki mu-
tasyon analizine bakılarak kişiye özgü tedaviye
karar verilir.

İç Hastalıkları ve
Nefroloji Uzmanı
Dr. Serkan Yıldız,

çok su tüketmenin
faydalı olmadığını

söyleyerek,
“Susamadıkça 

su içmeyin”
uyarısında 

bulundu

Zayıflamaya yardımcı olduğu
ya da farklı gerekçelerle vücudun
ihtiyacından fazla su tüketen kişi-

lerde, kandaki sodyum miktarının düşme-
sine bağlı olarak hiponatremi geliştiğini,
bu durumun da kişide bulantı, kusma ve
hatta merkezi sinir sistemini etkileyerek bi-
linç kaybına neden olduğunu söyleyen
Medicana International İzmir Hastanesi
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr.
Serkan Yıldız,  toplum arasında bu duru-
mun su zehirlenmesi olarak adlandırıldı-
ğını söyledi. Uzm. Dr. Yıldız,
“Görüyorum, özellikle çalışan kişiler ma-
salarına sürahiyi koyarak aklına geldikçe
su içiyor. Üreyi düşürdüğü, zayıflamaya
yardımcı olduğu, selülitleri giderdiği, anti-
oksidan etkisi olduğu belirtiliyor. Bunların

çoğu bilimsel temele dayanmıyor. Susa-
madıkça su içmeyin” uyarısında bulundu.  

Sosyal medyada abartılıyor

Son zamanlarda gerek yazılı ve görsel ba-
sında, gerekse de sosyal medyada fazla
(bol) su içmeyi teşvik edici haberlerin gide-
rek arttığını, kişinin susamadığı halde ken-
disini su içmeye zorlaması sonucunda
kandaki sodyum konsantrasyonunun düş-
tüğünü, sonucunda kişide hiponatremi ge-
liştiğini söyleyen, Medicana International
İzmir Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefro-
loji Uzmanı Dr. Serkan Yıldız, normalde
kişinin kandaki sodyum konsantrasyonu-
nun 135-145 milimol litre arasında oldu-
ğunu 135’in altında olmasının sorunlara
neden olduğunu ifade etti.  

Tansiyon hastaları dikkat!

Özellikle, normalde tuzsuz beslenmesi ge-
reken böbrek, kalp ve tansiyon hastalığı
olan kişilerin fazla su tüketmesi sonucu,
kanındaki sodyum miktarının düştüğünü,
bu nedenle bu kişilere tuz tüketmesi tavsi-
yesinde bulunulduğunu dile getire Uzm.
Dr. Yıldız, “Aslında kişide sodyum eksiği
yok, su fazlası var. Kişi tuzlu beslenince
tansiyonu; böbrek ve kalp hastalığı daha
kötüye gidiyor. Aslında bu kişilerin yine
tuzsuz beslenmeye dikkat ederek, su tüke-
timini azaltması gerekiyor” diye konuştu.  
Kişilerin su gereksinimini sadece çeşme
(musluk) suyundan karşılamadığını ifade
eden Yıldız, “Su var su var. Herkes dikkatli
olmalı” şeklinde konuştu.

Fazla su tüketmenin bilinmeyen zararları

Ölüm riskini 9 kat arttırıyor!
Koronavirüs vakalarının sayısı
150 milyona yaklaşırken Kanadalı
bilim insanlarının araştırmasında

diş eti iltihabının ölüm riskini 8.8 kat arttır-
dığı belirlendi. Kanada’da yer alan McGill
Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaygın bir
hastalık olan diş eti iltihabı (periodontitis) ve
şiddetli Covid-19   arasında güçlü bir bağ-
lantı bulduklarını açıkladı.
Uzmanlar diş eti iltihabı
olan kişilerin Covid-19’dan
ölme olasılığının 8,8 kat
daha fazla olduğunu ifade
ederek, ağız hijyeninin riski
azaltabileceğini söyledi.
Bununla birlikte diş eti ilti-
habından muzdarip bireyle-
rin Covid-19 nedeniyle

hastaneye kaldırılma olasılıklarının 3,5 kat
ve ventilatöre ihtiyaç duyma olasılıklarının
ise 4,5 kat daha fazla olduğu belirtildi. McGill
Diş Hekimliği Fakültesi'nden Profesör  Be-
linda Nicolau, “Çalışmamızın sonuçlarına
bakıldığında, Covid-19 komplikasyonlarının
önlenmesi ve yönetiminde iyi ağız sağlığının
önemini ortaya çıkıyor. Periodontitis ile has-

talık sonucu arasında çok
güçlü bir ilişki var" dedi. Diş
eti iltihabı (periodontitis), diş-
ler ve diş etleri arasında bak-
teri birikimine bağlı olarak
ciddi bir enfeksiyon olarak
ortay açılıyor. Tedavi edil-
mezse ağrılı apselere ve diş
kaybına neden oluyor” 
ifadelerini kullandı.
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TAM kapanmanın ilk gününde
D-100 Cevizlibağ mevkiinde
oluşan yoğunluktan kaçmak

isteyenler geri geri gidip, trafiği tehlikeye
attılar. Tam kapanmanın ilk gününde
yola çıkanlar D100 Karayolu'nda Ceviz-
libağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Trafikten kaçmak için bazı sürücüler geri
geri giderek yan yola girmeye çalıştı. Sü-
rücüler zaman zaman çarpışma riski
oluşturdu. Çalıştığı işyerine giden Meh-
met Yalçın "Trafiği görünce çok şaşırdım
kısıtlamada. E-5'in durumuna bakarsak
bizden başka kimse kısıtlamaya uymuyor
herhalde. "dedi. Dişçi randevusundan
dönen Hasan Coşkun "Ben çok şaşırdım
yani ne olacak böyle bilmiyorum. Millet-
teki sorumsuzluklara bak" diye konuştu. 

M uğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü öğ-

rencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz
2020 günü kayboldu. 5 gün sonra yapı-
lan soruşturmanın ardından Pınar'ın
eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan
kavgada genç kızı boğarak öldürdü-
ğünü, cesedini bağ evindeki varile
koyup yaktığını, üzerine de beton dök-
tüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği
yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen
yanmış cesedine ulaşıldı. Cemal Metin
Avcı'nın tutuklu kardeşi Mertcan Av-
cı'nın tutuksuz yargılandığı cinayet da-
vasının dördüncü celsesi geçtiğimiz
günlerde Muğla 3. Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde görüldü. Anne Şefika Gülte-
kin ve aile avukatı Rezan Epözdemir,
Demirören Haber Ajansı'na açıklama-
larda bulundu.

Genç bir kıza iftira atıyorlar

Şefika Gültekin, "Ben Muğla'ya her git-
tiğimde kızımın yanık kokusunu alıyo-
rum. Katil attığı iftiralarla bizi bir kez
daha öldürüyor. Gereken cezayı alsın.
Başka kadınlar öldürülmesin"
dedi.Gültekin dava sürecine ilişkin,
"Mahkeme heyetini kabul etmiyoruz.
Bizim avukat konuşuyor sanık avukata
'sen yalancısın' diyor. Diri diri yaktı kı-
zımı o cani. Biz ailece perişan olduk.
Biz ailece hepimiz çok kötüyüz, o iftira-
dan dolayı. Sanki ben caniyim de o çok
iyi bir insan. Mahkeme öyle görüyor.
Kızımın telefonunu Amerika'ya gönde-
riyorlar. Özel hayatını inceliyorlar zaten
katil üç parçaya ayırmış telefonu, zaten
içinde hiçbir şey yok. Kimden cesaret
alıyor, bilmiyoruz" dedi."Biz adalet isti-
yoruz" diyen Gültekin, "Genç bir kıza
iftira atıyor. O iftiralar bizi mahvetti.
Ben kızımı biliyorum, tanıyorum. Biz
Muğla'ya girmek istemiyoruz. Ben
oraya gidiyorum sanki onun kokusu
burnuma geliyor. Çünkü kızımı diri diri
yaktı. İnsanın kızını bir caninin böyle
katletmesi çok zor. Attığı iftiralarla bizi
bir kez daha öldürüyor. Biz zaten ölü-
yüz. Benim Adalet Bakanı'ndan ricam
var. Mahkeme heyetini değiştirin.
Bunun cezası verilsin bir daha da ka-
dınlar ölmesin" diye konuştu.

Gerçek dışı ifadeler

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir ise,
"Cinayet mahallinde HTS kayıtlarına
göre Mertcan Avcı da orada. Bize göre
cinayette müşterek faildir. Geldiğimiz
noktada sanık bir haksız tahrik savun-
ması yapıyor. Ezberlenmiş, kurgulan-
mış bir savunma yapıyorlar cezayı
minimize etmek için. Mahkemede soru
sorduk 'Sen bu kadını niçin katlettin?'
şeklinde. Sanık da 'Çantasından bıçak
çıkardı, üzerime doğru saldırdı, ben de
kolumu kaldırdım, engellemeye çalış-
tım. Bıçak kolumu kesti. Bu cinayeti bu
yüzden işledim çünkü cinnet geçirdi-
ğim' dedi. Halbuki adli tıp raporuna
göre sıyrık var kolunda. Olay mahal-

linde bıçak yok. Haksız tahrik savun-
masını tam 3 kere değiştirdi. Dün söy-
lediği sözler büyük bir utanç.
Dolayısıyla 'ben cani değilim, ben mağ-
durum yazılı görsel basın çok üzerime
geliyor. Benim bu kızla bir hukukum
yoktu sadece tek gecelik bir ilişkim
vardı' dedi. Daha önceki bütün savun-
maları sıfırdan değiştirdi. Bir kadının
namusuna dil uzatmak için yapılmış
gerçek dışı bir ifadedir" şeklinde
konuştu. DHA

Trafikte büyük
bir eziyet vardı

KARTAL'DA koronavirüs tedbir-
leri kapsamında kapalı olması
gereken saatlerde açık olan ve

kumar oynanan kıraathaneye düzenlenen
baskında, 9 kişiye toplam 37 bin 702 lirası
para cezası kesildi. Polis ekipleri, gece
00.30’da Kartal Topselvi Mahallesi’nde kı-
raathanede kumar oynatıldığı bilgisini
aldı. Harekete geçen ekipler, kıraathaneye
düzenledikleri baskında içerde 9 kişinin ol-
duğunu, kumar oynandığını ve iş yerinin
ruhsatsız olduğunu tespit etti. 7 kişiye
kumar oynamaktan 9 bin 352 lira para ce-
zası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine uy-
mayan içerde bulunan 9 kişiye ise ayrıca
28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Kı-
raathane de Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine
son verildi.

Esenler'de müşterinin değerini öğrenmek ve bazılarını tamir ettirmek için kuyumcuya götürdüğü 
130 bin lira değerindeki altınları çalan hırsızlardan biri yakalandı. Olay sonrası kıyafet değiştirdiği
tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada mağdurlar tepki gösterdi

OLAY 26 Nisan günü
Esenler'de bir kuyumcuda
meydana geldi. Bahar Bi-

rinci, 18 yıldır biriktirdiği yaklaşık
130 bin lira değerindeki ziynet eşya-
larını, tarttırarak değerini öğrenmek
ve bazılarını tamir ettirmek için çan-
taya koyarak, kuyumcuya götürm-
üştü. Kuyumcuya yanlarındaki 6
yaşındaki  kız çocuğu ile birlikte
müşteri gibi giren iki kadın hırsız

altın dolu çantayı çaldı. Şikayet üze-
rine Esenler İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri olayla ilgili çalışma
başlattı.

Kıyafetlerini değiştirmişler

Polis ekipleri hırsızların kaçış güzer-
gahında bulunan güvenlik kamera
görüntülerini incelemeye aldı. On-
larca kamera görüntüsünü inceleyen
polis ekipleri olay sonrası hırsızların

kıyafetlerini değiştirdiklerini tespit.
Kaçış anlarına ait güvenlik kamera
görüntülerinde kıyafetlerini değişti-
ren hırsızların bir süre çaldıkları içi
altın dolu çantayı yanlarındaki 6 ya-
şındaki çocuğa taşıttıkları görüldü.
Esenler Polis Merkezi Amirliği Suç
Araştırma ve Soruşturma ekipleri
kimliklerini ve yerlerini tespit ettiği
hırsızların evine baskın düzenledi.
Hırsızlardan A.B.(30) olay günü ya-

nında bulunan 6 yaşındaki çocuğu
ile birlikte yakalandı. Gözaltına alı-
nan A.B. sorgulanmak üzere kara-
kola götürüldü. Buradaki işlemleri
tamamlanan şüpheli Bakırköy Adli-
yesi'ne sevk edildi. Karakoldan polis
aracıyla çıkarılan şüpheliye mağdur-
lar tepki gösterdi. Polis ekiplerinin
altınların bulunması ve diğer şüphe-
linin yakalanması için başlattığı ça-
lışmalar sürüyor. DHA

Altın hırsızları yakayı ele verdi
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KIZIMIN YANIK 
KOKUSUNU 
ALIYORUM!
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in annesi Şefika
Gültekin, "Ben Muğla'ya her gittiğimde kızımın
yanık kokusunu alıyorum. Katil attığı iftiralarla bizi
bir kez daha öldürüyor. Gereken cezayı alsın.
Başka kadınlar öldürülmesin" dedi

Amerika Birleşik Devletleri'ne yazı-
lan müzekkerenin dava sürecini
uzatacağını söyleyen Epözdemir,
"Mahkeme heyeti Amerika Birleşik
Devletleri'ne bir müzekkere yazıyor.
Müzekkere ölümden önceki 2 yıl
maktülenin telefonundaki video, gö-
rüntü ve mesajları isteniyor. Bu yar-
gılamaya ne katar. Yargılama
uzayacak, mahkeme karar verme-
yecek, kamu vicdanını rahatsız ede-
cek. Bunun gerekçesini sorduk. Bu
sadece öldürülen bir kadının özel
hayatını tartışılır hale getirmek ve
cinayeti meşrulaştırma çabasıdır.
Bu ancak buna hizmet edebilir. Bu-
rada yargılanan biz değiliz. Siz, kat-
ledilen kadının özel hayatını
yargılama konusu haline getirirseniz
bu, hukuken kabul edilebilir bir tavır
olmaz. Bu, davaya hiçbir şey kat-
maz. 'Bu müzekkereyi geri alın'
dedik. Aile ve biz reddi hakim istedi.
Bu talep reddedildi. Geldiğimiz nok-
tada yargılamada mahkemenin
tutum ve yaklaşımı, yazılan müzek-
kere ve canice işlenen cinayeti
meşrulaştırma çabası, mahkeme-
den adalet ve hakkaniyet çıkacağını
düşünmüyoruz. Mahkeme heyeti
orada, sanık aile üyelerine hakaret
ederken, yargılama konusu olma-
yan şeylerle ilgili müdahalede bu-
lunması lazım. Bize ve aileye orada
hakaret ediyor. Mahkeme adil değil
ve adil görüntü vermiyor" dedi.  

davaya bir
şey katmaz

Suriye’den cezaevine
Bağcılar'da girdikleri iş yerinden 90 bin lira değerinde cep 
telefonu çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Tutuklanan
şüphelilerin iş yerine geliş anları da güvenlik kamerasına yansıdı

OLAY, 21 Nisan
günü saat 03.30 sıra-
larında Yenigün Ma-

hallesi 628. Sokak üzerinde
bulunan cep telefon satan bir
dükkanda meydana geldi. Ar-
kadaş oldukları öğrenilen Su-
riye uyruklu Mezin B.(16),
Mahmud Ş.(25) ve Şerif
B.(19) dükkanın kepengini ilk
olarak yanlarında getirdikleri
levye yardımı ile kaldırdı. Son-
rasında dükkanın camını kıran
şüpheliler, içeriye girerek dük-
kanda bulunan çelik kasanın
içerisinden toplamda değeri 90
bin TL olan 27 cep telefonunu
alarak kayıplara karıştı. Sabah
iş yerine gelen dükkan sahibi,
en yakın polis merkezine gide-
rek hırsızlık ihbarında bulundu.

Tutuklandılar

Polis ekipleri, başlattıkları ça-
lışma ile Mezin B., Mahmud

Ş. ve Şerif B.'yi kaldıkları ad-
reste yakalayarak gözaltına
aldı. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan üç şüpheli, sevk
edildikleri adli makamlarca tu-
tuklanarak cezaevine gönderi-

lirken, ele geçirilen telefonlar
ise dükkân sahibine iade edildi.
Öte yandan, şüphelilerin dük-
kâna geliş anları güvenlik ka-
meraları tarafından kaydedildi.
DHA

Beykoz’da 
freninin tutmadığı

öne sürülen 
kamyonet 

otomobile çarptı.
Kazada ölen

ya da yaralanan
olmazken araçlar

kullanılamaz 
hale geldi. 

Feci kaza güvenlik
kamerasına 

yansıdı

KAZA, Beykoz Paşabahçe
Polenezköy yolu üzerinde
geçtiğimiz günlerde mey-

dana geldi. İddiaya göre, Hayati Al-

tunbey idaresindeki 41 DF 008 pla-
kalı kamyonetin freni Işık Sokak'tan
indiği sırada tutmadı. Yokuş aşağıya
hızı artarak caddeye doğru ilerleyen

kamyonet, Erkan Bahar'ın kullandığı
34 CJF 340 plakalı otomobile çarpa-
rak durabildi. Kazayı görenler polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şans
eseri ölen ya da yaralanan olmazken
iki araçta kullanılmaz hale geldi. 
İncelemelerinin ardından araçlar çe-
kiciyle kaldırıldı. O anlar güvenlik ka-
merasına saniye saniye
yansıdı.Kazayı anlatan Kenan Altun-
bey "Kamyonetin freni patlıyor. Arka-
daş otomobil ile gelmese direk
duvara vuracak. Gelen mala geliyor.
Canda bir şey yok çok şükür. Emniyet
kemeri takılı. Hava yastığı olmasa
şoför arkadaş da zaten sağ çıkmaya-
caktı. Gelen mala geldi, cana gel-
medi. Allah kurtarmış ikisini de"
şeklinde konuştu. DHA

Beykoz’da feci kaza

Kumarbazlara
baskın yapıldı

ESENYURT'TA, denetim nokta-
sından, araçlarını bırakıp kaç-
maya çalışan şüphelilerin

otomobilinde kağıda sarılmış uyuşturucu
ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Esen-
yurt'ta, dün akşam saatlerinde Örnek Ma-
hallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde
denetim noktası kuran yunus polisleri, bir
otomobili durdurmak istedi. Polisleri
gören 2 kişi, otomobillerini bırakıp kaç-
maya başladı. Şüphelilerin peşine düşen
yunus polisleri, kısa sürede 2 kişiyi yaka-
ladı. Üstleri aranan şüpheliler, yapılan
Genel Bilgi Taramasının (GBT) ardından
polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüpheli-
lerin bırakıp gittiği otomobilde yapılan
aramalarda da, çok sayıda kağıda sarılmış
halde uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Zehir tacirlerine
geçit verilmedi

KIZIMIN YANIK 
KOKUSUNU 
ALIYORUM!

Kızını unutmadığını anlatan acılı anne, “Bizim tek istediğimiz şey adalet. O katilin kızım hakkında
attığı iftiraların hiçbirisine inanan yok. Ben kızımın acısını hala yüreğimde hissediyorum” dedi.



İ TÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Satranç Federasyonu ve
Karaman Valiliği iş birliği kapsamında Karaman’daki
85 ilköğretim okulu ve 97 anaokuluna, 3 bin 350 adet

satranç kitabı bağışladı.
Kitaplar, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli
Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Gençlik ve Spor
Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, İTÜ
ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan
Bayraktar ile satranç hakem ve antrenörlerinin katıldığı tö-
renle teslim edildi. Tam kapanma kararının hemen önce-
sinde, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kitapların
dağıtımını bizzat başlattı. Karaman Valisi Mehmet Alpas-
lan Işık, minik öğrencilere “23 Nisan Ulusal Egemenlik
Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına Atatürk arma-
ğan etti, bunu hiç unutmayın çocuklar” sözleriyle nasihat-
lerde bulundu. Satranç Federasyonu, İTÜ ETA Vakfı
Doğa Kolejine satranç sporuna verdiği önem ve değer için
teşekkür etti.

Karneyle birlikte dağıtılacak

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle,
“Karaman’da kitapların 182 okula dağıtımı, tam kapan-
manın ardından devam edecek. Bir bölümü 19 Mayıs haf-
tasında, bir bölümü karneler ile öğrencilere tek tek
dağıtılacak. Ayrıca, okul ve sınıf kitaplıklarında da yer ala-
cak. Erken yaşta başlayan satranç eğitiminin akademik ba-
şarılara katkısı büyüktür. Satranç eğitimi; yetişkin
yönlendirmesi olmadan hamle yapabilmeyi kazandırır.
Çocuklar, çözüm yolları geliştirmeyi öğrenir, birini seçer,
seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyleyerek uygular ve
sonuca ulaşır. Satranç bölüm başkanlığımızca hazırlanan
bu değerli kitapların, geleceklerine ışık olmasını temenni
ederim” dedi. Lüle, “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak,
uzaktan eğitim sürecinde, binlerce velinin çocuklarıyla ka-
tıldığı satranç turnuvaları da düzenledik. İlkokulda satranç
öğrenmeye başlayan ve turnuvalara katılan öğrenciler; dü-
şünsel becerilerini hayata geçirip 21. yüzyıl becerileri kaza-
nırlar. Bu bilinç ve sorumluluk anlayışımız, eğitimi
zenginleştiren faaliyetlerimizin temelidir” ifadelerini 
kullandı. DHA
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Pandemide, online eğitim
sürecinin bilimsel ve sosyal

faaliyetlerle zenginleştirilmesi için
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Satranç

Federasyonu ve Karaman Valiliği
iş birliği yaptı. Böylece, 

Karaman’da okul öncesi ve ilkokul
öğrencilerine 3 binden fazla

satranç kitabı gönderildi

IsTANbul’dAN
3 bIN KITAp 

1 915 Ermeni olayları için ister kırım
ister büyük felaket ister soykırım denil-
sin; ortada büyük bir tarihi trajedi ve

onun travmatik sonuçları var. 
Bu olay için bu yıl iki yeni gelişme yaşandı.

ABD Başkanları 1915 için şimdiye kadar her
24 Nisan’da “Büyük felaket” diyordu. Bu yıl
ilk defa Başkan Joe Biden tarafından “Ermeni
Soykırımı” tanımı yapıldı. 

30 ülkenin Ermeni Soykırımını tanıması ile
ABD’nin tanıması arasında büyük fark olması
nedeniyle, bu açıklama doğal olarak Türk
resmi çevrelerinde bir sarsıntı yarattı. İlk tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
Çavuşoğlu, “Sözcükler tarihi değiştiremez”
dedi. Çok doğru söylüyor: Sözcükler tarihi de-
ğiştiremeyeceğine göre, kendi söyledikleri de
tarihi değiştiremez! 

HDP’nin dışındaki muhalefet ise, iktidarın
yanında hizalandı. Burada artık esamisi kal-
mamış soykırımı inkâr eden görüşler üzerinde
durmayacağım. Bu ayrı konu.

İkinci gelişme de tam bu günlerde Akçam’ın
Aras Yayınlarından “Ermeni Soykırımı’nın
Kısa Bir Tarihi” kitabı yayınlamasıyla yaşandı.
Bu vesileyle Akçam’ın aşağıda yer alan açıkla-
maları tartışma yarattı.

Taner Akçam’a Saldırılar

Öncelikle bu bir Akçam savunusu değildir.
Biliyorum ki, Akçam’ın buna ihtiyacı yoktur ve
konuya dair o birikimiyle kendisini her koşulda
savunacak donanıma sahiptir. 

1915 Ermeni Soykırımı üzerine araştırma-
lar yapan, içeriği dolu dolu kitaplar yazan Ak-
çam’a devlet eksenli saldırıların olması şaşırtıcı
değildi. Ancak bu kez Akçam’ın kitabı ve ko-
nuşmaları daha çok, Kürtler üzerinden gelen
yeni bir tartışma başlattı. İyi de oldu. Milliyetçi
savunuların nasıl birbirlerine benzediği bir kez
daha görülmekte.  

Akçam, kitap üzerine yaptığı konuşmalarda
yeni sayılabilecek (Aslında önceki görüşleri
bağlamında) iki şey söylüyor. Soykırımın 1878

Berlin antlaşmasıyla 1923 tarihi arasındaki bir
süreci kapsadığını söyleyen Akçam, Ermeni
Soykırımı’nı İttihatçı iktidarın/devletin örgütle-
diğini ancak uygulamanın yalnızca devlet güç-
leriyle yapılmadığını, bu sürece toplumun bir
kesiminin de özellikle Kürtlerin fiili olarak ka-
tıldığını söylüyor. Gönüllü katılımın gerekçesini
gavur diye nitelenen Ermenilere duyulan dinsel
tepki ile Ermeni mallarına el koyma ve yağma-
nın oluşturduğunu söyleyen Akçam, “eğer gö-
nüllü katılım olmasaydı, bu kadar insan
ölmezdi” diye ilave ediyor.

Akçam diğer görüşünü ise, “Korkunç bir
örnek vereyim: 19. yüzyıl feodal toplumunda
örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen
Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi. Onun
ötesinde Ermeniler çifte vergi veriyordu. Bir
devlete normal vergi veriyorlardı, bir de
“Hafir” (veya hapir; kiafir) denen yöredeki
Kürt feodal yöneticilerine vergi veriyorlardı
yani vatandaş sayılmıyorlardı…” diyerek ifade
ediyor. (https://www.arasyayincilik.com 20
Nisan)

Bir kısım Kürtler (ki, bunların içerisinde
kendilerine demokrat, solcu diyenlerde var)
Akçam’ın konuya ilişkin binlerce sayfa tutan
yazılarından ve onlarca konuşmasından öne çı-
kararak tartışma konusu yaptıkları “ilk gece
hakkı” ve “soykırıma gönüllü katılım” cümlesi
oldu.

Ermeni katliamını Kürtlerin 
üzerine yıkıyor iddiası  

Akçam’a saldıran kesim, Ermeni katliamını
Kürtlerin üzerine yıkıyor diyerek Akçam’ı dev-
leti temize çıkarmakla suçluyor. Ne kolay değil
mi, bir Türk olarak böylesine netameli bir ko-
nuyu ilk defa derinlemesine araştıran Akçam’ı
bir kalemde devletin sözcüsü haline getirmek!
Bu kesimler ne yazık ki söylemlerini tarihi ka-
yıtlara, bilgi ve belgelere dayandırmak yerine,
‘Kürtler katliam yapmaz’ retoriğini ileri sür-
mekle yetiniyorlar.

Türk resmi tezleri de ‘Türkler asla soykırım

yapmaz’ demiyor mu? Kürtler kat-
liam yapmaz demekle, Türkler katliam yapmaz
demenin bir farkı var mı? Bir diğer deyişle
Kürtler için, Kürtlerin katliam yapmayacağını
söylemek bir haksa, Türkler de Türklerin kat-
liam yapmayacağını söylemesi bir haktır! 

Her iki iddia da tamamen milliyetçiliğe da-
yanan ve Kürt’ün Kürt, Türk’ün de Türk olarak
katliam yapabilecek kötülüğe sahip olmadıkları
tahayyüllerini taşımaktadırlar. Ama aynı Kürt,
Türk’ün, aynı Türk de Kürt’ün katliam yaptı-
ğını, yapacağını iddia eder. 

İşte milliyetçilik, böyle bir tuzaktır: Ben iyi-
yim, öteki kötü!

Tamam hiç birimizin ecdadı katil değil. Peki
onca ölünün katili kimler? Konu Sherlock Hol-
mesler’e mi havale edilsin? 

Bu bakış açılarının tarihçilikle değil, hamasi
siyasetle ilgisi vardır!

Bu tür konularda Türkler, Kürtler, Müslü-
manlar gibi kelimeler üzerinden genelleme
yapma ve kategorize etme zorunluluğu bir ko-
nuyu ifade etme, tanımlama ihtiyacından kay-
naklanmaktadır. Yoksa Türkler soykırım yaptı,
Kürtler soykırıma katıldı demek, bütün Türk-
leri, bütün Kürtleri kapsamaz. Bilindiği üzere
soykırıma karşı çıkan ve bu süreçte Ermenileri
koruyan birçok Türk ve Kürt vardır. Hatta dev-
letin resmi görevlilerinden bile bu zalim emir-
lere direnenler olmuştur.   

İlk gece hakkı

Cinsel bir eylemi içermesi nedeniyle, spekü-
latif ve sansasyonel çağrışımlar yapan bu cüm-
lenin bu denli dikkat çekmesinde şaşılacak bir
durum yoktur. 

Fakat bu olayın yalnızca feodal Avrupa’ya
ait olduğu, böyle bir uygulamanın Müslüman
toplumda olamayacağı, ayrıca bölgede feodal
bey ve serf köylü ilişkisinin dayalı bir ekonomik

düzen olmadığı, dolayısıyla bunun kültürünün
de olamayacağı iddiaları kulağa hoş gelmekte.
Hatta bilimsel bile gözükmekte. 

Ancak toplumsal hayatların böyle şematik
sistem teorilerine uymadığını, toplumda yaşa-
nan ilişkilerin çok daha renkli, katmanlı ve kar-
maşık değerler içerdiğini anılarda, romanlarda
hatta mahkeme kayıtlarında görmek
mümkündür. 

Biz böyle şeyler duymadık demek, öyle olay-
ların olmadığı anlamına gelmez. Çünkü böyle
bir olayın doğrudan ya da dolaylı (akrabaları,
komşuları, çocukları) muhatabı olan hiç kimse
bir ahlak, onur, utanma ve ezilme pozisyonu
nedeniyle bundan bahsetmez! 

Akçam’ın iddiasındaki genelleme isabetli ol-
mayabilir. Tekil örneklerden hareketle bunun
genele tahvil edilmesi, bir kuralmış gibi algı-
lanmasına neden olmaktadır ki, bu aşırı bir
yorum olarak görülebilir.   

Ancak Ermeni köylülerine Kürt beylerinin
eşkıyaları tarafından yaşatılan onca zulüm,
baskı, sömürü sürecinin yaşandığı o dönem-
lerde, az sayıda da olsa kimi Kürt beylerinin ilk
gece hakkı dayatmasında bulunması neden
mümkün olmasın?  

Arsen Avagyan ve Gaidz F. Minassian tara-
fından yazılan ve 2005 yılında Aras yayınları
tarafından yayınlanan “Ermeniler ve İttihat ve
Terakki: işbirliğinden çatışmaya” kitabında
Rus Tarihçi Kürdolog Lazarev’den, ilk gece
hakkına dair yapılan bir alıntıyı hatırlıyorum.

Akçam’da iddialarını daha çok bu tarihçinin
“Kürdistan ve Kürt Sorunu” kitabına 
dayandırmakta. 

Ermeni köylülerinin kadınlarına Osmanlı’nın
son 30 yılı boyunca Kürtler tarafından yaşatı-
lan ve kayıtlarla sabit onca tecavüz olaylarının
içerisinden Akçam’ın ileri sürdüğü ilk gece
hakkı hususunu öne çıkarmak ve bunun üzerin-
den bir savunu geliştirmek, doğrusu hiç de 
tutarlı değil. 

Diyelim ki ilk gece hakkı yoktu ve bu bir
onursuzluktur! Peki, yaşanan binlerce tecavüz
ve kadınlara zorla el koyma bir onursuzluk
değil mi? Neden mesele onur kavramını içeri-
sine tıkılıyor ki?    

“Gülüzar’ın Kara Düğünü” adıyla
1885’lerde yaşanmış bir olayı anlatan kitap
okunduğunda Ermenilerin ne trajediler yaşa-
dığı görülecektir. Abdülhamit’e dahi şikâyet
edilen Muşlu Musa Bey’in zalimliklerinin bir
kısmı, mahkeme kayıtlarında da sabittir.

1896 yılında Abdülhamit tarafından Van
bölgesine gönderilen müfettiş (Osmanlı Sarayı
1878 Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi gere-
ğince, göstermelik de olsa Vilayet-i Sittelere ve
Ermeni bölgelerine müfettiş gönderiyordu)
Saadettin Paşa’nın anıları, Sami Önal tarafın-
dan 2003 yılında yayınlandı.  O kitapta devle-
tin paşası bile, Kürtlerin Ermeni köylülerin
ekinine, malına, davarına el koyduklarını, tar-
lalarda kadınlarına tecavüz ettiklerini anlatı-
yor. Jandarmaya şikâyet edenler, bir de
jandarmadan dayak yiyorlar. Devletin Paşası-
nın, devletin o jandarmalarını tayınlarını satan,
bir eşkıya gibi davranan alçaklar olduğunu
rapor etmesi ilginç değil mi? Resmi raporlara
girenler bunlar, varın siz hesap edin bir de ra-
porlara girmeyenleri! 

Ermeni soykırımı gibi devasa bir sorunu ilk
gece hakkı söylemine indirgemek, sorunu su-
landırmaya, magazinleştirmeye yarar.     

Devletin ana çizgileriyle çizdiği sahada inşa
edilmiş egemen siyaset iktidar eliyle, ideolojik
taşlaşmalar ve kimlikçi darlığa indirgenmiş
olarak sürdürülmektedir. Kimlik hakları demo-
kratik bir taleptir. Fakat kimlikçi darlığa indir-
genmiş anlayış/siyaset, tam da milliyetçiliğin
tuzağına düşmektir. 

Halbuki onur da alçaklık da insana ait kav-
ramlardır. Devletlerin tarihi kirlidir ve bu kir,
şu veya bu ölçüde toplumlara da bulaşır! Örne-
ğin Alman halkı, Nazi faşizminden münezzeh 
değildi!

Soruna kimlikçi bataklığına ve resmi görüş
ezberlerine düşmeden serinkanlı yaklaşmak ve
karşılaştırmalı okumalar yapmak, sorunu
doğru anlamanın ön koşuludur. 

Umuyor ve diliyorum ki Türkiye yakın gele-
cekte bu travmatik sorunu insan hakları hu-
kuku çerçevesinde aşacak ve bu kamburdan
kurtulacaktır. Ve bu hem Türklere hem Kürt-
lere hem de Ermenilere iyi gelecektir. 

Ermeni sorununda iki yeni gelişme

17 Günlük tam kapanma ile birlikte
Jandarma ekipleri İstanbul'un giriş ve
çıkış noktalarındaki denetim noktalarında

şehirlerarası seyahat eden yolcuların kimlik, bilet,
HES kod ve seyahat izin belgelerini kontrol etti. Ka-
bine toplantısı sonrası alınan tam kapanma ile birlikte
seyahat yasağı kararı da çıktı. Genelgede, sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021
Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazar-
tesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların şehirler-
arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin
verilmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda İstanbul İl
Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'un giriş çıkış
noktalarında bilet, izin belgesi ve HES kodu kontrolü
yaptı. Sabah saatlerinde de Kuzey Marmara Otoyolu
Işıklar Gişelerde her iki istikamette jandarma ekipleri
tarafından yolcu otobüslerine denetim yapıldı. Tek
tek durdurulan şehirlerarası yolcu otobüslerinde yol-
cuların kimlik, bilet, HES kod ve seyahat izin belgeleri
kontrol edildi. 

Jandarma
denetim yaptı

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...
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Kartallı gençler harekete geçti
Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çevre duyarlılığı ve sıfır atık projeleriyle ilgili adımlar atmaya devam ediyor. ‘Biriktir’ ismi verilen
çevreci uygulamayla, cep telefonu üzerinden, ilçede bulunan tüm atık pil, elektronik atık, ambalaj atığı ve atık yağ toplama noktalarına ulaşılacak

Girişimci üç
öğrencinin ge-
liştirdiği ve

Kartal Belediyesi’nin des-
teklediği ‘Biriktir’ telefon
uygulamasının hayata ge-
çirilmesi için bir protokol
imzalandı. Protokolü
Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel’i temsilen
Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Tozkoparan ile uygu-
lama geliştiricileri
Yağmur Gömürlü, Elif
Köse ve Yusuf Fetullah
Demir imzaladı. Mobil
uygulamayı indiren kulla-
nıcılar, Kartal’da bulu-
nan; tüm atık pil,
elektronik atık, ambalaj

atığı ve atık yağ toplama
noktalarını görebiliyor.
Uygulama cep telefonu
kullanıcısının konumuna
ve bırakacağı atığa göre
kullanıcıyı en yakın nok-
taya yönlendiriyor. Atığı
gösterilen noktaya bıra-
kan kullanıcılar, uygu-
lama üzerinden fotoğraf
çekip çevre puanı kazanı-
yor. Kullanıcılar – kişi sa-
yısı sınırlı olmakla
birlikte- bu puanlarla İst-
marina Alışveriş Mer-
kezi’nden hediyeler ve
indirimler kazanıyor.
Proje sayesinde hem
çevre hem de kullanıcılar
kazanmış oluyor. DHA

Ali Rıza Lüle, “Karaman’da kitapların 182 okula dağıtımı, tam kapanmanın ardından devam edecek. 
Bir bölümü 19 Mayıs haftasında, bir bölümü karneler ile öğrencilere tek tek dağıtılacak” diye konuştu.
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KURTLAR VADISI YILLARI

K adıköy Tiyatro Kale Sanat
Merkezi’nde bir araya gel-
diğimiz oyuncu Tayfun Sav

ile keyifli bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Sav, Damga okuyucuları için
geçmişten günümüze oyunculuk
serüveninin nasıl başladığını an-
lattı. Ayrıca Sav, Kurtlar Vadisi di-
zisinde oynadığı yılların hayatının

en güzel yılları olduğunu dile getirirken, günü-
müzde Hanımın Çiftliği ve Kavak Yelleri gibi
topluma değer katan diziler olmadığını gelen
teklifleri içine sinmediği için kabul etmediğini
söyledi. Ankara Devlet Konservatuarı Bale bö-
lümünden mezun olan Sav; o dönem bale bö-
lümü dünyada az sayıda bilinirken, Türkiye’de
ise daha zor olduğunu üstelik de erkek olmanın
getirdiği zorlukları vardı ifadelerini kullandı. 

nTayfun Bey sanat hayatınız nasıl başladı, 
Tayfun Sav’ı sizden dinleyebilir miyiz?
Merhabalar, hoş geldiniz şeref verdiniz. Sizin
gibi genç nesillerle bu ülkenin bayrağı ve yüreği
Çanakkale ruhundan olan gençlerle olmaktan
mutluyum ve gazeteniz adına da teşekkürle baş-
layayım.  Efendim Tayfun Sav 7 Aralık 1959
Kafkas kökenli. Ailem 3 yaşında Ankara’ya yer-
leşmiş, bir evin bir oğluyum. Babam ve annem
çok değerli insanlardır. Gençlik yıllarımda,  o
zaman ki yaşam koşullarında sevgi ve saygının
ben değil  “ biz “  dediğimiz Ankara’sında yaşa-
dım. Ankara Devlet Konservatuarı Cebeci’de
ortaokul, lise ve üniversite hayatım geçti. As-
lında Tayfun Sav’ın hayatında hariciyeci olmak
vardı. Galatasaray Lisesi’ni de kazanmıştım.
Ama her şeyde olduğu gibi ailenin yapısı ve kö-
keni bir çocuk için çok güzel yıldızlar verir. Siz
bu yıldızları hem genetik hem yüreğiniz tarafın-
dan yönlendirirsiniz. Bu bir eğitimdir. Bu eğitim
illa üniversite eğitimi olmak zorunda değil. Bu
hayat okulunun eğitimidir. Babam Ney çalardı,
annem Ut çalardı. Şimdi bu önemli değerler
ister istemez beni sanat ve musikiyle tanıştırdı.
Eskiden gramofonda duyduğumuz o zaman
ısınmalı radyolar vardı, açarsınız radyoyu 15
dakika sonra ısınırdı. Oradaki müzikler, baba-
mın evimize getirdiği elçiliklerde çalıştığı için
Rus plakalarının kazaskaları eee Çerkez olduğu-
muz için de onun oyunları akordiyon çalmam (
eğitimini alarak tâbi) işte böyle sanat ister iste-
mez hayatımızın fonunda ve yüreğinde yaşanır-
ken aile büyüklerimin çoğu da yurt dışında dış
işlerinde , bakanlıklarda görevli ben de aileden
kimsenin yapmadığı mesleği yapayım dedim ve
sanatçı olmaya karar verdim.  Sonra Konserva-
tuara kendim buldum, kendim girdim. 

nNasıl girdiniz konservatuara?
O zamanlar şimdiki çocuklar gibi değiliz biz,
tâbi ilkokuldan sonra kendi harçlığımızı kendi-
miz kazanırdık. Pazarcılıkta yönet denir; bilyeler
vardır, hamallık yapardık ve hem hayatı hem de
para kazanmayı öğrenirdik. Daha sonra oyun-
caklarımız da şimdiki gibi olmadığı için telli ara-
balar yapar oynardık sokaklarda. Birgün öyle
dolaşırken Konservatuarın önüne gelmişim,
Sıhhiye’de oturuyoruz o sırada Necatibey Cad-
desi’nde Ankara’yı bilenler bilir. Sesler mesler
geliyor, girdim baktım. Nedir ne değildir diye!
Kayıt yaptırdım ve anneme babama haber ver-
meden okula girdim. Piyano bölümünü ve bale
bölümünü kazanmışım. Piyano bölümünü 9’la
kazanmışım, bale bölümünü de 10’la kazanmı-
şım. Tabi ailemin henüz haberi yok ya o zaman-
lar cep telefonu da yok, rahmetli okul müdürü
babama ulaşıyor ve oğlunuz 1500 kişi içinden
ilk 10’a girdi kazandı diyor. Babamın şu lafını
unutmuyorum; “ iyi tamam, oğluma sorayım
ne diyecek.” Ailede güven çok önemli, yönlen-
dirme çok önemli. Sonra babam dedi ki; bizim
hayatımızda sanatçı yok. Tamam annem sa-
natla iç içe ama bu dünya başka bir dünya. Para
olur olmaz düşünmüyorum baba ben bunu isti-
yorum diyorum. Bir de o zaman bale Türki-
ye’de çok zor bilinen bir meslek. Dünya’da adı
sayılı az şekilde duyulan bir meslek ve hele erkek
de düşünün. Girdim ve okulu bitirdim. 

nOkul hayatı size neler kattı bahseder 
misiniz biraz?
Yatılı okul bizim hayat okulumuzdu. Atatürk’ün
kurduğu Musiki Muallim Mektebi. Dünyanın
en iyi okullarından biriydi, neden dünyanın der-
seniz; dünyada bulunan meslekte en iyi hoca
kimse o hoca geliyordu eğitime. O zamanlar ül-

keler arası politikada kültürel anlaşma vardı. En
iyi hoca olmanın yanı sıra önce insan, çünkü sa-
natta öğrendiğimiz birinci kural “ önce insan”
olacaksın, sanatta cinsiyet yoktur. Din, dil, ırk
ayrımı yoktur. Yaratandan öte yaratanın sana
verdiği mutluluğu bir nefesle halkına yayacak-
sın. Tâbi buna şimdi Tayfunca felsefesini de kat-
tım . İşte bizi öyle değerli hocalar yetiştirdi, bu
felsefeyle büyüttüler. Okulu 1978 yılında bitir-
dim. Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne devam
etmiştim. Hocalarımız ve sistem o kadar iyiydi
ki mezun olmadan önce sahne adabını öğren-
memiz için bizi figüran olarak oyunlara çıkartır-
lardı. Sahne adabını öğrendikçe tiyatro bana
daha başka türlü gelirdi.Çünkü seyircinin karşı-
sına çıkmak insanda şok etkisi yaratıyor. Mesela
bir örnek vereyim:  O zaman okul sonrası mü-
samereler yapılırdı. Ben üç tane rol oynuyor-
dum. Ahmet Taner Kışlalı’da o dönem bakan.
Ömrümde bakan görmemişim ve karşımda bir
bakan oturuyor. Ben dans ederken Taner Kışlalı
ile göz göze geldik. Havada döndüğümüz bir
hareket vardı, hareketi yaparken bakanın yüzüne
baktığım anda pat yere düştüm, pat yere düş-
tüm. Baktım olmuyor çıktım sahneden. Bu
durum beni çok sinirlendirdi, çünkü duyarlı bir
nesil olarak yetiştik biz. Benim yaptığım hata
okula, hocalara herkese yansıyacak diye o so-
rumluluğun etkisiyle başladım salya sümük ağ-
lamaya. 

nBu seyirci karşısında ilk deneyiminiz değil mi?
Mezun olmadan önce okul sonu gösterisi. Ama
düşünün o zaman ki politikayı mezun olmadan
önce Bakan geliyordu okula. Devletin sanatçı-
lara verdiği bir değer vardı. Neyse ben salya
sümük duvarlara yumruk atıyorum, nasıl böyle
bir şey olur bu kadar yıllık emeği çöpe attım
falan diye...Sonra Bakan Ahmet Taner Kışlalı,
Allah rahmet eylesin, perde kapandıktan sonra
heyeti ile birlikte gelip bizi tebrik etmek istemiş.
Ben utancımdan kaçtım tabi, hocalarım dedi ki;
“ Bakan Bey seni istiyor.”Nasıl gitmeyeceksin
devlet adabı diye bir şey var. Elini omzuma attı
ve o kadar duyarlı bir insan ki; “ ismin nedir?”
dedi. Tayfun efendim dedim. Tâbi ağlıyorum bir
yandan. “Ağlama, sakın ağlama Tayfuncuğum ,
okullar ne için var biliyor musun?” DÜŞMEK

İÇİN ! Ama hayatta düşme, bana bunun sö-
zünü verir misin? “dedi. Bakın Dilek Hanım 40-
45 yıl oldu, o sözü o insanın duyarlılığını asla
unutmadım. Nur içinde yatsın, tüylerim diken
diken olur her anımsadığımda.  Hayatın bir yol-
culuğu vardır. Doğduğunuz zaman alanınıza
yazılan. Ne yaparsan yap sen o yolun yolcusu-
sun. Hayat tamamen tesadüfler değil, alın yazısı
kader de var. Şimdi insanlar Türkçe kelimeleri o
kadar farklı yorumluyor ki değerinden uzaklaş-
masın diye altını çizmek istiyorum.Derken Dev-
let Konservatuarından Operaya geçtim ve uzun
yıllar çalıştıktan sonra askerlik vazifesine git-
mem gerekiyordu. Askerlik zor
bir meslek ama 10 yıl yatılı
okulda büyüdüğüm için ben
toplu yaşamın getirdiği mutlu-
lukları da zorlukları bilen biriy-
dim. Burada şunu da belirtmek
istiyorum babam Genel Kurmay
Başkanlığı’nda baş mütercim ol-
duğu için yurt dışına çok gidi-
yordu. Ailenin tek çocuğu
olduğumdan bize bir şey olursa
hayatını devam ettirebilirsin diye
LEYLİ MECANİ yani yatılı okula verme ihti-
yacı hissetmiş ailem. Tâbi bunu 10 sene sonra
anladım.

nAilenizle aynı şehirde olup ayrı kalmak nasıl bir
duyguydu?
Tâbi insanın annesi babası Ankara’da olup da
onları belirli zamanlarda görmesi acı. Ama
hayat! Çok zor oldu evet ama o zaman başka
sevgiler elde ettim. Köpek yetiştirdim, kuş yetiş-
tirdim, piyano öğrendim. Bazen anacığımı ba-
bacığımı gördüm, böyle bir dünya.
nAskerlik nasıl geçti sonra kaç yıl dans ettiniz?
Askerlik çok farklı dünya. Tabi ben de bale sa-
natçısıyım, vücudum pozisyon çok. Bir de
şunun altını çizmek istiyorum, burası çok
önemli! Dünyanın en zor mesleklerinde biri
bale sanatıdır. Neden ? 10 sene bir eğitim görü-
yorsunuz, 2 senelik askerlik, 1 sene stajyerlik ve
geçiyor 13 seneniz eğitimle. Yaş oluyor 23-24
bundan sonra sadece 10 sene dans edebiliyor-
sun. Ondan sonra fizikken bitiyorsun. Çünkü
önce bir kordöbale de alıyorlar seni sonra solist
sonra yavaş yavaş assolist. Rütbe gibi, er olu-
yorsun yüzbaşı oluyorsun kendi içinde. Yalnız
burada da maalesef kirli ilişkilerle hak etmeyen
insanlar belli yerlerde oluyorlar bunlara da şahit
oluyorsun.

nKısa ömürlü bir meslek o hâlde diyebilir miyiz?
Orasını da söyleyeyim, idareci kısmımız çalıştı-
rıcı kısımlarımız çok geniş. Mesela bir kordöbale
dediğimiz zaman 8 kişilik takımı oluyor. Solist-
lerin ayrı, assolistlerin ayrı oluyor. Yani com-
pany dediğimiz şey 100 kişiden oluşuyor.
Bunların hepsi çalışmıyor, yedekleri oluyor- olu-
şuyor. Eğitimcimiz öğreticimiz kendi içimizden
yetişiyor. Okullara gönderiyoruz bale hocalarını
vs böyle bir çark.

nPeki sizin bale sanatçılığından tiyatro sahnesine
geçişiniz nasıl oldu? İlk tiyatro oyununuz, ilk 
sinema filminiz ve ilk diziniz hangisiydi?
Şimdi şöyle bir ayraç geçeyim, hayatın insana
getirdiği bazı lüksler vardır. Bunun ben Allah ta-
rafından olduğuna inananlardanım. Adı şans
olur ya da başka bir şey olur. Değerlendirirsen
hayat yelpazene bir tuğla daha koyarsın. Asker-
lik de, askerlik yapanlar bilirler ben yedek subay
olduğum için hafta sonu tabur nöbetçi subayı-
yım. Yani normalde 200 kişiden sorumluyken
hafta sonu 1600 kişiden sorumlusun ve 4 saat
spor var Dilek Hanım. Ben 4 saat sporu 1600

kişiye nasıl yaptırayım, çavuşlar var onbaşılar
var ama zor yani. Ben de ne yaptım 1600 kişiye
sağa dedim aaa 1600 kişi sağa dönüyor, sola
dedim sola dönüyor o taraf bu taraf derken bu
anlar beni etkiledi. Farkında olmadan koreografi
yapıyormuşum. Ondan sonra Türkiye’nin en iyi
koreograflarından Duygu Erkal ile tanıştım.
Dedim ki hocam ben de böyle bir şey var koreo-
grafi yapıyorum ve çok mutlu oluyorum.
Ondan eğitimini aldım ve Türk Devlet Bale
’sinde bu sefer Devlet Tiyatroları’nda Koreograf
yapmaya başladım. Geçişe bakın, bale sanatçı-
sısın koreografi de yapıyorsun ve Devlet Tiyat-
roları’nda Tiyatro Koreografisi de yapmaya
başlıyorsun, dansın dışında... Çünkü her tiyat-
rocu dans edemez!  Tiyatroda hareketleri göste-
rirken beni izleyip keşfeden yönetmenler olmuş
ve böylece ufak ufak rolleri oynamaya başladım.
Bakın hayat nerden nereye taşıyor insanı. Uzun
bir süre böyle devam ettikten sonra 82 yılında
Ajda Pekkan’ın dansçısı olarak çalışıyordum
Devekuşu Kabare’de. Büyük Kabare’yi oynuyo-
ruz, İstanbul’da yaşayanlar bilirler Egemen
Bostancı diye Türkiye’nin en önemli müzikal
adamlarından. Allah rahmet eylesin onu da
anmış olalım. Ve Egemen Bostancı ile tanıştım,
Ajda Pekkan ile 4 ay çalıştıktan sonra şimdi o
sorduğun kısma geleceğim birbiriyle bağlantılı
bunlar çünkü... O sıralarda Zeki abi Zeki Alasya
bir film çekiyordu; “ELVEDA DOSTUM”  Baş
rollerini Kadir İnanır ve Ahu Tuğba oynuyor.
Beni de o filmde doktor rolüne seçti Zeki abi. İlk
sinemayla tanışmam da böyle oldu. Çok sev-
dim, muhteşem bir olay. Rol ufak ama Zeki abi
oyun sonrası bundan sonraki filmde 3. Başrol
senin dedi. Sinemanın gücü bambaşka bir
dünya o gördüğüm Cüneyt Arkın’lar, Filiz Akın’
lar ile tanışacaksınız. Ama bir taraftan da aka-
demik kariyer var. Zeki abiden izin aldım ve An-
kara’daki işleri halledicem diye. Hatta; “  bana
bak başka bir şey yok değil mi” dedi aslında bu-
rası özel hayata giriyor ama söyleyeyim o
dönem aşık olduğum bir kız var onu görmeye
gidiyorum Ankara’ya ve kızı başka biriyle gö-
rünce yıkıldım. Ondan sonra ne film kaldı haya-

tımda ne başka bir şey! Acı çektiğim bir dö-
nemdi ve alın beni askere dedim Türk Ordu-
su’na girdim. Askerlikten sonra bazı politik
bakışlar yüzünden haksızlıklara uğramam sebe-
biyle 82 Ankara’sında gazetelerde olunca bazı
kıskançlıklarla karşılaşınca hak ettiğim rolü değil
kendi adamlarına roller verilme durumlarına
tanık olmak beni çok yormuştu. Hepimiz sınıf
arkadaşıydık ve bizi birbirimize düşürmeye ça-
lıştılar. Sıkıldım sevmedim ve İstanbul’a geleyim
dedim. O sırada bir arkadaş vasıtasıyla Melih
Kibar ile tanıştım ve Melih Kibar’ın sanat danış-
manlığını yapmaya başladım, tayinimi istedim.
1992 yılında Melih Kibar ile çalışıyorken o za-
manlar diziler başlamıştı. Taksim’de  arkadaşım
Fatih Epikmen ile karşılaştık; “diziye gidiyorum
, gel seni de götüreyim” dedi ve beni Ruhsar’a
götürdü. Ruhsar’dan sonra tamamen İstan-
bul’da yaşamaya başladım. O sırada Mehmet
Teoman ile de çalıştım. Sanatın ve bale sanatı-
nın dışında gösteri, şov, bayi tanıtımları, reklam-
larda dans devam etti. Koreografiler
yapıyordum, hem paramızı kazanıyorduk hem
de sanat hayatı devam ediyordu. 

nPeki Kurtlar Vadisi Mithat “Mito” karakterin-
den söz edelim biraz dilerseniz, sizde ki  yeri ve
önemi nedir?
Osman Wöber Devlet Tiyatrosu’nda İstanbul
müdürüydü. Ben de idarecilik yapıyordum ba-
lede. Dedi ki; “Tayfun, Kurtlar Vadisi’nde bir rol
var bulamadılar seni götüreyim bir baksınlar.
Kurtlar Vadisi için gittim beni gördüler, ertesi
gün sete çıktım. Rol ne mit müsteşarı! Ben
zaten yabancı değilim role hayatımın en anlamlı
rolü. Doğu Bey, Altan Işık 18-20 yıl geçmesine
rağmen hâlâ dostluğumuz baki. Serdar Akar
yönetmen, muhteşem bir ekipti, herkes Devlet
Tiyatrosu’ndan. Orda 45 bölüm oynadım. Dev-
letin bazı bilgilerinin  “kirli bilgi deriz biz buna “
yayımlandığı Türkiye’de bazı olayları çok güzel
kurguyla anlatan bir diziydi. O Kurtlar Vadi-
si’nin tadı bambaşkaydı. Zafer Ergin rahmetli
Tarık Ünlüoğlu ustalar yani....

nNecati Şaşmaz ile oynamak nasıldı?
O zamanlar Elazığ’dan gelmiş Necati. Ana-
dolu’nun o temiz insanları. Çok saygılı, çok sev-
gili efendi biriydi. Her bayramda evimize
hediyeler, adımıza kurbanlar, ağaçlar vs aşırı
zarif biridir. Amerika’da eğitim almış, insan
yönü kuvvetli biri. Bugün başınızda bir dert olsa
hemen gelir yardım eder öyle yani. Babasıyla da
Elazığ’da çekimde tanıştım, beni evine sofrasına
davet etti. Çok kıymetli insanlardır. Kurtlar Va-
disi’ndeki rolüm beni çok etkileyen bir roldür. O
yıllarda çekim evime de yakındı benim için ha-
yatımın en güzel yıllarıydı diyebilirim. Rolün
ağırlığı sebebiyle de emniyet teşkilatı, dizinin
hayranları fanları hâlâ çok güzel tepkiler verirler
sokakta. Yolda emniyetten gören arkadaşlar si-
zinle büyüdük der. Bu saygınlığı korumak da
her babayiğidin harcı değil...

nOynadığınız rol mit müsteşarı, sokakta bale sa-
natçısı olduğunuzu bilen seyirciden değişik tepki-
ler aldınız mı hiç?
Hayır çünkü o dönem bale sanatçısı olduğumu
değil sanatçı olduğum, tiyatro sanatçısı oldu-
ğum algısındalardı. Bizim ülkemizde insanları
şekillere göre ayıran  yanlış değerlendirmeler
var. Sorunuz çok iyi ne demek istediğinizi çok
net anlıyorum. O dönem ben diziden sonra
Devlet Tiyatrosu’nda Harput’ta Bir Amerikalı
‘da misafir sanatçı olarak rol aldım. Çünkü bale
sanatında da ufak tefek idari haksızlıklar olduğu
için ve şurası da önemli Devlet Sanatçıları nerde
rol alırsa alsın devletten izin almak zorunda.
Kurtlar Vadisi’ne girdiğim zaman bana 1 yıl izin
verildi. Eğer daha  başka uzun soluklu bir dizide
oynasaydım, Selçuk Yöntem gibi olmasa da
ona yakın bir konumda olacaktım.  Kurtlar Va-
disi’nden sonra roller geliyor ama  Devlet izin
vermiyor ve devletin içinde sıkışıp kalıyorsun. İlk
dizi, ilk sinema, ilk tiyatro diye sordunuz ya işte
ilk tiyatro sahnesine de bu şekilde çıktım. Bale
de haksızlıklar karşısında, ben enerjimi tiyat-
roya, dizilere, filmlere kaydırdım ve orda mutlu
oldum.

nSahnede yaşadığınız bir kaza sonucu bir
dönem sahneye ara vermişsiniz sanırım.
Evet 20 Temmuz 2006’da sahnede geçirdiğim
tatsız bir kaza sonucu 3 kemiğim kırıldı ve 1 sene
yatalak kaldım. O dönem ailem bana baktı sağ
olsunlar. Bu kaza benim bale mesleğini bitir-
meme ve oradan da emekli olmama sebep oldu.
Ve sonra tiyatroya ağırlık vermeye başladım. 

nKoşullar böyle olmuş ama olmasa da sizin içi-
nizde tiyatro sevgisi ağır basmış diyebilir miyiz?
Ben bale sanatçılığı yaparken de dans ederken de
tiyatral konuda daha güçlüydüm. Tiyatroyu
daha çok seviyordum. Seyirci koltuğunda otur-
mak bizim gibi sanatçılar için çok acı verici.

DİLEK 
BOZKURT

SÖYLEŞİ

EN GUZEL DONEMLERDI
Tiyatro dünyasının başarılı oyuncuları arasında yer alan ve isminden sıkça söz ettiren Tayfun Sav, Damga'ya konuştu. Bir dönemin fenomen
dizisi olan Kurtlar Vadisi'nde bir istihbaratçıyı canlandıran Sav, “Kurtlar Vadisi’ndeki rolüm beni çok etkileyen bir roldü. Hayatımın en güzel
yıllarıydı diyebilirim. Rolün ağırlığı sebebiyle de emniyet teşkilatı, dizinin hayranları fanları hala çok güzel tepkiler veriyorlar” dedi

HER ROLÜ OYNAMAM
Katı kurallarınız var mı, asla
oynamam dediğiniz roller?
Evet var. Türk halkının arasında olan bir
sanatçıyım ben. Onların sevgileri saygı-
ları ve özeni beni çok mutlu ediyor. Bir
devlete karşı olan rolleri oynamam bir
de tecavüz sahnelerini oynamam. Oyna-
yanlara saygım var ama 40 yıllık sanat
hayatımın üstüne koyduğum halkın sev-
gisini yıkamam. Bunlar benim kendi ku-
rallarım, yurt dışından da hatta böyle
bir rol teklifi geldi ve korkunç paralar
ama kabul etmedim. Ben bir babayım
ve kusura bakmayın yapamam dedim.
Sanat adına bile olsa ben yapamam.

SİNEMA BABADIR
TİYATRO ANNEDİR
Halkın içinde bir sanatçı
olmanın avantajı ve
dezavantajı nelerdir?
Halkın içinde her türlü rolünden eserin-
den merhabalar, sevimli gülüşmeler,
sevgilerini görüyorsunuz. Bazen saygı-
sızlar da çıkabiliyor. Ben onların oyun-
cusuymuşum gibi davrananlar oluyor.
Bazıları aşırıya kaçıyor. Fakat genelde
fotoğraf çekerken çok mutlu oluyor in-
sanlar ben de saygısız ve terbiyesiz ol-
madığı sürece kimseyi kırmam. Yaşıma
ve emeğime saygı gösteren herkesle fo-
toğraf çekerim sohbet de ederim. Böyle
güzel dostluklarım da olmuştur. Pande-
miden önce yemek yemeğe gittiğim
zaman garsonun gelip bana yaptığı ne-
zaketli hizmet benim için trilyondan de-
ğerlidir. Burada kıymet vermesidir esas
olan bana hizmet etmesi değil. O işini
yaparken bana olan sevgisini gösterir-
ken ben duygulanırım bu durumda.
Biraz duygusal bir insanım. Kötü rolleri
de duygusal insanlar oynar. Bunu unut-
masınlar. Rahmetli Erol Taş’ın sözüdür.
Sinema, dizi ve tiyatroyu bir aileye ben-
zetiyorum. Sinema benim için bir baba-
dır, tiyatro annedi ( doğurgandır),
dizilerde şımarık zengin çocuklarıdır. 



E ge İhracatçı Birlikleri (EİB), bün-
yesindeki 6 gıda birliğinin paydaş-
lığında iki senedir başarıyla

yürüttüğü ve Ticaret Bakanlığınca des-
teklenen TURQUALITY projesiyle,
ABD’de kuru meyve, su ürünleri, meyve-
sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı,
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve
odun dışı orman ürünlerinin tanıtımına
devam ediyor. Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri Tadım Etkinliği,
Vegas Üniversitesi (UNLV-University of
Nevada-Las Vegas/Las Vegas) Mutfak
Laboratuvarında gerçekleşti.

İhracatın yüzde 38’ini 
gerçekleştiriyor

Ege İhracatçı Birliklerinin tarım ürünleri
ihracatının 2021’in ilk çeyreğinde 1 mil-
yar 186 milyon dolara ulaştığını açıkla-
yan Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat,
Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Birliği Başkanı Mustafa Terci şöyle
devam etti: "ABD’nin yaklaşık 2,6 trilyon
dolarlık ithalatının 160 milyar dolarlık
kısmını gıda ürünleri oluşturuyor. Bizim
2020’de ABD’ye Türkiye geneli gıda ih-
racatımız 970 milyon dolar seviyesinde.
2023 yılında bu rakamı 1,5 milyar dolara
çıkarmayı istiyoruz. ABD pazarında
güçlü olduğumuz gıda sektörlerimizin
başında 373 milyon dolarlık ihracatla
hububat bakliyat yağlı tohumlar ve ma-
mulleri geliyor. Sektör özelinde Türkiye
geneli ABD’ye ihracatımız son 3 yılda
yüzde 43 arttı. Ege’den ABD’ye yapılan
ihracatımızda ise son 3 senede yüzde 61
yükseliş kaydettik."

Pandemi dönemi gösterdi

Terci, “Bitkisel yağlardan, baharatlara,
haşhaş susam gibi yağlı tohumlardan
şekerli mamullere, baklagillerden kah-
veye kadar geniş ürün gamımızla hedefi-
miz ABD’ye ihracatımızı 1 milyar dolara
çıkarmak. Dünyanın devlet destekli ilk ve
tek markalaşma programıyla bizi ku-
rumsallaşmaya, katma değerli güçlü
markalar yaratmaya yönelten strateji-
mizi etkin bir şekilde yürütmeye devam
edeceğiz. Pandemi döneminde bir kez
daha gördük ki tarım ve üretim politika-

larında çağa uygun hareket eden ve gıda
pazarına hakim olan ülkeler her zaman
söz sahibi olacak” dedi.

Dünya tarım devrimine yön verdi

Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hubu-
bat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yöne-
tim Kurulu Üyesi Burak Hucuptan’ın
mamullerle ilgili verdiği bilgiler ve peynir
soslu Türk makarnası, haşhaşlı Akdeniz
salatası ve bulgurdan elde edilen sos-
larda hazırlanan sağlıklı tariflerinin tadı-
mının ardından sona erdi. Hucuptan,
“Bazı gıdaların insan vücudunda mutlu-
luk hormonu salgılattığı bilimsel olarak
kanıtlandı. Ülkemiz mutfak kültüründe
önemli bir yere sahip olan haşhaş to-
humu, bu özelliğini içerdiği yüksek mik-
tarda magnezyuma borçlu. Zengin
biyo-çeşitlilik ile taçlandırılmış ülkemiz
tarım ve gıda alanlarında bu avantajlar-

dan faydalanıyor. Çağlar boyunca Ana-
dolu’dan Avrupa’ya ve diğer kıtalara ya-
yılan tarım toplumları dünya tarım
devrimine yön verdi” diye konuştu.

İsrafı önleyici nitelikte

Hucuptan, Türkiye’nin artan tarım
ürünleri ihracatıyla gerek tarım ürün-
leri endüstrileri, gerekse ülke toprakla-
rının büyük bir bir bölümünü kaplayan
tarım arazileri bakımından, dünyada
tarım ve gıda tedarikinde önemli bir yer
işgal ettiğinin altını çizdi. Hucuptan,
"Türk tarım ihracatçıları olarak bin-
lerce yıllık tecrübe ve tarihle yoğurul-
muş tarım faaliyetlerimizin; şeffaf, faal,
etkili, sürdürülebilir, güvenilir ve israfı
önleyici nitelikte olarak devam ettiril-
mesini kendimize şiar edindik" 
şeklinde konuştu.Uluslararası Aşçılık
Okulu Direktörlüğü görevi de yapmış

olan Şef Michelle Vietmeier’in 
zengin lif içeriğiyle Amerikan 
damak tadına uygun tariflere sağlıklı
alternatifler sunan Türk bakliyat, hu-
bubat yağlı tohumlar ve mamullerin-
den oluşan tarifler hazırladığı etkinliğe,
ABD’nin en prestijli otellerinin yönetici
şefliğinden Beyaz Saray konuk şefli-
ğine, ABD Senatosu tarafından verilen
‘Chef of the Year - 1995’ ödülüne
kadar kariyerinde pek çok başarı bulu-
nan Şef Lucio Arancibia (CEC, AAC)
Las Vegas Üniversitesi Otel İşletmeci-
liği bölüm başkanı Prof. Joseph Lema,
İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları Yüksek 
Okul Müdürü Dr. Betül Öztürk ile
ABD ve Vegas Bölgesinin önde 
gelen restoran ve otellerinin
işletme ve satın alma müdürleri 
katılım sağladı.
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TürkiYe, "tam kapanma" döneminde geçti
ancak temel ihtiyaçlar ve ekonomide çarkla-
rın dönmesi için bazı iş ve sektörlere yönelik

muafiyet tanındı. DİSK'in araştırmasına göre bu dö-
nemde istihdamın yaklaşık yüzde 61’inin (16,4 milyon)
kapanmadan muaf sektörlerde çalıştığı ortaya çıktı. İs-
tihdamın yaklaşık yüzde 22’si (6 milyon) kapanmadan
kısmen muaf sektörlerde çalışırken kapanma kapsamın-
daki sektörlerde çalışanlar ise istihdamın sadece yüzde
17'lük (4,4 milyon) ksımını oluşturuyor. Temel ihtiyaçla-
rın karşılanması ve ekonomide çarkların dönmesi için
İçişleri Bakanlığı, 43 başlıkta kapanmadan muaf olacak
iş ve sektörlere yönelik genelgeyi de yayımladı. Ancak
DİSK araştırması tam kapanma döneminde Türki-
ye'deki iş gücünün büyük bölümünün çalışmaya devam
edeceğini ortaya koyuyor. DİSK'in TÜİK Hanehalkı İş-
gücü Araştırması 2020 yıllık verilerini kullanarak yaptığı
hesaplamaya göre istihdam edilen toplam 26 milyon
813 kişinin 16 milyon 393 bini "tam” kapanmadan
muaf sektörlerde çalışırken, 4 milyon 447 bini tam ka-
panmadan muaf olmayan sektörlerde çalışıyor. 5 mil-
yon 973 bin kişi ise kapanmadan kısmen muaf
sektörlerde çalışıyor. Böylece istihdamın yüzde 61’i ka-
panma döneminde çalışırken, yüzde 17’si kapanmadan
yararlanabiliyor. Kapanmadan kısmen muaf olanlar ise
yüzde 22 civarında. Dolayısıyla kısmen muaf olan sek-
törlerde çalışanların bir bölümü de eklendiğinde kapan-
madan muaf olan sektörlerde çalışanlar istihdamın
yaklaşık yüzde 70’i civarına yükselebiliyor. DİSK, rapo-
runda verilere yönelik bazı eksiklere de dikkat çekti. Ge-
nelge ekinde yer alan kapanmadan muaf olan işler ve
sektörlerin 43 başlıkta sayıldığını belirten DİSK, "Bu 43
başlıktaki muafiyetlerin kapsamındaki çalışanların sayı-
sının tam olarak saptanması sektörlerin iç dağılımına
ilişkin yeterli bilgi olmaması nedeniyle zorluklar taşı-
maktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TürkiYe İstatistik Kurumu (
TÜİK),2021 yılı ilk çeyreğine
ilişkin turizm gelirleri verilerini

paylaştı. Buna göre turizm geliri Ocak,
Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çey-
rekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
yüzde 40,2 azalarak 2 milyar 452 milyon
213 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep
telefonu dolaşım ve marina hizmet har-
camaları hariç) yüzde 68,8'i yabancı ziya-
retçilerden, yüzde 31,2'si ise yurt dışında
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde
edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel
veya paket tur ile organize etmektedirler.
Bu çeyrekte yapılan harcamaların 2 mil-
yar 296 milyon 854 bin dolar'ını kişisel
harcamalar, 155 milyon 359 bin dolarını
ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu
çeyrekte sağlık harcaması hariç diğer tüm
harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine
göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 4,7
artarken, spor, eğitim, kültür harcaması
yüzde 79,5, paket tur harcamaları (ülke-
mize kalan pay) yüzde 71,0 ve tur hiz-
metleri harcaması yüzde 62,4 azaldı.

Gecelik ortalama 56 dolar

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların

ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt
dışında ikamet eden vatandaşların orta-
lama gecelik harcaması ise 44 dolar oldu.
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı
2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 53,9 azalarak 2
milyon 600 bin 468 kişi oldu. Bunların
yüzde 70,2'sini 1 milyon 826 bin 227 kişi
ile yabancılar, yüzde 29,8'ini ise 774 bin
241 kişi ile yurt dışında ikamet eden va-
tandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı
ziyaretçiler ülkemizi yüzde 54,9 ile en çok
"gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyet-
ler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada
yüzde 23,3 ile "akraba ve arkadaş ziya-
reti", üçüncü sırada ise ile yüzde 8,8 ile "iş
amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)"
yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise
ülkemize yüzde 66,6 ile en çok "akraba ve
arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Yurt
içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret
eden vatandaşlarımızın harcamalarından
oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çey-
reğine göre yüzde 70,2 azalarak 236 mil-
yon 423 bin dolar oldu. Bunun 236
milyon 141 bin dolar'ını kişisel, 282 bin
dolar'ını ise paket tur harcamaları
oluşturdu.

16.3 milyon
kişi mesaide

Propak, Constantia
Flexibles'a satılıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara
yönelik yapılan desteklerin bir ay daha uzatıldığını duyurdu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

İlk çeyrek turizm verileri açıklandı

Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Başkanı Mustafa Terci, Türkiye geneli ABD’ye ihracatın
son 3 yılda yüzde 43 arttığını ifade ederek, "Bitkisel yağlardan, baharatlara, haşhaş susam gibi yağlı tohumlardan şekerli mamullere,
baklagillerden kahveye kadar geniş ürün gamımızla hedefimiz ABD’ye ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.

HEDEF 1 MILYAR DOLAR

Esnafa kira desteği 1 ay daha uzatıldı
TicareT Bakanı Mehmet
Muş, esnaf ve sanatkarlarla
gerçek kişi tacirlere yönelik

yapılan aylık bin lira gelir desteği ile bü-
yükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500
lira olan kira desteğinin süresinin bir ay
daha uzatıldığını duyurdu. “Esnafımıza
destek olmaya devam ediyoruz” ifadele-
rini kullanan Bakan Muş, “Esnaf ve Sa-
natkara Yeni Destek Paketi; korona virüs
salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve

sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik
aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehir-
lerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira
olan kira desteğinin süresi bir ay daha
uzatılmıştır. Söz konusu destekler için
başvurular 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a
kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir.
TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan
Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkar-
lara kullandırılan kredilerin taksit ödeme-
leri 1 Temmuz'a kadar ertelenmiştir”

dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yap-
tığı açıklamada ayrıca, “TESKOMB ve
Halkbank aracılığı ile esnafa kullandırdı-
ğımız kredilerin taksit ödemelerini 1
Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz”
demişti. Erdoğan, “TESKOMB kefaleti
ile kredi kullanan esnaflarımızdan taksit
ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1
milyar lira tutarındaki borcu daha sonra
tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafın-
dan bankaya ödenmiştir” demişti.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ocak-mart dönemi turizm verilerini açıkladı. Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından
oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40.2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Giri-
şim çatısı altında faaliyet gösteren Propak
Ambalaj'ın dünyanın en büyük 3'üncü esnek

ambalaj şirketi Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma
imzalandı. KAP'a da bildirilen 120 Milyon Euro'luk an-
laşmanın ardından, yasal onayların alınmasıyla birlikte
hisse devri gerçekleşecek. Temelleri 1977 yılında atılan
ve özellikle 2017'de Gözde Girişim bünyesine katıldıktan
sonra güçlü bir büyüme gösteren Propak Ambalaj'ın,
dünyanın en büyük 3'üncü esnek ambalaj üreticisi
Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma imzalandı.

Yüzde 70'ini ihraç ediyor

Yıldız Holding'in girişim sermayesi şirketi Gözde Giri-
şim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na
(KAP) yapılan açıklamaya göre, Propak Ambalaj'ın
toplam sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payla-
rının satışı için, Constantia Flexibles ile 120 milyon
Euro işletme değeri üzerinden satış anlaşması imza-
landı. İmzalanan satış anlaşmasının ardından yasal
onayların alınmasıyla birlikte, devir tarihinde hesaplana-
cak hisse bedeli üzerinden satış tamamlanacak. Bu satış
sürecinde, Pragma'dan münhasır finansal danışmanlık
hizmeti alındı. 2017 yılında Yıldız Holding'in girişim
sermayesi şirketi Gözde Girişim'in bünyesine katılan
Propak, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ediyor. 
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T ürkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
cuma namazını kıldığı 

Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi çıkı-
şında basın mensuplarının gün-
deme ilişkin sorularını yanıtladı.
Aşılama sürecinin seyrine ilişkin
bir soru üzerine Erdoğan, "Aşı te-
darikinde ben herhangi bir sıkıntı
yaşayacağımızı kabul etmiyorum.
Şu anda bir defa elimizde zaten
aşımız var, yeteri derecede var.
Rusya'dan şu anda yine yaptığımız
görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah
geliyor, gelecek." diyerek yanıt
verdi. Erdoğan, görüşmelerin ya-
pıldığını, gerekirse Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ile de gö-
rüşme yapacaklarını ifade ederek,
şunları kaydetti: "Yani ben Sayın
Putin ile yapacağımız görüşmeden
de bu işle ilgili çok ciddi bir mik-
tarda Sputnik aşısı inşallah Rus-
ya'dan gelecek. Bu arada Biontech
Almanya'dan onun verilmiş sözü
var, o da inşallah gelecek. Bazı ihti-
maller diyorum çünkü görüşmeyi
henüz yapmadım ama (Çin Devlet
Başkanı) Şi Cinping ile de bizim
önümüzdeki ayın ilk yarısında bu
konuyla ilgili bir görüşmemiz ola-
cak. Oradan da tekrar ciddi bir
miktarda aşının gelmesiyle zaten
bu sayıyı yakalamış olacağız. Yani
ben inşallah fevkalade bir durum
olacağına inanmıyorum."

Aşı üretimi söz konusu

Yerli aşının ne zaman kullanıma
sunulacağına ilişkin soruya da Er-
doğan, yerli aşı konusunda şu
anda üniversitelerin, bazı ilaç fir-
malarının yoğun bir çalışmanın
içerisinde olduklarını belirterek,
"Yani bana öyle geliyor ki onların

bana verdikleri söze dayanarak ko-
nuşuyorum, eylül-ekim gibi onla-
rın üretime geçeceğine
inanıyorum. Üniversitelerimizin
Erciyes gibi, aynı şekilde Anka-
ra'daki üniversitelerimiz onların
çalışmaları var ve büyük ihtimalle
eylül-ekim gibi oralardan da inşal-
lah aşılarımız üretime geçmiş ola-
cak." değerlendirmesinde bulundu.

Rumlar dürüst değil

Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine
ilişkin değerlendirmesi sorulan Er-
doğan, şunları kaydetti: "Ben
Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum,
inanmıyorum, onlar hiçbir zaman
dürüst davranmadılar. Doğru ko-
nuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonra-
sına atıldı. Ben yine bir netice
alınabileceğine ihtimal vermiyo-
rum. Çünkü dürüst değiller. Bun-
lar Bürgenstock Zirvesi'nde yapmış
olduğumuz görüşmede de yalan
söylediler, aldattılar ve onun neti-
cesinde yapılan referanduma da
saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65
evet derken, güney tam aksine bir o
kadar hayır dedi. Bunlar yalancı,
dürüst değil. Şimdi yine aynı şey-
leri yapıyorlar. Geçenlerde biliyor-
sunuz bazı görüşmeler dışişleri
bakanlarımızın arasında yapıldı.
Yine geldiler farklı farklı şeyler söy-
lüyorlar. Dürüst davrandıkları
zaman bizden dürüstlüğü görecek-
ler ama dürüst davranmadıkları
sürece de bunlarla bir anlaşmaya
varmak mümkün değil." Erdoğan,
tam kapanma döneminde İstan-
bul'da kalıp kalmayacağına ilişkin
soru üzerine de, "Şu anda daha
henüz kesin kararımı vermedim
ama buralardayım. En kötü ihti-
malle Türkiye'deyim." dedi. DHA

ASI KONUSUNDA
SIKINTI YOK 3 kişiden 1’i işsiz

tBmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma

Günü için dikkat çeken açıklamalara imza attı. "Türkiye
işçi sınıfı AKP Hükümetleri döneminde sürekli mağdur
edilmiş, haklı talepleri görmezden gelinmiştir!" diyen
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Hamasi nutuklar ile 2023 yılı
hedeflerinden söz edilirken, 2018 yılında 1.797, 2019 yı-
lında 1.736 ve 2020 yılında 2.427 işçi iş cinayetlerinde
yaşamını yitirmiştir. 10 Mart 2021 tarihi itibariyle salgı-
nın birinci yılında (11 Mart 2020-10 Mart 2021) ise
Covid-19 nedeniyle en az 861 işçi (71 kadın, 790 erkek)
hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

İşçiler zorluk içinde

CHP'li Tanrıkulu, açıklamasının devamında şunları kay-
detti: “Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve iş-
sizlik 12 milyon 115 bin! Türkiye’de her 3 kişiden biri
işsiz! Meslek hastalıklarından ölen işçilerle ilgili verilerin
kamuoyundan saklandığı gibi, ayrıca Pandemi süresince
canla başla çalışan ve hayatını da kaybeden sağlık emek-
çilerinin hakları verilmemiştir. Sağlık çalışanları için Co-
rona Virüsün illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı
olarak kabul edilmesi taleplerine ise dönemin Bakanının
"Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul
edelim" ifadesi ile bu iktidarın işçilere ve emekçilere bakış
açısı çok net ortaya konmuştur. Adeta kölelik koşulla-
rında çalışan, buna rağmen asgari yaşam standartlarına
bile sahip olamayan milyonlarca işçi açısından bıçak ke-
miğe dayanmıştır. Bir taraftan Pandemi bir taraftan ise
derinleşen ekonomik kriz akabinde, başta kıdem tazmi-
natı hakkı olmak üzere işçilerin en temel haklarına dahi
göz dikmiş olan iktidar, milyonlarca emekçiye kuru ek-
meği reva görmekte ve işçiler lehine hiçbir düzenlemeye
yönelmemektedir.  Türkiye hızla yoksullaşırken sırça
köşklerinden, saraylarından, tekerleği bile yüzlerce işçi-
nin aylık gelirine denk düşen makam arabalarından, lüks
uçaklarından feragat etmeyen iktidar mensupları, bu
utanç verici koşulları işçilerin sırtından sağlamaktadır.
İşçilerin sendikal haklarını bile yandaş sendikalar üzerin-
den görünmez kılmaya çalışan AKP, yolun sonuna gel-
miştir. 12 Eylül Darbesinin ardından dönemin TİSK
başkanı Halit Narin “bugüne kadar işçiler güldü, artık
sıra bizde” demişti. Taksim’de 1977 katliamında yaşa-
mını yitirenler ile çalışırken yaşamını yitiren emekçilerin
anısı önünde saygıyla eğiliyorum ve rahmet diliyorum!
Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen tüm işçilerin ve
emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü 
kutluyorum!”

Tam kapanma şart oldu
havayoluyla Antalya’ya gelen
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, An-
talya programı kapsamında Vali

Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Görüş-
menin ardından açıklamalarda bulunan Bakan
Koca, şöyle konuştu: “Sadece salgını değil, sal-
gın hizmetlerinin tamamını değerlendiriyoruz.
Antalya’da bugün yerinde incelemelerde bulu-
nup mesai arkadaşlarımızla civar illeri değer-
lendireceğiz.Bu toplantının benzerlerini
önümüzdeki günlerde başka bölgelerde de ya-
pacağız. Genel bir durum değerlendirmesi yap-
tık. Son haftalarda tüm ülkelerde görülen artış
nedeniyle tam kapanmaya geçmek zorunda
kaldık. 2 haftadır uygulanan tedbirlerinin vaka
sayılarını düşürmemesi nedeniyle 17 günlük
kapanmayla hızlı bir düşüş olacağını umuyo-
rum.”

Mücadelemiz devam ediyor

Pandeminin Antalya’daki seyrini Vali Yazıcı’yla
görüştüklerini söyleyen Bakan Koca, “An-
talya’nın sağlık turizmi açısından gelişime açık

bir potansiyeli var. Ne yaparız diye bunu da
görüştük. İhtiyaç duyacağımız farklı yatırımları
görüştük. Gün içinde de çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Burdur ve Isparta da değer-
lendirelecek. 14 aydır büyük mücadele verdiği-
miz pandemide yeni bir pik dönemi yaşadık.
Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanmak
zorunlu oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak
istiyoruz. Vaka oranlarını ve değişim hızlarını
düzenli olarak her hafta yayımlıyoruz. Müca-
delemiz sürüyor” diye konuştu.

Filyasyon çok önemli

Alınan tedbirlerle sayısını ve yükü azaltmayı
hedeflediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, “Filyasyonun önemi büyük. Dünyada
bunu etkin şekilde uygulayan nadir ülkelerden
biriyiz. Antalya’da her biri 3 kişiden oluşan fil-
yasyon ekip sayımız 358. Vaka sayısı Antal-
ya’da son bir haftada yüzde 35 azaldı. Yatak
doluluk oranı yüzde 47.7, yoğun bakım dolu-
luk oranı yüzde 66.3. Son haftada bir yük azal-
ması görüyoruz” dedi. DHA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tan-
rıkulu, 1 Mayıs dolayısıyla yayımla-
dığı mesajında, "Covid-19 etkisiyle
yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik
12 milyon 115 bin! Türkiye’de her 3
kişiden biri işsiz!" bilgisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı
kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var.
Rusya'dan yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki
Hz. Ali Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak için
geldiği Antalya'da valilik binasına ziyarette bulundu. Bakan Koca, "14
aydır büyük mücadele verdiğimiz pandemide yeni bir pik dönemi yaşadık.
Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanmak zorunlu oldu" dedi

Gençlere sahip çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok’ta
çektikleri pasaport videosu nede-

niyle iki gencin gözaltına alınmasını eleş-
tirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler
TikTok'ta espri yaptılar diye, incecik bilekle-
rine kelepçe vurdurdun, medyaya sergilet-
tin... 'Zulmün artsın ki çabuk gidesin' derler
Anadolu'da" yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu
şöyle dedi; "İki genç şaka yapıyorlar. Siz
bunları alıyorsunuz incecik bileklerine ke-
lepçe takıyorsunUZ. Pasaportla adam ka-
çakçılığı yapılacak ve sen kalkacaksın iki

tane fidan gibi çocuğa ‘Neden TikTok’ta
bunu yaptın’ diye ellerine kelepçe vuracak-
sın. Devlet bu mudur ya? Devlette ‘hoşgörü’
denilen bir kavram vardır. ‘Delikanlı’ deriz,
ne demektir? Biraz haşarı demektir. Biraz
kurallara aykırı davranan kişi demektir. Bu
delikanlıyı alıyorsunuz, yerden yere vuruyor-
sunuz, eline kelepçe vuruyorsunuz. Sonra
devlet olarak çok önemli bir görevi yerine
getirmiş sayıyorsunuz. Ya o çocuğu kaybe-
diyorsunuz. Gençler politikacıyla yeri geldi-
ğinde dalga geçecekler, yeri geldiğinde espri
yapacaklar, yeri geldiğinde eleştirecekler. Bir
espri yaptığı için yakala, evlerini bas, ellerine
vur kelepçeyi, televizyoncuları fotoğrafçıları
çağır, gazetelerde, TV’lerde paylaş"

TEDARİKTE 
İYİ DURUMDAYIZ



M altepe'de yaşayan Hakkı
Değirmenci, 1997 yılında
Ayfer Karabacak ile ev-

lendi. Bu evlilikten iki de çocukları
oldu. 2016 yılında çift şiddetli geçim-
sizlik nedeniyle boşandı. 2018 yılının
başında Hakkı Değirmenci bir sabah
yataktan kalktığında yere düştü ve
hastaneye kaldırıldı. Değirmenci'nin
yüksek tansiyon nedeniyle beyninde
pıhtı attığı tespit edildi ve felç kaldı.
Yüzde 97 engelli teşhisi konulan
Hakkı Değirmenci'ye hastanede gece
vardiyasında çalışan eski eşi Ayfer
Karabacak bakmaya başladı. Değir-
menci, daha sonra zaman içinde kar-
deşleriyle anlaşmazlık yaşamaya
başladı. İddiaya göre 2 katlı bir bi-
nada kardeşleriyle yaşayan Hakkı
Değirmenci ile eski eşine, kardeşleri
C.D. ve Ş.D. şiddet uyguladı, tehdit
etti. Değirmenci de karakola giderek
şikayetçi oldu. Kardeşlerinin, eski eşi-
nin kendisine bakmasını engellediğini
öne süren Hakkı Değirmenci, otur-
duğu daireyi de kardeşlerinin elinden
almaya çalıştığını, bu nedenle arala-
rında sürekli anlaşmazlık çıktığını
iddia ediyor. Hakkı Değirmenci ve
eski eşi Ayfer Karabacak, yaşanan-
lara ilişkin Demirören Haber Ajan-

sı'na (DHA) konuştu.

Eşime bakıyorum

Ayfer Karabacak "Eşimle ayrıyız, ben
eşime bakıyorum temizliğini yapıyo-
rum. Felç olduktan sonra mağdur ol-
duğu için ben bakıyorum. Elimi
çekmedim üzerinden" dedi. Eski eşinin
bakımıyla ilgilenen Ayfer Karabacak
"Kardeşleri bize rahatsızlık veriyor, bu-
radan evimi taşıdım. Beni burada iste-
miyorlar, kardeşleri 'eski eşim ölsün'
diye uğraşıyorlar. Ben de ölmesini iste-
miyorum. O ölürse biz de mağdur
olacağımız için ben onun ölmesini is-

temiyorum. Ben elimi çekmedim, ben
elimi çeksem ölür zaten. 'Kardeşleri
ölsün de buralar onlara kalsın' diye sü-
rekli tehdit... Bize silah çektiler. Daha
önce beni burada dövdüler yolda,
mahkemelik olduk" diye konuştu.

Çocuklarım istemiyor

Hakkı Değirmenci'nin kardeşleri tara-
fından darp edildiğini söyleyen Kara-
bacak "Beni de dövdüler çocuğum
kurtardı beni, onlar da korkuyor 'Anne
bir şey olacak gitme sana bir şey yapa-
caklar' diyorlar. Ama ben gece gündüz
gizli gizli geliyorum. Yolda görseler
bana sataşıyorlar, ne yapayım. Ben
çok mağdurum. Eski eşim de mağdur.
Yani biz artık ne yapacağımızı şaşırdık.
Eşimin kardeşleri biri üstte oturuyor,
biri altta oturuyor. İkisi birden saldırı-
yorlar. Ben bunların yüzünden gelemi-
yorum. Benimle uğraşıyorlar, eşimle
uğraşıyorlar. Engelli olduğu için daha
çok uğraşıyorlar. Önceden o kadar uğ-
raşmıyorlardı, kendini koruyordu.
Ölürse buralar ona kalacak biz uzakta.
Buralara sahip çıkamayacağız yani
buraların onlara kalması için uğraşı-
yorlar" dedi.

İkimize birden saldırdı

2 çocuk annesi Karabacak "Eski eşim
'Brandayı al' dedi. Almadı, 'Ben almı-
yorum sen alabiliyorsan al' dedi.
Ondan sonra eski eşim dedi ki 'Zabı-
tayı çağıracağım, sen almazsan zabıta
alır' dedi. 'Sen almazsan zabıtaya aldı-
racağım' dedi. Böyle deyince kardeşi
geldi. Brandaya tekme vurdu, cama
vurdu. Orada sobam vardı, sobama
tekme attı. Kapının pervazını aldı, ka-
fama vurdu. Eşime de vurdu yere ya-
tırdı, bizi bundan mahkemeliğiz zaten"
ifadelerini kullandı.

Bana silah çektiler

Zaman zaman kardeşleri ile park yeri
gibi konularda tartışan Hakkı Değir-
menci "Arabayı kaldır dedim kaldırmı-
yorum' diyerek içeriye gitti. Siz yettiniz'
dedi. Silah aldı ben silahı görünce
hemen uzaklaştım, yanıma geldi bana
vurmaya çalıştı. Mermerimi koparttı
burada" dedi DHA Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1367744)
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, ihaleden sonra tescil
kuruluşlarına yazılacak olan tescil yazılarında; aracın eksik bulunan parçalarının bildirileceği,söz ko-
nusu eksik parçaların yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve
muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde
tescil işlemi yapılmayarak ilgili (alıcı) hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılı-
ğına suç duyurusunda bulunulması hususunun açıkca hatırlatılacağının ilan olunur.  22/03/2021

1.İhale Tarihi : 04/06/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 29/06/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Habipler Mah. Taşocakları Mevkii, Elektrik Trafo arkası 

Sultangazi/İST.(YILMAZ YEDİEMİN OTOPARK) - null null / null
No      Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 20.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

8 1 MAYIS 2021 CUMARTESİ İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

R us edebiyatı büyük yazarlar yetiştir-
miş ve bu yazarlar edebiyat dünya-
sına büyük başyapıtlar

kazandırmıştır. Aleksander Puşkin, Gogol,
Tolstoy, Dostoyevski, Turgenyev ve Ivan 
Gonçarov gibi..

Fakat Ivan Gonçarov ise bu yazarların
biraz daha gölgesinde kalsada eşsiz bir eser
vermiştir. Tolstoy, Oblomov'u 6 kez tekrar tek-
rar okudum diyerek Ivan Gonçarov’ un kale-
mine methiyeler düzmüştür.

İvan Gonçarov 1849’da bir dergide Oblo-
mov’ un Rüyası adlı bir öykü dizisi yayınladı.
Daha sonra 1857’de Oblomov bir roman ola-
rak yayınlandı. Eser Rusya’da iki kere, 1965
ve 1972’de TV filmi olarak uyarlandı.
1966’da ise kısa bir TV dizisi oldu. 1979'da
ise sinema filmi çekildi.

Gonçarov, uzun betimlemeleri ve usta ka-
rakter analizleri birlikte akıcı dili onun ger-
çekten yetenekli bir yazar olduğunu gözler

önüne sermiştir.
Gonçarov ’un kalemi Dostoyevski’den,

Tolstoy’dan, Turgenyev’ den ve Gogol’dan
aşağı kalmıyor. Buna rağmen bu saydığım
isimlere kıyasla Türkiye’de daha az biliniyor,
maalesef hak ettiği değeri görmüyor.

Oblomovluk nedir ?

Aslında her insanın içinde birazda olsa Ob-
lomovluk vardır. Çünkü insan bir makina, bir
robot ve sadece komutlarla çalışan bir varlık
değildir. İç dünyası, duyguları, hayalleri ve
ruhu olan bir varlıktır.

Oblomovluk, sorunların farkındadır, çözü-
mün ne olduğunu da biliyordur. Hayatını de-
ğiştirmek için sürekli birbirinden güzel
planlar yapmaktadır. Fakat o planları uygula-
yamaz. İşte tam olarak oblomovluk böyle 
bir şeydir.

Bazı kitapların yazarlarından daha çok ki-
tabın baş karakterleri popüler olmuş ve kita-

bının yazarının önüne geçmiştir. Oblomov'da
böyle bir eseridir. Ivan Gonçarov'dan çok Ob-
lomov konuşuldu. Hatta oblomovluk olarak
bir kavram olarak lügate bile geçmiştir.

Nitekim, Lenin : “ Rusya üç devrim ge-
çirdi, ama gene de Oblomov’lar kaldı; çünkü
Oblomov’lar yalnız derebeyler, köylüler, ay-
dınlar arasında değil, işçiler, komünistler ara-
sında da vardır. Toplantılarda, komisyonlarda
nasıl çalıştığımıza bakarsanız, eski Oblomov’
un içimizde olduğunu görürsünüz. Onu adam
etmek için daha çok zaman yıkamak, temiz-
lemek, sarsmak, dövmek gerekecektir.”

Gelelim Ivan Gonçarov ‘un kitabındaki Ob-
lomov'a ; İlya İlyiç Oblomov, babasından
kalan arazisini kâhyasına devretmiş ve bü-
yükşehre göçmüş bir kişidir. Burada hiçbir iş

yapmadan köyden gelen parasıyla tembel bir
hayat sürmektedir. Hayatı boyunca hiçbir so-
rumluluk almamış.

Oblomov, her defasında hayatı için planlar,
programlar yapar fakat bir türlü hayata geçi-
remez. Hatta ve hatta aşık olduğu kız olan
Olga'ya olan aşkını bile yaşayamaz. Oblomov-
luk onun hayatını tamamen eline geçirmiş ve
artık tembellikten başkaları tarafından kan-
dırılmaya, dolandırılmaya başlar. Ve ölene
dek İlya İlyiç, oblomovluktan kurtulamaz.

Aslından Oblomov, sanayi devrimini ta-
mamlayamamış, fakat Avrupa ile temas ha-
linde olan, Doğulu olmanın mı yoksa Batılı
olmanın mı geleceğini belirleyeceği konu-
sunda kararsızlıklar içerisindeki Rusya’nın
adeta Doğulu yüzüdür.

Doğu ve Batı insan tipi

Ivan Gonçarov, kitabında oluşturulmuş ol-
duğu karakterler üzerinden Rusya'daki deği-
şimden, halkların sınıflarından, kölelik ve
efendilik sistemi anlatırken aynı zamanda
doğu ve batı insanını da inceliyor. Bir yandan

Rus insanını eleştirip diğer yandan batı insanı
ile kıyaslıyordu.

Zaten kitap, köleliğin kaldırılmasından üç
yıl önce yazılmıştı.

Doğu ve batı insanını kitapta şöyle ifade
etmişti ; “Batıda hayaller gerçekleştirmek
için kurulur, doğuda gerçeklerden kaçmak
için.”

Ştolts , Oblomov'un tam zıddı bir
karakterdir.

Rusya’da doğup büyümüş bir Alman’dır.
Ailesi tarafından Alman geleneklerine uygun
şekilde büyütülmüş küçük yaşta sorumluluk
almaya teşvik edilmiş bir çocuktur. Çocukluk-
larını birlikte geçiren Ştolts ve Oblomov çok
iyi bir dost olmuşlardır. Gonçarov, Ştolts'u
modernist veya kapitalist bir karaktere bürü-
müşken, Oblomov ise feodalizm tiplemesine
büründürmüş diyebiliriz.

Her yönden zengin olan bu şahane romanı
birçok perspektiften değerlendirmek müm-
kündür. Ben bu romanda Feodalizmin karşı-
sındaki kapitalizmin başarısını görüyorum.

İyi çalışmalar dilerim

Bu Oblomov kim?

Maltepe'de yaşayan yüzde 97
bedensel engelli Hakkı

Değirmenci (48), aynı binada
yaşadığı 2 kardeşiyle 

karakolluk oldu. Değirmenci,
oturduğu daireyi

kardeşlerinin elinden almaya
çalıştığını ve fiziksel şiddet
uyguladığını iddia ederek,
“Bu evleri komple benden 

almaya çalışıyor. Ben ölürsem
eşimi ve çocuklarımı buraya
sokmayacak bu eve. Lütfen

bana yardım edin” dedi

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KElAMDAn KAlEME

Örnek No: 25*

34KK5788 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka
Symbol  Joy 1.5 DCI , SR Tipli , K9KC612R138382
Motor No'lu , VF14SRCL450150799 Şasi No'lu , Yakıt
Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi
Beyaz , aracın ön kısmı yanmış, sağlam kalan parçala-
rın sökülmüş olduğu,Dış Mekân Kaporta Boya : Yanan
ve sökülen bir araç  Motor Mekanik Aksamı :YANMIŞ,
Mekanik Parçalar:YANMIŞ El Freni:YANMIŞ Elektrik-
Elektronik Sistemi : Araç içi göstergelerYANMIŞ.İç
Mekân Koltuk : Ön kısım YANMIŞ, kalan kısım muhtevi-
yatı ile beraber SÖKÜLMÜŞ Döşemele: Ön kısım YAN-
MIŞ, kalan kısım muhteviyatı ile beraber SÖKÜLMÜŞ
Konsol Ve Göstergeler  : Araç içi göstergeler muhtevi-
yatı ile beraber YANMIŞ.  Ses Sistemi: Radyo, Teyp ve
Ses sistemleri muhteviyatı ile beraber YANMIŞ Torpido:
YANMIŞ Direksiyon Simidi  : YANMIŞ,Emniyet Kemeri:
Tüm muhteviyatı ile YANMIŞ,Konsol ve Göstergeler :
Tüm muhteviyatı ile beraber YANMIŞ. (Air-Bağ ve sis-
temleri)Aydınlatma ve Işık Sistemi : Tüm muhteviyatı ile
beraber YANMIŞ İç Tavan Ve Yer Döşemeleri : Tüm
muhteviyatı ile beraber YANMIŞ
Dış Tavan: Sağlam ancak yanık izleri var Farlar (Sağ-
Sol): Tüm muhteviyatı ile beraber YANMIŞ,Stoplar
(Sağ-Sol): Tüm muhteviyatı ile beraber YANMIŞ Ayna-
lar (Sağ-Sol) Tüm muhteviyatı ile beraber YANMIŞ
Camlar (Ön-Arka) Ön YANMIŞ arka SAĞLAM  Yan
Kapı ve Camları Tüm muhteviyatı ile beraber SÖKÜL-
MÜŞ Ön Kaput: YANMIŞ  Bagaj Kapısı (Arka): SAĞ-
LAM yer yer vuruklar var.Tamponlar (Ön Arka) Tüm
muhteviyatı ile beraber YANMIŞ Ön PanjurYANMIŞ Ça-
murluklar (Ön-Arka): YANMIŞ Ön kapı(Sağ ve Sol) :
Tüm muhteviyatı ile beraber SÖKÜLMÜŞ Arka
Kapı(Sağ ve Sol) : Tüm muhteviyatı ile beraber SÖ-
KÜLMÜŞ,anahtar ve ruhsatının olmadığı belirtilmiştir.

YARDIM CIGLIGI

Babasından kalan ev mirası konu-
sunda da kardeşleri ile davalık
olan Hakkı Değirmenci "Bu evleri
komple benden almaya çalışıyor.
Ben ölürsem eşimi ve çocuklarımı
buraya sokmayacak bu eve. Vuru-
yor bana, vurmaya çalışıyor. Geldi
yakamdan tuttu. Silkeledi, düşe-
cektim az kalsın beni tuttular" diye
konuştu.

Evimi almak istiyorlar

Vatandaşın
yanındayız
Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla ‘Pandemi Destek Ekibi’ kurdu. Ekiplerle bir araya gelen Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Süreç boyunca vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi

Koronavirüs salgını
sürecinde vatandaşlara
destek olmak amacıyla

Pandemi Destek Ekibi’ni oluşturan
Esenyurt Belediyesi, 43 mahallenin
tamamına hizmet veriyor. Birim;
zabıta, halkla ilişkiler ve ulaştırma
personellerinden oluşan 85 kişilik
ekiple, görev yapıyor. Belediyenin
iletişim kanallarından gelen market
alışverişi, ilaç, sağlık personeli talebi
ve karantinadaki vatandaşların
diğer talepleri bölgedeki ekiplere ile-
tilerek, vatandaşların talepleri karşı-
lanıyor. Sahada görev alan ekiplerle
ilk günlerinde
bir araya gelen
Esenyurt Bele-
diye Başkanı
Kemal Deniz
Bozkurt, Ko-
ronavirüs sal-
gını boyunca

yürüttükleri çalışmalardan dolayı
personellere teşekkür etti. Pandemi
döneminde vatandaşların yanında
olmak için özel bir ekip oluşturduk-
larını söyleyen Başkan Bozkurt,
“Vatandaşlarımızın yanında olmak
için Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz
yönetiminde özel bir ekip oluştur-
duk. Diğer departmanlarda olan ar-
kadaşlar da destek sağlıyor. Bu
yapının işi, evinde ihtiyacı olan her-
hangi bir vatandaş belediyeyi aradı-
ğında ekiplerimiz giderek
vatandaşlarımızın ihtiyacını evle-
rinde karşılayacak; evlerine kadar

hizmet götüre-
cekler. Bu sü-
recin sonuna
kadar da yan-
larında olaca-
ğız” dedi.
SAVAŞ
ATAK

Avcılarlılar yola döküldü
Tam kapanmanın ilk gününde Avcılar ve Küçükçekmece'de
trafikte yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak isteyen
bazı sürücüler ise geri geri giderek trafiği tehlikeye attı

Koronavirüs ile müca-
dele kapsamında dün
19.00'da başlayan tam

kapanma 17 Mayıs saat 05.00'e
kadar sürecek. Kapanmanın ilk gü-
nünde ise Avcılar ve Küçükçekme-
ce'de D-100'de yoğun trafik
yaşanıyor. Hem İstanbul hem
Edirne istikametine polis ekipleri

tarafından kurulan denetim nokta-
larından geçen sürücüler, trafiği ki-
litlemiş durumda. Yoğunluktan
kaçmak isteyen bazı sürücüler ise
trafiği tehlikeye attı. Trafiğe girmek
istemeyen sürücüler, araçlarıyla
geri geri gelerek daha akıcı olan
yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli
kaçışı kameraya yansıdı.

Yaşadıkları zorluğu
anlatan ve belgelerle
birlikte, haklılıklarını

ortaya koyan aile
yardım bekliyor.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, hüküme-
tin Kovid-19 kaynaklı vakaların ve

vefat sayılarının artmasından dolayı aldığı
17 günlük “tam kapanma” süresince al-
dıkları tedbirleri, sunacakları hizmetleri ve
tamamlayacakları çalışmaları İstanbullu-
lara anlattı. Sarıyer Emirgan Korusu’ndan
hemşehrilerine seslenen İmamoğlu, İstan-
bullularla şu bilgileri paylaştı:  

100 bin gıda kolisi

“Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ,
kapama döneminde, konut ve küçük esna-

fın gazını da suyunu da kesmeyecek. Ka-
pama dönemine denk gelen son ödeme
tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar öde-
nebilecek.  Sosyal yardımlarımız, tüm hı-
zıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda
kolisi dağıtımı da başlıyor Zabıtalarımız,
İstanbul’da her alanda olacak. Yaş almış
vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda
yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz za-
bıtasını arayabilirler.

Halk Ekmek çalışacak

Halk Ekmek ve Hamidiye Su, aynı şekilde
çalışmaya ve dağıtıma devam edecek Oto-
büslerimiz, sabah 04.30’dan gece yarısına
kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız,

24 saat boyunca çalışacak. Metro seferle-
rimiz, 06.00-21.00 arası, 15 dakikada bir
sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hat-
ları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir
Hatları, aynı tarifesine devam edecek.  Tıp
merkezlerimiz çalışacak, evde bakım sü-
reçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız
merak etmesin, evlere medikal malzeme
destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek.

Kreşler açık

Bu süreçte ‘Psikolojik Destek Hattımız’ ile
yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 nu-
maralı telefondan, uzman psikologları-
mızdan sabah 09.00-16.00 saatleri
arasında destek alabilirsiniz. Esenyurt ve

Bahçelievler “Yuvamız İstanbul Çocuk
Etkinlik Merkezlerimiz” açık olacak. Sağ-
lık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuk-
larını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize
emanetler.

Çalışmalar bitecek

İstanbul’a yatırımlarımız da sokağa çıkma
yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe
yolları inşaatı, Kurbağlıdere çevre düzen-
lemesi bu süreçte bitirilecek. Ayrıca Ba-
şakşehir Ispartakule’de, çok önemli bir üst
geçit çalışmamız var. Çalışma nedeniyle
yol kapanmıştı.  Yoğun bir çalışmayla, yo-
lumuzu da 17 Mayıs pazartesi günü hiz-
mete açacağız, size hazır hale getireceğiz.”

MÜGE YÜCETÜRK

Kadın girişimcilik
fuarına yoğun ilgi

BM Kadın Birimi’nin (UN Women) düzenlediği
50 ülkeden 500’den fazla katılımcının yer al-
dığı Online Kadın Girişimcilik Fuarı büyük ilgi
gördü. Panellerde dijitalleşme, networking ve
girişimci kadınların birbirine desteğinin önemi
vurgulanırken, farklı ülkelerden kadın girişim-
ler arasında iş birliği arayışları dikkat çekti

30 nisan 2021- Birleşmiş
Milletler Kadın Birimi’nin Av-
rupa ve Orta Asya’daki 12 ül-

keden kadın girişimciyi, yatırımcılar,
şirketler, kadın dernekleri ve mentorlerle
buluşturduğu online Kadın Girişimcilik
Fuarı büyük ilgi ve yüksek katılımla ger-
çekleşti. 3 gün süren Fuar’a 50’ye yakın
ülkeden 500’den fazla kişi katılırken,
200’den fazla kadın girişimci eğitimler
ve network imkanlarından faydalandı.
100’e yakın girişim stantı fuarda yer
aldı. Fuara en çok katılım Kazakistan,
Türkiye ve Kırgızistan’daki girişimler-
den geldi. Konuşmacıların ve girişimci-
lerin dikkat çektikleri ana konular,
kadınların finansmana erişiminin kolay-
laştırılması, network kurma, kadınların
girişimcilik ekosistemine dahil olması-
nın ve kadın girişimcilerin birbirilerine
desteğinin önemi, dijitalleşme ve e-tica-
ret oldu. Yüzlerce kadın girişimci, men-
tor ve özel sektör temsilcileriyle bir
araya geldi ve network buluşmalarında

farklı ülkelerden kadınlar birbirleriyle
iletişime geçme ve işbirliği fırsatı ya-
ratma konusuna büyük ilgi gösterdiler.
Fuarın açılış konuşmalarında, Kovid-19
pandemisinden en çok etkilenen grup
olan kadınların ve özellikle girişimci ka-

dınların desteklenmesi gerektiği vurgu-
landı. Açılış seremonisinde konuşan
BM Kadın Birimi Bölge Direktörü Alia
El-Yassir, Kovid-19 pandemisi önce-
sinde de Avrupa ve Orta Asya bölgesin-
deki kadınların finansal olarak

güvensiz, düşük gelir sahibi ve kayıt dışı
çalıştıklarını, neredeyse hiçbir sosyal
koruması olmadığını hatırlattı. Kovid-
19 sonrasında bu krizden yine en çok
kadınların etkilendiği ve mevcut eşitsiz-
liğin daha da derinleştiğini aktaran El-
Yassir, “Küresel olarak kadınların
işlettiği şirketlerin yüzde 82’si pandemi-
den olumsuz etkilendi. Kendi işinde ça-
lışan kadınların dörtte biri işini kaybetti
ve bölgedeki kadınların neredeyse yarısı
evden çalışıyor. Pandeminin etkilerini
azaltmaya çalışmaya başlamışken,
kadın girişimciliğini artırmak, bu planın
bir parçası olmalı. Kadınların gelirini
güvence altına alacak önlemleri içeren
bir iyileşme, geçim kaynaklarını geniş-
letme ve ekonomiyi güçlendirme fırsat-
ları yaratacaktır. Kadın Girişimcilik
Fuarı ile pandemiden etkilenen kadın-
ları desteklemekten, işlerini, kariyer fır-
satlarını geliştirmelerine yardımcı
olmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz” dedi. DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hazırladığı bir video üzerinden İstanbullulara
seslendi ve 17 günlük “tam kapanma” süresince aldıkları tedbirleri, sunacakları
hizmetleri ve tamamlayacakları çalışmaları anlattı. İGDAŞ ile İSKİ’nin, kapanma
döneminde kesme işlemi yapmayacağını belirten İmamoğlu, sosyal yardım
kapsamında 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımına başlayacaklarını aktardı

Sağlıklı bir İstanbul
İmamoğlu, bilgilendirme konuşmasını, “Her zaman olduğu gibi bu 
dönemde de maddi-manevi, tüm gücümüzle siz değerli İstanbulluların
yanında olmaya devam edeceğiz. Çok daha sağlıklı bir İstanbul ve
Türkiye umuduyla, hepinize iyi günler diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Japonya’nın Kırgızistan Büyükelçisi Shi-
geki Maeda ise, kadınların ev işleri ve
çocuklarla ilgilenirken kendi işleriyle ilgi-
lenme mücadelesinin evrensel olduğunu
ve Japon hükümetinin kadınların iş haya-

tına katılımında cesaretlendirerek kadın-
ları güçlendirmeye destek verdiğini söy-
ledi. Maeda, “Japon hükümeti kadın
girişimciliğini destekleme taahhüdünü
sürdürecektir” ifadelerini kullandı. Fua-

rın ileri aşamalarında BM Kadın Biri-
mi’nin ana ortağı olarak yer alan TÜR-
KONFED’in Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komis-
yonu Başkanı Reyhan Aktar, Kovid-
19’dan dolayı girişimci kadınları
desteklemenin öneminin her zamankin-
den daha fazla olduğunu belirterek,
kadın girişimcilere özel bir destek paketi-

nin eksikliğine vurgu yaptı. Bu eksikliğin
pandemi döneminde kadın girişimcilerin
yaşadığı zorlukları artırdığını belirten
Aktar, “TÜRKONFED olarak, sadece ka-
dınların ekonomide güçlenmesini destek-
lemiyoruz, aynı zamanda kadının hayatın
tüm alanlarına aktif katılımının refah
toplumu olma konusundaki en önemli
araç olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kadına destek sürecek

Eminönü esnafı mutlu
taM kapanma kararının uygulandığı
ilk günde Eminönü'nde kısıtlamadan
muaf esnaf çalışmalarına devam edi-

yor. Esnaf, kısıtlamadan muaf tutulan turistlere
hizmet veriyor. Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında Türkiye genelinde uygulanan 17 Mayıs'a
kadar devam edecek tam kapanma uygulan-
maya başladı. 17 günlük tam kapanma kararının
uygulandığı ilk günde gıda sektöründe faaliyet
gösterip kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler
çalışmalarına devam ediyor. Özellikle turistlerin
yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan
Eminönü'nde esnaf, turistlere hizmet vermek
için dükkanlarını açtı. İşlerinin durgun olmasına
rağmen gıda sektöründe bir eksiklik olmaması
için dükkanlarını açan esnaf, kısıtlamaların ar-
dından normale dönmeyi umut ediyor. Kısıtla-
manın ilk gününde çalışmalarına devam eden
Eminönü esnafı Hasan Öner, ''Sağlığımızın ko-
runması için tedbirlerin alınması gerekiyordu.
Gıda sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için
muafiyetimiz var. Dükkanlarımızı açıyoruz. İşle-
rimiz durgun buna rağmen kısıtlamadan muaf
olan turistlere hizmet veriyoruz. Saat 17.00'a
kadar dükkanlarımız açık. Sağlık her şeyden
önce gelir, tedbirlerle birlikte normalleşmeye
dönmeyi umuyoruz'' dedi.

Kadıköy işçileri andı
YirMi beş yıl önce Kadıköy'de düzen-
lenen 1 Mayıs mitinginde hayatını
kaybeden işçiler Kadıköy'de anıldı.

Anmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı da katıldı. DİSK, KESK, TTB,
TMMOB ve siyasi partiler 1 Mayıs 1996'da Ka-
dıköy'de hayatını kaybeden işçiler için anma et-
kinliği düzenledi. Yaşamını yitirenlerin anısına
karanfiller bırakıldı. 1 Mayıs 1996'da Kadıköy'de
hayatını kaybeden Hasan Albayrak, Dursun
Odabaşı ve Yalçın Levent Hasanpaşa'da düzen-
lenen anma etkinliğinde anıldı. Basın açıklama-
sına CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şer-
dil Dara Odabaşı da katıldı. Basın açıklamasını
okuyan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen
salgın nedeniyle işçilerin ekonomik sorunlarla
karşı karşıya kaldığını belirterek, “Bugün tam ka-
panma diye sundukları önlem paketinde de işçi
sınıfının ve halkın sağlığını ve gelirini değil ser-
mayenin çıkarını korumaya çalışıyorlar. Herkese
aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zo-
runlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalı-
dır” dedi. Gezen'in konuşmasından sonra,
yaşamını yitirenlerin anısına karanfiller bırakıldı.

Sultangazi Belediyesi, vatan-
daşların rahat bir yaz sezonu ge-
çirmesi amacıyla larva, sivrisinek

ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladı.
Su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler
sazlık alanlarda düzenli olarak ilaçlama
çalışması gerçekleştiriliyor. Sultangazi Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya
başlaması ile birlikte yaz aylarının korkulu
rüyası olan sivrisineklerin ilaçlanması için
harekete geçti. Ekipler, sivrisinek, haşere
ve larvaların ilaçlanması için ilçe genelinde
hummalı bir çalışma yürütüyor. İlaçlama

araçları her gün mahalle mahalle dolaşa-
rak cadde ve sokakların ilaçlanmasını sağ-
lıyor. Yaz aylarının rahat geçirilmesi için
larvalarla mücadele büyük önem taşıyor.
Bu yüzden ekipler, ilçe genelinde sinek ve
haşerelerin larvalarını bıraktığı durgun
sular, su birikintileri, sazlık alanlar, dereler,
üstü açık ve kapalı kanalları belirliyor. Ar-
dından bu alanlarda ilaçlama başlatılıyor.
Böceklerin yoğun olduğu kanalizasyon ve
logarlarda da düzenli olarak ilaçlama iş-
lemi gerçekleştiriliyor. İlaçlamanın yaz
boyu etkili olması için çalışmalar düzenli
aralıklarla devam edecek.

Sultangazi ilaçlanıyor

75 bin aileye iftar

Maltepe’de Ramazan ayı boyunca
günlük 2 bin 500 olmak üzere aylık 75
bin kişiye sıcak yemek desteği sunulu-

yor Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi koşulları-
nın hüküm sürdüğü ve son olarak tam
kapanmaya gidileceği bu süreçte halkını yalnız
bırakmadı. Ramazan ayı dolayısıyla her gün ilçe-
nin değişik bir mahallesinde günlük 2 bin 500,
aylık ise 75 bin kişiye yemek, su, tatlı, ekmek ve
ayran dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe beledi-
yesinin Zümrütevler’deki aşevinde hijyenik koşul-
lar altında, gıda mühendislerinin denetiminde ve
gıda tüzüklerine uygun hazırlanan yemekler de
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çalışmalar kapsa-
mında 2021 yılının ilk 4 ayında toplamda 5 bin
630 kişiye sıcak yemek verilirken, kurulan 5 kişilik
ekiple de günde 200, 2014’ün ilk 4 ayında yakla-
şık 35 kişiye kuru gıda ve erzak yardımı yapıldı.
İlçedeki polisler, taksi ve minibüs duraklarına da
her gün 760 adet sıcak yemek dağıtımı yapılır-
ken, ihtiyaç sahibi ve korona hastası 72 aileye
yemek konusunda destek verildi.
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Sputnik V aşısı
için geri sayım
T ürkiye 3'üncü aşısını Rus-

ya’dan alıyor. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca’nın önceki gün

müjdesini verdiği ilk 50 milyon doz
aşının ardından, Rus Gamelya Ensti-
tüsü tarafından geliştirilen Sputnik
V’nin üretimi de artık Türkiye’de ya-
pılacak. Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’nın (MENA) en büyük
biyoteknolojik ilaç firması olarak gös-
terilen CinneGen’in, Türkiye’de 4 yıl
önce 30 milyon Euro yatırımla Çer-
kezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde
kurulan fabrikası, aslında kansere
karşı monoklonal antikorlar üretmek
üzere 2019 yılında açıldı. 2020’nin ilk
aylarında Sağlık Bakanlığı’ndan
dünya standartlarında üretim yapıla-
bileceğine dair uluslararası geçerliliği
olan GMP (Good Manifacturing
Practice) sertifikasını da almayı ba-
şardıklarını anlatan CinnaGen İlaç
kurucu ortağı ve CEO’su Ferhat
Farsi, Uğur Şahin ile benzer bir kaderi
paylaştıklarını söyleyerek, tüm süreci
Demirören Haber Ajansı’na anlattı. 
Farsi, “Aslında 30 yıllık bir biyotekno-
loji firmasıyız. Türkiye'deki faaliyetle-
rimize 2016 yılında başladık ve bu
fabrikanın açılışı 2019 Haziran
ayında oldu. Biz esasen bütün hazır-
lıklarımızı Türkiye'de ilk monoklonal
antikorların üretimi için yapmıştık. 50
kişilik bir (AR-GE) ekibimiz var. Yurt
içinde ve dışında 2 yıldan beri ciddi
eğitimler aldılar biyoteknolojik ürün-
ler konusunda. Aslında geldiğimiz sü-
reci Uğur Şahin hocamın
yaşadıklarına çok benzetiyorum.
Çünkü Uğur hocamız da mRNA
platformunu, aslında kanser tedavisi
için kullanacaktı. Ama kovid pande-
misinden sonra bu platformu kovid
aşısına kanalize etmek durumunda
kaldı. Biz de özellikle kanser tedavi-
sinde monoklonal antikor üretimi için
kendimizi hazırlamıştık. Biyoteknolo-
jide monoklinal antikorlar aslında
daha kompleks moleküller aşılarla kı-
yasladığımızda. Yani daha yüksek tek-
nolojiye ve üretime hazırlanmışken aşı
gündemimize girdi pandemiyle bera-
ber” dedi.

Sıfırdan aşı üretimi yapacağız

Farsi, GMP sertifikasyonu tamamla-
nan tesiste “aşı dolumu” değil sıfır-

dan aşı üretimi yapılacağının altını çi-
zerek, “Şunu belirtmemde yarar var,
biz aşının bütün üretim prosesinin ta-
mamını A'dan Z'ye Türkiye'de, bu te-
sislerde gerçekleştireceğiz. Bundan
gerçekten gurur duyuyorum firmam
adına. Çünkü son derece kompleks
bir üretimi A'dan Z'ye kadar, master
cell line (ana hücre hattı) dahil, biyo-
reaktörler kullanarak Türkiye'de ya-
pacağız. Yani bu bir aşı dolum
faaliyeti değil, özellikle belirtmek isti-
yorum. Vektör bazlı bir adenovirüs
aşıdan bahsediyoruz. Son derece yük-
sek teknoloji ile hazırlanmış, geliştiril-
miş ve hem güvenilirliği hem etkinliği
son derece yüksek, yüzde 90’ın üze-
rinde etkinliği olan dünyadaki ilk 3
aşıdan biri. Kovid 19’daki dünyada ilk
ruhsat alan bu aşıyı Türkiye'de ürete-
cek olmaktan gurur duyuyoruz” şek-
linde konuştu. 

Sertifika sahibiyiz

2020 yılının sonuna doğru, pandemi-
nin başladığı günlerde Sağlık Bakanlı-
ğı’na yaptıkları GMP sertifikasyonu
başvurusunun sonuçlandığını ve
dünya standartlarında üretim yapa-
bilme anlamına gelen, uluslararası ge-

çerliliği olan belgeyi almayı başardık-
larını anlatan Farsi, “Bu, biyoteknolo-
jik ürünlerin üretimi için gerekli olan
bir belge. Ondan sonra kendimizi aşı
üretimine adapte ettikten sonra da
Sağlık Bakanlığı'na tekrar başvurduk
ve çeşitli denetimlerden sonra bu kez
aşı üretimine özel ilave sertifikasyon
yapıldı. Daha sonra da ürün spesifik,
yani Sputnik aşısına özel olarak tek-
rar başvuru yaptık. Onda da ürün
spesifik olarak yani ürüne has olarak
bir GMP sertifikasyonu ilavesi ger-
çekleştirildi” diye konuştu.

Teknolojiye sahip olmak gerek

Aşının Rusya'da, devlet destekli Ga-
melya Enstitüsü tarafından geliştiril-
diğine işaret eden Ferhat Farsi,
sözlerini şöyle sürdürdü: “130 yıllık
ciddi bir enstitü. Çok inovatif aşılarda
imzası olan ciddi bir kurum. Teknoloji
sağlayıcı olarak (onlar) ve teknolojiyi
alan firma olarak (CinnaGen) aynı
dili konuşabilmek çok önemliydi. Aynı
teknolojiye sahip olmak çok önem-
liydi. Geçtiğimiz Mart ayında Rus
yetkililer de buraya geldiler. Tesisi gö-
rünce, personelimizin kalifikasyonunu
görünce, her şeyden emin oldular ve
üretim için bir an önce süreçlere baş-
lamak istediler. Ondan sonra da işler
hızlandı. Aşının teknoloji transferini
gerçekleştirdik. Bu teknoloji transfe-
rinde aşının bütün üretim prosesini,
kalite kontrol ile ilgili bütün dökü-
mantasyonunu alıyorsunuz. Daha da
önemlisi aşı üretiminde, ‘aşının kalbi’
diyebileceğimiz ana hücre hattını,
master cell line’ı da aldık. Ayrıca ade-
novirüs aşısını üretebilmek için ge-
rekli olan virüs tohumlarını da teslim

aldık.”

Dünyanın en güvenlisi

Adenovirüs aşılarının çok bilinen bir
teknoloji olduğunu da belirten Farsi,
bu aşı teknolojisinin 1953 yılından
beri kullanıldığını vurgulayarak,
Sputnik V’nin de bu yöntemle ortaya
çıkarıldığını belirtti. Farsi, şu bilgileri
verdi: “Son derece güvenli bu adeno-
virüslerin (aşıda) kullanımı. İnsanda
herhangi bir hastalığa sebep olmayan
virüsler (vektör), koronavirüsün
önemli ve immün yanıt oluşturabile-
cek fragmanını, genetik yapısını taşı-
yor. Dolayısıyla koronavirüsten de
dolayı herhangi bir hastalık oluş-
turma potansiyeli yok. Aksine güçlü
ve kalıcı bir immün cevap oluşturu-
yor. Bunun için bu aşı dünyanın en
etkili aşıları arasına giriyor. Bu aşının
insan hücresinde ya da genetik yapı-
sında herhangi bir değişikliğe yol aç-
ması da mümkün değil. Zaten bilinen
bir teknoloji. Yıllardan beri kullanılı-
yor çok güvenli bir şekilde. Güvenilir-
liği de etkinliği de çok yüksek bir aşı.
Biz ilaç firması olduğumuz için güve-
nilir ürünleri piyasaya vermek zorun-
dayız. Bunun için de GMP, Good
Manufacturing Practice dediğimiz iyi
imalat koşullarını gösteren kalifikas-
yondan geçmemiz gerekiyordu. Son
derece zor bir şey bu. Türkiye'de Sağ-
lık Bakanlığı'nın standartları, Avrupa
hatta dünya standartlarında ve bu
belgeyi Türkiye'de alabilmek de
büyük bir ayrıcalık. Tabii bunun üze-
rine bir de aşı ile ilgili aşı GMP’sinin
de ilave edilmesi, bütün ekibin ve
bizim için ciddi bir başarı oldu.”
DHA
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DÜZELTME İLANI
TREYLER MOBİL MUTFAK SATIN ALINACAKTIR

KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TREYLER MOBİL MUTFAK SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar veril-
miştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası :2021/240866
1- İdarenin
a) Adresi :HASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY CADDESİ 

NO:2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165425000 - 2164143885
c) Elektronik posta adresi :satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :27.04.2021 - 4350
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :DAMGA - 28.04.2021
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
28/04/2021 tarihli ilanda madde
4.4.1.
Kamu ya da özel sektör için gerçekleştirilen Mobil Sahra Mutfak Aracı, İtfaiye Aracı, Çöp kamyonu, Vidanjör,
Damperli Kamyon, Yol Süpürme Aracı veya Tam Donanımlı Kanal Açma Makinasından herhangi birinin sa-
tışı, dönüşümü yapılan işler benzer iş olarak kabul edilcektir.
yerine
4.4.1.
Kamu ya da özel sektör için gerçekleştirilen Mobil Sahra Mutfak Aracı, İtfaiye Aracı, Yol Süpürme Aracı veya
Tam Donanımlı Kanal Açma Makinasından herhangi birinin satışı, dönüşümü yapılan işler benzer iş olarak
kabul edilecektir.
şeklinde düzenlenmiştir.

Rusların geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretileceği CinnaGen İlaç tesislerini ilk kez DHA
görüntüledi. Aşının önümüzdeki günlerde deneme üretimine başlanacak, ilk numuneleri hem
Rusya hem de Türkiye tarafı inceleyecek. Yaza doğru yüksek hacimli üretimlere geçilecek

Great Place to Work (GPTW)
enstitüsü tarafından her yıl dü-
zenlenen “Türkiye’nin En İyi
İşverenleri” ödül programı, 29
Nisan’da online olarak gerçek-
leşti. Ödül töreninde, Türki-
ye’nin en iyi işverenleri
açıklandı. Türkiye’nin enerji te-
darik şirketlerinden Sepaş
Enerji, ödüle layık bulundu. 
Sepaş Enerji'den yapılan açık-
lamada, Great Place to Work
Recognition programı kapsa-
mında, çalışanların kurum kül-
türüne dair algılarının
ölçüldüğü güven endeksi 
skorunda yüzde 85’lik başarı
yakalandığı ve şirket uygula-
malarının tamamının değerlen-
dirildiği kurum kültürünün
incelenmesi analizlerini de ge-

çerek ödülün sahibi olduğu
kaydedildi. Açıklamada prog-
rama katılan markaların, çalı-
şanlar tarafından güvenilirlik,
saygınlık, hakkaniyet, gurur ve
takım ruhu gibi ana başlıklar
altında değerlendirmeye alın-
dığı bilgisine yer verildi. Katı-
lımcı yönetim, etik, çalışma
ortamı ve adil davranma başta
olmak üzere toplamda 24 farklı
kriterin, değerlendirmelerde
önemli bir yer tuttuğu belirtildi.
Sepaş Enerji, kurum kültürü ve
çalışan memnuniyeti alanla-
rında markaların benimsediği
politikaları tarafsızca incele-
mesi açısından önem taşıyan
‘Great Place to Work” sertifika-
sına sahip olduklarını belirtti.
DHA

Tam kapanmanın ilk gününde
Fatih'te kiraladığı lüks araçla
ehliyetsiz bir şekilde gezen ya-
bancı uyruklu kişiye ve berabe-
rindeki arkadaşına toplamda
11 bin 696 lira ceza kesildi. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı polis ekip-
leri tam kapanmanın ilk gü-
nünde Adnan Menderes
Bulvarı'nda uygulama gerçek-
leştirdi. Uygulamada araçlar
çevrilerek sürücülerin izin ka-
ğıtlarına bakıldı. Sokağa çıkma
kısıtlamasına uymayan araç

sürücülerine cezai işlem uygu-
landı. Kiraladıkları lüks araçla
gezmeye çıkan yabancı uyruklu
Bilal Kellas ve beraberindeki
arkadaşı polis ekiplerince uy-
gulama noktasında durdu-
ruldu. Ekiplerin yaptığı
kontrollerde Bilal Kellas'ın ehli-
yeti ve sokağa çıkma izni olma-
dığı tespit edildi. Bilal Kellas ve
araç sahibine ehliyetsiz araç
kullanımından 2 bin 698'er lira,
sokağa çıkma kısıtlamasına uy-
mamaktan Kellas ve beraberin-
deki arkadaşına 3 bin 150'şer
lira olmak üzere toplamda 11
bin 696 lira para cezası kesildi.

SEPAŞ en
iyisi oldu

Kurala uymadı
cezayı yedi

Aşının geliştirilmesini Gamelya Enstitüsü’nün yaptı-
ğını ancak aşının dünyadaki stratejik anlaşmalarının
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından
organize edildiğini anlatan Farsi, aşının Türkiye’ye
getirilmesinde Sağlık Bakanlığı ile birlikte aylardır
bürokrasi trafiği yürüten Viscoran İlaç A.Ş. ile kendi-
lerinin “partner” olduğunu ifade etti. Farsi, sözlerini
şöyle noktaladı:“RDIF ile üçlü bir anlaşma yapıldı.
Bu anlaşma şu açıdan önemli, bir kere Rusya ile
Türkiye son derece stratejik bir alanda, sağlık ala-
nında bir işbirliği yapacak. Son derece yüksek tekno-
lojiye sahip olan bu aşının teknolojisinin A'dan Z'ye
Türkiye’ye transfer edilmiş olması çok önemli bir
husus. Tabii ki burada ilk üretimlerimiz öncelikle
Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik olacak.
Daha sonra RDIF de o yönde bir karar verirse, çevre

ülkelere İhraç edilmesi söz ko-
nusu olacak. Buradan en az 10-
20 ülkeye aşı ihracatı
yapılabilecek. Yani Türkiye bu-
rada bu bölgenin aşı üretim üssü
olacak. Bu açıdan düşündüğü-
müzde, stratejik bir know how’a
sahip oluyorsunuz. İster istemez

zaman içerisinde optimizasyon çalışmalarıyla kap-
asiteyi de artırmaya yönelik adımlarımız olacak. 30
milyon Euro'luk bir yatırımla bu tesisi Çerkezköy Or-
ganize Sanayi bölgesinde kurduk. Kovid musibeti ile
biyoteknolojik ürünlerin önemi çok daha iyi anlaşıldı
hem devlet, hem de vatandaşlar nezdinde. Önümüz-
deki günlerde deneme üretimleri yapacağız. Ardın-
dan bunları Rusya’ya. Kalite kontrolleri çift taraflı
yapılacak. Yani hem burada (Bakanlık tarafından)
hem de Rusya'da Gameliya Enstitüsü tarafından ya-
pılacak. Daha sonra da yaza doğru, daha büyük ha-
cimli üretimlere başlamış olacağız. Aşının teknoloji
transferi konusunda zamanlama olarak geç kalmış
değiliz. Hızlı ilerleyeceğiz. Yaza doğru inşallah ürün-
leri Türk ilaç piyasasına ve vatandaşlara sunmayı
düşünüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor.”

Rusya – Türkiye ortak işi
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Birleşmiş Milletler Genel Se-
kreteri Guterres, Kıbrıs sorunu-
nun çözümü adına resmi

görüşmelerin başlaması için tarafların ye-
terli ortak zemini bulamadığını belirtti. Bir-
leşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres, Cenevre'de BM öncülü-
ğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler
Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de ka-
tılımıyla 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs
konulu konferansın ardından basına açık-
lamalarda bulundu. Kıbrıslı Türklerin or-
taya koydukları tutumda, Kıbrıs sorununu

çözmeye yönelik yıllardır süren çabaların
çözümsüz kaldığına dikkati çektiklerini
vurgulayan Guterres, buna Crans Monta-
na'nın da dahil olduğunu ifade etti.

İki kesimli federasyon

Antonio Guterres, Kıbrıslı Türklerin iki
toplumlu ve iki kesimli federasyona yönelik
müzakerelerin tükendiğini düşündüğünü
aktararak, "Kıbrıslı Türkler, eşit uluslar-
arası statü ve egemen eşitlik hakkettiğini
düşünüyor ve çözümün birbiriyle iş birliği
yürüten iki devletli çözüm olduğunu savu-

nuyor" diye konuştu. Diğer taraftan Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) delegasyo-
nunun müzakerelere Crans Montana'da
kalındığı yerden devam edilmesi gerektiğini
savunduğunu anımsatan Guterres, onlara
göre de çözümün, siyasi eşitlik temelinde
iki toplumlu ve iki kesimli federasyondan
geçtiğini dile getirdi. Guterres, GKRY'nin
bu çözüm için gerekli BM Güvenlik Kon-
seyi Kararlarının, 2014 Ortak Bildirisinin
ve Crans Montana'da kendisinin ortaya
koyduğu 6 hususun temel alınması gerekti-
ğini belirttiğini aktardı. Yoğun ikili toplan-

tılar ve istişareler yürüttüklerine işaret
eden Guterres, "Takdir edersiniz ki bu
kolay bir toplantı değildi. Çabalarımızın
sonunda Kıbrıs sorununun çözümü
adına resmi görüşmelerin başlaması için
yeterli ortak zemin bulamadık" dedi. An-
tonio Guterres, ancak pes etmediğini,
gündeminin esasen çok basit olduğunu
belirterek, "Gündemim, birlikte barış ve
refah içinde yaşamayı hakeden hem Kıb-
rıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların
güvenliği ve iyiliği için mücadele etmek"
değerlendirmesinde bulundu. 

FranSa’da
darbe bildirisi

Fransa Genelkur-
may Başkanı General
François Lecointre,

Fransız toplumunun "parça-
landığı" konusunda uyaran ve
aşırı sağcı Valeurs Actuelles
dergisinde yayımlanan bildiriyi
imzalayan generallerin ceza
olarak ihraç edilip emekli edil-
mesi ve düşük rütbeli askerlere
de disiplin cezası verilmesi ge-
rektiğini belirtti. Lecointre,
geçtiğimiz hafta yayımlanan ve
kendisine göre "büyük çıkarı
olmayan" bu bildiriyi, 4'ü rüt-
beli subay, 18 muvazzaf aske-
rin imzaladığını belirtti.
Bildiride, aralarında 20 emekli
generalin de bulunduğu yüz-
lerce asker, "İslamcılık" ve
"banliyö orduları" karşısında
"anavatanlarının dağılmasın-
dan" endişe duyduklarını ifade
etti ve askeri darbe çağrışı-
mında bulundu.

Orduların tarafsızlığı esas

Lecointre, "Bunu kabul ede-
mem, çünkü orduların taraf-
sızlığı esastır. Orada aktif
orduya yapılan bu çağrıyı oku-
duğumda şok oldum, bu beni
alt üst etti" ifadelerini kullana-
rak, bu metnin hiçbir şekilde
orduların ruh halini yansıtma-
dığını vurguladı. Lecointre
"Ordu cumhuriyetçidir, siyasal
değildir. Bazılarının iddia ettiği

fantezilerin aksine, sosyal ola-
rak da çok çeşitlidir" dedi.

Orduyu manipüle etme
girişimi 

Genelkurmay Başkanı Lecoin-
tre, "Orduyu manipüle etme
girişimi kabul edilemez. Bu in-
sanlar kendilerini ifade etmek
istiyorlarsa, eski askeri nitelik-
lerini veya rütbelerini vurgula-
madan kendi adlarına
yapsınlar" ifadelerini kullandı.
Lecointre, imzacı generallerin
askeriyeden ihraç edecek bir
prosedür vesilesiyle görevlerin-
den alınıp emekli edilmelerini
talep etti. General Lecointre,
bildiriye imza atan diğer şahıs-
lara da disiplin cezası verilme-
sini istediğini belirterek, "Üç
ordunun genelkurmay başkan-
larıyla birlikte, söz konusu 18
kişinin durumları ve kendile-
rine uygulanacak cezaları ince-
liyoruz" dedi.

Rütbelilere ceza

Lecointre "Niyetim yüksek rüt-
belilerin daha ağır ceza, düşük
olanların daha hafif ceza al-
masıdır" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Florence
Parly ise yaptığı açıklamada,
imzacı askeriye mensuplarının
direkt olarak emekliliğe ayrıl-
masına karar verilmesini iste-
diğini beyan etti. 

Beyaz Saray yetkililerini hedef
alan, 'Havana sendromu' ola-
rak adlandırılan iki gizemli ra-
hatsızlık vakası araştırılıyor.
CNN'in haberine göre, ilk kez
2016'da Küba'da görev yapan
diplomatlarda görülen ve "Ha-
vana sendromu" olarak adlan-
dırılan gizemli rahatsızlığa,
ABD topraklarında da rast-
landı. Kişilerde baş dönmesi
(vertigo) ve uykusuzluk (in-
somniya) gibi semptomlara
yol açan hastalığın, Beyaz Sa-
ray'ın Ellipse adlı kısmında
görev yapan bir Ulusal Güven-
lik Konseyi yetkilisini etkilediği
belirtildi. Bir başka vakaya da
Virginia eyaletinde, köpeğiyle
yürüyen başka bir Beyaz Saray

yetkilisinde rastlandığı akta-
rıldı.CNN'e konuşan bir Beyaz
Saray yetkilisi, Amerikan
kamu görevlilerinin sağlığının
kendileri için öncelik olduğunu
ve söz konusu vakaların detay-
lıca araştırıldığını kaydetti. Ay-
rıca haberde, Pentagon'un söz
konusu olaylar hakkında bu ay
başında Senato ve Temsilciler
Meclisi Silahlı Hizmetler Ko-
mitelerini bilgilendirdiği bildi-
rildi. Kanada'nın Havana
Büyükelçiliğinde görevli perso-
nelde 2017 ilkbaharında "Ha-
vana sendromu" olarak
adlandırılan gizemli rahatsızlı-
ğın yol açtığı baş dönmesi ve
baş ağrısı gibi şikayetler görül-
meye başlanmıştı.

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre,
aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan ve
darbe çağırışımı yapan bildiriyi imzalayan aralarında
emekli generallerinde bulunduğu 18 asker hakkında
cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı

Yeterlİ ortak zemİn bulamadık
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İlk 100 gününde Covid-19’a karşı hızlı aşılama, ekonomik
destek paketleriyle Amerikan halkından puan toplayan
Biden, izlediği dış politika ile “ABD geri döndü” mesajı
verirken Türkiye’ye mesafeli tutumunu korudu

2 0 Ocak'ta ABD başkanlığını
Donald Trump'tan devralan Joe
Biden, görevdeki ilk 100 gü-

nünü tamamladı. Biden,  ABD'nin
eski başkanlarından Franklin Roose-
velt’ten sonra "ülkede en köklü deği-
şime imza atan başkan olma"
iddiasıyla girdiği 3 Kasım 2020'deki
başkanlık seçimini kazandı. DW'nin
haberine göre; Roosevelt 1933’te,
ABD’yi tarihinin en kötü ekonomik
krizinin yaşandığı Büyük Buhran'dan
çıkarma vaadiyle başkan seçilmişti. İlk
üç ayının ardından yaptığı bir radyo
konuşmasında kullandığı “başkanlığı-
nın ilk 100 günü” ifadesi ise Amerikan
siyasi tarihine damgasını vurmuştu. O
günden bu yana, görevlerini yeni üst-
lenen başkanların, ilk 100 gününün
bilançosunu çıkarmak, vaatlerini ye-
rine getirmeye dönük icraatları ve per-
formanslarını değerlendirmek, artık
ABD’nin siyasi gelenekleri arasında
yer alıyor. 30 Nisan Cuma günü, Joe
Biden'ın ilk yüz günü tamamlanmış
oluyor. Peki, ABD’nin yeni başkanı
hangi vaatlerini yerine getirdi?

Trump’tan devraldı

78 yaşındaki Biden, bugüne kadar
ABD'nin başkanlığını üstlenen en
yaşlı siyasetçi konumunda. Üstelik se-
lefi Donald Trump'tan, siyasi ve top-
lumsal kutuplaşmanın derinleştiği,
Covid-19 salgını ve bunun ekonomide
yol açtığı derin sarsıntıların yaşandığı
bir ülkenin yönetimini devraldı.
Biden’ın, gazetecileri tersleyen tavrı ve
her gün sosyal medya paylaşımlarıyla
dünya gündemine damgasını vuran,
diplomasi dilinden uzak üslubuyla
uluslararası gerilim ve krizlere yol
açan Donald Trump'tan görevi dev-
ralmasıyla birlikte, Beyaz Saray’da
yeni bir dönem başladı.

Ülkede "birlik” hedefi

Biden'ın ilk üç ayında, Trump’ın fevri
ve kutuplaştırıcı çıkışlarının aksine,
daha ağır başlı hatta "konvansiyonel"
olarak nitelendirilen bir tarz takın-
ması, Amerikan kamuoyunda olumlu
karşılık bulmuş görünüyor. Pew 
kamuoyu yoklamasına göre,
Cumhuriyetçi seçmenler de dahil,
Amerikalıların yüzde 59'u Biden'ın ilk

üç ayında sergilediği performanstan
memnun. Bu Trump’ın tüm görev sü-
resi boyunca aldığı destek oranından
daha yüksek.

Sakinleştirici bir dil kullanıyor

Tarihçi Doug Brinkley, Biden'ın ağır
gerilim anlarında bile çok sakinleştirici
ve güven telkin edici bir üslubu oldu-
ğunu söylerken, "O kadar empati gös-
tererek, sade bir dille konuşuyor ki,
itiraz etmek imkansızlaşıyor” değer-
lendirmesini yapıyor. Cumhuriyetçi
stratejistlerden Scott Reed de, Bi-
den'ın Beyaz Saray’da “dramaya son
veren çok sempatik bir lider” olduğu
görüşünde. Reed ayrıca Biden’ın ko-
ronavirüs salgını ile mücadeleye
odaklanmada sergilediği liderliğin
sonuç verdiğine vurgu yapıyor.

Aşı sözünü tuttu

Biden, ilk 100 gününde Amerikan
halkını “sağlığına kavuşturma” ve en
az 100 milyon aşı yapılması sözünü
tuttu. 200 milyon doz aşı yapıldı, nü-
fusun yüzde 29'unun, 96 milyon
Amerikalının aşıları tamamlandı, 290
milyon aşının da dağıtımı gerçekleşti-
rildi. ABD, Covid-19 kaynaklı en çok
ölümün olduğu, 572 bin kişinin sal-
gından dolayı hayatını kaybettiği bir
ülke. Ancak gelinen noktada artık
aynı zamanda dünyada nüfusun en
yaygın olarak aşılandığı ülke konu-
munda bulunuyor. Biden görevi dev-
raldığında ABD’de, günde 3 bini
aşkın insan hayatını kaybediyordu.
Bugün ise bir günde hayatını kaybe-
denlerin sayısı 700’ün altına indi. Bu
arada ABD, Trump döneminde ay-
rılma kararı aldığı Dünya Sağlık Ör-
gütü'ne, Biden döneminde yeniden

katıldığını da duyurdu.

İstihdam ve ekonomi vaatleri

Demokrat Partili Biden, ilk haftalarını
büyük ölçüde salgın nedeniyle zora
giren Amerikan ekonomisini canlan-
dırmak ve ülke tarihindeki en büyük
teşvik paketini Kongre’den geçirmeyi
başarmaya harcadı. Kongre’deki
Cumhuriyetçilerin itirazlarına rağ-
men 211’e karşı 220 oyla kabul edi-
len, 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi
Biden’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
Bu arada işsizlik rakamları halen sal-
gın öncesine kıyasla yüksek. Bununla
birlikte Mart ayında 1 milyon kişiye
istihdam sağlandı. Salgınla mücade-
leden sonuç alınmasıyla birlikte işsiz-
liğin azalması bekleniyor.

Göç politikalarında ne değişti?

Bazı Müslüman ülke vatandaşlarına
vize ve seyahat yasağını iptal eden
ABD’nin yeni başkanı, Trump’ın sert
göç politikalarında değişim sözünü
yerine getirmekte ise zorlandı. Biden,
ABD-Meksika sınırındaki duvar in-
şaatını durdurdu. Ancak başkanlığı
ile birlikte sınıra göçmen akını arttı.
Trump döneminde sığınmacıların ge-
lişini engelleyen politikalar ise devam
etti. Biden, bunların sağlık gerekçe-
siyle uygulanmaya devam edildiğini
savunuyor, insan hakları savunucu-
ları ise bu tutumunu eleştiriyor.

İklim hedefleri sözü

ABD Başkanı Biden, “Bu ahlaki ve
ekonomik bir zorunluluktur” diyerek,
Trump yönetiminin geri çekildiği
2015 Paris İklim Anlaşması’na
dönme kararı aldı. Hatta geçen hafta
düzenlediği İklim Zirvesi’nde ülkesi-
nin 2050'ye kadar sıfır karbon emis-
yonu seviyesine ulaşma hedefini
açıkladı.

Dış politikada “Amerika
döndü” mesajı 

Biden, ABD dış politikasında da at-
tığı kararlı adımlarla değişime yol
açtı. Ukrayna ihtilafı nedeniyle Rusya
üzerinde baskıyı artıran, Putin için
"katil” ifadesini kullananan Biden,
yeni yönetimin attığı adımlar ve yap-
tığı açıklamalarla, Çin'e karşı da sert
bir tutum içinde olacağı mesajını
verdi. Transatlantik ittifakını, NA-
TO’yu yeniden güçlendirmeyi, Trump
döneminde hasar alan müttefikleriyle
ilişkilerini onarmayı vaat eden Biden,
bu doğrultuda adımlar attı, Mart
ayındaki AB liderler zirvesine telekon-
ferans yoluyla katılarak Avrupalı
müttefiklerine güçlü işbirliği mesajları
verdi. Biden yine ilk resmi ziyaretini
de Avrupa’ya gerçekleştirecek. Beyaz
Saray, Biden’ın Haziran ayında Brük-
sel'i ziyaret edeceğini, G7, NATO ve
AB zirvelerine katılacağını duyurdu.

Soğukluğun sürdüğü müttefik Türkiye
Joe Biden'ın ilk 100 gününde ilişkileri “onarmak” adına
adım atmadığı, mesafeli tutumunu koruduğu tek ülke
Türkiye oldu. Hatta AKP Hükümeti'nin, ABD'nin Rus-
ya'dan satın aldığı S-400’ler nedeniyle uygulama kararı
aldığı yaptırımlara rağmen, Washington’a yaptığı “yeni
bir sayfa açma" önerisi de karşılık bulmamış görünüyor.
Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a soğuk-

luğunu gizlemiyor. Trump ile yakın ikili diyalogu bulu-
nan Erdoğan’ın, geç de olsa, seçimleri kazanmasından
ötürü gönderdiği tebrik mektubuna Biden’ın yanıt verip
vermediği halen açıklanmadı. Ayrıca Erdoğan’ın yine se-
çimlerden dolayı tebrik etmek için, daha sonra da gö-
reve başlamasından ötürü yapmak istediği görüşme
talebine aylarca yanıt alamadığı belirtiliyor.

Beyaz Saray’da 
‘Havana sendromu’

Fİlİstİn’de seçİmler ertelendİ
Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas, 'Ku-
düs'teki halkımızın se-

çimlere katılımı güvence altına
alınıncaya kadar seçimleri erte-
leme kararı aldık.' dedi. Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas,
İsrail makamlarının işgal altındaki
Doğu Kudüs’te seçimlere izin ver-
memesi durumunda 22 Mayıs’ta
yapılması planlanan Filistin mil-
letvekili seçimlerine gitmeyecekle-
rini söyledi. Abbas, işgal altındaki
Batı Şeria’nın Ramallah kentinde
düzenlenen Filistinli Liderler Top-

lantısında 22 Mayıs’ta yapılması
planlanan seçimlere ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Filistin Devlet
Televizyonunca canlı yayınlanan
konuşmasında Abbas, Tel Aviv
yönetiminin hükümet olmadığı
gerekçesiyle işgal altındaki Doğu
Kudüs’teki Filistin seçimlerine
ilişkin kendilerine bir cevap ver-
mekten kaçındığını belirtti. Abbas,
“Bugün İsrail’den hükümet olma-
dığı için Kudüs’te seçimlerin ya-
pılmasına ilişkin bir cevap
veremeyeceklerine dair
mesajlar aldık.” dedi.
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B esen’in sahnesine Pamela ve Eda
Baba konuk olacak. Türkiye’nin
köklü müzik gruplarından Yeni

Türkü’nün İş Sanat’taki konseri ise Anneler
Günü’nde seyircisi ile buluşacak. Sezonun
son caz konseri ise Sabri Tuluğ Tırpan,
Eylem Pelit, Volkan Öktem, Hamdi Akatay,
Cenk Erdoğan’ın yer aldığı "Almagest
Quintet" ile gerçekleşecek.

YouTube kanalında olacak

İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen
tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk et-
kinlikleri ise 15.00’te yayında olacak. Etkin-
likler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş
Sanat'ın YouTube kanalında ve internet site-
sinde yıl sonuna kadar ücretsiz olarak izle-
nebilecek.

19 Mayıs kutlanıyor

Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsil-
cisi Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile İş Sa-
nat’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’nda bir konserle kutluyor. Kendi
şarkılarının yanı sıra Sattas şarkıları da söy-
leyen Ceza ve Melek Mosso, Sattas’ın sah-
nesine konuk olacak. Konserin ilk gösterimi
saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kana-
lında yapılacak.

Anneler Günü'ne özel konser

Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Yeni
Türkü, Anneler Günü’ne özel bir konserle
seyircisiyle İş Sanat’ta buluşacak. Derya
Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadi-
moğlu (klavye, vokal), Furkan Bilgi (klasik
kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgi-
tar), Serdar Barçın (flüt, saksafon), Bahadır
Tanrıvermiş’in (davul) yer aldığı Yeni Türkü
konseri 9 Mayıs saat 20.30’da yayında ola-
cak. Grubun unutulmaz şarkılarından “Ol-
masa Mektubun”, “Vira Vira” ve “Sezenler
Olmuş”un sahnede hayat bulacağı konser
ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın
YouTube kanalından ve internet sitesinden
izlenebilecek.

Ümit Besen sevenleriyle

Arabesk ve fantezi müziğin öncüsü Ümit
Besen’in Ramazan Bayramı için özel hazır-
ladığı konserine Pamela ve Eda Baba konuk
oluyor. Ümit Besen’in "Nikah Masası" gibi
sevilen şarkılarının seslendirileceği konserin
ilk gösterimi 13 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Caz rüzgarı esecek

İş Sanat’ın pandemi sebebiyle çevrim içi

sürdürdüğü sezonunun son caz konserini
“Almagest Quintet” gerçekleştirecek. Sabri
Tuluğ Tırpan (piyano), Volkan
Öktem (davul), Eylem
Pelit (bas gitar), Hamdi
Akatay (perküsyon) ve
Cenk Erdoğan’ın (gitar,
yaylı tanbur) İş Sanat kon-
seri için bir araya gelerek
oluşturdukları Almagest
Quintet, bu sene aramızdan
ayrılan Chick Corea’nın
eserlerini de seslendirecek.
Konserin ilk gösterimi 7
Mayıs Cuma saat 20.30’da İş
Sanat’ın YouTube kanalında
yapılacak ve yıl boyunca izle-
nebilecek.

Ensemble ile sezon finali

Sezonun açılışını da yapan, ço-
ğunluğu bağımsız çalışan mü-
zisyenlerin oluşturduğu İstanbul
Ensemble yine şef Serdar Yalçın
yönetiminde bu kez kapanışa
imza atıyor. İlk gösterimi 31 Ma-
yıs’ta saat 20.30’da yapılacak
konser yıl boyunca İş Sanat’ın
YouTube kanalında izlenebilecek.

Edip Cansever şiirleri

İş Sanat’ın edebiyatı müzikle bir-
leştiren dinletilerinde bu ay Edip
Cansever şiirleri yer alacak. Atilla
Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet
Birkiye’nin sahneye uyarladığı
“Sevda Bir Ateş Buldu Sende”
başlıklı dinletide şiirleri Tilbe 
Saran, Metin Belgin, Bülent Emin
Yarar ve Hakan Gerçek seslendire-
cek.  Dinletinin ilk gösterimi İş
Sanat’ın YouTube kanalında ve inter-
net sitesinde 10 Mayıs saat 20.30’da
yapılacak.

Eğlence devam ediyor

İş Sanat, Mayıs ayında da pazar gün-
leri saat 15.00’te dünyaca ünlü masal-
ları, çocuklar ve masal seven büyüklerle
buluşturmaya devam edecek. “Tavus
Kuşu ile Bülbül, “Üç Kardeş”, “Ağustos
Böceği ile Karınca” ve “Kurbağa Prens”
masalları İş Sanat’ın YouTube kanalında
ve internet sitesinde yayında olacak. Ler-
zan Pamir’in yönettiği Aslı Tandoğan,
Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandır-
dığı masallar yıl boyunca izlenebilecek.
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Ka-
valcık Mahallesi'nde bulunan ve yıllar
boyunca Türk sinemasına ait 'Kibar

Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve
Sultan Gelin' gibi birçok film ve dizinin çekimleri-
nin yapıldığı tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı,
restore edilerek sinema müzesine dönüştürüle-
cek. Hatay Valiliği tarafından restore edilecek ko-
nağın proje çalışmaları başladı. Çalışmalara
ilişkin bilgi veren Hatay Valisi Rahmi Doğan,
"Geçtiğimiz günlerde konakta incelemelerde bu-
lunduk. Filmdeki halinden eser kalmayan konak,
aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor.
Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan
adeta harabeye dönmüş durumda. Türk sineması-

nın sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı
kaderine terk edemezdik. Konağı şehrimize, ilçe-
mize, sinema sektörüne ve turizme kazandırarak
eski günlerine kavuşmasını amaçladık” dedi.

Turizm noktası olacak

Konağın restore edilecek olmasının kendilerini
mutlu ettiğini söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı
Mehmet Hacıoğlu ise, şunları kaydetti: "Bu konak
yıllar boyunca birçok Türk sinemasına ait film ve
diziye ev sahipliği yaptı. 
Uzun süredir bakımsız ve bazı yerleri zarar gör-
müş durumda. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçe-
mize gelerek bu konağa yaptığı ziyaretin ardından
restore edileceğini söyledi. İlçe halkı ve mahalle

halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Burası
hem Hatay için hem Reyhanlı için çok önemli bir
yer. Burası, başta Kemal Sunal olmak üzere bir-
çok oyuncuya ev sahipliği yapmış bir yapı. İnşal-
lah, yapılacak restorasyonlar neticesinde burası
bir turizm noktası olacak."
Babası Nuri Demir’in tarihi konakta kahyalık yap-
tığını ve kendisinin de burada doğup büyüdüğünü
söyleyen Mahmut Demir, "Rahmetli babam bu-
rada çiftçi Fatih Müderris’in yanında kahyalık
yaptı. Bende burada doğup büyüdüm. Burada bir-
çok film çekildi, biz hep buradaydık. Hatay Valisi
Rahmi Doğan’dan buranın restore edileceği müj-
desini aldık, çok sevindik. İnşallah bu konak eski
güzel günlerine döner” ifadelerine yer verdi.

Tarihi konak sinema müzesi oluyor

İş Sanat, 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı, Ramazan Bayramı ve
Anneler Günü kutlamalarının yer
aldığı mayıs programı içeriklerini
seyircisine sunmaya hazır. 19 Mayıs
Gençlik ve Spor Bayramı’nı Sattas,
Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak
olan İş Sanat, Ramazan Bayramı’nda
ise Ümit Besen’i seyircisiyle
buluşturacak

Türk sinemasının sevilen eserlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye
mekan olan Hatay'daki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı

'ÖZEL Tiyatroların Projelerine Yapıla-
cak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-

melik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, tiyatro sanat se-
zonu, her yılın 15 Ağustos günü ile bir sonraki
yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsaya-
cak. Özel tiyatroların yardım başvuruları her yıl
15 Haziran'da başlayacak, 15 Temmuz'da
sona erecek.

Başvuru için belge

Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru ya-
panlar, bir önceki sanat sezonunda 'tiyatro eleş-
tirmeni ve dramaturg', 'dramatik metin yazarı',
'oyun yazarı', 'dans sanatçısı/dansçı', 'koreograf',
'yapımcı - tiyatro', 'yönetmen', 'anlatıcı', 'tiyatro
oyuncusu', 'pandomim oyuncusu', 'karagöz sa-
natçısı', 'kukla yapımcısı ve oynatıcısı', 'stand up
komedyeni' meslek kodlarında en az bir personel
çalıştırdığına dair SGK İşe Giriş Bildirgesi'ni baş-
vuru belgeleri arasında bulunduracak.

Değerlendirme Komisyonu
oluşturulacak

Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne
miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere,

Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Mü-
dürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Araştırma ve Eği-
tim Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belir-
lenecek birer temsilci ile tiyatro alanından
bireysel başvurular dikkate alınarak Bakanlıkça
belirlenecek dört kişi olmak üzere toplam dokuz
kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komis-
yonu oluşturulacak.

Yaptırımlar uygulanacak

Görev süreleri bir yıl ile sınırlı olacak komisyon
üyeleri, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde tek-
rar görevlendirilebilecek. Komisyon üyeleri de-
ğerlendirme yaptıkları projelerde herhangi bir
unvanla yer alamayacak. Aksi halde değerlen-
dirme yaptığı projede herhangi bir unvanla yer
alan komisyon üyesinin tekrar görevlendirmesi
yapılmamak üzere üyeliği sonlandırılacak ve ilgili
projenin sahibi özel tiyatro için bu Yönetmeliğin
ilgili maddesi uyarınca yaptırımlar uygulanacak.

Değerlendirme yapılacak

Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların pro-
jelerini mevcut ölçütlere ek olarak başvuru sahibi
özel tiyatronun salonunun bulunup bulunma-
dığı, varsa kapasitesi, projede görev alacak icracı

ve yaratıcı sayısı ölçütlerini de göz önünde bu-
lundurarak değerlendirecek.

Tutanaklar ile belgelendirecek 

Özel tiyatrolar, profesyonel kategoride yardım
almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez,
geleneksel kategoride yardım almış ise yardım al-
dıkları projeyi en az 10 kez sergilemekle ve proje-
nin her sergilenmesini resmi kurumların birinden
veya projenin sahnelendiği mekanın yetkilisinden
alınacak tutanaklar ile belgelendirecek.

Her yıl 5 Haziran

Özel tiyatrolar, tutanakların asılları ile basılı mal-
zeme ve materyallerin birer örneklerini ve proje-
nin sahnelenmesi esnasında çekilmiş projenin
tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fo-
toğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital bellekleri
ve harcama belgelerini her yıl 5 Haziran mesai
bitimine kadar bulunduğu ildeki İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğüne iletmekle yükümlü olacak.

Bakan onayı ile belirlenecek 

Asgari oyun sergileme sayıları, salgın, doğal afet,
toplumsal olaylar gibi mücbir sebeplerin mey-
dana gelmesi halinde ülke çapında ya da bölgesel
olarak Bakan onayı ile belirlenecek. 

Tiyatroda sezon değişti

Uçan Süpürge’deyeni tarih
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin
çevrimiçi gösterimleri 27 Mayıs'ta başlarken, açılışı 
4 Haziran'da yapılacak. Filmler, 4 ile 11 Haziran tarihleri
arasında ise açık hava sinemasına konuk olacak

BU YIL 24'üncüsü düzenlenecek olan
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın
Filmleri Festivali'nin tarihlerinde deği-

şikliğe gidilmesine karar verildi. Buna göre festival,
27 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi
gösterimlerini yapacak; 4 Haziran'da açılış töreni
gerçekleştirilecek. 4-11 Haziran tarihleri arasında
ise filmler açık hava sinemasına konuk olacak. 24.
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Festivali'nin
filmlerinin konuk olacağı açık hava sinemaları
Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Cer-
Modern olarak seçildi. Festivalin bu yılki teması
“Araftan Çıkmak” olacak ve
yıl boyunca ilham veren
kadın yönetmen filmleri iz-
leyici karşısına geçecek. 4
Haziran'da düzenlenecek
açılış töreniyle Onur
Ödülleri, Bilge Olgaç Ba-
şarı Ödülleri, Tema Ödül-
leri ve Genç Cadı Ödülü
sahiplerini bulacak ve 
taktir görecek.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'te yapılan 
değişikliğe göre, tiyatro sanat sezonu, her yılın 15 Ağustos günüyle bir sonraki yılın 30 Mayıs günü arasındaki dönemi kapsayacak

YILDIZ ISIMLERLE
TAMAMLAYACAK
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G alatasaray Başkan Adayı Burak
Elmas, mayıs ayında yapılacak olan
başkanlık seçimi öncesi Demirören

Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda
bulundu. Galatasaray tarihinin en kritik baş-
kanlık seçimlerinden biri olacağına dikkat
çeken Elmas, ekibiyle birlikte uzun süredir
çalıştıklarını, amaçlarının iktidar mücadelesi
değil Galatasaray'a çözüm üretmek oldu-
ğuna dikkat çekti. Elmas, "Çözümü birlikte
üretmek adına tüm Galatasaray paydaşla-
rıyla görüşmeler yaptık ve bu önemli yola
çıktık. Bu yola çıkarken sorunları tek tek tes-
pit edip, bu sorunlara çözüm getirebilecek li-
yakat sahibi, kendi hayatlarında bu tür
olayları başarmış Galatasaraylıları bir araya
getirdik. Eylül 2020'den beri de hızlı bir şe-
kilde Galatasaray sorunlarını tespit edip, bu
sorunlara çözüm üretiyoruz. Her günümüzü
seçim olmuş ve işin başına geçmiş gibi yürü-
tüyoruz" diye konuştu.

Zor şartlara mecbur bırakıldık

Bu süreçte ilk kez ve sadece DHA'ya konuşa-
rak ekibinin, hayatlarında birçok kez uluslar-
arası işler yapmış olan bir ekip olduğuna
dikkat çeken Burak Elmas, "Bu tür büyük so-
runları ancak uzun zaman hazırlanarak çö-
zebilirsiniz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve
çözüm üretmeyi planlıyoruz. Galatasaray,
özellikle genel kurul iradesi dışında imzalan-
mış olan Bankalar Birliği sözleşmesiyle zor
şartlara mecbur bırakılmıştır. Biz bunları da
biliyoruz. Tabii ki kolay bir dönem olmaya-
cak ama biz bunları çözecek ve ilave kaynak-
ları üretecek çalışmalarımızı bitirdik"
ifadelerini kullandı.

Koltuklar satılık değildir

Halihazırda 340 milyon liralık bir ilave kay-
nak yaratacak projelerinin olduğunu ifade
eden Elmas, "Fakat bunları koltuk vadiyle
değil, Galatasaray markasını doğru yönete-
cek, bugüne kadar ulaşamadığı çözüm ve
sorunlara ulaşarak yapacağız. Galatasa-
ray'ın koltukları satılık değildir. Galatasaray
iyi yönetilmelidir. Galatasaray koltukları kişi-
lerin cebinden verdiği parayla satılamaz"
açıklamasında bulundu.

Bu dönemde adaylık cesaret ister

Galatasaray'da kim başkan olursa olsun zor
bir dönemde başkan olacağını söyleyen
Elmas, "Geçtiğimiz 3 sene sermaye artışları,
oyuncu satışları, Şampiyonlar Ligi gelirleri,
ilave 120 milyon Euro kaynağı doğru kulla-
nılamamış bir şekilde teslim alacak başkan
olan kişi. İşin enteresan tarafı da yönetim-
deki bazı arkadaşlarımızın, borçların yöneti-
lebilir olduğunu divan kurulumuzdaki beyan
etmiş bazı arkadaşlarımızın, Galatasaray
adaylarını ve bu göreve talip olacakları mali
açıdan külfetlerle korkutmaya çalışmasıdır.
Galatasaray'da zaten böyle bir dönemde
aday olmak Galatasaray'ı çok sevmeyi ve
büyük bir cesaret gerektirir. Galatasaray'ı
çok seviyoruz ve yapılması gerekenleri yap-
mak için geliyoruz. Yapmamız gerekenlerin
farkındayız. Galatasaray'ı böyle zor bir dö-
nemde yalnız bırakacak halimiz yoktu" şek-
linde konuştu.

Olanlara alışık değiliz

Galatasaray'da son dönemde hiç alışık olun-
mayan şekilde insanlara itibar suikastı yapıl-
dığını belirten Burak Elmas, "Galatasaray'da
değerli insanlar göreve gelmesin, aynı kişiler
devam etsin diye algı yapılması alışkanlık
haline geldi. Ben yola çıkarken böyle bir
şeyin içinde asla yer alamayacağımızı, Gala-
tasaray değerleri çerçevesinde yola çıktığı-
mızı ve kimseye bunu yapmayacağımızı
baştan belirterek yola çıktım. Bu süreçte Ga-
latasaray'ı anlamamış, tanımayan, bu tür
yalan yanlış camiamızı kandırmak üzere
üyelerimizin aklıyla alay edercesine birçok
yalan servis edildi. Bu süreçte benle ilgili de
çok yalan söylendi. Benim Galatasaray'dan

bir şey talep etmem söz konusu bile olamaz.
Ben o dönemde geçmiş alacaklarımı bağışla-
dım. Ceza yedim, onu da kendim ödedim.
Yalan belli de yalanı söyleyen ortada yok.
Ben Sayın Mustafa Cengiz'le yola çıktığım
zaman, ben kendisine 4 tane prensip söyle-
dim. Birincisi değerlere sahip çıkmak, ikincisi
futbol takımını korumak, üçüncüsü mayısta
seçim yapmak, dördüncüsü ise aday olacak
kişilere gerekli belgeleri sağlamak, doğru bil-
gileri bilecek aday olması için anlaştık. Kısa
dönem için girmiştim o kritik dönemde.
Benim arzu ettiğim konularla Sayın Mustafa
Cengiz ve ekibinin görüşlerinin çok farklı ol-
duğu ortaya çıktı. Ben doğru bildiğimden
ödün vermediğim için orada da ödün ver-
medim, birtakım konularda çok ciddi fikir
ayrılıklarımız oldu. Ben ilk gün Sayın Mus-
tafa Cengiz'in görevini kabul ettiğimde zaten
boş istifa mektubu verdim. Anlaşmazlıkları-
mız da ortaya çıkınca bu mektubu devreye
sokmasını istedim" dedi.

Dünya değişiyor

20 yıldır aktif görevde olduğunu dile getiren
Elmas, genç olduğu eleştirilerine ise "Galata-
saray'ın bütün detaylarıyla, her operasyo-
nuna girdim çıktım. Galatasaray'ı iyi
biliyorum. 47 yaşındayım, birçok eski başka-
nımızın aday olduğu dönem benim yaşla-
rıma denk gelir. Dünyadaki değişimleri
anlayabilecek, Galatasaray sorunlarını dina-
mik bir şekilde halledebilecek bir ekibin ba-
şarılı olacağına inancım sonsuz. Ekibimizde
de değerli büyüklerimiz var. Bu dönem çok
koşturmak gereken, yeni dünyayı iyi anlamak
gereken, bu vizyonu görebilen ekip olması
lazım. Bu kaygılara katılmıyorum ancak
genç bir ekip bu dinamizmle bunu başarabi-
leceğini düşünüyorum" açıklamasında bu-
lundu.

Çözüm kabiliyeti göstermek gerek

Hedef ve projelerden de bahseden Galatasa-
ray Başkan Adayı Burak Elmas, "100 günlük
bir hedefimiz var. Tüm projeleri 100 güne
bölüp hedef koyduk. Bunu yakında tüm Ga-
latasaraylılarla paylaşacağız. Galatasaray'ın
mevcut geldiği noktada birçok konuda aynı
anda çözebilme kabiliyeti göstermek lazım.
Tüzükteki önemli değişikliklerden tutun da
Kemerburgaz temel atma törenine, Galata-
saray Adası'ndaki hukuki işlemler gibi birçok
konuda aynı anda düğmeye basacağız. Fut-
bol ve diğer şubelerimizin yeniden yapılan-
ması konusunda acil aksiyon alabilecek
yetkin bir grubun aynı anda düğmeye bas-
masını gerektiren ciddiyette bir 100 gün pla-
nımız var" dedi.

Kişilerle uğraşmak yersiz

"Biz dönemsel popülarite için değil Galata-
saray'ın geleceğini garantiye almak ve sürdü-
rebilir yapmak, Galatasaray'ı hak ettiği yere
gelmesi için aday oluyoruz" diyen Burak
Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurumsal-
laşma dahil her şeyin Galatasaray'ın geleceği
için yapılacak. Bütün yaptıklarımızı şeffaf,
hesap vererek çalışacağız. Burada Galatasa-
ray'ın gerçeklerini saptırmadan, üyeleri kan-
dırmadan, geçmişte yapılan hataları
yapmadan devam edeceğiz. Kişilerin bir
resim vermek için yaptığı transferler, sadece

kendi dönemini düşünerek yaptığı hatalar-
dan dolayı bu noktaya geldik. Biz tepki gör-
meye de razıyız. Bizim kişisel kaybımızdan
daha önemlidir Galatasaray. Hatalarını bir
kişiye bağlamak doğru değil, bunları tespit
etmek ve düzeltmek önemli. Problemlere
bakmak yerine kişilere konsantre oluyor her-
kes. Kişilerle uğraşmak problemleri çözmü-
yor, biz problemleri çözeceğiz" diye konuştu.

Belhanda konusunda hata yaptılar

"Mevcut yönetimin imzaladığı Bankalar Bir-
liği anlaşması ciddi bir yönetsel değişim zo-
runluğu getiriyor" diyen Burak Elmas,
"Önümüzdeki 2 sene Galatasaray bütçesini
küçültme zorunluğu getiriyor. Bundan sonra
çok ciddi planlanmış, doğru yönetimle, çok
hassas, mümkünse hiç hata yapılmazsa ba-
şarılı olunur. Bizim bu ekibi kurmamızın ar-
kasında yatan prensip de budur.
Belhanda'nın gönderiliş zamanının çok ha-
talı olduğunu düşünüyorum. Altyapı ve fut-
bol şubesinde görev aldığım için futbolun
dinamiklerini yaşayarak öğrenmiş, bu ko-
nuda başarıları tecrübe etmiş eski bir yöneti-
ciyim. Burada çok daha düzgün,
Galatasaray'a zarar vermeyecek şekilde,
hatta Belhanda'nın da şampiyonluk yolunda
katkısı alınabilecek şekilde yönetilebilirdi.
Her zaman olduğu gibi kişisel egolar öne
çıktı. Muslera durumu ise... Muslera çok de-
ğerli bir Galatasaraylı. Kaptanımız. Yeni bir
sözleşme tabii ki doğru ancak bu sözleşme
Bankalar Birliği anlaşmasının neresinde bu-
lunuyor ona bakmam lazım. Muhakkak ki
bunu göre imzalamışlardır. Muslera'yı tabi ki
destekliyorum, imzalanmasını ancak ta-
kımda bir sürü oyuncu var sözleşmesi sona
erecek. Şimdi siz bu kadar futbolcu varken
birini seçip uzattığınızda takım içindeki hu-
zura nasıl bir etkisi olacağını düşünmek
lazım. Zamanlama, zamanlama, zaman-
lama..." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim yalnız bırakıldı

Teknik direktör Fatih Terim hakkında da ko-
nuşan Elmas, "İlk bu sözleşme lansa edildiği
zaman kimse opsiyondan bahsetmedi. Fatih
hoca söylediğinde öğrendik. Fatih hocamızı
çok severim. Şu anda tabi etik gereği hoca-
mızla görüşmemiz pek mümkün değil. Ben
çok isterim devam etmesini. Kafasında neler
var bilmiyoruz. Ben şuna inanıyorum; doğru
bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam
sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük bir fark ya-
ratır. Ona gerekli ortamı sağlamak ve yap-
ması gerekenleri yapmasının sağlanması
gerekir. Bu Fatih hocaya özel değil, her tek-
nik direktör için geçerlidir. Hiçbir teknik di-
rektör yalnız bırakılamaz. Fatih hoca
genelde kafasındaki söyler. Ben vizyonu-
muzda bir ayrılık olacağına inanmıyorum.
Hocayla devam etmek istiyoruz. Hocayla
konuşmam şık olmaz. Hoca birçok konuda
yalnız bırakıldı ve hocaya karşı samimi olun-

madığını düşünüyorum. Her spor dalında
başarı, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, yöneti-
cisiyle, taraftarıyla birlikte çalışarak elde edi-
lir. Herkes ayrı çalışarak başarı gelmez.
Hocanın zaten mutsuz olduğu aşikar. Bunu
herkesin gördüğünü düşüyorum. Doğru bir
ekiple çok kolay halledilebilecek sıkıntılar ol-
duğuna inanıyorum" açıklamasında bu-
lundu.

Galatasaray futboldan ibaret değil

Galatasaray'ın tüzüğünde kuruluş amacının,
spor dallarında ahlaklı, başarılı sporcular ye-
tiştirerek eğitim vermek olduğunu söyleyen
Elmas, "Galatasaray Kulübü, futbolu ayır-
mamıştır bunların içinden. Galatasaray sa-
dece futboldan ibaret değildir. Galatasaray
bir düşünce biçimidir. Her spor dalında Ga-
latasaray'ın bir misyonu olması ve her spor

dalına gelirine bakılmaksınız aynı önemin
verildiği bir yönetim planlıyoruz. Her şubede
stratejilerimizi hazırladık. Görev bize veril-
diği taktirde Galatasaraylılar, her şubeyle il-
gilenen bir başkan görecekler.
Galatasaray'da basketbol ve voleybol ama-
tör branş olarak görülüyor. Bunlar amatör
branşlar değil. Galatasaray arması taşıyan
profesyonel branşlar bunlar. Bu branşlar bu
durumda olamaz. Galatasaray markasının
her branşta başarı hedefiyle detaylı çalışacak
yola çıkıyoruz. Galatasaray bizim dönemi-
mizde asla, bugün basketbolda yaşadıkları-
mız yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

Tarladan resim çektirmekle olmaz

Kemerburgaz projesi hakkında da önemli
açıklamalar yapan Burak Elmas, şunları
söyledi  "Ne Kemerburgaz'da ne de Ada'da
başlamış herhangi bir proje yok şu an için.
Bir tarlada resim çektirmek, daha sonuçlan-
mış bir davanın bir ayağının sonucu paylaş-
mak, projenin başladığı anlamı taşımaz. Biz
bütün bu projeleri ciddiyetle çalışıyoruz. Biz
kendimizi satmak için değil, Galatasaray'ın
başarısı için çalışıyoruz. Kemerburgaz proje-
sinde çok ciddi detaylı çalıştık. Voleybol,

basketbol, futbol takımlarımızın ayrı ayrı
idman yapabileceği yeterli alanlı bir tesis
planladık. Tek tek oyuncuların kamp yapa-
cağı odalardan antrenman tesislerine, fitness
salonlarına kadar her detay paylaşıldı.
Kulüp binamızı da Kemerburgaz'a taşıyaca-
ğız. Burada üyelerimiz için de sosyal tesis
yapacağız. Burayı Galatasaray'ın evi haline
getireceğiz. Biz Kemerburgaz'a bir ailenin evi
olarak bakıyoruz. Galatasaray ruhunun,
Florya ruhunun, Metin Oktay ruhunun
devam edeceği bir tesis planlıyoruz. Bizim
inşaat planlarımız 25 ay içerisinde burayı ta-
mamen işleme sokmak üzere. Bütün finan-
sal detaylar da hazır. Kulübe herhangi bir
yük gelmeden bütün planlarımızı hazırladık.
Gelir gelmez inşaatımıza hemen başlayaca-
ğız. Bu kadar uzun zaman bir şey duymadı-
ğımız projelerin seçime 1 ay kala lansa
edilmesi biraz garip yani. Dönem içi yapma-
nız gerekenleri, dönem sonu yaparsanız bu
çok samimi gözükmüyor."

Galatasaray olmadan olmaz

Galatasaray'ın Avrupa'da bütün spor dalla-
rın bulunması gerektiğine vurgu yapan
Elmas, "Biliyorsunuz rahmetli Ali Sami Yen
Beyin vizyonu, Türk olmayan takımları yen-
mektir. Aslında yurt dışında rakipleri yen-
mektir. Türk futbolu maalesef çok kötü
yönetiliyor. Bu kötü yönetimin bedelini de
Avrupa'daki tek başarıyı getirmiş Galatasa-
ray ödüyor. Galatasaray'ın hem UEFA da
hem de Türkiye'de futbolun yönetiminde
çok aktif olması, liderlik yapması gerekiyor.
Galatasaray'ın lider olmadığı bir alanda
Türk sporu hiçbir yere gitmez. Bunu geç-
mişte de gördük" dedi.

Futbolun ruhunu öldürdüler

"Bazı elit takımlarla alttaki takımlar arasın-
daki uçurumu arttırdılar" diyen Elmas, "Ga-
latasaray gibi ve Avrupa'daki büyük
markaların bu elit takımlarla rekabet şansını
azalttılar. Burada aslında bir adaleti tekrar
sağlama mecburiyeti var. Bu zaten tüm Av-
rupa'da konuşuluyor. Futbolun ruhunu biraz
öldürdüler. Bugün borçlarını çok fazla arttır-
mış birkaç elit kulübün istediğini yaparak,
diğer kulüplerin başarı şansını azalttılar"
şeklinde konuştu. Yola çıktığında tüm baş-
kan adaylarını, Galatasaray'ın ileri gelenle-
rini ziyaret ettiğine dikkat çeken Elmas,
"Çözüm bulmamız gerektiğini söyledim
fakat onlar çeşitli kaygılarla böyle bir şeye ni-
yetleri olmadıklarını söylediler. O yüzden
yola çıktım. Birleşme son anda olmaz. Bir-
leşmeyi baştan iyi niyetle yapmak gerekir.
Baştan yaptım olmadı ve ben de bu yola çık-
tım. Bu iktidar mücadelesi değil. Kurtuluş
mücadelesi verecek doğru ekibi seçmektir.
Bizim vicdanımız çok rahat. Bize düşen
görev Galatasaraylıları ikna etmek. Galata-
saraylıyı ikna edeceğiz ve en doğru ekibi gö-
revlendireceklerine olan inancım tam" dedi.

Anadolu Efes şansını zora soktu
Anadolu Efes, Turkish Airlines Eu-
roleague play-off çeyrek final serisi
4'üncü maçında İspanya ekibi Real
Madrid'e deplasmanda 82-76
mağlup oldu. Böylece Real Madrid,
seride durumu 2-2'ye getirdi. Serinin

5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İs-
tanbul'da oynanacak. Bu müs-
abakadan galip ayrılan ve seriyi
kazanan takım, Dörtlü Final'e yükse-
lecek. SALON: WiZink Center-
HAKEMLER: Sreten Radovic

(Hırvatistan), Olegs Latisevs
(Letonya), Milan Nedovic
(Slovenya)REAL MADRİD: Alocen
3, Carroll 20, Abalde 7, Tyus 7,
Garuba 24, Causeur, Fernandez 8,
Laprovittola, Reyes, Llull 8, Thomp-

kins 5, TaylorANADOLU EFES:
Micic 9, Simon 6, Beaubois 23, Mo-
erman, Sertaç Şanlı, Larkin 22, Sin-
gleton 5, Anderson 3, Dunston 81.
PERİYOT: 19-13DEVRE: 36-473.
PERİYOT: 57-66
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Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Galatasaray'ın tüzüğündeki kuruluş amacını anlatan

Elmas, “Galatasaray sadece futboldan ibaret değildir. Galatasaray
bir düşünce biçimidir, kültürdür. Her spor dalında Galatasaray'ın

bir misyonu olması ve her spor dalına gelirine bakılmaksınız
aynı önemin verildiği bir yönetim planlıyoruz” dedi
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Fenerbahçe'nin 59 öncesi şampiyon-
luklarıyla ilgili de konuşan Burak
Elmas, "Bu tam anlamıyla suni gün-
demdir. 59 öncesi şampiyonlukların
kabul edilmemesi diye bir şey yok.
Burada amaç farklı bir formatta ka-
zanılan şampiyonluğu, mevcut for-
matta saydırılmak istenmesidir. Her
saçma sapan istek yaratan kişiyle tel-
evizyona çıkıp sohbet ederek Galata-
saray'ı yönetemeyiz. Bu tamamen
saçma sapan, arkasında başka id-
dialar olan, haksız kazanç elde
etmek olan bir denemedir, bir kalkış-
madır. Bu denemenin asla başarılı
olmasına izin vermeyeceğiz" açıkla-
masında bulundu.

Galatasaray'ın içinden geçtiği kritik
dönemin tüm Galatasaraylılar tara-
fından farkına varılması gerektiğini
söyleyen Elmas, "Galatasaray'ın ge-
lecekte nasıl bir Galatasaray olaca-
ğını belirleyecek bir seçim olacak.
Benim Galatasaraylıların doğru ka-
rarı vereceğine inancım ve saygım
sonsuz. Bizler çok güzel düşünce-
lerle, bu zor dönemde elimizi taşın
altına koyduk. Galatasaraylılar da
sorgulamayı yapmalı ve en doğru
kararı vermeleri gerekiyor. Biz so-
nuna kadar Galatasaray'a çözüm
üretmeye devam edeceğiz. Biz asla
pes etmeden, sonuna kadar devam
edeceğiz" dedi. 



K arşılaşmanın ilk yarısında
iki takımda istediği golü
bulamadı. İkinci yarıya

hızlı başlayan Konak Belediyes-
por 49'uncu dakikada kazandığı
penaltı vuruşu Sümeyra ile gole
çevirdi. 1-0 bu golle mağlup du-
ruma düşen Fatih Vatan, maçın
ikinci yarısının genelinde üstün
bir futbol oynamaya başladı.
Maçın 56'ıncı dakikadasında ka-
zanılan penaltı vuruşunu Zelal ile
değerlendiren Fatih vatan skor’u
eşitledi. Karşılaşmada kalan sü-

rede de bi çok gol pozisyonunu
değerlendiremeyen Fatih Vatans-
por, normal süre, uzatma devrele-
rinde de istediği golü
bulamayınca karşılaşma seri pen-
altı atışlarına gitti.

Ezgi’nin günü oldu

Karşılaşmada Normal süre,
uzatma devrelerinin ardından seri
penaltı vuruşlarına geçildi. Fatih
Vatanspor’dah Beyza ve Buse’nin
vuruşlarını kaleci kurtarınca
büyük bir umutsuzluğa düşen

Fatih vatan takımana
hayat veren isim kaleci
Ezgi oldu. Kaleci Ezgi.
Konak Belediyes-
por’dan Sümeyra,
Sinem ve Seval’in vu-
ruşlarını kurtararak ta-
kımını yarı finale taşıdı.
Fatih Vatandan Elif,
Cansu ve Bilge bu vuruş-
larda başarılı olurken, Konak
Belediyespor’dan Ezgi ve
Busem bu vuruşları değerlendirdi.
HABER MERKEZİ
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FATİH VATAN
YARI FINALDE

Turkcell Kadınlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Fatih Vatan, Konak Belediyespor’la karşı karşıya
geldi. Karşılaşmada normal sürede 49'uncu dakikada Sümeyra’nın penaltı golüne 56'ıncı
dakikada Zelal'in penaltı golü ile cevap veren Fatih Vatan, maçın normal
süresini ve uzatmaları beraberlikle tamamladı. Seri penaltı vuruşlarında
ise üstün gelen Fatih Vatan adını yarı finale yazdırdı

Karşılaşmada seri penaltı vuruşları ile adını yarı
finale yazdıran Fatih Vatanspor büyük sevinç ya-
şadı. Fatih Vatanspor’lu oyuncular bu galibiyeti

Grup maçında ayağı talihsiz bir şekilde kırı-
lan seranay’a armağan ettiler. saha

içinde şampiyonluk şarkıları söyleyen
oyunculara teknik heyet ve yö-

neticilerde eşlik etti.

Maç sonu 
Büyük seVinç

Gülen taraf

Turkcell Kadınlar Ligi'nde çeyrek 
finalde ALG, Kayseri Gençler 
birliği takımı ile karyı kaşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında 332üncü
akikada Esther Sunday ve ikinci yarıda
84'üncü dakikada Bassıra Toure ‘in
attığı gollerle ALG adını yarı finale
yazdıran ilk takım oldu
TURKCELL Kadınlar Ligi çeyrek finalinde Kayseri Gençlerbirli-
ği'ni konuk eden ALG rakibi karşısında çokta etkili bir futbol
sergilememesine rağmen ilk yarıda 33. Dakikada Esther Sunday
‘un golü ile öne geçerek rakibi karşısında skor üstünlüğünü eline
geçirdi. Maçın ilk yarısının 1-0 nde kapatan ALG, Maçın ikinci
yarısında da istediği oyunu sergileyelememesine rağmen 84.
Dakikada Bassıra Toure attığı golle farkı ikiye çıkartdı 2-0. Bu
gol aynı zamanda karşılaşmanın skoru oldu. ALG rakibini çey-
rek finalde eleyerek adını yarı finaleye yazdırdı. 

ALG oLdu
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Avrupa’nın en büyük kupasını 4 kez Türkiye'ye getiren VakıfBank
Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final
maçında bugün saat 18.00’de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano
ile karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanması halinde 5’inci
şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi’nin
yeni formatında en çok şampiyon olan takım olmayı da başaracak
CEV Şampiyonlar Ligi’ni 4 kez kazanarak bu kupayı ilk ve en çok
müzesine götüren Türk takımı olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı,
2021 CEV Şampiyonlar Ligi süper Final maçında İtalyan ekibi
ımoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele,
yarın 18.00’de İtalya’nın Verona kentinde bulunan AGsm Forum’da
oynanacak. Daha önce 8 kez finale yükselen ve bu maçların 4’ünü
kazanarak Avrupa’nın en büyüğü olma başarısını gösteren sarı-si-
yahlı ekip, 9’uncu finalinde galibiyete uzanarak 5’inci kez Avrupa’nın
en büyük kupasının sahibi olmayı hedefliyor.CEV Şampiyonlar Li-
gi’nde bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet elde eden Vakıf-
Bank, bu maçlarda toplam 29 set aldı. Avrupa’nın bir numaralı
kupasında bugüne kadar çıktığı 215 karşılaşmada 159 galibiyet elde
eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında kazandığı 4
şampiyonlukla Volley Bergamo ile birlikte bu kupayı en çok kazanan
takım olma başarısını gösterdi. sarı siyahlı ekip, ımoco Volley Co-
negliano karşısında galibiyete uzanıp kupayı kazanması halinde,
Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında en çok şampiyon olan takım
olmayı da başaracak. VakıfBank, FıVB Kulüpler Dünya Şampiyo-
nası’nda da 3 şampiyonluk ile kupayı en çok müzesine götüren
takım konumunda.sOn 11 sEZOnDAKİ 7’nCİ FİnALVakıfBank Kadın
Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’nde son 11 sezonun 10’unda
son 4’te yer aldı. son 4’te yer aldığı her sezon kürsüye çıkmayı ba-
şaran ve bu süreçte 7 kez finale yükselen sarı siyahlılar, İtalyan ra-
kibi ile oynayacağı müsabakayı kazanması halinde toplamda 5’inci
şampiyonluğunu elde edecek. 

VakıfBank
rekor peşinde

Teşekkürler Fenerbahçeli Mesut
AmAsyA’nın Taşova ilçesinde ya-
şayan down sendromlu Efe Şa-
hin’in (10) Fenerbahçe
sevgisinden haberdar olan ünlü
futbolcu mesut Özil, sarı lacivertli
küçük taraftara imzalı formasını
gönderdi. İyilik Hareketi Derneği
Başkanı Kasım Alper Özdemir, Efe

Şahin’in Fenerbahçe sevgisini
mesut Özil'e ileterek imzalı forma-
sını talep etti. Ricayı geri çevirme-
yen Özil, imzaladığı formasını
Şahin’e gönderdi. Babası Fatih
Şahin, yapılan jestten dolayı büyük
mutluluk duyduklarını iletti. Down
sendromlu bir çocuğun hayalini

gerçekleştirilmesinde vesile olduk-
larından mutluluk duyduğunu ifade
eden İyilik Hareketi Derneği Baş-
kanı Kasım Alper Özdemir, “İyilik
Harekatı Derneği olarak çok de-
ğerli kardeşim ve Efe’nin ve ailesi-
nin bir talebi vardı. Fenerbahçe’nin
imzalı formaları ve mesut Özil’e

ulaşmak. Bizde bunun için Özil’e
ulaştık. Buradan mesut Özil ve eki-
bine çok teşekkür ediyorum. Onlar
bizi kırmadılar. Böyle güzel küçük
bir çocuğun, minik kahramanın ha-
yallerini gerçek ettiler. O da çok
mutlu oldu. Biz de çok mutlu
olduk” diye konuştu.
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Jennifer Lopez’in 20 yıl önce (2001)
çıkan 'Love Don’t Cost a Thing' şarkı-
sının koreografisini 'Dünya Dans Gü-
nü’ne özel olarak yeniden canlandırdı.
Bir süredir Dans Fabrika’nın kurucusu
Ömer Yeşilbaş’tan dans dersleri alan
İrem Derici’ye video da 6 erkek dansçı
eşlik etti. Amerikalı koreograf Darrin
Dewitt Henson’e ait olan hip-hop dans
koreografisini İrem Derici’nin yakın
dostu Murat Joker çekti. Pandemi biter
bitmez şovlarını sahnesine taşımak is-
tediğini söyleyen İrem Derici, “Dünya
starlarından eksiğimiz yok; fazlamız
var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni
bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kur-
tulup, konserler başladığında elalem
sahne şovunu görecekler' dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
dolayısıyla mesaj yayınladı. Yüksel, “İşçilerimizin adalet ve hak arayışına
dayanan bu tarihi mücadele, günümüzde de devam etmektedir. Yerel yöneti-
ciler olarak bizler de her zaman bu mücadelenin destekçisi, olacağız” dedi
Yüksel mesajında, “Tarih boyunca, tüm
dünyada ekonomik ve toplumsal refah
seviyesi işçilerimizin, emekçilerimizin
omuzları üzerinde yükselmiştir. Özünde
işçilerimizin adalet ve hak arayışına da-
yanan bu tarihi mücadele, günümüzde
de devam etmektedir. Yerel yöneticiler
olarak bizler de her zaman bu mücadele-
nin destekçisi, işçi haklarının savunucusu
ve koruyucusu olmayı sürdüreceğiz.
İçinde bulunduğumuz zor günlerde
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere
farklı meslek dallarından birçok yurttaşı-
mız, emeğin, alın terinin değerini, pan-
demi ile mücadeleye katarak hepimize
güç ve moral kazandırmıştır. Hepsine

minnettarız ilçemizde de komşularımızı
pandeminin etkilerinden korumak adına
çaba gösteren çalışma arkadaşlarımıza,
özverili çalışmaları için ne kadar teşekkür
etsek azdır.

1 Mayıs'ı kutladı

Bu duygu ve düşüncelerimle, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü'nün ülke-
mizde birliğin beraberliğin artmasına ve-
sile olmasını, dayanışma ve huzur içinde
geçmesini diliyorum. Çalışma arkadaşla-
rımızın nezdinde tüm işçilerimizin,
emekçilerimizin, yurttaşlarımızın Emek
ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum”
ifadelerini kullandı. DİLEK BOZKURT

ıBB enerjısını
yenıleyecek

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
28 Nisan tarihinde “ Avrupa Birliği
(AB) Ufuk 2020” programı kapsa-

mında, “Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı
Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Ve-
rimli Enerji Çağrı Başlığı” için yaptığı “pro-
cuRe projesi başvurusunun sonucu olumlu
bir şekilde sonuçlandı. Aralarında Barse-
lona (İspanya), Nürnberg (Almanya), Ve-
lenje (Slovenya), El’ad (İsrail) Porto
(Portekiz) gibi şehirlerin bulunduğu proje
kapsamında; ilgili belediyeler seçtikleri bina-
ların mevcut ısıtma, havalandırma vb. sis-
temleri yenilenebilir enerjiye dönüştürecek.

İBB ilk olarak, Davutpaşa’da yer alan
İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulunu
proje kapsamına aldı.

Hedef yüzde 18 bina

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Park
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof.
Dr. Çağatay Seçkin, projenin İBB’nin yeni-
lenebilir enerjiye dönüşüm hedefleri için çok
önemli olduğunu vurguladı. Seçkin, şunları
kaydetti: “İBB’de mevcut binaların, yenile-
nebilir enerji ile kullanım oranları binde üç
civarındaydı. Biz yenilenebilir enerjiye dön-
üştürülebilecek bina sayımızı 2024’te yüzde
18’e çıkrama hedefimizi koyduk. Bu gerçek-
leştirirken sadece belediyenin ya da devletin

kaynakları dışında, mümkün oldukça ulus-
lararası projelerden destek amacıyla da yola
çıkmıştık. “procuRe” projesi de o fonlardan
bir tanesi.”

2024'te açılışı gerçekleştirilecek

Projenin, açılış tarihi hakkında da bilgiler
paylaşan Seçkin, projenin üç fazda gerçek-
leşeceğini paylaştı. Planlamaya göre, şehir-
ler 2021’in Nisan ve Mayıs aylarında proje
kamuoyuna ve yatırımcılara tanıtacak.
Ekim ayında gerçekleşecek ihale sürecinin
ardından, 2022’de projelerin prototiplerinin
oluşturulacak. 2024’te ise binalar yenilene-
bilir enerji sistemi ile faaliyetlerine 
başlayacak.

MÜGE YÜCETÜRK

Mevcut binalarında yenilenebilir enerjiye dönüşümünü sağalacak “procuRe projesi”inden
İBB’ye güzel haber geldi. İstanbul’un da aralarında bulunduğu altı şehir için 8 milyon avroluk
AB fonu başvurusu kabul edildi. İBB, yenilenebilir enerjinin ilk adımını İSMEK okulunda atacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 28 Nisan tarihinde “ Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020” programı
kapsamında, “Düşük Karbonlu, İklime Dayanıklı Gelecek Oluşturma: Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji
Çağrı Başlığı” için yaptığı “procuRe projesi başvurusunun sonucu olumlu bir şekilde sonuçlandı. 

irem derici’den
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işçilerin
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10 bin aileye gıda yardımı
Pandemi nedeniyle bu yıl sokak iftarları dü-
zenleyemeyen Bayrampaşa Belediyesi, Rama-
zan’ın başladığı günden bu yana, ilçede
yaşayan dar gelirli toplam 10 bin aileye gıda
yardımında bulundu. Bayrampaşa Belediyesi,
Ramazan’ın başladığı günden bu yana, ilçede
yaşayan ihtiyaç sahipleri ile pandemiden eko-
nomik olarak olumsuz etkilenen toplam 10
bin aileye gıda yardımı yaptı. Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından hijyen kuralla-
rına uygun olarak büyük bir özenle hazırlanan
gıda kolileri, önceden belirlenen adreslere be-
lediye ekiplerince teslim edildi. Yardımlarla il-

gili bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner, “Bu yıl koronavirüs sal-
gınından dolayı maalesef komşularımızla iftar
ve gönül sofralarımızda buluşamadık. Suyu-
muzu, ekmeğimizi ve en önemlisi de dostlu-
ğumuzu onlarla paylaşamadık. Ancak
Ramazanın bereketini komşularımızla paylaş-
mak ve gönül belediyeciliğimiz ile gönüller
yapmak için dar gelirli ailelerimize gıda kolile-
rini ulaştırdık. Bizler halkımızın hizmetkârı ol-
maya, darda ve zorda kalanlara yardım
elimizi uzatmaya devam edeceğiz.” dedi.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

KüçüKçeKmece halKla yan yana
Küçükçekmece Belediyesi, 17 günlük tam kapanma
sürecinde Küçükçekmeceli vatandaşları yalnız bı-
rakmayacak.  29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsa-
yan tam kapanma sürecinde Küçükçekmece
Belediyesi, İletişim Merkezi, Zabıta ekipleri ve Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm
birimleriyle vatandaşa hizmet verecek. Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, “Pandemi tedbirleri kapsamında
uygulanacak tam kapanma sürecinde vatandaşları-
mızın yanında olmaya ve onlar için çalışmaya

devam edeceğiz. Hemşehrilerim gönüllerini ferah
tutsun. Ekiplerimizle her gün sizlere destek olmayı
sürdüreceğiz. Temenni ediyorum ki 17 gün sonra
daha sağlıklı bir sürece girmiş olacağız. Bu süreçte
ilçe sakinlerimize gösterecekleri duyarlılık ve hassa-
siyet için teşekkür ederim” dedi. Küçükçekmece ilçe-
sinde ikamet eden vatandaşlar, 444 4 360 numaralı
telefondan ya da sosyal medya hesaplarından Kü-
çükçekmece Belediyesi’ne ulaşarak, istek, talep ve 
şikâyetlerini iletebilirler. YAKUP TEZCAN


