
İBB, kent genelinde işletmesini şehit
yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim

yurttaşlara verdiği 60 yeni İHE büfesini 
kurmaya başladı. İBB'den yapılan açıkla-
mada bu sayının 142’ye çıkarılacağı 
belirtildi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya
hesaplarından konu hakkında yaptığı 
duyuruda büfelerin kurulacağını noktaları
yoksulluk haritasına göre saptadıklarını 
vurguladı. İHE Genel Müdürü Okan Gedik
de “Burada belirlenen isimlerle tek tek te-
masa geçip, sözleşmelerimizi yapıp, büfele-
rimizi kurmaya başlıyoruz” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 5
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Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz ilçede hayvancılık

yapan kişilerle bir araya geldi. Hay-
vancıların, dertlerini, sorunlarını ve ta-
leplerini dinlediklerini belirten Yılmaz,
“En önemli istekleri olan ve yapmayı
planladığımız hayvan satış yeri, mez-
bahane, kurban satış ve kesim yeri gibi
konuları ele alarak fikir alışverişinde
bulunduk. Hep birlikte el ele vererek
daha modern, daha sağlıklı ve daha
kullanışlı tesisler inşa edeceğiz. Bu
yöndeki istişare toplantılarımızı da
sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. 
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Kasımpaşa'da bulunan Divanhane
Eski Karakol Binası, İBB’nin ayakta

kalması için verdiği mücadeleye rağmen
kurtarılamadı. İBB’nin 12 Mart’ta yargı 
sürecini başlattığı yıkım, dün gece gerçek-
leştirildi. Yıkıma tepki gösteren CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
“İhya etmekten anladıkları buymuş. Tarihi
Kasımpaşa Divanhanesi Karakolu bir gece
yarısı operasyonuyla yıkıldı, koskoca bir
tarih yok edildi” dedi. I SAYFA 8
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YILMAZ, HALKLA İÇ İÇE

Hayvancıların 
derdini dinledi

TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top TBMM'deki oylama geri-

limi hakkında, “Burada arkadaşlar
Meclis iradesi bağlamında tartışma-
larını manipülatif olarak görüyorum”
dedi. Şentop ayrıca CHP Grup Baş-
kanvekili Özgür Özel'in sözleri üze-
rine, “Kendisine bir konuşurken
aynaya bakmasını öneriyorum. Mec-

lis Başkanı ola-
rak daha fazla
seviyeyi düşür-
mek istemem
ama bu işi çok
daha iyi yapabi-
leceğimi ifade
etmek isterim;
pişman ederim”
ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 7
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ŞENTOP, ÇOK SERT!

Özgür Özel’i 
pişman ederim
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SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Vatandaş

SAYFA 4Utku KIZILTAN

Elektromanyetik 
radyasyon...

Sağlık Bakanlığı'nın gaze-
tecilere yönelik aşı takvi-

minde basın kartı olan gazeteciler
öncelikli sayıldı. Basın kartı olma-
yan, kartı iptal edilmiş olan gaze-
teciler ise aşıdan muaf tutuldu.
İnternet medyasında çalışan gaze-
teciler ile basın kartı iptal edilen
gazetecilere yapılan bu ayrımcı-
lığa tepki gösteren Türk Sağlık
Sen Başkanı Önder Kahveci,

“Meslek gruplarının bir bütün
olarak aşılama faaliyetlerine dahil
edilmesi gereklidir. Bu temel has-
sasiyet olmalıdır. Gazeteci
arkadaşlar arasında ayrımın
doğru olmadığını düşünüyo-
ruz. Gazetecilik yaparken
nasıl eşit koşullardaysalar,
aşılama konusunda da öyle
olmalılar. Bu eşitliğin sağlan-
ması lazım” diye konuştu. 
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GAZETECiLER ARASINDA 
AYRIM DOĞRU DEĞiL

İstanbul Gazeteciler 
Derneği (İGD) Yönetim

Kurulu ise yağtığı açıklamada,
alınan kararın eksik olduğunu
belirtti. “Gazeteciler görevleri
uğruna hayatını riske atan ve
kamu yararına çalışan bir
mesleğin mensuplarıdır.
Ancak basın kartı olmayan
basın çalışanlarının, genç 
gazeteci meslektaşlarımızın

da bu sisteme dahil edilmesi 
şarttır” denilen açıklamada,
“Meslek örgütleri sahada çalışan,
basın kartı olmayan meslektaşla-
rımız için de referans kaynağı 
olarak alınmalı, aşı listeleri mes-
lek örgütlerinden talep edilmeli-
dir. Cumhurbaşkanlığı, İletişim
Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na
çağrılarımızı yineleyeceğiz”
ifadelerine yer verildi. I SAYFA 9
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GAZETECiLERE iSTiSNASIZ 
AŞI YAPILMALIDIR

Sağlık Bakanlığı 
gazetecilere aşı 
önceliği getirdi. 
Ancak aşı için 
akreditasyon ve basın
kartı şartı konuldu.
Konuya ilişkin
Damga'ya konuşan 
Türk Sağlık-Sen Genel
Başkanı Önder Kahveci,
“Gazetecilik yaparken
eşitler de aşı yaparken
neden eşit değiller?”
diye sordu. İGD'den
yapılan açıklamada ise
“Basın kartı olmayan
basın çalışanlarının,
genç gazeteci
meslektaşlarımızın da
bu sisteme dahil
edilmesi şarttır” 
çağrısı yapıldı

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

Mustafa Şentop

MHP lideri Bahçeli’nin Ana-
yasa Mahkemesi’nin kapatıl-

ması yönündeki çağrısına ilişkin
olarak İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, “Son hadiselere 
baktığımı zaman ben kendisinin bir
yakın arkadaşının kız kardeşi olarak,

kendisini evine
dönmeye davet
ediyorum.
Çünkü yorgun
olduğunu anla-
dım. Biraz tefek-
küre ve evinde
dinlenmeye
davet ediyorum”
çağrısında 
bulundu. 
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“EVİNE DÖN BAHÇELİ”

Bu kez Akşener
çağrıda bulundu

Meral Akşener

CHP İstanbul Milletvekili
Turan Aydoğan, Kanal İstan-

bul Projesi'nde yapılan son Çevre
Düzenleme Planını Meclis günde-
mine taşıdı. Aydoğan, “Beton 
Kanal projesinin kimlere rant kapısı
olduğunu araştırmak bizim boynu-
muzun borcu” dedi. Arazi el değiş-
tirmelerinin Meclis Araştırma
Komisyonu kurularak araştırılması

gerektiğini ifade
eden Aydoğan,
“Yine anlaşılıyor
ki bu ‘Beton
Kanal’ birilerini
ihya etme pro-
jesi olup İstan-
bul'u parsel
parsel satma
operasyonudur”
diye konuştu. 
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İstanbul Boğazı'ndan
makine arızası yapıp

sürüklenen gemi kıyıya
1 metre kala durabildi. 
Kıyı Emniyeti römorkörleri
tarafından kurtarılan gemi
Ahırkapı açıklarına demirledi. 
Vali Ali Yerlikaya, Boğaz'daki
gemi arızasıyla ilgili, “İstan-
bul Boğazı'nda bugün önemli
bir kaza tehlikesi atlattık”
dedi. I SAYFA 5
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BETON KANAL ELEŞTİRİSİ

Kanal İstanbul 
rant projesidir!

Turan Aydoğan

İBB’DEN POZİTİF AYRIMCILIK!

AsIDA KART
AYRIMCILIgI

HEyEt DEğişti
DAVA ERtELEnDi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu
hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 7'şer yıla
kadar hapis cezası istemiyle açılan ve Yargıtay'dan dönen
davada, heyet değişikliği nedeniyle duruşma ertelendi.
Ekrem İmamoğlu yargılama aşamasındaki savun-
masında, “Her şey projeye ve mevzuata uygun 

yapılmıştır. İskanı alınmıştır. İşimizi yasalara
uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç 
nedeniyle bu dava açılmıştır. Suçlamaları
kabul etmiyorum” demişti. I SAYFA 5
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Koskoca bir tarih
ansızın yok edildi

Ekrem İmamoğlu

Canan 
Kaftancıoğlu

İstanbul Arel Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Pınar Akkuş,

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürü Muazzez 
Akbaba ile Kadın Dayanışma Mer-
kezi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve
Hanlı’yı ağırladı. Akbaba, 1 ay içeri-
sinde 5 bine yakın yardım talebi aldık-
larını belirterek, “Her gelenin tapu
sorgulamalarını yaptık ve bunlar üze-
rinden eleyerek insanlara doğru bir
şekilde yardım hizmetlerini götürdük.
Birçok belediye beyanlar üzerinden
bu işlemi yaptı” dedi. I SAYFA 9
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5 BİNE YAKIN YARDIM TALEBİ

Biz tapuları 
bile sorguladık

Küçükçekmece Belediyesi,
pandemi döneminde ilçedeki

şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. 16
kişilik saha ekibinin ilçedeki 87 şehit,
203 gazi ailesine düzenli periyod-
larla ev ziyaretleri gerçekleştirdiği,
istek ve ihtiyaçlarını tespit edip ta-
leplerini dinlediği belirtildi. Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Onların kıy-
metli aileleriyle her zaman bir daya-
nışma içinde olmayı çok değerli
buluyorum” diye konuştu. I SAYFA 4
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VEFA ÖRNEĞİ SERGİLEDİLER

Saha ekibinden 
yerinde tespit

TAyLAn
DAŞDÖĞEn

ÖZEL HABER

CUMHURBAŞKANLIĞINA ÇAĞRI YAPILDI
İstanbul Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada,
“Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na
bu konudaki çağrımızı yineleyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

ARSALARI VERiP
BORÇ SiLDiRDi!

Olağanüstü toplanan Üsküdar Belediye
Meclisi'nde belediye şirketi Personel

A.Ş.'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK)
olan prim borcu gündeme geldi. Konuyla ilgili
hazırlanan raporda, SGK İstanbul İl Müdürlü-
ğü'nün mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait Pendik,
Şile ve Tuzla ilçelerindeki boş durumda olan 5 ayrı
parseli devralmayı kabul ettiği belirtildi. Beledi-
yeye ait 5 parsele toplamda 21 milyon
800 bin liralık değer biçildi.
Meclis oturumunda oy çoklu-
ğuyla alınan karar ile araziler;
Üsküdar Belediyesi şirketi
Personel A.Ş.'nin prim 
borçlarına karşılık SGK
Başkanlığı'na devredildi.
Karara CHP ve İYİ Parti
grubu karşı çıktı. I SAYFA 5
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BELEDiYE MECLiSi 
OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

AK Partili Üsküdar Belediyesi, SGK’ya olan yaklaşık 
21 milyon 800 bin liralık borcunu, İstanbul’un çeşitli
noktalarında bulunan arazilerini kuruma devrederek sildirdi

CANAVAR 
HORTLADI

İstanbul Ticaret Odası
verilerine göre İstan-

bul'da Mart'ta geçen yılın
aynı ayına kıyasla perakende
fiyatlar yüzde 16,37 artış kay-
detti. Böylelikle yıllık artışta
Ağustos 2019'dan bu yana en
yüksek seviye kaydedildi.
Türk Lirası'nın yüzde 8'i aşan
kayıp yaşadığı Mart ayında

İstan-
bul'da 
enflasyon
19 ayın en
yüksek 
seviyesine
çıktı. 
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I SAYFA 3

Hilmi
Türkmen

İbrahim Tatlıses acı acı bunu söylerdi,
aşktan acı çekenler de içini çeke 
çeke dinlerdi , aşağı da sözleri 

okuduğunuzda hemen
hatırlayacaksınız...
“Ölürsem kabrime 
gelme istemem
Ölürsem kabrime gelme
gelme istemem...

Ölürsem kabrime 
Gelme istemem!

Hüseyin Turan’ın köşe yazısı sayfa 8’de
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K oşarken, merdiven çıkarken veya yokuş tırmanır-
ken… Soğuk havada, özellikle rüzgarda yürür-
ken… Ağır bir yemek sonrasında veya sigara

içerken… Ani bir üzüntü ya da sinirlenme gibi ruhsal de-
ğişimler yaşarken… Kimi zaman da cinsel ilişki sıra-
sında… İşte bu faktörlerin tetiklemesiyle; göğsümüzün
tam ortasında, “iman tahtası” adı verilen kemiğin üze-
rinde gelişiyor kalp ağrısı. Yoğun bir basınç, ağırlık hissi
oluşuyor. Bazen de yine aynı bölgede, yani göğsün tam
ortasında geniş bir alanda kendini yanma hissi olarak belli
ediyor. Öyle küçük bir noktada değil, en az bir yumruk
büyüklüğündeki alanda gelişiyor bu ağrı. Bazen enseye,
sol kola veya sırta yayılabiliyor; çok nadiren karın üze-
rinde veya alt çenede de hissedilebiliyor. Altta yatan ne-
dene göre 2-3 dakikada da sonlanabiliyor, 20 dakikadan
uzun da sürebiliyor. Hemen hepimizi kaygılandıran bu
sorunun adı; kalp ağrısı! Acıbadem Bakırköy Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Aksoy, çoğumuzda
‘kalp krizi mi geçiriyorum?’ kaygısını yaşatan her kalp ağ-
rısının altında yatan nedenin kalp krizi olmadığını belirte-
rek, “Kalp ağrısı, kalbe gelen kan akışının azalmasından
kaynaklanan bir tür göğüs ağrısını ifade ediyor. Toplum-
daki yaygın inanışın aksine, her kalp ağrısı kalp krizine
işaret etmiyor. Ancak kalp ağrıları önemli bir sağlık prob-
leminden kaynaklanabiliyor. Ayrıca ağrı kalp krizi başlan-
gıcından kaynaklanıyorsa erken tedavi hayat kurtarıcı
oluyor. Bu nedenle asla hafife alınmayıp, hekime başvu-
rulması yaşamsal önem taşıyor” diyor. Peki kalp ağrısı
hangi sorunlara işaret ediyor? Acıbadem Bakırköy Hasta-
nesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Aksoy kalp ağrı-
sına yol açan 5 hastalığı anlattı; önemli öneri ve
uyarılarda bulundu!

ateroskleroz

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Aksoy kalp ağrısının
en sık görülen ve en ciddi sebebinin ‘ateroskleoz’, yani
toplumdaki bilinen adıyla ‘damar sertliği’ olduğunu belir-
tiyor. Bu tabloya; hipertansiyon, diyabet, kolesterol yük-
sekliği, sigara tüketimi ve genetik faktörler neden oluyor.
Damarın iç yüzeyinde aterosklerotik plak denen bir plak
tabakası oluşuyor ve bu tabaka damar lümeninde (damar
içindeki boşluk) daralmaya neden oluyor. Bunun sonu-
cunda kalbe giden kan ve oksijen miktarı azalmaya başlı-
yor. Tedavi edilmezse plak büyüyebiliyor, yerinden
ayrılabiliyor ve üzerine pıhtı oturabiliyor. Bu durumda
kalp krizi denilen tablo ortaya çıkıyor.

damar spazmı

Kalp ağrısının daha az görülen diğer bir nedeni ise koro-
ner damarların spazmı, yani kasılarak lümeni daralt-
ması oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü
Aksoy prinzmetal angina adı verilen bu tabloda dilaltı
tablet alındığında spazmın kaybolduğunu ve ağrının
geçtiğini belirterek, “Spazmın yeniden oluşmaması
için düzenli ilaç kullanımı büyük önem taşıyor.
Çünkü spazm tedavi edilmez ve tekrar ederse kalp
dokusunda kalıcı hasara neden olabiliyor.” diyor.

Kalp anomalileri

Doğuştan gelen kalp damarı anomalileri özel-
likle gençlerde kalp ağrılarına yol açabiliyor.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Aksoy,
bazı damarların doğuştan yokluğunun veya
normalden farklı bir yerden çıkmasının ya da
kalp kasının içerisinde seyretmesinin ciddi
sorunlara neden olabileceği uyarısında bu-
lunarak, “Bazen futbol sahalarında görülen
ani sporcu ölümlerinin önemli bir sebebi
bu doğuştan gelen damar anomalileri
oluyor.” diyor.

Kas köprüsü hastalığı 
(miyokardial Bridge)

Yine doğuştan gelen ve ‘kas köprüsü
hastalığı’ adı verilen durumda da
tipik kalp ağrısı oluşuyor. Kalbi bes-
leyen damarlardan birinin kalp kası-
nın içerisinde seyretmesi ve kalp
kasının kasıldığı zaman koroner
damarı sıkıştırması, kalp ağrısıyla
sonuçlanıyor. Eğer ilaç tedavisine
rağmen ağrı devam ediyorsa
ameliyatla durumun düzeltil-
mesi gerekiyor.

Sendrom X

Sendrom X adı verilen bu
hastalıkta efor sarf edildi-
ğinde başlayan ve dinlen-
mekle geçen tipik ağrı
gelişiyor. Hayati bir sorun
oluşturmayan ve özellikle
menopoz sonrası kadın-
larda görülen bu du-
ruma, mikrovasküler
damarlar denilen çok
ince kılcal damarlar-
daki sorunların
neden olduğu düşü-
nülüyor. 

zeynep vUral
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acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret a.Ş. (“acı-
badem”), iştiraki acıbadem City Clinic B.V. (“aCC
BV”), aracılığıyla Sırbistan’ın önde gelen özel sağ-

lık sunucularından olan Bel Medic Grup’un (“Bel Medic”)
satın alımı için bağlayıcı sözleşmelerin imzalandığını kamuo-
yuna açıkladı. İşlem kapsamında Bel Medic’in hisselerinin
%70’i, acıbadem’in Doğu avrupa’daki yatırımlarını yaptığı
şirket olan aCC BV tarafından alınacak. 1995 yılında Dr. Jas-
mina Knezevic ve Milan Knezevic tarafından kurulan ve Belg-
rad’ta hizmet veren Bel Medic, Sırbistan’ın lider premium
özel sağlık kuruluşu. Grubun, 1 genel hastane ve 5 ayaktan
tedavi merkezi bulunuyor. Grup, “acıbadem Bel Medic” adı
altında faaliyetlerine devam edecek. acıbadem Sağlık Grubu
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet ali aydınlar,
“acıbadem’in avrupa’daki 6. hastanesinin Belgrad’da olma-
sından mutluluk duymaktayız. Bu anlaşma ile acıbadem’in
uluslararası bilgi ve birikimini Sırbistan’a da götüreceğiz.
İnanıyorum ki, Bel Medic ile yakalayacağımız sinerjiyle bir-
likte, ülkedeki sağlık hizmetleri çok daha üst seviyelere çıka-
caktır” dedi. Bel Medic’in Kurucusu ve CEO’su, Jasmina
Knezevic, “Bel Medic’in dünya çapında bir hastane zincirinin
parçası olması benim için büyük bir mutluluk. acıbadem, ay-
rıca, Sırbistan’da lider yabancı sağlık kuruluşu olarak bilin-
mektedir. Benim açımdan, her iki kurumun da en yüksek
kaliteli sağlık hizmeti, mükemmel hasta sağlığı ve memnuni-
yeti gibi ana değerlere sahip olması son derece önemli. Emi-
nim ki, Bel Medic ve acıbadem markalarının stratejik
birleşmesi hem premium seviyede sağlık hizmeti hem de
Sırp ekonomisine önemli etkisi olacaktır.”

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

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK
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KALP AGRISININ 
5 NEDENİ!

Avrupa’da bir
Türk hastanesi

Acıbadem Bakırköy Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü
Aksoy kalp ağrısına yol açan 5
hastalığı anlattı; önemli öneri ve
uyarılarda bulundu!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü aksoy
tedavinin ağrının altında yatan nedene
göre belirlendiğini vurgulayarak, bu yön-
temleri şöyle anlatıyor:

Stent
Kalp ağrısında koroner arter darlığından
şüphelenildiği zaman önce koroner anji-
yografi işlemi yapılıyor. “Koroner anjiyo-
grafi aslında lokal anestezi altında
koroner damarları görüntülemek için yap-
tığımız bir görüntüleme işlemidir.” diyen
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şükrü aksoy,
damarlarda kritik ve ciddi darlıklar varsa
tedavi işlemine geçildiğini belirtiyor. Eğer
darlık stent takılmasına uygunsa balon ve
stent işlemi, anjiyografi ile aynı seansta
yapılabiliyor. Yani anjiyografinin deva-
mında yapılan işlemlerle damarda açılma
sağlanıyor.

By-paSS
Damarlardaki her darlık stent işlemi için
uygun olmayabiliyor. Bu durumda by-

pass yöntemine ihtiyaç duyuluyor. Doç.
Dr. Şükrü aksoy, “Darlıklar çok yaygınsa,
yani çok sayıda damar tutulumu varsa
veya darlıklar çok uzun bir segmenti tutu-
yorsa, dolayısıyla lezyonlar stente uygun
değilse, o zaman da by-pass operasyo-
nunu öneriyoruz.” diyor. İster stent ister
by-pass olsun, her iki tedavi sonrasında
ömür boyu ilaç tedavisi gerekiyor.

İlaç tedavİSİ
Çok nadiren hastaya stent veya by-pass
işlemi yapılamayabiliyor. Bu durumda
yoğun ilaç tedavisi öneriliyor. Bu ilaçların
arasında kalp ağrısını dindirmek ve hayat

kalitesini artırmak için geliştirilmiş özel
ilaçlar da bulunuyor.

yaşam tarzı değİşİKlİKlerİ
“ateroskleroz ilerleyici bir hastalık. Başla-
dıktan sonra arterlerde giderek yayılabili-
yor. Bu nedenle stent takıldıktan sonra
tedavi bitmiş olmuyor.” bilgisini veren
Doç. Dr. Şükrü aksoy, şöyle devam edi-
yor: “Eğer birtakım önleyici tedbirler al-
mazsak başka damarlarda veya aynı
damarın başka bir yerinde yeniden darlık-
lar oluşabiliyor. Önleyici tedbirlerden bi-
rincisi; ömür boyu düzenli kullanılmaları
ve aksatılmamaları gereken ilaçlar. İkin-
cisi ise yaşam tarzı değişiklikleri uygula-
mak. Bunları sigarayı bırakmak, akdeniz
tipi beslenmek, kolesterolden fakir ve
Omega-3 yağ asidinden zengin bir diyet
ve düzenli egzersiz olarak özetleyebiliriz.
Egzersiz olarak koşma veya ağırlık kal-
dırma gibi ağır egzersizleri kesinlikle
önermiyoruz. Günde yarım saatlik tem-
polu bir yürüyüş yeterli oluyor.”

KALP AĞRISINDA NE ZAMAN HANGİ TEDAVİ?

Kanserden korunun
Pandemi koşullarının kanser hastalığının görülme sıklığını zirveye taşımaması için
erken tanı ve farkındalık konusunun önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aziz Yazar, 1-7

Nisan Kanser Haftası kapsamında önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
TıpTa ya-
şanan ge-
lişmeler,

tedavi yöntemlerindeki
iyileşmeler ve erken

tanı sayesinde bir za-
manlar “çağın hastalığı”

olarak tanımlanan kanser,
adı “ölüm” ile özdeşleşen

bir hastalık olmaktan çık-
mıştı. ancak pandemi ko-

şulları, kanser tedavisinde
elde edilen bu başarıyı gölge-

liyor. Çünkü erken tanı ve ta-
rama programlarına yönelik

başvuruların azalması ve teda-
vilerin aksaması, kanserden

ölümlerin artması endişesine yol
açıyor. Geçen bir yıllık sürede

meme, rahim ağzı ve kolon kanseri
taramalarının yüzde 80-90 oranında

düştüğüne dikkat çeken acıbadem
altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Uzmanı prof. Dr. aziz Yazar, “Rutin
muayenelerin de seyrekleşmesi nede-

niyle tesadüfen konulabilecek kanser ta-
nılarında da bir azalma yaşandı.

Geçen yıl mart ayında konulan
meme kanseri tanısı bir önceki

yıla göre yüzde 51 daha az. Tüm
kanser tanılarında ise yüzde 65’lik

bir düşüş yaşandı. Basit bir hesapla;
Türkiye’de yaklaşık her yıl yeni tanı

alan kanser hasta sayısının 160 bin
kişi olduğunu düşünürsek 2020 yılında

100 binin üstünde kişi kanser tanısı ala-
mamış diyebiliriz. Yani 100 bin kişi kan-

ser olduğunu bilmeden yaşıyor
aramızda… Bu düşüşün nedeni ise maa-

lesef kanserin azalması değil, kanser tara-
malarını aksatması ve virüs bulaşır

endişesiyle şikayetleri olmasına rağmen
doktora başvurmamalarından kaynaklanıyor.

Yani insanlar kanser olduklarından haberdar
olmuyor” diye konuşuyor.  Geçen yıl mart

ayında küresel salgın olarak ilan edilen korona-

virüs, tüm sağlık sistemini de kökünden etkiledi. Covid-
19 virüsünün bulaşmasını önlemek için alınan tedbirler
nedeniyle birçok hastane pandemiye ayrıldı. acil olma-
yan ameliyatlar ve tedaviler, salgın sonrasına ertelendi.
Diğer taraftan hastalar da sağlık kurumlarına gitmekten
korktuğu için tanı ve tedavilerde aksamalar yaşandı.
Tüm bu süreç, özellikle erken tanının tedavide çok büyük
önem taşıdığı kanser hastalığı için endişe verici olmaya
başladı. Geçen yıl mart ayından bu yana meme, rahim
ağzı ve kolon kanseri taramaları yüzde 80-90 oranında
düşüş olduğunu, kanser tanısında yüzde 65’lik bir
azalma yaşandığını anlattı.

“Kanser, önlenebilir bir hastalık; ama!”

Kanserin büyük oranda önlenebilir bir hastalık olduğunu
söyleyen prof. Dr. aziz Yazar, “Çünkü kanser yüzde 90
çevresel ve yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere
bağlı. Çevresel faktörler arasında en önemli yeri sigara,
obezite, yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, alkol ve en-
feksiyonlar tutuyor. Bu risk faktörleri kaldırılırsa kanser
gelişme riski de önemli bir oranda azalmış olur” diye
bilgi veriyor. Risk faktörleri hakkında toplumun aydınlatıl-
ması gerektiğine işaret eden prof. Dr. aziz Yazar,  kanser-
den korunmak için dikkat edilecek noktaları şöyle
sıralıyor:
1- Tütün ürünlerinden kaçının!

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin tüketilmesi kanser ris-
kini artırıyor. Sigara içmediği halde dumana maruz ka-
lanlarda da risk yükseliyor. akciğer kanserinin yüzde
90’a yakın kısmı sigaradan dolayı gelişiyor. ayrıca baş-
boyun, yemek borusu, mesane, rahim ağzı, pankreas ve
böbrek kanseri gibi birçok kanser türüne de yol açıyor.
Tütünden kaçınmak veya bırakmak verebileceğiniz en
önemli sağlık kararlarından birisi ve kanserden korun-
manın en önemli parçası.
2- İdeal kiloda olmaya çalışın
Hareketsiz yaşam kilo artışına ve obeziteye kapı aralıyor.
Obezite ise özellikle meme, yemek borusu, pankreas,
rahim, yumurtalık, kalın barsak, prostat ve böbrek kan-
seri riskini artırıyor. İdeal kilonuzda olmak kanserden ko-
runmada önemli bir etken.
3- Sağlıklı beslenin 
Günlük beslenmenizde 4-5 porsiyonluk sebze-meyve da-
ğılımına önem verin. Bu sayede ideal kilonuzu koruyarak
bazı kanser türlerinin gelişimini de azaltabilirsiniz. Lifli gı-
daları tercih edin. araştırmalara göre az lifli gıda tüketen-
lerde kalın bağırsak kanseri daha sık görülüyor. 
4-Alkolden uzak durun
Fazla alkol tüketimi bağışıklık sistemini zayıflattığı için
kanser riskinin artmasına yol açabiliyor. aşırı alkol, özel-
likle baş-boyun, karaciğer ve pankreasta kanser gelişi-
mine neden olabiliyor.
5- Hareketsizlikten kaçının

Fiziksel aktivitenin artırılması ideal kilonuzu
kontrol etmenize yardımcı olur. Bunun yanında
fiziksel aktivite meme ve kolon kanseri riskini de
düşürebilir. Her gün en az yarım saatlik fiziksel
aktivite yapmaya özen gösterin.
6-Güneşten korunun
En yaygın kanser türlerinden biri olan cilt kanse-
rinden korunmak için güneş ışınlarının dik gel-
diği 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan
güneşe maruz kalmayın. Güneş ışınlarından ko-
runmak için uygun kıyafet ve güneş koruyucu
kremler kullanın. Solaryumdan uzak durun.
7- Aşı yaptırın
Hepatit B aşısı ile karaciğer kanseri riski azaltıla-
bilir. İnsan papilloma virüsü (HpV)’a karşı aşı-
lanma ile rahim ağzı, anal, penis ve baş-boyun
kanserine yakalanma olasılığı düşürülebilir.
Bunun için de hekimlere başvurmak
gerekmektedir.
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41 Kg eRoIn
ele geCIRIldI

Küçükçekmece'de
İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri
yasadışı yollarla temin
ettikleri uyuşturucu
maddeyi, Avrupa 
ülkelerine sevk etmeye
çalışan T.Ç. ve S.Ç. isimli
şüphelilerin kullandığı
araca operasyon 
düzenledi. Jandarma
Narkotik Timlerinin
uyuşturucu yüklü araçta
yaptıkları aramalarda;
şeffaf poşetlere sarılarak
paketlenmiş ve çantalara
doldurulmuş 60 paket
içerisinde toplam 41 
kilo eroin  ve  7 bin 550
lira ele geçirildi.

E dinilen bilgiye göre; Avrupa ülkelerine
sevk edilmeye çalışılan uyuşturucu
maddenin izini süren jandarma ekip-

leri; söz konusu uyuşturucu maddenin doğu
illerinden İstanbul'a getirildiğini, T.Ç. ve S.Ç.
isimli şüphelilerin Küçükçekmece'de sakladık-
ları uyuşturucu maddeyi ambalajlayarak Av-
rupa ülkelerine sevk etmek için yaklaşık üç
aydır fırsat kolladıklarını tespit etti.  Bölgede
çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe
alan jandarma ekiplerince, uyuşturucu mad-
denin bir araca yüklendiği belirlendi. 

Sevkiyata jandarma katıldı

Jandarma ekiplerince durdurulan araçta bulu-
nan şüpheliler T.Ç. ile S.Ç. etkisiz hale getiril-
dikten sonra yapılan detaylı aramada; şeffaf

poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara
doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41
kilo eroin ve uyuşturucu maddeden elde edil-
diği değerlendirilen 7 bin 550 lira para ele geçi-
rildi. Şüpheliler T.Ç. ve S.Ç. haklarında adli
işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Jan-
darma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve
S.Ç. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ar-
dından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde
İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde
Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil
Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen
dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutukla-
narak cezaevine gönderildi. T.Ç. ve S.Ç. isimli
uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer
şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik ça-
lışmaların sürdüğü öğrenildi. DHA

FETÖ şüphelileri yakayı ele verdi
FETÖ/PDY terör örgütünün
Kazakistan yapılanmasında
faaliyet gösterdikleri tespit

edilen ve haklarında yakalama kararı
bulunan A.B. ve E.B., İstanbul Havali-
manı'nda yakalandı. İstanbul İl Emniyet

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube
Müdürlüğü görevlilerince,
FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasına
yönelik çalışmalarda Kazakistan'da
faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve

haklarında yakalama kararı bulunan
A.B. ve E.B. dün İstanbul Havalimanı
Şube Müdürlüğü görevlilerince gözal-
tına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'ne götürülen şüphelilerin
işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

3 KATLI BiNA
ALEV ALEV!
Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında 
henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm
çatıyı sararken, yandaki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay
yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü

Yangın Küçükçekmece,
Söğütlü Çeşme Mahalle-
si'nde gece saat 04.30 sı-

ralarında çıktı. Edinilen bilgiye
göre, 1. Bülent Sokak'ta bulunan 3
katlı bir binanın çatısından alevlerin
yükseldiğini gören mahalle sakinleri
durumu itfaiye, polis ve sağlık ekip-
lerine haber verdi. Bu sırada bina-
nın çatısından yükselen alevler
yandaki apartmanın çatısına da
sıçradı. İhbar üzerine olay yerine
gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan
çatıya müdahale etti. Yangın çıkan
apartmanda oturan yabancı uy-
ruklu vatandaşların bavullarını da

alarak sokağa çıktığı görüldü. Polis
ekipleri çevrede önlem alırken, sağ-
lık ekiplerinin de hazır beklediği gö-
rüldü. İtfaiye ekiplerinin
çalışmasıyla yangın kontrol altına
alındı. Yangın sonrası herhangi bir
yaralanma ve can kaybı yaşanmaz-
ken her iki binanın da çatısında
hasar meydana geldi. Yangın bir
vatandaşın cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Görüntülerde binanın
çatısının alev alev yandığı görülür-
ken, itfaiye ekiplerinin de müdahale
ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin
çıkış sebebini araştırdığı yangınla il-
gili soruşturma sürüyor. DHA

Karantinada değil
PAVYONDA!
Pendik'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ihbar 
üzerine bir lokantaya baskın düzenlendi. İş yerinin içkili lokanta ruhsatıyla
pavyon olarak çalıştırıldığı belirlenirken, içeride bulunanların kimlik
sorgulamalarında iş yeri aşçısının koronavirüs temaslısı olduğu ortaya çıktı

İSTanBUL'da polis ekipleri dene-
timlerine devam ediyor. Yapılan
bir ihbarı değerlendiren Pendik

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat
19.00'dan sonra açık kalması yasak olduğu
halde çalıştırılan lokantaya geldi. Ekipler,
önce işyeri etrafında ellerinde telsizlerle göz-
cülük yapan kişilerin olduğunu fark etti. Me-
kanı incelemeye alan polisler, iş yerinin
kapalı olan kepenginden bir müşterinin çıktı-

ğını gördüğü anda içeriye baskın düzenledi.
Bu sırada içeri giren ekipler ile içeride bulu-
nanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Polisler, lokanta olarak görünen mekanın
pavyon olduğunu tespit etti. Polisleri gören
bazı kadınlar mekanda kaçışmaya başladı.
Polis ekipleri, içeride bulunan kişilere yaptığı
kimlik sorgulamalarında lokanta aşçısının
koronavirüs temaslısı olduğu bilgisine ulaştı.
Aşçı, işletmenin yakınında bulunan bir has-

taneye gönderilir-
ken, içeride
bulunan 26 kişiye 
3 bin 460 liradan
toplam 89 bin 960
lira para cezası ke-
sildi. İşletmeye çağ-
rılan zabıta ekipleri,
işyerine hem saat
19.00'dan sonra ça-
lıştığı hem de pav-
yon olarak
işletildiği için cezai
işlem uyguladı. 

Önce tankere
sonra bariyere

SancakTEPE TEM Bağlantı Yolu'nda
sürücüsünün şerit değiştirmek için di-
reksiyon kırdığı otomobil, tankere sürt-

tükten sonra kontrolden çıktı. Otomobil, beton
bariyere çarparken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yan-
sıdı. Kaza dün saat 17.35 sıralarında Samandıra
TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Kartal is-
tikametine giden otomobil sürücüsü önündeki
servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek
istedi. Sol şeritte bir otomobil olduğunu görünce
minibüsün sağından geçmek istedi. Otomobil em-
niyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra
sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrol-
den çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra du-
rabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rögar kapağını
çalıp kaçtılar

BaYRaMPaŞa'da kağıt toplayıcısı iki
şüpheli yoldaki rögar kapağını çaldı.
Şüpheliler, yakalanarak gözaltına alınır-

ken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa Mahalle-
si'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kapüşonlu
iki kişi gece saatlerinde yoldaki rögar kapağını ye-
rinden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan şüp-
heli, arkadaşını çağırdı. Şüpheliler birlikte rögar
kapağını yerinden söktü. Kapağı arabalarına
koyan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Çevredekile-
rin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,
güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin ya-
kalanması için çalışma başlattı. Bayrampaşa Asa-
yiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri
Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde yakala-
yarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelilerinin emni-
yetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan
hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

PKK’ya darbe
İSTanBUL'da düzenlenen nevruz etkinli-
ğinde yüzlerini kapatarak terör örgütü
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poste-

rini taşıdığı iddia edilen 9 şüpheliden 5'i yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta Yenikapı'da
düzenlenen nevruz etkinliğinde, yüzlerini kapatarak
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini
açtığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için ça-
lışma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 ilçede eş
zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına
alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel 

doküman ve
dijital malze-
meler ele
geçirildi. 
Şüphelilerin,
emniyetteki iş-
lemleri sürer-
ken 4 zanlının
yakalanması
için başlatılan
çalışmalar 
sürüyor.

Hem suçlu hem güçlü
BEYOĞLU'nda trafik
magandası, durdurup
tartıştığı sürücüyü

darp etti. O anlar kameralara
yansıdı. Olay, Beyoğlu Piyale-
paşa Bulvarı üzerinde sabah sa-
atlerinde meydana geldi.
İddialara göre, Kasımpaşa isti-
kametine giden iki sürücü ara-
sında trafikte yol verme
tartışması çıktı. Tartışmanın bü-
yümesi üzerine şoförün yanında

oturan kişi, diğer sürücüyü dur-
durarak darp etti. Sürücüyü oto-
mobilinden indirmek isteyen
maganda, onu dışarı çekse de
bunu başaramadı. Akan trafiğin
arasında ardı ardına sürücüye
yumruk ve tekme ile saldırdı. O
anlar ise kameralar tarafından
kaydedildi. Trafik magandasın-
dan kurtulan otomobil sürü-
cüsü, gaza basarak olay yerinden
ayrıldı.

Jandarma ekipleri,
Avrupa ülkelerine
sevk edilmek istenen
41 kilo eroini ele
geçirdi. Yapılan 
operasyon filmlerdeki
görüntüleri aratmadı.



B ağcılar Güneşli Mahallesi’ndeki
yeni adresinde iki ay önce hizmete
giren Bağcılar Belediyesi yeni bi-

nası dün önemli bir toplantıya ev sahipliği
yaptı. 1975 yılından beri Türkiye’de demo-
kratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi,
belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırıl-
ması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin ge-
liştirilmesi, sürdürülebilir şehircilik
yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin
ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bu-
lunması gibi konularda öncülük yapan
Marmara Belediyeler Birliği (MBB) encü-
men toplantısı Bağcılar Belediyesi’nde dü-
zenlendi. Kendisi de aynı zamanda MBB
encümen üyesi olan Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, konukları; Marmara
Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,
Genel Sekreter Cemil Arslan, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıke-
sir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Ekrem Yüce ve Çorlu Belediye Baş-
kanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ağırladı.

Hizmet binasını gezdiler

Toplantıda yerel yönetimlerin durum tespiti,
bölge analizi ve yakın gelecekte uygulanacak

projeler görüşüldü. Başkan Çağırıcı da yap-
tığı sunumda; belediye olarak bugüne kadar
yaptıkları örnek çalışmaları, başarıları ve
önümüzdeki yıllarda planlanan projeleri 
anlattı. Toplantının ardından davetliler, 
yeni hizmet binasını gezdiler. MBB encü-

men üyeleri, birimleri, etkinlik alanla-
rını, mimari güzelliğe sahip meclis

salonunu ve binanın etrafında
millet bahçesi olarak da de-

ğerlendirilen 19 bin metre-
karelik yeşil alanı çok

beğendiklerini dile
getirdi.

Yararlı bir toplantı oldu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Başkan Çağırıcı, “Encümen toplantı-
mızı belediyemizde düzenledik. Yerel
yönetimlerdeki güncel konular hakkında
değerlendirmelerde bulunduk. Çok yararlı
bir toplantı oldu. MBB ailesi olarak şehirle-
rimiz için insan odaklı çözüm üretmeye
devam edeceğiz. Bir parçası olmaktan onur
duyduğum MBB üyesi değerli arkadaşla-
rımı konuk etmekten büyük onur duydum”
dedi. MBB Encümen üyeleri de misafirper-
verlikleri için Başkan Çağırıcı’ya teşekkürle-
rini iletti. DHA

S evgili Okuyucular evlere tıkıldık kaldık
tek oyalanma kimimizin elinde telefon,
kimimizde tablet ve çoğumuzda bilgi-

sayarlar onun için bu konuya tekrar döndüm.
Konu sağlık olunca tekrarında fayda vardır
düşüncesiyle yine 9-10 yıl önce yazdığım ko-
nuya döndüm. Yazdıklarımın bilimsel olma-
sını ister, konuyu enine boyuna araştırır, siz
okuyucularıma öyle sunarım. Bu günkü konu-
muz da yediğimiz kimyasal karışımlı yiyecek-
ler, aldığımız kirli havalı nefes, içtiğimiz kirli
su kadar önemli. Lütfen okuyun ve 
çocuklarınıza anlatın. 

1994'te Büyükçekmece'ye geldiğimde ka-
nalizasyon yoktu. Pis sular sokaklardan akı-
yordu ve evimizin üstünden "Yüksek Gerilim
Hattı" geçiyordu. Yağcılık olsun diye değil,
sağlıklı toplum için bunları yok eden Belediye
Başkanımıza tüm Büyükçekmeceliler adına
teşekkür ederim. Şimdi bu günlerde de Bü-

yükşehir Belediyesi ile el ele Kanalizasyon-
ları, yağmur suyu giderlerini depreme daya-
nıklı büyük çaplı beton borularla yeniliyor.
Yaptığım araştırmalarda, Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Biyo-
elektromanyetik Laboratuarından Prof. Dr.
Nesrin Seyhan, Yrd. Doç. Dr. Ayşe G. Canse-
ven Kurşun, Yrd. Doç. Dr. Göknur Güler Öz-
türk, Araş. Gör. Bahriye Sınav, Yük. Lis. Öğr.
Elçin Özgür tarafından hazırlanan elektro-
manyetik radyasyondan korunmak için pratik
öneriler listesini size sunuyorum. Lütfen oku-
yun ve çocuklarınıza okutun. Bu radyasyonun
kötü sonuçları kuş gribi gibi hemen belli ol-
muyor ama ileri yaşlarda kanser ve beyin
hastalıkları olarak kendini gösteriyor.

Bunlara dikkat

Elektrikli aletleri kendinizden uzakta çalış-
tırın. Elektromanyetik etki mesafe arttıkça

hızla azalacaktır. 
*Kullandığınız aletleri ya kapalı tutun ya

da fişten çekin. "Stand by" konumunda kaldığı
sürece elektromanyetik kirlilik yapacaktır. 

*Düşük radyasyonlu bilgisayar kullanmaya
özen gösterin. Bilgisayarda da televizyonda
da mümkün oldukça plazma ekranı tercih
edin. Halojen ve folarasan lambaları müm-
künse kullanmayın. Kullanıyorsanız kendiniz-
den uzak tutun. Gece lambasını, okuma
lambası olarak kullanmayın. *Dinlendirici bir
uykuya geçmek için yatak odasında Tv, radyo
bulundurmayın. (Hoca verir talkımı, kendi
yutar salkımı bizde yatak odasında Tv sabaha
kadar açıktır. Uyur, uyanır sabaha kadar 
seyrederiz.) 

*Elektrikli saat, radyo, alarm cihazını ba-
şucunuzda tutmayın. Gerekliyse pilli olanını

tercih edin. 
*Yatak odanızda karyolanızın başucundaki

duvarın diğer tarafındaki komşunuzda bir
elektronik alet varsa, ya siz yer değiştirin ya
da komşunuzdan elektronik aletin yerini de-
ğiştirmesini isteyin. Cep telefonunuzu kullan-
madığınız sürece kapalı tutmaya çalışın. Kalp
üzerinde, bel ve göğüste açıkken bulundurma-
yın. Günlük konuşma süresini 10 dakika ile
sınırlayın. 

*Cep telefonu kullanımının beyin aktivite-
sinde etkili olduğu saptanmıştır. Çocuk yaşta
(16 yaş altı) sinir sistemi ve beyinin gelişi-
mine devam ediyor olması dolayısıyla çocuk-
ların ve gençlerin yetişkinlerden daha çok risk
altında olduğunu unutmayın. 

*Elektrikli battaniye kullanmayın, ya da
yatmadan önce ısıtıp fişten çekin. 

*Tüm VDU'ların (Tv, Bilgisayar) arkala-
rında elektromanyetik alan daha büyüktür.
Komşunuzda bu aletin nereye yerleştirildiğine
dikkat edin. 

*Lap Top bilgisayarlar (LCD ekran) şarjlı
kullanıldığında düşük radyasyon yayarlar. 

*Saç kurutma makinesinin manyetik alanı

yüksektir. Sık sık ve yatmadan önce kullan-
mayın, uyku düzeninizi bozar. 

*Mikrodalga fırın çalışırken en az 1
metre, fotokopi makinesinden 50 cm. 
uzak durun. 

*Tv. Ekranının ön ve arkasından en az 
2 metre uzakta durun. 

*Bilgisayarınızı kullanırken elinizin altın-
daki klavye ve Mouse her hareketinizde elek-
trik sinyalleri gönderir. Eğer uzun müddet
çalışıyorsanız mutlaka kablolu Mouse kulla-
nın. Boğazda kuruluk hissi, gözde ağrı ve
görme bozukluğu, baş ağrısı, alerji, uykusuz-
luk, seslere karşı hassasiyet, işitme bozuk-
luğu, yorgunluk hassas bünyelerde görülen
belirtilerdir. Unutmayınız ki; herhangi bir
teknolojik ürün yaşamınızı kolaylaştırıyor ise,
karşılığında sinsice sağlığınızdan bir şeyler
götürüyordur. Küçük aletler bunları yapabili-
yorsa tepemizden geçen yüksek gerilim hat-
ları, baz istasyonları ne yapmaz ki. Lütfen
ilkokul çocuklarının bile elinden düşmeyen te-
lefonlar için çocuklarımızı bilgilendirin. Sağ-
lıklı ve temiz bir çevrede yaşamanız
dileklerimle.

Elektromanyetik 
radyasyondan korunma        

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

24. İCRA DAİRESİ
2020/515 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1346436)

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 bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma 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 paylaştırma 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 artırmada 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 belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, aracın ihale alıcısı adına tescil ve teslim
işlemleri, ihalenin feshi davası açılmaması halinde ihale tarihinden itibaren en az 15 gün sonra, ihalenin feshi da-
vası açılıp davanın reddine karar verilmesi halinde ise verilen karar kesinleştiğinde yapılacağı, araç İnallar Oto-
parkı-Esenevler Mah. Filizler Sk. No:35 Ümraniye/İSTANBUL adresinde olup, ihaleye girecek kişilerin aracı bu
adreste görebilecekleri, ihaleye iştirak edenlerin aracı görmüş, tüm özelliklerini incelemiş ve tüm hukuki sonuçla-
rına muttali olmuş sayılacağı ilan olunur. 30/03/2021

1.İhale Tarihi : 05/05/2021 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 20/05/2021 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat                                                      

KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 95.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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ESENYURT Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü, ilçe genelinde can dostların ha-
yata tutunması için çalışmalarına ara

vermeden devam ediyor. Kanatlı dostların olumsuz
şartlardan etkilenmemesi için ağaçlara yuva yerleşti-
ren ekipler, hem kuşların yaşamaları için destek olu-
yor hem de sokaklarda rengarenk görüntülerin
oluşmasını sağlıyor. 

Marmara Belediyeler Birliği
(MBB) encümen toplantısı,
Bağcılar Belediyesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıda bölge ölçeğinde
önümüzdeki döneme ilişkin
yapılacak projeler görüşüldü.
Ev sahibi Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
"MBB ailesi olarak
şehirlerimiz için insan odaklı
çözüm üretmeye devam
edeceğiz" dedi

Örnek No: 25*

34NT3883 Plakalı, 2015 Model, FIAT Marka,
Linea Multijet otomobil, 199B10005824050
Motor No'lu, NM432300006A88841 Şasi No'lu,
Rengi Beyaz, aracın muhtelif yerlerinde çizikler
ve ezikler mevcut. Tampon çıtası kırık. Anahtar
ve ruhsat bulunmadığından aracın km'si, motoru
ve aküsü kontrol edilemedi.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

INSAN ODAKLI 
COZUM OLMALI

Belediyeden ahde vefa
Küçükçekmece Belediyesi, pandemi döneminde ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.
Belediyenin 16 kişilik saha ekibi; ilçedeki 87 şehit, 203 gazi ailesine düzenli periyodlarla
ev ziyaretleri gerçekleştirerek, istek ve ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor

KÜÇÜKÇEKMECE Bele-
diye Başkanı Kemal
Çebi, "Bu topraklarda

bağımsız ve özgür yaşamamız için
hayatlarını feda etmiş tüm şehitleri-
mizi minnetle anıyor, gazilerimize
şükranlarımı sunuyorum. Onların
kıymetli aileleriyle her zaman bir
dayanışma içinde olmayı çok de-
ğerli buluyorum. Saha ekibimiz,
vatanımız ve istiklalimiz için canını
feda etmekten çekinmeyen ve bu
uğurda canlarını veren kahraman
şehitlerimizin ve gazilerimizin kıy-
metli ailelerini evlerinde ziyaret edi-
yor.  Ailelerimizin hem bir
ihtiyaçlarının olup olmadığını sor-
mak hem de onlara moral olmak

için bu ziyaretleri gerçekleştiriyo-
ruz. Onların yanında olmaya ve eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya
devam edeceğiz" diye konuştu. 

16 kişilik ekip sahada

Küçükçekmece Belediyesi bünye-
sinde oluşturulan saha ekibi, kapı
kapı dolaşarak belediye hizmetle-
riyle ilgili Küçükçekmecelilere bilgi
veriyor. Küçükçekmeceli çocukların
EBA’ya ulaşma olanaklarını, sosyal

yardım ihtiyaçlarını tespit ederek
sorunların çözümünü hızlandırı-
yorlar. Saha ekibi ayrıca, vatanda-
şın belediye hizmetlerinden
memnuniyet ya da memnuniyetsiz-
liğini de tespit ederken, mahalledeki
derneklerle, spor kulüpleriyle, cami
ve cemevi yöneticileriyle, okul mü-
dürleri ve okul aile birlikleri baş-
kanlarıyla görüşerek, onların da
sorunlarını ve çözüm önerilerini de
dinliyorlar.

Can dostlara
sıcak yuva

Handan Ertuğrul
hayatını kaybetti

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu, Devlet Tiyatroları-
nın ilk Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi, Handan
Ertuğrul 94 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Devlet

Tiyatrosu sanatçısı Ertuğrul, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığının
himayelerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenecek törenin
ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Handan Ertuğrul kimdir?

1927 yılında İstanbul Fatih'te doğan sanatçı ortaokula giderken
Ankara Radyosu tiyatro kolunda çalışmış, 1942'de Ankara Devlet
Konservatuvarına girmiş, tiyatro ve opera bölümünü 1948'de bi-
tirmiştir. 1949 yılında Devlet Tiyatrolarında stajyer olarak göreve
başlamıştır. 1950 yılında sanatçı kadrosu alan Ertuğrul, 1992 yı-
lında yaş haddinden emekli olmuştur. Operada Mozart'ın Figa-

ro'nun Düğünü'nde Barbarina rolünü oynayan
sanatçı, birçok müzikalde de önemli rollerde ken-
dini göstermiştir. Türk tiyatrosunun başarılı oyun-
cularından biri olan Handan Ertuğrul, Goethe,
İbsen, Montherland, Thornton Wilder gibi yazarla-
rın yapıtlarını canlandırmıştır. Sesi ve oyunculuk
gücüyle sahneye egemen olan sanatçı, altmışlı yıl-
larda Muhsin Ertuğrul ile evlenmiştir.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çağırıcı, “Encümen toplantımızı belediyemizde düzenledik. Yerel 
yönetimlerdeki güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Çok yararlı bir toplantı oldu” şeklinde konuştu.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
kent genelinde yeni halk ekmek büfeleri-
nin kurulmasına başladı. Kurulumun

öncesinde İstanbul’da ekmek satış büfesi ol-
mayan mahalleler belirlendi. Bu mahallelerin
sakinlerinin maddi güçleri değerlendirildi. Ar-
dından İstanbul’un dört bir yanında 60 büfe-
nin kurulumu için harekete geçildi. Bu sayı
kısa zamanda 142’ye çıkacak. Pandemi döne-
minde ekonomik sıkıntıları artan yurttaşların,
uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe ulaşımı kolay-
laştı. Yeni iş alanları açıldı. 

Tek tek temasa geçildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çalışmaları,
sosyal medya hesabından, "Yeni Halk Ekmek
büfeleri İstanbul'un birçok noktasında kurul-
maya başladı. Yoksulluk haritasına göre tespit
ettiğimiz noktalarda; şehit yakınları, gazi, en-
gelli, dul ve yetim vatandaşlarımızın işleteceği
şekilde İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ek-
meği ulaştıracağız" şeklinde duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamada ise "İBB, ekono-
mik daralmanın yaşamı çok zorlaştırdığı bu
dönemde yeni İstanbul Halk Ekmek (İHE)
büfelerin işletmeciliğinde pozitif ayrımcılık
yaptı. Büfelerin işletmesini dezavantajlı grup-
lara verdi. Buna göre kurulmakta olan 60 bü-
fenin yüzde 25’ini şehit yakınları,  yüzde 25’ini
gazi, yüzde 25’ini engelli, yüzde 25’ini de dul
ve yetim yurttaşlar işletecek" denildi. İHE
Genel Müdürü Okan Gedik de "İşletmecilerin
belirlenmesinde Büyükşehir Belediyesi’nin
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan des-
tek aldık. Burada belirlenen isimlerle tek tek
temasa geçip, sözleşmelerimizi yapıp, büfele-
rimizi kurmaya başlıyoruz" açıklamasını
yaptı. 

60 aileye iş kapısı açıldı

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tara-
fından saptanan isimlerin tek tek kapsına git-
tiklerini vurgulayan İHE Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Özgen Nama da "Büfelerin, ka-

yırılanlar değil ihtiyaç sahipleri tarafından iş-
letilmesine çok önem veriyoruz. Bu sebeple
de listelerde saptanan isimlerin evlerine kadar
giderek yeniden araştırdık. Kapılarını açtık.
Durumlarından emin olduk. Büfeleri, özel-
likle daha önce İHE satış noktası olmayan,
yoksul mahallelerde kurmaya başladık. Böy-
lece bir yandan yüz binlerce yurttaşımızı ucuz
ve sağlıklı ekmekle buluştururken diğer yan-
dan da ihtiyaç sahibi 60 aileye iş kapısı açmış
olduk" ifadelerini kullandı. 

MÜGE YÜCETÜRK

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

V atandaş, yaşamak için su içer.
Vatandaş, çağdaş toplumun bir ferdi olarak
elektrik kullanır,

Vatandaş, iletişim için mektubu, telefonu ve inter-
neti kullanır,

Vatandaş, bilgi ve haber için kitap gazete okur,
Vatandaş, barınmak için konutta oturur
Vatandaş, işine, okuluna ya da bir yere gitmek için

trene, metroya, tramvaya, otobüse, vapura, minibüse,
taksiye biner,

Vatandaş, gideceği yere daha çabuk varmak için
uçağa biner,

Vatandaş, eğitim, öğretim ve bilgi almak için
okula gider

Vatandaş, okuldaki eğitim yetersiz olduğunda
dershaneye gider

Vatandaş, okuldaki ve dershanedeki eğitim yeter-
siz olduğunda özel öğretmen tutar,

Vatandaş, güvenliği için
Vatandaş, eğitimi öğretimi için
Vatandaş, sağlığı için
Vatandaş, yolların düzenli ve temiz olması için

vergi verir
Vatandaş, vergilendirilmiş kazanç kutsal diye

maaşını almadan vergisi kesilir,
Vatandaş, yediği ekmeği, kullandığı suyu, doğal-

gazı ve akaryakıt alırken vergisini öder
Vatandaş, sağlığı için doktora gider
Vatandaş, yaşamını idama ettirmek için çalışır
Vatandaş, arada bir hatırlanır sandığa gider 

oy atar
Velhasıl kelam vatandaş, devlete “hem vergi verir

hem de müşteridir”
Vatandaş, yolların bozuk olduğunda
Vatandaş, ekmeğin pahalılaştığında
Vatandaş, iş ve aş bulamadığında
Vatandaş, eğitimin ve sağlığın paralı olduğunda
Vatandaş, hırsıza, uğursuza ve namussuza karşı

güvenlik istediğinde
Vatandaş, temek hak ve özgürlükler için hakları ve

inançları için örgütlenmesinde
Vatandaş, “güzel insan” temelinde haklarını

aramada 
Vatandaş, alanlara çıkmak
Vatandaş, yürüyüş yapmak
Vatandaş, olumsuz durumda tepkisini göstermek

ister.
Vatandaş, ülkesinde devletin müşterisi değil

temel hakkı olduğu için söyler,
Vatandaş, çalışan
Vatandaş, sorgulayan,
Vatandaş, hakkını arayan
Vatandaş, işkenceye, baskıya karşı haykıran
Vatandaş, işine aşına sahip çıkar.
Vatandaş, kendisini azarlayan kim olursa haddini

bildirir.
Vatandaş, ben olmaz isem ne devlet ne ülke ne hü-

kümet nede inançlar olur diyendir.
Vatandaş bir kısım “eğitimcinin, doktorun ve ec-

zacının karşısında müşteridir”, 
kamusal hizmetleri parayla alır, 
devlet yöneticisi tarafından azarlanır, 
yasal haklarını talep ettiğinde baskı yapılır, 
yürüyüş ve basın açıklaması yaptığında kadın

erkek denilmeden dövülür, 
sorgu odasında işkence yapılır, 
ve tüm bunlar için vergi veren askere giden vatan-

daş sensin.
Evet, sorunlar ortada, 
Sorumlular da ortada 
ama hesap soracak 
hakkını arayacak vatandaş yok.
Velhasıl kelam ülkemdeki vatandaş, 
Sen neresin?

Vatandaş
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İBB, kent genelinde işletmesini
şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve

yetim yurttaşlara verdiği 60 yeni
İHE büfesini kurmaya başladı. 

İBB'den yapılan açıklamada bu
sayının 142’ye çıkarılacağı 

belirtildi. Ekrem İmamoğlu, sosyal
medya hesaplarından konu
hakkında yaptığı duyuruda

büfelerin kurulacağını noktaları
yoksulluk haritasına göre
saptadıklarını vurguladı

IBB’DEN POZITIF
AYRIMCILIK!

EKMEK
BÜFELERİNİN

SAHİBİ 
BELLİ OLDU

Yeni İHE büfelerinin tasarımında bir de-
ğişiklik yok. Büfelerin, “İHE yeni kon-
sept” olarak adlandırılan ana tasarıma
göre kurulması sürüyor. Ancak, yeni bü-
felerin işletilmesinde öncelik verilen ke-
simlerden biri de engelli yurttaşlar. Hem
onların daha rahat çalışabilmeleri hem

de iş güvenliği ve sağlığı gereklerini
karşılaması amacıyla yeni İHE büfeleri,
daha ergonomik bir hale getirildi. Böy-
lece ergonominin maliyetleri azaltan,
verimliliği arttıran, çalışma yaşamında
güvenlik kültürü yaratan özelliklerinden
yararlanıldı. 

YENİ BÜFELER DAHA ERGONOMİK

Arsaları verip
borç sildirdi!

AK Partili Üsküdar
Belediyesi, SGK’ya olan
yaklaşık 21 milyon 800
bin liralık borcunu, 
İstanbul’un çeşitli
noktalarında bulunan
arazilerini kuruma 
devrederek sildirdi

aK Partİlİ Üsküdar Beledi-
yesi'nin meclisi 30 Mart günü
olağanüstü toplandı. Olağan-

üstü oturumda Üsküdar Belediyesi'nin
şirketi Personel A.Ş.'nin Sosyal Güven-
lik Kurumu'na (SGK) olan prim borcu
gündeme geldi. Sözcü'den Özlem Gü-
vemli'nin haberine göre konuyla ilgili
hazırlanan raporda, SGK İstanbul İl
Müdürlüğü'nün mülkiyeti Üsküdar Be-
lediyesi'ne ait Pendik, Şile ve Tuzla ilçe-
lerindeki boş durumda olan 5 ayrı
parseli devralmayı kabul ettiği belirtildi.
Belediyeye ait Pendik Emirli Mahalle-
si'nde 12 bin 462 metrekarelik parsel
için 4 milyon TL, Şile Çavuş mahalle-
sinde 5 bin 680 metrekarelik parsel için

4 milyon 828 bin TL, hemen yanındaki
3 bin 234 metrekarelik parsel için 2 mil-
yon 748 bin TL, Tuzla Merkez Mahal-
lesi'nde 838 metrekarelik parsel için 3
milyon 352 bin TL, yanındaki bin 704
metrekarelik parsel için de 6 milyon 818
bin TL değer biçildi.

Muhalefet karşı çıktı

Meclis oturumunda oy çokluğuyla alı-
nan karar ile araziler; Üsküdar Beledi-
yesi şirketi Personel A.Ş.'nin prim
borçlarına karşılık SGK Başkanlığı'na
devredildi. Böylece belediye şirketinin
yaklaşık 21 milyon 800 bin liralık prim
borcu, devredilen araziler karşılığında
silindi. Karara CHP ve İYİ Parti grubu
karşı çıktı. Üsküdar Belediye Meclisi
CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis
Üyesi Doğan Tekel, karara tepki göste-
rerek “Pandeminin yarattığı ekonomik
sıkıntılara rağmen vatandaş prim bor-
cunu ödüyor, esnaf borcunu ödüyor,
diğer kurumlar borcunu ödüyor. Ama
Üsküdar Belediyesi borcunu ödeyemi-
yor. Bu nasıl keyfiliktir? Muhalefet par-
tilerinin yönettiği belediyelere böyle bir
olanak tanınmıyor. Üsküdar Belediyesi

yıllardır SGK'ya olan borçlarını öde-
mek yerine arazilerini devrediyor. Daha
önce de cami alanlarını borçlarına kar-
şılık devretmiş bir belediye burası" dedi.

Heyet değişti
dava ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 
7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan ve Yargıtay'dan dönen davada, heyet değişikliği nedeniyle duruşma ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ba-
bası Hasan İmamoğlu'nun, Bey-

likdüzü'ndeki inşaatlarında hileli davranışta
bulunarak 3 müşteriyi aldattıkları iddiasıyla
"nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılan-
malarına devam edildi. Bakırköy 7. Ağır
Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkla-
rın avukatları katıldı. Mahkeme başkanı
dosya aslının, sanıklar hakkındaki beraat ka-
rarının bozulmasına karar veren Yargı-
tay'dan döndüğünü belirtti. Cumhuriyet
savcısı, bozma ilamının mükerrer olarak ya-
pılması nedeniyle davanın reddine karar ve-
rilmesini istedi.

Şikayetten vazgeçtiler

Söz alan İmamoğlu'nun avukatı Ali Asker
Kazak, Yargıtay'ın kendi verdiği kararı kaldır-
dığını, müvekkilleri hakkında beraat kararı
kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine
yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını

talep etti. İmamoğlu'nun diğer avukatı ve
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın
Özer de müştekilerin şikayetlerinden vazgeç-
tiğini, ilk beraat kararının bu mahkeme tara-
fından verildiğini, bu kararı Yargıtay'ın
bozduğunu, bozma kararını da kaldırıldığını
ifade ederek, bu sebeplerden beraat kararının
kesinleştiğini dile getirdi. Mahkeme, heyet
değişikliği nedeniyle duruşmanın ertelenme-
sine karar verdi.

Bu dava siyasidir

2013 yılında savcılığa başvuran üç kişi, İma-
moğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited şir-
ketin, 2011 yılında Beylükdüzü'nde yaptığı
"Beykonakları" isimli siteden villa aldıklarını,
pazarlama aşamasında kendilerine sosyal
tesis olarak tanıtılan kısımların aslında yeşil
olan olduğunu sonradan öğrendiklerini ge-
rekçe göstererek şirketin ortakları ve yetkilileri
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İma-
moğlu'ndan şikayetçi oldular. Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yı-
lında Ekrem İmamoğlu ve babası hakkında,
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan
7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açıldı. Ekrem İmamoğlu yargılama aşama-
sındaki savunmasında, davaya konu inşaatı
yapan şirketin ortağı ve yöneticisi olduğunu,
bölgedeki en güzide sitenin inşaatını yaptı-
ğını belirterek, "Her şey projeye uygun yapıl-
mıştır. Mevzuata uygun yapılmıştır. İskanı
alınmıştır. İşimizi yasalara ve mevzuata 

uygun yaptık. Daha sonraki siyasal süreç ne-
deniyle bu dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve
mevzuata uygun yaptık. Suçlamaları kabul
etmiyorum" demişti. İmamoğlu'nun babası
Hasan İmamoğlu da davaya konu inşaatı
yapan şirketin kurucusu, ortağı ve yöneticisi
olduğunu, davanın siyasi olduğunu savuna-
rak, "Villaları projeye uygun yaptık. Tapuya
gidip kayıtlara her zaman bakabilirlerdi. Suç-
lamaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade
vermişti.  Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi,
24 Haziran 2014 tarihinde Ekrem İmamoğlu
ve babası Hasan İmamoğlu'nun beraatine
karar verdi. Müştekiler davayı Yargıtay'a ta-
şıdı. Müştekiler dosya Yargıtay'da iken 18
Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vaz-
geçtiklerine dair dilekçe sundular. Ancak Yar-
gıtay 15. Ceza Dairesi, 8 Mart 2018
tarihinde, olaya konu hakkında keşif incele-
mesi yapılmadığını, keşif incelemesi yapıla-
rak sanıkların durumunun buna göre
değerlendirilmesi gerektiğini, belirtmişti.

1 metre kala 
durabildi!
İstanbul Boğazı'ndan makine arızası yapıp
sürüklenen gemi kıyıya 1 metre kala durabildi.
Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarılan
gemi Ahırkapı açıklarına demirledi

Panama bayraklı 'River Elbe' adlı kuru
yük gemisi Rusya'dan yükünü aldıktan
sonra İngiltere'ye gitmek için İstanbul

Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.45 sıralarında Yeni-
köy açıklarına gelen 90 metre uzunluğundaki gemi
makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı.
Kuru yük gemisi kıyıya 1 metre kala durabildi. Ge-
minin sürüklenmesi ve kıyıya çok yakın bir noktada
durması vatandaşların cep telefonu kameralarına
saniye saniye yansıdı.
Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. Kıyı emni-
yeti kurtarma 8 ve acil müdahale botu sürüklenen
gemiye yönlendirildi. Kurtarma römorkörü gemiyi
bulunduğu yerden kurtardı. Kılavuz kaptan neza-
retinde gemi Ahırkapı açıklarına götürüldü. Gemi-
nin sürüklendiğini gören Mehmet Aykaş,
"Arkadaşlar ile sahilde oturuyorduk. Gemi kıyıya
doğru gelmeye başladı. Gemi Allah'tan 1 metre
kala durdu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Ge-
mideki arkadaşlara geçmiş olsun" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, önemli açıklamalar yaptı.



 
 

T üketiciyi Koruma Haftas'nn bir 
frsat olduğunu ifade eden Büyük-
çekmece Tüketiciyi Koruma ve Bi-

linçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Her yl dünyada 15-21 Mart ta-
rihlerinde,Tüketiciyi Koruma Haftas ola-
rak kutlanmaktadr. Tüketici haklarnn 
daha ileriye götürülmesi, bu haklara sayg 
gösterilmesi ve tüketici aleyhine uygulama-
lara karş tüketicilerin bilinçlendirilmesi 
için önemli bir frsattr. Türkiye genelinde 
geçen yl tüketicilerimizin tüketici hakem 
heyetlerine yaplan toplam 594 bin 270 
başvurunun yüzde 87,8’inin karara bağ-
land, bu kapsamda 860 milyon 778 bin 
208 lira değerinde uyuşmazlk değerlendi-
rildi. 265 bin 661 adetle perakende ticaret 
sektörünün başta gelirken , 95 bin 59 
adetle finansal hizmetler sektörünün ve 80 
bin 780 adetle abonelik hizmetleri sektörü 
izledi. Alnan kararlarn yüzde 59’unun tü-
keticiler lehine sonuçland. Tüketici hakem 
heyetlerine en çok 50 bin 515 adetle cep te-
lefonu, 40 bin 567 adetle ayakkab, 36 bin 
919 adetle internet abonelikleri, 31 bin 457 
adetle kredi kart üyelik ücreti ve 18 bin 
659 adetle GSM aboneliklerine ilişkin baş-
vuru yapld" dedi.  

Tüketici modeli değişti 

"Covid-19 salgnyla başlayan pandemi 
tüm dünyada petrol fiyatlarn, döviz ve 
altn kurlarn, borsalar, devletlerin ve in-
sanlarn sosyal ve ekonomik davranşlarn 
değiştirdi" diyen Emanet, "Bu dönemde ta-
sarrufa önem veren, daha hesapl harca-
yan, dijital kanal kullanmnda gelişmiş, 
karar verirken daha seçici davranan bir tü-
ketici modelinin ortaya çktğn hepbirlikte 
gözlemledik. Finansal kaynaklar açsndan 
daha kstl ve dikkatli, dijital teknoloji kul-
lanmnda daha cesur ve ilerici tüketiciler 
e-ticaret için çok ciddi bir potansiyele sa-
hipti ve internetten yaplan kartl ödeme iş-
lemleri, geçen yln ayn dönemindeki 
tutarn iki katnn üzerinde büyüdü.Bunun 
sebebini tüketicilerimizin gelir düzeyi artt 
diye değil 2020 Mart aynn ikinci yarsn-
dan itibaren kaplarn corona tedbirleri 
kapsamnda yasal olarak kapanmaya baş-
layan alşveriş merkezlerinin (AVM), hiz-
met sektörünün kapanmasnn yansmas 
tedirginlik ve panik olarak görmeliyiz" ifa-
delerini kulland.  

Koronay bahane ettiler 

Pandemi ile birlikte ticaretin kstlanmas, 
ülkeler aras ulaşmn kstlanmas ve tu-
rizm sektörünün azalşa geçmesi ile bera-

ber üretimin azaldğn dile getiren Ema-
net, "Yasaklardan dolay insanlarn dşa-
rya çkamamas da ekonominin 
yavaşlamasna neden oldu. İşletmeler ,es-
naflar ,üreticiler azalan kazançlarn ürün-
lerin fiyatlarn artrarak kapatmaya 
çalşmas sonucunda da hayat pahallğ 
daha da çok artt. Çeşitli sektörlerdeki 
ürün ve mallarn fiyatlarnda istismara gi-
dildi. Fiyatlarn serbest olmasn ve vatan-
daşn koronavirüs tedirginliğini, dşar 
çkmak yerine sanal alşverişe yönelmesini 
frsat bilen baz kesimler bu frsatlar pa-
raya çevirdi. Gerek Sanal alşveriş sitelerin 
de gerekse piyasada gda ürünlerine, te-
mizlik ve hijyen ürünlerine fahiş zamlar ya-
pld.  2020’nin başndan itibaren tüm 
dünyay etkisi altna alan koronavirüs sal-
gn ile dolarda çok ciddi yükselişler ya-
şand. Bu durumun ardndan özellikle ithal 
edilen ya da direkt yurtdşndan alnan 
ürünlerin fiyatlarndaki artşlar dolardaki 
yükselişin etkisi ile olduğu ifade edili-
yordu.Sütten ayçiçek yağna kadar vatan-
daşn sofrasna gelen neredeyse her 
ürünün fiyat fahiş tutarda artarken baz 
gda maddelerinde artşlar ise yüzde 100'e 
vard. Dolar bahane ederek fiyatlara jet h-
zyla zam yapanlar, döviz gerileyince fiyat 
indirimi yapmad maalesef. İmalatç, top-
tanc ve perakendecilerin satş fiyatlarna 
bir kstas, bir snrlama , bir kar oran geti-
rilmeli" dedi.  

Üretim yoksa büyüme de yok 

Konuşmasn, "Üretim olmadan, ne bü-
yüme olur, ne enflasyonla baş edilebilir, ne 
de işsizlikle. Ne zenginlik olur, ne istihdam 
olur, ne kalknma. Artk üretim çok sektörlü 
olmak zorunda" şeklinde sürdüren Emanet, 
"Günümüzde  uzun bir süredir tüketim, üre-
timden daha fazla...Para ise artk yatrm 
arac olmaktan çkp tüketim için bir emtia 
haline geldi.  2021ylnda Tüketiciler harca-
malarna yeniden şekil verecek,dünyadaki 
gelişmelere paralel bir hzla değişen tüketici 
davranşlar satn alma tercih ve şekillerine 
yansyacak. E- tüketicinin bilinç düzeyinin 
yön vereceği tüketici işlemlerinde tüketicinin 
nabzn tutan üretici ,satc,marka ve pera-
kendeciler bu dönemde büyüme sağlaya-
cak.Bu yüzden satclar dönüşümün 
farknda olmal ve tüketici hakknn inanc-
mzada göre kul hakk olduğu unutulma-
mal. Bizim kültürümüzde üretimin her 
aşamasnn sağlkl ve kaliteli olmasna yö-
nelik yüzlerce yl öncesine dayanan sözlü ve 
yazl kurallar mevcuttur.Artk bugünün tü-
keticisi dün bilinenden  çok farkl. Gerek ül-
kemizin gerekse tüm dünyann çok ciddi 
zorluklardan geçtiği bir dönemin içindeyiz. 

Coronavirüs krizi srasnda, bile dolandrc-
lar, siber suç işlemek üzere krizden fayda-
landlar. Virüsün neden olduğu korkulardan 
çkar sağladlar. Sahte ürünler satmak için 
internet siteleri kurup insanlarn paralarn 
ve kişisel bilgilerini almak için sahte e-pos-
talar, mesajlar ve sosyal medya paylaşmla-

rn kullandlar. İnsanlar dolandrmaktan, 
onlarn maddi, manevi ve dini duygularn 
istismar etmekten vazgeçin. Psikolojik zaaf-
larndan uzak durun. İnsanlarn acl, skn-
tl, korkulu, yaşllk vb. kriz durumlarndan 
faydalanmay brakn artk. Kul hakkna gir-
meyin" uyarsn yapt. 

SAVAŞ ATAK 

MAKİNE İhracatçlar Birliği 
(MAİB) yln ilk 2 aynda yap-
lan toplam makine ihracatnn 3 

milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 
ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-
çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 
ihracat yapt. Makine İhracatçlar Birliği 
Başkan Kutlu Karavelioğlu, “2020'nin ilk 2 
aynda imza attğmz yüzde 5 ihracat artş-
nn üzerine bu yl 7,4 ilave puan daha koy-
may başardk. Pandemideki ilk dalga 
sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş yaşadğ-
mz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta sçrama 
aylar olacak. Nisan ve Mays aylarnda 
yüzde 100’e varan artşlar yaşanacak” dedi. 

Sçrama aylar olacak 

Toplam ihracatnn yardan fazlasn Av-
rupa Birliği’ne gerçekleştiren Türk makine 
sektörü, koronavirüs kstlamalarnn ilk 
çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihra-
catn artrd. İhracat geçtiğimiz yln ayn 
dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 
ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçek-
leştirdi. İkinci çeyrekte büyük artşlar yaşa-
nacağn belirten Makine İhracatçlar 
Birliği Başkan Kutlu Karavelioğlu, 
"2020'nin ilk 2 aynda imza attğmz yüzde 
5 ihracat artşnn üzerine bu yl ilave 7,4 
puan daha koymay başardk. Pandemideki 
ilk dalga sebebiyle geçen yl yüzde 28 düşüş 
yaşadğmz ikinci çeyrek, bu yl ihracatta 
sçrama aylar olacak. Aş çalşmalarnn 
devam ettiği Avrupa’da açlmalarn başla-
mas ve geçtiğimiz yln baz etkisiyle birlikte, 
Nisan ve Mays aylarnda yüzde 100’e 
varan artşlar yaşanacak" diye konuştu.  

İlgi devam ediyor 

AB’li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir 
sipariş yoğunluğu oluşturduğunu belirten 
Karavelioğlu, bu talebe yant vermek için 
büyük çaba sarf ettiklerini belirterek şunlar 
söyledi: "Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine ma-
kine ihracatmz son çeyrekte sra dş bir 
yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artş-
mz sadece Aralk aynda yüzde 20 ile yüzde 
50 arasnda gerçekleşti. AB'li üreticilerin 
2021'de de gözü kulağ Türkiye'nin makine-
cilerinde olacaktr. Yln ilk aynda AB'nin en 
büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ih-
racat artşmz, oluşturduğumuz memnuni-
yetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir 
göstergesidir."  

Yatrmlar hzland 

Makine ve teçhizat yatrmlarnda 4. çey-
rekte yaşanan yüzde 38,7'lik artşn, makine 
teçhizat yatrmlarnn dünyada yüzde 8 da-
raldğ bir yln sonunda gelmesinin öne-
mine vurgu yapan Karavelioğlu, "Dünyann 
durma noktasna geldiği geçtiğimiz sene 
Türkiye’de 577 milyar TL makine teçhizat 
yatrm yapld ve bunun yüzde 36’ya denk 
gelen 210 milyar TL kadar yln son üç 
aynda gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki 
yla göre yaşanan yüzde 38,7’lik artşn bir 
önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 
artşn üzerine eklenmesi ve baz etkisi içer-
memesiydi. Pandemiye rağmen makine ve 
teçhizat yatrmlarnn son sürat devam et-
mesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Tür-
kiye, tedarik zincirlerinin yeniden 
yaplandğ bu süreçte dş ticaretten daha 
fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi 
artrma isteğinin yannda sürdürülebilirlik 
uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi 
zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi 
modernizasyonunu gerekli klyor. Yatrm 
teşvik belgelerinin de katksyla, yatrmlar-
daki artşn bu yl da süreceğini öngörüyo-
ruz. Fakat bu yatrmlar için makine 
ithalatna harcanan para, mineral yakt ve 
yağ ithalat için harcanan paraya yaklaşt. 
Ekonomimize büyük külfet getiren bu du-
ruma karş, kalite ve performansn sigortas 
olan teknik mevzuat ve gümrük muayene-
leri ile piyasa denetim ve gözetim mekaniz-
malarnn tavizsiz ve en yaygn biçimde 
uygulanmas gerekiyor" açklamasn yapt.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İHRACATTA  
YÜZDE 7 ARTIŞ
Makine İhracatçlar Birliği (MAİB) yln ilk 2 
aynda yaplan toplam makine ihracatnn 3 
milyar dolar olduğunu açklad. En büyük 

ihracat pazarlarndan Almanya, İngiltere ve 
Fransa'da ihracat artş çift hanelerde ger-

çekleşen makine sektörü, geçtiğimiz yln ilk 
2 ayna göre 200 milyon dolar daha fazla 

ihracat yapt. İlk 2 ayda makine ihracatnda 
yüzde 7,4 artş gerçekleşti 

CHP Genel Başkan Yardmcs ve İs-
tanbul Milletvekili Onursal Adgü-
zel, Türkiye’nin “Endüstri 4.0” 

sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin Endüstri 4.0 
konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kald-
ğn belirten Adgüzel, "Bugünkü tablodan Tür-
kiye’nin Endüstri 4.0’a hazr olmadğn 
görüyoruz. Yaplan araştrmalar, Türkiye’de sa-
nayiinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 
2.0 ile Endüstri 3.0 arasnda olduğunu ortaya 
koyuyor. Türkiye, üretimin geleceği bakmn-
dan riskli ülkeler kategorisinde değerlendirilir-
ken, önümüzdeki 10 yl içinde yaşanacak 
otomasyonun ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 
milyon işin kaybolarak yeni işlere dönüşebile-

ceği belirtiliyor. Türkiye dijital dönüşüm için 
topyekun seferberlik başlatmas gereken bir dö-
nemde, ksr tartşmalar ile zaman kaybediyor" 
dedi.  

Türkiye riskli görülüyor 

Türkiye’nin “Endüstri 4.0” sürecini değerlendi-
ren Adgüzel, "Dünya Ekonomik Forumu tara-
fndan hazrlanan ve ülkelerin geleceğin üretim 
teknolojilerine ne ölçüde hazr olduğunu ince-
leyen 2018 tarihli bir raporda Türkiye, 100 ülke 
arasnda üretim yaps bakmndan 32., üretim 
dinamikleri bakmndan ise 57. srada gösteril-
miştir. Söz konusu raporda Türkiye, hâliha-
zrda güçlü bir üretim yapsna sahip olmakla 

birlikte, üretimin geleceği bakmndan riskli ül-
keler kategorisinde değerlendirilmiştir. Endüstri 
4.0 sürecinin önemli bileşenlerinden biri bulut 
bilişimdir. Nitekim Büyük Verinin Endüstri 
4.0’da uygulanabilmesi bulut bilişim sayesinde-
dir. 2018 tarihli bir çalşma; bilgi teknolojileri 
seviyesi, siber güvenlik, veri gizliliği, fikri mülki-
yet haklar vb. kriterler üzerinden puanlama ya-
parak ülkeleri bulut bilişimi başlğ altnda 
sralamştr. Business Software Alliance (BSA) 
tarafndan yaplan çalşmada, Almanya 84,0 
puan ile birinci olurken, Japonya 82,1 puanla 
dünyada ikinci srada gösterilmiştir. Türkiye 24 
ülkenin incelendiği bu çalşmada ancak 16. s-
rada yer alabilmiştir" bilgisini verdi.  

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi Emanet,  
15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftas münasebetiyle bir mesaj yaymlad. Emanet  
mesajnda, “Korona  srasnda, bile dolandrclar, siber suç işlemek üzere krizden  

faydalandlar. Virüsün neden olduğu korkulardan çkar sağladlar. İnsanlar  
dolandrmaktan, onlarn maddi, manevi ve dini duygularn istismar etmekten  

vazgeçin. Psikolojik zaaflarndan uzak durun. Kul hakkna girmeyin” uyarsn yapt. 

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

BÜYÜKÇEKMECE Tüketiciyi Koruma ve 
Bilinçlendirme Derneği Başkan Sevgi 
Emanet, "Koronavirüsle beraber insan-
larla aramza sosyal mesafe koymamz 
gerektiğini, sağlkl yaşamak ve nefes 
alabilmek için sosyal alanlara, parklara, 
bahçelere, açk hava gibi yeşil alanlara 
ihtiyaç hiç olmadğ kadar artt.Etraf-
mzdaki  beton yğnlarna baktğmzda 
nefes almak için, vakit geçirebimek için 
açk alanlarn azlğ da gözden kaçmyor 
elbet. Umarm virüs sonras normal-
leşme döneminde bu tarz alanlar geniş-
letmeye yönelik çalşmalar yaplr. Böyle 
bir hafta içerisinde daha söyleyecek çok 
sözümüz var.Tüketicinin korunmas esas 
görev alanmz arasnda olduğundan tü-
keticilerin bilinçlendirilmesi konusunda 
Tüketiciyi Koruma Haftas’na bağl kal-
madan tüketicilerin haklarn aramalar 
için yllardr özveri ile çalşyoruz. Der-
neğimiz Tüketicilerimizin Korunmas 
Hakkndaki Kanunda yer alan tüm hü-
kümler ile ilgili konularda, vatandaşlar-
dan gelen başvurular değerlendirilerek 
tüketici, satc arasnda uzlaş sağlama 
çalşmalar , tüketicilere yasal haklar ko-
nusunda bilgilendirme ve yasal çözüm 
mercilerine yönlendirme çalşmalarn 
sizlerin desteği ve teveccühü ile ilk günkü 
heves ve azimle devam ettiriyor. Bilin-
çlendirmek ve korumak  alannda öncü-
lük görevini bu güne kadar olduğu gibi 

bundan sonrada yerine getirmeyi sürdü-
recektir.  Bu vesileyle ülkemizin her ferdi-
nin bilinçli tüketim anlayşna sahip 
olmasn, haklarn aramada bilinçli, 
cesur ve girişken olmalarn , ülkemizde 
ve bütün dünyada tüketici haklarnn ko-
runmas ve bu haklara sayg duyulma-
sn diliyor, tüm vatandaşlarn 15 Mart 
Dünya Tüketiciler Gününü  kutluyor 
sevgi ve sayglarm sunuyorum" açkla-
masnda bulundu.  

HER YER BETON YIĞINI! 

"TÜKETİCİLERİN gerçek tüketimini oluş-
turan gda ürünlerinin yeterince yer al-
madğ yllk enflasyon sepetinin gerçekte  
alşveriş poşetlerine yansyan enflasyonu 
yani "hissedilen enflasyonu" yanstmad-
ğn ve gdaya erişimin ciddi bir mesele 
haline geldiğini ,fiyatlardaki artşla gelir-
lerindeki artşn doğru oranda olmad-
ğn  ifade eden tüketicilerin says 
oldukça çok" diyen Emanet, konuşma-
sn şöyle sürdürdü; "Sepetin yllk en-
flasyon hesaplamalar yaklaşrken, fiyat 
azalan ürünlerle revize edilmesinide dile 
getiren vatandaşlar ayrca tüketici güveni 
üzerinde bask yaratan etkenler ara-
snda, yeniden vaka saylarndaki artş ile 
beraber ekonomik belirsizliklerin ön 
plana çkmasndan tedirginler. Her gün 
gelişen teknoloji reklamlar,durmakszn 
açlan AVM'ler, karşmza çkan türlü 
türlü satş yöntemleri insanlar daha çok 
tükettirmek üzerine kurulmuş bir meka-
nizma. Bu yoğun saldrlara dur deme-

miz mümkün gibi görünmüyor, ancak 
bilinçli tüketici olmak ve tüketebilmek 
bizim elimizde." 

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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ESİDER’in 12. Olağan Genel 
Kurulu, Kurtman Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Çok sayıda iş insanının katıldığı 
genel kurulda ESİDER’in başkanlı-
ğına Elektra Elektronik Genel Mü-
dürü Emin Armağan Şakar seçildi. 
2006 yılında bu yana Esenyurt’ta 
olduğunu ve ilçeye katkı için görev 
almaktan mutluluk duyduğunu 
anlatan Şakar, “Elektrik, elektronik 
sektöründe çalışıyoruz. 2006’da 
Esenyurt’a geldik. ESİDER’in 
üyesiyiz ve yönetim kurulundayız. 
Bugün de başkanlığa seçildik. Mut-

luyuz. Bizim belediyeyle, kayma-
kamlıkla iyi ilişki içinde olmamız 
lazım. Esenyurt’un en büyük so-
runu istihdam. Bizim yapacağımız 
ilk iş istihdam yaratmak olacak. 
Belediye başkanı da bu anlamda 
bizden destek istedi biz de destek 
vereceğiz. Esenyurt’ta maalesef 
vasıfsız eleman çok. Bu arkadaşla-
rımızı eğitmek için meslek kursları 
kuracağız. Çalışacağız, üreteceğiz 
ve istihdama katkı vereceğiz. Bizim 
yapmamız gereken şey budur” dedi.

ESİDER BÜYÜYECEK
ESİDER’i büyütmeleri gerekti-

ğini de anlatan Şakar, “Esenyurt’ta 

3 bine yakın firma var. Bizim üye 
sayımızı artırmamız lazım. Maa-
lesef son yıllarda STK’ların sesleri 
pek çıkmaz oldu. Arkadaşlarımız 
da biliyorum ki STK’lardan ümi-
dini kesmiş gibi. Ama STK’lar 
olmadan hükümetler dünyanın 
hiçbir yerinde karar alamaz. Bizim 
de derneğimizi kuvvetli ve güçlü 
hale getirmemiz lazım. Esenyurt’ta 
çok güçlü firmalar var. Bu firmala-
ra ulaşmamız lazım. Tabii pan-
demi nedeniyle çok uzakta kaldık 
bugün yüz yüze görüşme fırsatı 
bulduğumuz için mutluyuz. İnşal-
lah pandemide bitecek. Daha çok 
görüşeceğiz” diye konuştu.

Hedef 500 market

Esenyurt işsizlikle 
savaşacak!

Elektra Elektronik 
Genel Müdürü Emin 
Armağan Şakar, Esenyurt 
Sanayici ve İş Adamları 
Derneği’nin (ESİDER) yeni 
başkanı oldu. Damga’ya 
konuşan Şakar, “Esenyurt’ta 
ciddi bir işsizlik var. Biz 
üreteceğiz, çok çalışacağız, 
istihdam alanı yaratıp, işsiz-
likle savaşacağız” dedi

Türkiye Tarım 
Kredi Koopera-

tifi marketlerinin 
205’inci şubesi, 
Ankara’nın Çan-

kaya ilçesinde 
açıldı. Genel Mü-

dür Fahrettin Poy-
raz, mayıs sonu 
itibarıyla 300, yıl 
sonuna kadar da 
500 market sayı-
sını yakalayacak-

larını söyledi

YERLI KRİPTO 
PARA FARKI

TEKNOLOJİ 
SATIYORLAR!

İHRACAT 
ATAĞI 
BAŞLADI

Şubat ayında Twitter’da yaptığı 
anket neticesinde Holochain ağı-
nın yerel kripto para birimi HOT’ı 
26 Mart Cuma günü işleme alan 
yerli kripto para borsası Narkasa, 
bu kez kullanıcılarına 2000’er 
HOT hediye ettiğini duyurdu
◊ Türkiye’de kripto paralara 

duyulan ilgi, her geçen 
gün daha da artıyor. 
Kripto para borsala-
rındaki kullanıcı sayısı 
yükselirken talepler de 
çeşitleniyor. Platformlar 
ise talepler doğrultusunda 
getirdikleri yeniliklerle 
kripto para ekosistemi-
nin gelişimine katkıda 
bulunuyor. Son olarak 
Türkiye’nin önde gelen 
kripto para alım satım 
platformları arasında 
yer alan İstanbul mer-
kezli kripto para borsası 
Narkasa.com, bugüne 
kadar platform üzerin-
den Türk Lirası yatırma 
işlemi yapan tüm kulla-
nıcılarına son günlerdeki 
yükselişiyle dikkat çeken 
Holochain ağının yerel 
kripto para birimi HOT’ı 
hediye ederek Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirdiğini 
duyurdu.

KRİPTO PARA 
LİSTELENSİN

◊ Holochain isimli kripto 
para Narkasa.com plat-
formunda listelenmesinin 
hemen ardından yüzde 
30, ertesi gün ise yüzde 
60 artış göstererek market 
kapasitesi sıralamasında 
ilk 50’ye yükseldi. 26 
Mart 2021 tarihine kadar 
süren kampanya kapsa-
mında her kullanıcıya 
2000’er HOT hediye 
edildi. Platform, şubat 
ayında medya danışmanı 
olarak görev yapmaya 
başlayan Mesut Yar aracı-
lığıyla Twitter üzerinden 
“Narkasa’da hangi kripto 
paralar listelensin?” 
sorusuna verilen yanıtlar 
üzerine HOT’ı (Holo) 
işleme almıştı.

◊ Türkiye genelinde birçok 
kişi ve kurumun iletişim 
ve marka danışmanlığını 
yürüten Emel Ercan, yeni 
bir projeyi hayata geçir-
diklerini söyledi. Özel-
likle Pakistan’da yatırım 
yapmak isteyen Türk 
firmalarıyla Pakistanlı iş 
insanları arasında uzun 
soluklu köprü kurmayı 
istediklerine dikkat çeken 
Ercan, “Pakistan temsil-
cilerimizi, 2 yatırımcı ve 
Pakistan delegasyonunu 
8 gündür ülkemizde 
ağırlıyoruz. Gerçekleş-
tirdiğimiz toplantılarda 
Adana, Mersin, Kilis gibi 
illerin yöresel ürünleri-
ni kendilerine sunduk. 
Özellikle, şalgam, ceviz, 
kayısı, maden suyu gibi 
ürünlere hayran kaldılar. 
Yakın zamanda sipariş 
alıp, ihracata başlayaca-
ğız” diye konuştu.

◊ Günümüzde kripto para birim-
leriyle anılsa da birçok farklı 
kurum tarafından kullanılmaya 
başlanan blockchain teknolo-
jisi, tamamen yerli imkanlarla 
geliştirilerek dünyanın birçok 
coğrafyasına ihraç ediliyor. 
Bodrum’da kurulan Bitci Tek-
noloji, bir Türk firması olarak 
ürettiği blokchain teknolojileri 
ile dünyada söz sahibi olmaya 
hazırlanıyor. Bodrum’da 2018 
yılında Çağdaş Holding bün-
yesinde kurulan bir blok zincir 
araştırma ve geliştirme şirketi 
Bitci Teknoloji, şirketleri blok 
zincir yapısına taşıyarak farklı 
token projeleri üretiyor. 

BLOK ZİNCİRİNE 
ALINACAK

◊ Bitcichain Türkiye’nin yetiştir-
diği yazılımcılarla hazırlanan 
yerli ve milli bir proje oldu-
ğunu söyleyen Bitci Teknoloji 
CEO’su Onur Altan Tan, hem 
dünya üzerinde bunu yapan 
büyük firmalardan biri olmanın 
hem de Bodrum ve Türkiye’den 
çıkıp dünyaya açılıyor olmanın 
gurur verici olduğunu ifade etti. 
Tan, “Şirketimizin ilk projesi, 
kripto para borsası ‘www.bitci.
com’du. Daha sonrasında Bit-
cichain ismiyle bir blok zincir 
yarattık. Ardından Bitci Pay 
ödeme sistemini oluşturduk. 
Kripto paraların kullanım alan-
larının sadece alım satım plat-
formlarının dışına çıkarılmasına 
imkan veren bir teknolojiyi 
kullanıyoruz” dedi.

EĞİTİM ŞART
◊ Şakar açıklamalarının devamında 

şu ifadeleri kullandı; “Esenyurt’ta 
iki tane dernek var bir SANDER 
(Sanayi İş Adamları Derneği) var 
bir de ESİDER var. SANDER eski-
den Büyükçekmece bölgesindey-
di. Ama şimdi Esenyurt birleşti. 
Bugün Esenyurt Türkiye’nin en 
büyük ilçesi oldu. Kuzey ülkele-
rinden daha çok nüfusumuz var. 
Ciddi bir insan kaynağımız var. 
Ama bunu doğru değerlendir-
mek lazım. Şimdi vasıfsız eleman 
çok ama bu insanların belirli bir 
eğitimden geçmesi lazım. Bu 
insanlara sanayide çalışmanın çok 
önemli olduğunu anlatmak ve 
onları kazanmak gerekir.”

EMIN 
ARMAĞAN 

ŞAKAR

EMEL 
ERCAN

ÖZEL HABER: BARIŞ KIŞ

Ç İFTÇİLERİN ürünlerini doğru-
dan tüketiciye ulaştırmayı he-
defleyen Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifi marketlerinin sayısı 
yurt genelinde artmaya devam 
ediyor. Temel amacı, vatandaş-
ların ihtiyaç duyduğu ürünlerin 
piyasaya tedarikini sağlamak 
olan Tarım Kredi Kooperatifi 
marketlerinin 205’inci şubesi, 
Çankaya Cevizlidere Mahallesi’n-
de açıldı. Açılışa, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Fahrettin Poyraz da katıldı. 
Poyraz, mayıs sonu itibarıyla 300, 
yılsonuna kadar da 500 market 
sayısını yakalayacaklarını söyledi. 
Poyraz, “Özellikle pandemi döne-

minde doğrudan tüketiciye ulaş-
ma noktasında dijital kanalları 
kullanıp, büyükşehirlerden başla-
mak üzere dijital platformlarda da 
tarım kredi ürünlerini vatandaşla-
rımızla buluşturacağız” dedi.

UYGUN FİYAT SUNMAK 
İSTİYORUZ

Poyraz, tarım kredi marketle-
rinin satışlarından çok memnun 
olduklarını, piyasada bir farkında-
lık oluşturduklarını söyledi. Fiyat-
landırmalarda piyasanın altında 
olduklarını hatırlatan Poyraz, “Biz 
fiyatlandırmamızı yıllık yapıyoruz. 
Geçen sene çiftçiden biz doğru-
dan doğruya 2,5 milyarlık ürün 

alımı yaptık. Bu yıl hedefini de 3,7 
milyar lira koyduk ve bu rakam 
bu şekilde katlanarak gidecek. Biz 
mümkün olduğu kadar maliyetleri 
aşağıya çekip, bir taraftan üreticiyi 
korurken diğer taraftan da tüke-
ticimize en uygun fiyattan ürünü 
sunmayı amaçlıyoruz. Bizim 
mağazalarımızda sadece kendi 
ürünlerimiz değil, diğer koope-
ratifler ve kamu kurumlarımızın 
ürünleri de bulunuyor. Kadın 
kooperatifleri üzerinden örgütle-
nerek ülkemizin dört bir yanından 
kendi yöresine özgün ürünleri de 
tüketiciye taşımak istiyoruz” diye 
konuştu. Konuşmanın ardından 
marketin açılışı gerçekleştirildi.



C HP, İYİ Parti ve HDP’in oylarıyla
reddedilen Güvenlik Soruştur-
ması ve Arşiv Araştırması Ka-

nunu Teklifi’nin yeniden TBMM Genel
Kurulu’na getirileceğine dair haberler
muhalefeti alarma geçirmişti. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, "Tartışmaları
manipülatif görüyorum. İtiraz üzerine
Başkanlık Divanı toplandı. Oylamanın
yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tek-
rarlanır" açıklamasını yaptı. 

İtiraz edildiği görülüyor

"2015'te, 1978'te hüküm aynı olduğu için

benzer şeylerle karşılaşılmış" diyen Şen-
top, "İhtilaf üzerine o zaman elektronik
oylamaya geçilmesi gerek 1998'de alınmış
kararlar da var. iç tüzük hükümler bunu
gerektirir. İtiraz var mı yok mu? Budur.
İtiraz olduğu o görüntülerde de var. İtiraz
olduğunda elektronik oylamaya geçilmesi
gerekiyor. İç tüzüğün 13. maddesine göre
başkanlık divanına itiraz yapma hakkı var
Başkanlık divanı toplanıp karar alıyor,
Genel Kurul oyuna sunuyor. Genel Kurul
yeniden oylama yapabiliyor. 3 Mart
2015'te HDP'li arkadaşların talebi üzerine
Meclis Başkanı, Başkanlık Divanını aynı

gün toplamış, karar verilmiş" ifadelerini
kullandı. 

Görevimin gereğini yaparım

Muhalefet partilerinin başkanvekillerinin
açıklamalarına da değinen Şentop,
"HDP'nin 3 Mart 2015'te itirazı var, aynı
gün toplanıp karara bağlanmış. Bütün
partilerin böyle itirazları var. Anayasa ve
iç tüzük Meclis Başkanı'na genel kurulu
yönetme yetkisi veriyor. Meclis başkanve-
killeri Meclis Başkanının yerine yönetir.
Hangi toplantıyı ne zaman hangi başkan-
vekilinin yöneteceğine meclis başkanı
karar verebilir" dedi. "Başkanvekillerinin
yönettiği oturumlarla ilgili sorumluluk
Meclis Başkanında olduğu için tartışma
olduğunda tartışmaya dahil olmam nor-
maldir" diyen Şentop, "
İç tüzüğe aykırı diyen vatandaşa toptancı
usulüyle yanıt vermeyi uygun bulmuyo-
rum. Meclis Başkanı koşarak gelmiş
falan. Sıkıntı olduğunu fark ettiğimde
koşa koşa giderim, bu benim görevimdir,
görevimin gereğini de yaparım" diye ko-
nuştu. 

Seviyeyi düşürmek istemem

CHP'li Özgür Özel'i kast ederek, "O arka-
daşa konuşurken aynaya bakmasını tav-
siye ediyorum ne anlama geldiğini
anlaması için" eleştirisinde bulunan Şen-

top, "Meclis Başkanı olarak daha fazla
seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi
çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek
isterim; pişman ederim. İşaretle oylamak
diye bir oylama usulu var. İşaretle oylama
genel olarak meclisin farklı hükümler ol-
mazsa genel olarak kullandığı oylamadır.
Tam olarak sayı hesabı da yok. Çoğunluk
ne taraftadır onunla karar verilir. Baş-
kanla katip üyeler birlikte sayarlar, hangi-
sinin çok olduğunu diyor. Bir katip üye
yanlışlık var, sayı yok yeter sayısı dediği
zaman elektronik oylamaya geçilmesi
lazım. Bu oylamada da sistemde fark var.
Açık oylama kimin ne oy verdiğinin belli
olduğu oylamadır. İşari oylamada ise sayı
ve kim olduğunu tespit etmek zor olduğu
için" dedi. 

Arzuhalciye dönmüş!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,
"Üzülerek söylemek gerekir ki TBMM
Başkanı da Cumhur İttifakı’nın arzuhalci-
sine dönmüş. AYM, AKP’nin getirdiği
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
fişleme kanununu başvurumuz sonrası
iptal etmiş. AKP onu yeniden getirmiş.
Kendileri de rahatsızlar. Çünkü bir sene
sonra iktidar bize geçtiğinde AKP’li me-
murların hepsinin gitme korkusu var. Biz
de diyoruz ki geçirseniz bile iptal ederiz,
kullanmayız" ifadelerini kullanmıştı. 

hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

C em Yılmaz esprileri gibiydi. Saraylı Fahrettin
Altun’un feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne isti-
naden yaptığı Sayın Recep Tayyip Erdoğan li-

derliğindeki Türkiye'de, kadının her alanda daha özgür
daha aktif ve daha özgüvenli bir şekilde yer aldığını ve
hatta kadınlara  başta eğitim olmak üzere seçme se-
çilme hakkını bile bu dönemde kazandırdıklarını belir-
tip, birçok konuda çifte standart olmaması için devrim
niteliğinde yeniliklere imza attıkları söylemi.

Böylelikle; 5 Aralık 1934 tarihinde Atatürk’ün dev-
rimlerinden en önemlisi olarak bildiğimiz, kadınlara
seçme ve seçilme hakkını tanıyanın Akp Hükümeti ol-
duğunu öğrenivermiştik. 

Ama neyse ki Sayın Altun İslamiyet ve Selçuklu dö-
nemine kadar giderek "Kadına Cennetin anahtarını bah-
şeden ve kadını ilk hükümdar yapan" Akp’dir demedi. 

Ve işin asıl garip olan tarafıda, feshedilen İstanbul
sözleşmesinin Anayasanın 90. Maddesine göre, kanun
hükmünde kararname olduğunu ve meclis çoğunluğu ile
"temel hak ve özgürlükler" adına çıkarılan bu kararna-
meyi feshetme yetkisinin mecliste değil cumhurbaşka-
nın yetkisi dahilinde olduğunu benimde hemşehrim olan
Hukuk Profesörü olan TBMM Başkanının söylüyor
olmasıydı. 

Keza ona göre "Montrö Boğazlar Sözleşmesinin 
feshi de buna dahildi."

Ki başkanlık sistemiyle yönetilen bir ülkede çıkarılan
kararnamelerin kanuna aykırı olup olmadığını tartış-
mak dahi mümkün değildi ve karşımızda Anayasa
Mahkemesini tanımayan bir yönetim sistemi vardı.
Yani Anayasa Mahkemesi bu sözleşmenin feshinin
kanun dışı olduğuna hükmetse dahi bu partili Cumhur-
başkanı için çok önem arzetmeyecekti. Çünkü partili
Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesini tanıması için
önce Sayın Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün
atadığı üyelerden kurtulması gerekiyordu ve neyse ki
bunun için biraz daha zaman vardı. 

Oysa ki feshedilen İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenme-
sine dair kanun “devlet, şiddetten şikâyetçi olan kadına,
dilerse çocuklarıyla birlikte barınma imkânı verir.
Süreç sona erene değin maddi yardım sağlar. İş ve
hatta kimlik değişikliği yapmak isterse yardımcı olur.
Şiddet uygulayan hakkında en az bir ay süreyle uzak-
laştırma kararı alır” dediği sözleşmeyi 24 Kasım 2011
tarihinde Akp Hükümeti dahil Meclisteki bütün parti
milletvekilerinin oyunu alarak 26 dakikada 246 oyla
kabul edilen ve bu sözleşmeye imza atan ilk ülkeyken,
bugün o aynı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi”nden “partili bir kararname” ile
41 milyon 698 bin 377 kadının yaşadığı bir ülkede İs-
tanbul Sözleşmesi feshedilmişti. 

Bence alınan bu karara şaşırmamak gerekirdi.
Çünkü "hamile kadın sokağa çıkamaz, kadın sakız çiğ-
neyemez, pantolon giyemez veya kadınlar evde oturursa
bu ülkede işsizlik azalır" diyen zihniyetin kadına bakış
açısı ortadayken ön tekerlek nereden giderse arka teke-
rinde "kadının özgürlüğünü erkeğin belirlediğine" inan-
ması zor olmayacaktı.

Kadınların nefes alma
hakkı feshedildi!
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OzgUR OzEL’I 
PISMAN 
EDERIM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM'deki oylama gerilimi 
hakkında, "Burada arkadaşlar Meclis iradesi bağlamında
tartışmalarını manipülatif olarak görüyorum" dedi. Şentop ayrıca
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleri üzerine, "Kendisine
bir konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı
olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok
daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim" 
ifadelerini kullandı
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EVİNE DÖN ÇAĞRISI!

İYİ Partİ Genel Başkanı
Meral Akşener, Konya’da ga-
zetecilerin HDP'nin kapatıl-

ması istemiyle açılan davadaki
gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.
"Ben hukukçu değilim" diyen Akşener,
“Dolayısıyla Yargıtay Başsavcılığı'nın id-
dianamesindeki eksikliklere yönelik Ana-
yasa Mahkemesi raportörünün, bu
eksikliklerinin düzeltilmesi amacıyla ge-
riye gönderdiğine dair bir bilgim var. Bu-
radan baktığını zaman normal bir
prosedür gibi görünüyor. Birincisi bu. Bir
de sayın Bahçeli sürekli olarak, ‘hadi hadi
kapatın kapatın' dediği için muhtemelen
yaptığı baskı yüzünden Cumhuriyet Baş-
savcısı çok hızlı hazırlamış, eksiklikler
olmuş. Muhtemelen bunlar yeniden göz-
den geçirilecektir” şeklinde konuştu.

AYM'yi taşlamaya başladı

Akşener, "Fakat burada dikkatimi çeken
şey şu. Bu geri gönderilmenin üzerinden
sayın Bahçeli ikinci kere Anayasa Mahke-
mesi'nin kapatılmasına dair bir hızlı sal-
voda bulundu, tehditler savurdu. Şimdi
burada iki şey var. Birincisi: Sayın Bahçeli,
çok mübarek bir isim olarak tanımladığı,
muhterem bir isim olarak tanımladığı ve
2023'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaş-
kanı adayı olarak ilan ettiği sayın Recep
Tayyip Erdoğan beyefendinin ikinci defa,
yani Anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve
ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konu-
sunda Türkiye'de hukukçular ikiye bölün-
müş durumda. Böyle bir pozisyonda çok
muhterem ve çok mübarek kabul ettiği
Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini
muhtemelen istemediği için, ne olur ne
olmaz diye bugünden Anayasa Mahke-
mesi'ni taşlamaya başladı" dedi. 

Dinlenmeye davet ediyorum

Bahçeli'ye evine dönmesi yönünde çağrı
yapan Akşener, "Bunu bir kenara koyar
isek, bu tür çok üst perdeden ve racon
kesen davranış biçimlerinin hukuka, de-
mokrasiye ve insan haklarına, hiçbir şeye,
150 yıllık demokrasi tarihimize, eksik
gedik de olsa, demokrasi tarihimize uy-
madığını söyleyebilirim. Son hadiselere
baktığımı zaman ben kendisinin bir yakın
arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini
evine dönmeye davet ediyorum. Çünkü
yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla
evine dönmeye ve biraz tefekküre ve
evinde dinlenmeye davet ediyorum" ifa-
delerini kullandı.

Bahçeli iki kez çağrı yapmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, par-
tisinden ayrılarak yeni parti kuran ve
CHP ile “millet ittifakı” içinde yer alan
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e
iki defa “evine dön” çağrısı yaptı. Bahçeli,
Akşener’e son olarak 24 Aralık 2022
günü şu sözlerle seslenmişti: “Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemi, parlak Türk
asırlarının yol haritası, milli birlik ve kar-
deşliğin, devletin istikrar ve dengesinin
yegane güvencesidir. Muhatabına masa
kur demedik, evine dön dedik, hala
zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini
korumaktadır. Diyorum ki, dön evine,
bitsin bu çile!" MHP lideri, Akşener’in
Ayasofya konusunda farklı bir tutum ta-
kındığını savunarak 24 Ağustos 2020’de
"Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini,
böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir
ayağının çukura düştüğünü görüp derhal
ve çok kısa süre içinde evine dönmesi
doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır"
demişti.

MHP lideri Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması yönündeki çağrısına
ilişkin olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Son hadiselere baktığımı zaman
ben kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak, kendisini evine dönmeye
davet ediyorum. Biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum" dedi

İmzanın maliyeti 531 milyar lira!
DEMokrASi ve Atılım Par-
tisi (DEVA) Genel Başkanı
Ali Babacan, 1. olağan Te-

kirdağ Çerkezköy ilçe kongresi’nde
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası
Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınma-
sının ardından ekonomide yaşanan ge-
lişmelerin vatandaşa zarar verdiğini
ifade eden Babacan, kararın ülkeye ma-
liyetinin 531 milyar lira olduğunu söy-

ledi. Pandeminin ilk günlerinde iktidarın
iBAN numarası vermesini anımsatarak
eleştiren Babacan, “Vatandaşa karşılık-
sız destek sunacaklarına daha çok ceza
tahsilatı ve daha çok borçlandırma ya-
pıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekten çok yazık

"Ülkemizdeki tabloya şöyle bir baktığı-
mız zaman bu kötü tablonun, sıkıntıların
Türkiye'nin dört bir yanında aynı sıkıntı-

lar haline geldiğini görmüyorsa bu-
günkü hükümet, gerçekten çok yazık"
diyen Babacan, "Türkiye'nin dört bir ya-
nında işsizlik ülkenin 1 numaralı sorunu
haline gelmiş durumda. Pandemide Av-
rupa'da birinci, dünyada dördüncü
olduk, vaka sayısında. Fakat vatandaşı-
mıza en önemli sorunu sorduğumuzda,
işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı diyor-
lar. Esnaf dükkanı kapatmak zorunda
kalıyor, çiftçi ağır borç altında eziliyor.

Yakın tarihimizin en derin ekonomik
krizlerinden birini yaşıyor bu ülke ve
çözüm için bu sorunları aşmak için hü-
kümetin elinde ne bir kadro var ne de
bir plan program var. Üzülerek söylüyo-
rum ki olmayacak, yapamayacaklar.
Çünkü bu ülkenin ekonomisini düzelt-
mek önce sağlam bir adalet temelini at-
makla başlar. Önce hukuk, insan hakları
diyeceksiniz, hukukun üstünlüğünü
tesis edecek, tam demokrasi diyeceksi-

niz. Ancak o sağlam temel üzerine siz
ekonomiyi inşa edebilirsiniz" ifadelerini
kullandı. 

Güven iyice dibe vurdu

Babacan, “Bundan 10 gün önce Sayın
Erdoğan gece yarısı tek bir imzayla, 4
ay önce 4 yıllığına görevlendirdiği bir
Merkez Bankası Başkanını görevden
aldı. Aynen de beklendiği gibi bu keyfi
kararın ekonomimiz ve finansal piyasa-
lar üzerinde çok olumsuz etkileri oldu.
Zaten olmayan güven iyice dibe vurdu.
Bu kararın ardından dolar kuru 7.20'ler-
den 8.20'lere çıktı. Hazinen iç borç-
lanma faizleri yüzde 4 arttı. Türkiye'nin
dış borçlanma maliyetleri yüzde 1,5, 2
oranında arttı. Bu artışlar hazinenin
hem de özel sektörümüzün üzerinde
çok ciddi ilave bir yük oluşturdu. Bakın
çok değil sadece 10 gün içerisinde
oldu bu. Tek bir imza, tek bir karar yü-
zünden oldu düşünün şu anki sistemin
memlekete ne kadar zarar verdiğini”
diye konuştu.

TBMM Başkanı
Mustafa
Şentop, Özel
hakkında
sert ifadelerde
bulundu. Şentop,
“Özel mümkün
ise konuşurken
biraz aynaya
baksın” dedi.

Ali 
Babacan

Meral 
Akşener
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28 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEMESİ ALINACAKTIR
İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Kalem Muhtelif Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/164436
1-İdarenin
a) Adresi : Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Tünel 34420 

BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123722222 - 2122521017
c) Elektronik Posta Adresi : cevdet.akarsu@iett.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Kırtasiye Malzemesi (28 Kalem)Ayrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İkitelli Garajı Kırtasiye 
Ambarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Teslim süresi; İşe başlama tarihinden başlayarak malın
İstanbul sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere 
şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır 
vaziyette Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında 
idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu
malın tamamı için teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren ekli 
teknik şartnamesi ve malzeme teslim programları dahilinde 
malzemelerin tamamı için 30 takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 

3. Kat Komisyon Odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 
Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 12.04.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı, İhale İşleri Müdürlüğü, 3.kat İhale İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 
Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

S ultan Abdülaziz’in yapısı Divanhane Eski Karakol Bi-
nası’nın yıkımıyla ilgili başlayan süreç dün gece sona erdi.
İstanbul’un önemli bir tarihi mirası; İBB’nin itirazları,

iptal başvurusu ve projeye gerekçe gösterilen yol güzergahını de-
ğiştirmesine ve başlatılan yargı sürecine rağmen yıkıldı. Ocak
ayında iş makinesi ve hilti kullanılarak başlatılan çalışmalar, dün
gece yoğunluğunu artırdı. Çok sayıda personel ve iş makinesi-
nin yer aldığı işlemeler sonucu, tarihi Kasımpaşa Meydanı’nın
tarihi yapısı yok edildi.

İtirazlar gözardı edildi
Koruma Kurulu, Divanhane Eski Karakol Binası’nın yıkılması,
yerine ise daha geniş bir yol ve kavşak yapılmasını içeren projeye
onay verdi. 19. yüzyıla tarihlenen Sultan Abdülaziz’in yapısı
mekan, kurul kararına dayanan çalışma sonucu iş makineli ve
hiltili yıkıma maruz kaldı. İBB Koruma Uygulama ve Denetim
Bürosu (KUDEB), gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek ta-
rihi yapıda incelemede bulundu. İstanbul'un kültürel mirasları
arasında bulunan eserde denetleme yapan ekipler, çalışmayla il-
gili tutanak tuttu.

Tabuta mı aldınız? 

İBB, tarihi yapının yıkımını durdurmak için Kültür Bakanlığı 2
Nolu Koruma Kurulu’na 2 Şubat’ta yıkımın durdurulmasını
talep etti. Yıkıma gerekçe gösterilen yol güzergahını 4 Şubat’ta
değiştirdi. 12 Şubat’ta da suç duyurusunda bulundu. İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yıkımın gerçekleştirildiği nok-
tada basın toplantısı gerçekleştirerek yargı sürecinin başlatıldı-
ğını söyledi. Yıkımın İstanbul 10. İdare Mahkemesine
taşındığını söyleyen Polat, “Karakol Binasına kefen mi biçtiniz,
tabuta mı aldınız? Bu görüntü neyin nesidir. Saygın ve uygun
bir iş yapıyorsanız, bu kadar bekleyerek, gizleyerek, her denetle-
mede yetkili birimlerimizi engelleyerek neyi gizliyorsunuz” diye
sordu. Polat’ın başladığını duyurduğu yargı süreci devam eder-
ken, tarihi yapıyla ilgili yıkım sürecine devam edildi. İstanbul,
önemli bir tarihi mirasını kaybetti.

İ brahim Tatlıses acı acı bunu söylerdi,
aşktan acı çekenler de içini çeke çeke
dinlerdi, aşağı da sözleri okuduğu-

nuzda hemen hatırlayacaksınız...
“Ölürsem kabrime gelme istemem
Ölürsem kabrime gelme gelme istemem

istemem istemem”
Güzel ülkem de ne yazık ki değerlerimiz

öldüğün de çok değerli oluyor. Hocalarımız,
doktorlarımız, mühendislerimiz, çiftçileri-
miz, yöneticilerimiz... Siz saymaya devam
edin.Gerçeği de böyle mi? Evet böyle. Tarihi
seven biri olarak, yakın tarihimizi okuduğu-
nuzda keşke Mustafa Kemal Atatürk en az
bir 10 sene daha yaşasaydı. Çünkü 2. Dünya
Savaşı'nda Türkiye daha atak daha akıllı po-

litika üretirdi ve 12 ada bizim olurdu. Musul
- Kerkük’deki haklarımız kesinleşirdi.

Yine keşke Adnan Menderes idam edilme-
seydi, demokrasi benimsenseydi ve Türkiye
sanayi devrimi hızlansaydı.

Ah keşke Turgut Özal’ la 2000'li yıllara
giriş yapsaydık, daha güçlü Türkiye ve kendi
teknolojini üreten bir ülke olarak. Ekonomik
ve insan hakları sorunları (28 Şubat ve Ba-
şörtü yasakları vb) ile uğraşmayan bir ülke
olurduk.

Dikkat ederseniz yukar da saydığımız li-
derlerin vefatlarından sonra Türkiye hep
kaosa sürüklenmiş ve ülkemiz geri gitmiştir.
Toparlanması bir haylı zaman almıştır.

Günümüz Türkiye’sine gelecek olursak, ül-

kemiz her alanda devrim yapmakta (eksiklik
ve noksanlıkları olabilir) ve dünyada her
alanda kendini göstermekte. Bundan rahat-
sız olan kesimler olabilir, bunu anlayışla kar-
şılıyorum, bu gelişimden rahatsız olabilecek
rakip ülkelere söylenecek söz yok, ama geliş-
meden rahatsız olan içinizdekilere ne 
demeli?

Bu ülkenin Lideri Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan döneminde her ta-
rafta kendini göstermeye başladı. Savunma
sanayinde, teknolojik ve üretimde çığır açı-

yor ancak bunu görmemek isteyen gözler var.
Pandemide şunu gördük ki eleştirilen Şehir
Hastanelerinin yapımı ne kadar doğru bir
kararmış. Vizyonu olmayan lider ve yönetici-
ler bunu göremedi ve bu Şehir Hastanelerini
çok ciddi bir şekilde eleştirdi ve israf gördü.

Türkiye güçlü olmaz ise uydu devlet olur,
ancak kendi üretir ve bağımsız kendi politi-
kalarını üretirse daha demokrat, daha çağ-
daş bir ülke olma yolunda gidecektir. Bizi
antidemokratik olmakla suçlayan batı ülkele-
rine bakınız, hangisinde insan hakları eşit ve
adil? Türkiye’yi güdemeyeceğini anlayan
Batı her zaman ki yumuşak karından vur-
mak istemiştir. Buna en güzel örnek Gezi
olayları ve 15 Temmuz Fetö kalkışmasıdır,
ancak bu sefer onların ‘Çocukları’ başarılı
olamadı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’a ALLAH (cc) uzun ömürler versin ki
yukardaki keşkeleri demiyelim. Kendi savaş
uçağını ürettiğini görsün, kendi hava sa-
vunma sistemlerini ürettiğini görsün, kendi
makina teknolojilerini ürettiğini görsün,
Kemdi arabasını ürettiğini görsün, Kendi
enerji kaynaklarına sahip olduğunu görsün....

Son söz: Ah keşke deyip de vefat eden Li-
derler dirilip-canlanıp- deseler ki - hayatta
iken kıymetimizi bilmediniz, kabrimize gel-
meyin, yaşayan Liderin bari kıymetini bilin,
deseler ne derdik? Onun için yaşarken kıymet
bilip değer vermek gerekir, saygı göstermek
gerekir. Halk oyuna ve kararına inanan bir
kişi olarak, vatandaşın helal oyu ile seçilen
Erdoğan’ı yalan ve basit algı oyunları götü-
remezsiniz... 

"Yanlış ok, sahibine geri döner."
Selam ve saygılarımla

Ölürsem kabrime gelme istemem!
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TARIHI KARAKOL 
BINASI ARTIK YOK

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Eski Karakol Binası, 
İBB’nin ayakta kalması için verdiği mücadeleye rağmen

kurtarılamadı. İBB’nin 12 Mart’ta yargı sürecini başlattığı
yakım, dün gece iş makinelerinin ve 

personelin çalışmasıyla
gerçekleştirildi. İstanbul, 
Koruma Kurulu ve diğer 

kamu kurumları eliyle 
19. yüzyıla tarihlenen 

önemli bir tarihi 
mirasını kaybetti

Hüseyin TURAN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da
yıkıma çok sert tepki göstererek “İhya etmekten
anladıkları buymuş. Tarihi Kasımpaşa Divanha-
nesi Karakolu bir gece yarısı operasyonuyla yı-
kıldı, koskoca bir tarih yok edildi” dedi. “İstanbul

bugün çok acı bir güne
uyandı” diyen Kaftancı-
oğlu şunları kaydetti:
"Bugünlerde bu gece ya-
rısı operasyonlarını ne
kadar sık görüyoruz.
Gece yarısı operasyonu
ile kararnameler çıkıyor,
insanlar görevden alını-
yor. Ve gece yarısı ope-
rasyonları ile tarihi
Kasımpaşa Divanhanesi
karakolunun yıkıldığı acı
haberini aldık. İstan-
bul'un önemli bir tarihi

mirası olan karakol, Ulaştırma Bakanlığı tarafın-
dan ‘yol yapacağız'  bahanesi ile ne yazık ki yı-
kıldı. Biliyoruz ki birçok uluslararası büyük
projelerde tarihe, kültürel dokuya saygı gereği
yer değiştirirken,  bizim ülkemizde AKP iktida-
rında İstanbul'a ihanet edenler tarihi kültürel mi-
raslarımızı bir bir yok ediyor. İstanbul'a;  kültüre,
doğaya, kente, insana saygı diyerek bakanlar
olarak suç duyurusunda bulunacağız. Er geç
yargı önünde hesap soracağız. Yıkımın yanlış ol-
duğunu söylediğimizde ‘yıkmayacağız ihya ede-
ceğiz' demişlerdi, anlaşılan o ki; AKP iktidarının
ihya etmekten anladığı bu."

YARGI ÖNÜNDE 
HESAP SORACAĞIZ

Çin işkencesi protesto edildi
Doğu Türkistan Platformu üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı
politikayı Beyazıt Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti

Yaklaşık 200 Sivil Top-
lum Kuruluşunun katılı-
mıyla oluşturulan Doğu

Türkistan Platformu üyeleri, saat
11.00'de Beyazıt Meydanı'nda bir
araya geldi. Yapılan basın açıklama-
sında Doğu Türkistan'a yönelik bas-
kıların arttığı belirtilerek,

"Evlerinden, çocuk ve eşlerinden,
anne-babalarından, akraba ve arka-
daşlarından, işlerinden, okullarından
hasılı en sevdiklerinden kopartılan,
dünyanın en ağır işkence ve mahru-
miyetlerini yaşayan 3-8 milyon
Doğu Türkistanlı, Çin’in gönüllü
mesleki eğitim kamplarında soykı-

rıma uğruyor” denildi.

Dünya rahat uyuyamaz

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı
Fehmi Bülent Yıldırım da "Çin,
köklü bir medeniyet olan Uygur
Türkleri’ni eğitimsiz ve kültürsüz
olarak görmüş, insan ve birey olarak
görmemiştir. Bunların sesini duyur-
mak biz toplumlara kaldı. Bu bir
şaka değil. Biz burada yaşarken,
Uygur Türkleri’ne toplama kampla-
rında işkenceler yapılıyor. Buradan
tüm dünyaya sesleniyorum. Doğu
Türkistan halkı işkence edilerek yok
edilirken, tüm dünya rahat uyuya-
maz” dedi. Dayısı ve iki teyzesinin
Doğu Türkistan’da kurulan kamp-
larda alıkonulduğunu söyleyen Me-
like Mahmut da "Üç senedir
onlardan haber alamıyoruz" diye ko-
nuştu. Grup yapılan basın açıklama-
sının ardından olaysız dağıldı. DHA

Geri dönüşümle yanınızdayız!
Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, Tohum
Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom’un işbirliğiyle başlatılan ve 3 yıldır devam eden proje,
otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor

“Otizmin Farkındayız, Geri
Dönüşümle Yanınızdayız!”
sloganıyla gerçekleştirilen

projeyle; kullanılmayan elektronik eşyalar
toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor.
Elde edilen gelir de otizmli çocukların
eğitimleri için bursa dönüşüyor. Kullanıl-
mayan elektronik eşyalar; Ataşehir Bele-
diyesi hizmet binalarında,
CarrefourSA’larda ve mahalle muhtarlık-
larında toplanıyor. "Otizmin Farkındayız

Geri Dönüşümle Yanındayız" projesi
kapsamında bugüne kadar 6 bin 831 ki-
logram e-atık toplandı. Geri kazanım
faaliyetleri sonucu atıkların; yüzde
26,84’ü metal, yüzde 4,78’si değerli
metal, yüzde 19,23’ü plastik olarak ikincil
endüstrilere hammadde olarak kazandı-
rıldı. Yüzde 47,49’u da değerlendirileme-
yen atık kategorisinde olduğu için elektrik
enerjisi elde edilmek üzere lisanslı yakma
tesisine gönderildi.

Koruma Kurulu, Divanhane Eski Karakol Binası’nın 
yıkılması için onay verdi. Karakol yerine kavşak yapılacak.



İ stanbul Arel Üniversitesi, online 
platform üzerinden yapılan semi-
nerde Beylikdüzü Belediyesi Kadın 

ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Ak-
baba ile Beylikdüzü Belediyesi Kadın 
Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uz-
manı Merve Hanlı’yı ağırladı. İstanbul 
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar 
Akkuş’un moderatörlüğünde gerçekleşti-

rilen etkinliğe ayrıca Arel Üniversitesi 
öğrencileri de zoom üzerinden katıldı. 
Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü çatısı altında tüm 
sosyal hizmet çalışmalarını yürüttükle-
rini ifade eden Muazzez Akbaba, “Mü-
dürlüğümüz sosyal yardımlar, 
danışmanlık hizmetleri, çocuk hizmetleri 
ve sosyal destek hizmetlerinin bütünleş-
tiği bir kurum. Beylikdüzü’nde yaşayan 
tüm vatandaşlara, toplumun ihtiyaçla-
rına cevap verecek şekilde birçok hiz-
mette bulunduk. Bu anlamda hizmetleri 
oluştururken bunların sürdürülebilir ol-
masını çok önemsedik. Dolayısıyla halka 
doğru, güzel ve güvenilir hizmetler ver-
mekteyiz"” şeklinde konuştu. 

Yardım odaklı bir yıl oldu 

Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçirdikle-
rini ifade eden Akbaba, "Bu dönemin 
kendine özgü bir yapısı oldu. Kapalı olan 
işletmeler, ticari işletmelerin uzun süre 
kapanması bizi inanılmaz bir sosyal yar-
dım başvurusu ile karşı karşıya bıraktı. 

Yaklaşık 1 ay içerisinde 5 bine yakın baş-
vuru aldık. Tabii bu başvurulara çok hızlı 
bir şekilde geri dönüş yaptık.  
Diğer belediyelerden bizi ayıran bir tara-
fımız oldu. Her gelenin tapu sorgulama-
larını yaptık ve bunlar üzerinden eleyerek 
insanlara doğru bir şekilde yardım hiz-
metlerini götürdük. Birçok belediye be-
yanlar üzerinden bu işlemi yaptı. Bu 
anlamda doğru insana doğru hizmeti gö-
türmek için yoğun mesai harcadık" dedi. 
Akbaba aynı zamanda Beylikdüzü Bele-
diyesi’nin kurduğu Gıda Bankası, Yaşam 
Bahçesi, Aile Danışma Merkezi, Kadın 
Dayanışma Merkezi ve Hüseyin Tütüncü 
Gündüz Çocuk Bakımevi ile Şehit Öğret-
men Şenay Aybüke Yalçın Gündüz 
Çocuk Bakımevi hakkında da bilgiler 
paylaştı.  

Her türlü desteği sağlıyoruz 

Beylikdüzü Belediyesi Kadın Dayanışma 
Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve 
Hanlı ise ilçede faaliyet gösteren Kadın 
Dayanışma Merkezi hakkında değerlen-

dirmede bulundu. Kadın danışma mer-
kezlerinin, kadınların şiddete maruz bıra-
kıldığında ya da bırakılma ihtimali 
olduğunda en büyük destekçisi olduğunu 
vurgulayan Hanlı, "Kadınlara ve çocuk-
lara şiddetle mücadelede sürecinde ihti-
yaç duydukları konularda ücretsiz destek 
sağlıyoruz veya destek sağlayacak diğer 
kuruluşlara yönlendiriyoruz. Her kadın 
ve çocuğun hiçbir ayrım gözetmeksizin 
merkezimizden destek alma hakkı var. 
Kadının ihtiyacı doğrultusunda hangi ku-
rumlardan ne şekilde destek alabileceği 
hakkında kendisini bilgilendiriyoruz. Bu 
kapsamda kadınlara kendileriyle ve ço-
cuklarıyla ilgili sorunları için alabilecek-
leri hizmetler, güvenlik ve mevcut yasal 
düzenlemeler hakkında bilgi veriyoruz. 
Aynı şekilde danışma merkezine başvu-
ran kadınlara sağlık ve hukuki sorunlarını 
çözmeleri konularında danışmanlık ver-
mek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim 
kurmalarına ve gerekli hizmetleri almala-
rına destek olmak adına her türlü desteği 
sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Onur KARAKOÇ
KELAMDAN KALEME

onrkarakoc75@gmail.com

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını 
kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. Adı 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde yaşatılan İstanbul Tıp 
Fakültesi'nin duayen hocası Prof. 
Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci  
yıldönümünde, mezarı başında anıldı. 
Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri 
başında düzenlenen anmaya Taşçıoğ-
lu'nun eşi Didem Taşçıoğu, oğulları 
Onur, İrem ve Deniz Taşçıoğlu, ağabey 
ve kardeşleri ile arkadaşları, sevenleri 
ve öğrencileri katıldı. Taşçıoğlu'nun  
mezarında birkaç ay önce düzenleme 
yapıldı. Yapılan düzenlemede ise dikkat 
çeken bir detay vardı. Fular merakıyla 
tanınan duayen hocanın mezar 
taşında, adının hemen yanına bir de 
fular resmi çizildiği görüldü.

Bir yıl sonra  
helallik alındı

Gazetecilere aşı ayrımcılığı
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İstanbul Arel Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Pınar Akkuş, 
Beylikdüzü Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürü Muazzez Akbaba 
ile Kadın Dayanışma Mer-
kezi Sosyal Hizmet Uzmanı 
Merve Hanlı’yı ağırladı. Ak-
baba, 1 ay içerisinde 5 bine 
yakın yardım talebi aldık-
larını belirterek, "Her gele-
nin tapu sorgulamalarını 
yaptık ve bunlar üzerinden 
eleyerek insanlara doğru 
bir şekilde yardım hizmet-
lerini götürdük. Birçok be-
lediye beyanlar üzerinden 
bu işlemi yaptı” dedi

Yükseldikçe tükenmek... 

H er insanın bu hayatta okuması gereken 
kitaplar vardır. Bazı kitaplar vardır ki 
düşüncelerimizi, bakış açılarımızı ve haya-

tımızı değiştirir. Kitap ile birlikte yazarın dünyası 
bizi o çağa götürüp, yaşanan bütün olayları onun 
gözünden önümüze serer. 

Yine modern klasikler serisinde çok başarılı ve 
efsane olan yayınlandığı günden bugüne en çok 
okunan kitaplar arasında olan, Jack London'un 
Martin Eden kitabından bahsetmek istiyorum. 

Jack London tarafından 1909 yılında yazılan 
Martin Eden, işçi sınıfından bir gencin burjuva sını-
fından bir kadına aşık olması etrafında; sınıf ayrımı, 
orta sınıf ahlakı, sosyalizm, eşitlik, yazın hayatını 
bizlere sunuyor. 

Jack London’un yarı otobiyografik kitabı statü ve 
servetin Amerikan toplumunun özellikle alt sınıf ve 
üst sınıfların arasındaki hayati önemini ince ve usta 
bir dil ile anlatmaktadır. 

“Ne yaptın da âşık ettin beni kendine. 
Bilmem, sadece sevdim seni.” 
 
Bağlı olduğu alt tabakanın kimliğini taşıyan 

denizci çocuğun(Martin Eden) Ruth ismindeki kızın 
erkek kardeşini serserilerin elinden kurtarmasıyla 
başlıyor. 

Kurtardığı genç tarafından yemeğe davet edilir. 
Fakir ve eğitimsiz Martin, kurtardığı gencin kız kar-
deşinin görür görmez aşık olur. Bu tanışıklık sonra-
sında aşık olduğu kızın farklı bir sosyal sınıfa ait 
olduğunu anlar. Kıza duyduğu aşk ,kendisinin moti-
vasyonunu sağlayacak ve aradaki sınıfsal farkı erit-
mek için gereken gayreti verecektir. 
  " Yaşamak için bir nedeni olan herkes, her 

sıkıntının üstesinden gelebilir. " 
Nietzsche'nin de ifade ettiği gibi Martin'in yaşama 

nedeni olan Ruth varken aç susuz, günde ondokuz 
saat çalışıp, yazar olmak ve toplumun üst sınıfı ola-
rak görülen hayata girmek için mücadele veriyordu. 
Ve Martin başardı da.. Fakat Martin in kendine 
olan inancı ve başarısının gerçekleşeceği düşünce-
sine kimse inanmadı. Aşık olduğu Ruth bile ! Ne ab-
lası , ne kardeşi , ne eniştesi, ne de tanıdığı insanlar.. 

Ama Martin herkese ve her şeye rağmen küçük 
bir odada, ücret karşılığında kiraladığı daktilosuyla 
yazmaktan vazgeçmedi. Yazdığı hikayeleri , şiirleri 
dergilere gönderdi. Fakat hiçbir dergiden dönüş ala-
madı. Yine umudunu yitirmedi. Yazıları o kadar çok 
reddedildi ki hatta editörlerin insan olmadığını birer 
makina olduğunu düşünmeye başladı. 
İnanmak başarmanın yarısıdır. Martin mücadele-

sinin sonunda yazılarıyla dergilerin dikkatini 
çekmeyi başardı. Daha sonra yazdığı roman ise
basılınca biranda bütün kapılar ardına kadar 
açılmaya başladı. 

Artık Martin ünlü, popüler bir yazar olmuştu. 
Ama Martin bu olup bitenler den mutlu olması gere-

kirken tam aksine her geçen gün mutsuzlaşıyordu... 
Çünkü o işçi sınıfının alt sınıfından, entelektüel, 

aristokrat, zengin olan üst sınıfa yükselmiş, onların o 
yalancı, samimiyetsiz, bilgisiz, sadece gösteriş dolu 
dünyasını görmüştü. Hayal ettiği , arzuladığı dünya 
değildi ve Martin hayal kırıklığına uğramıştı... 

Martin, toplumun kişileri ekonomik duruma, 
makam ve mevkiye göre dizayn ettiğini apaçık 
anlatmıştır. Hatta kitaptaki şu sözleriyle günümüze 
bir gönderme yapmıştır. 

"Geçmişte işçi sınıfına göre daha derli toplu görü-
nen, iyi giyimli kimselerin zekânın iktidarına ve 
güzelliği takdir gücüne sahip olduğuna sanmakla ne 
büyük aptallık etmişti. Kültürün giyimle atbaşı gitti-
ğine, üniversite eğitimiyle derin bilginin aynı şeyler 
olduğuna inanarak nasıl da kendini kandırmıştı." 

Değişimin anahtarı kitaplar... 
“Seni kitap okuyan insanlarla tanıştıracağım. 

Hayat, ancak böyle insanlarla bir araya geliyorsan 
yaşanmaya değer.” 

Aslında Martin bizlere insanın istediği ve çalıştığı 
sürece değişeceğini göstermektedir. Martin, önce dil 
bilgisini öğrenmeye ,kelime dağarcığını arttırarak daha 
düzgün cümleler ile konuşmaya başlar. Daha sonra 
kütüphane ye gidip saatlerce, günlerce, aylarca sular 
seller gibi durmadan kitap okumaya başlar. 

Okuma serüveni dönemin önemli fikir insanlarının 
yapıtları ile tanışmasıyla devam eden Martin, artık 
Charles Darwin’in, Herbert Spenser’in, Karl 
Marx’ın ve Friedrich Nietzsche’nin düşüncelerini 
araştırmakta, hatta bu düşünceleri birbirleriyle 
neredeyse yarıştırmaktadır. Ve değişim büyük
ölçüde başlamıştı... 

“Yaşamayı arzu etmeyen bir hayat, sona erme 
yoluna girmiş demektir.” 

Martin, kitap okumadan bilgi sahibi olunmayaca-
ğını, bilgi sahibi olunmadan ise fikir sahibi olunma-
yacağı mesajını okurlara vermiştir. Bugünün en 
büyük problemlerinden biriside muhakkak okuma-
dan, bilgi sahibi olmadan sadece fanatizm üzerinden 
fikir sahibi olduklarını iddia edenlerdir. Maalesef bu 
durumun en üzücü tarafı da bu tür insanların 
toplumda tutunması ve söz sahibi olmasıdır. 

Unutmayalım ki okuyan bilgi sahibi olur, bilgi 
sahibi olan fikir sahibi olur ve fikir sahibi olanlar ise 
bunu insanlara, topluma fayda sağlaması için 
kağıda, yazıya dökerek topluma fayda sağlamaya 
çalışır. 

Toplumsal sınıf sorunlarını ustaca ifade eden 
Martin, aynı zamanda bu durumun oluşturduğu 
sahte ve samimiyetsiz aristokratları aşırı bir dille 
yermiştir. 

Ekonomik olarak yükseldikçe insanların çıkar 
savaşları onu günden güne eritirken artık yükselme-
nin onu tükettiğini düşünerek her şeyi terk etti..

ZAYİ İLANI  
Büyükçekmece 2.Noterliğince tastikli 27.02.2020 tarih/6438 

Yevmiye No’lu Seri No:A Sıra No:000001-000050’ye kadar olan 
kullanılmamış fatura defterim ile aynı noterlikçe tastikli 15.06.2020 
tarih/3834 Yevmiye No’lu Seri No:A Sıra No: 1-50’ye kadar olan 
gider pusulası koçanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NOT: A1 ile 

A31 arası kullanılmıştır.  EVİN TAKUŞ 

YARDIM ICIN  
TAPU SORDUK!

SAĞLIK Bakanlığı'nın gazetecilere yönelik 
aşı takviminde basın kartı olanlar öncelikli 
sayıldı. Ancak basın kartı olmayan, kartı 
iptal edilmiş olan gazetecilere bu öncelik 
tanınmadı. Öte yandan sarı basın kartı 
olan gazeteciler Sinovac veya Biontech 
aşısını tercih edebilecekler. İnternet med-
yasında çalışan gazeteciler ile basın kartı 
iptal edilen gazetecilere yapılan bu ayrım-
cılığa tepki gösteren Türk Sağlık Sen Baş-
kanı Önder Kahveci, "Meslek gruplarının 
bir bütün olarak aşılama faaliyetlerine 
dahil edilmesi gereklidir. Bu temel hassa-
siyet olmalıdır.  Gazeteci arkadaşlar ara-
sında ayrımın doğru olmadığını 
düşünüyoruz. Gazetecilik yaparken nasıl 

eşit koşullardaysalar, aşılama konusunda 
da öyle olmalılar. Bu eşitliğin sağlanması 
lazım" dedi. 

Üzüntüyle izliyoruz 

Koronavirüsün son zamanlarda arttığına ve 
risk haritasının kırmıza dönmesine yönelik 
görüşlerini de belirten Kahveci, "Son za-
manlarda virüsün bu denli yayılmasını 
üzüntüyle izliyoruz.  
Bu durum salgınla mücadelenin kahra-
manlarının işlerini daha da zorlaştırmakta-

dır. Sağlık çalışanları fedakârca bir müca-
dele yürütmektedirler. Bu mücadeleyi des-
telemek toplumun tamamının görevidir. 
Bunun için vatandaşlar maske, mesafe ve 
temizlik kuralına riayet etmeli, yöneticiler 
gerekli önlemleri almalı, aşılama faaliyet-
leri yoğun bir biçimde devam etmeli ve 
mücadelenin kahramanları sağlık çalışan-
larının taleplerini karşılayıp, sorunlarını 
çözmelidirler. Virüsle mücadele ancak bu 
şekilde hepimizin istediği seviyeye gelmiş 
olacaktır." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı gazetecilere aşı önceliği getirdi. Ancak aşı için akreditasyon ve basın kartı şartı konuldu. Uygulama-
nın akreditasyon ve sarı basın kartı ile sınırlandırılması tepki çekti. Konuya ilişkin Damga’ya konuşan Türk Sağlık-Sen 

Genel Başkanı Önder Kahveci, “Gazetecilik yaparken eşitler de aşı yaparken neden eşit değiller?” diye sordu 

İSTANBUL Gazeteciler Derneği 
(İGD) Yönetim Kurulu, basın men-
supları, koronavirüs aşılama sürecinde 
öncelikli gruplar arasına alı-
nırken, aşı için basın kartı 
şartı getirilmesine yö-
nelik bir açıklama 
yaptı. "Toplumla her 
zaman iç içe olan, 
sahada çalışan, 
pandemi sürecinde 
mesai tanımadan 
gece gündüz görev 
yapan gazetecilerin de 
korunması ve salgının ön-
lenmesine katkıda bulunulma 
çabası sevindirici olmakla birlikte eksik 
bir karardır" denilen açıklamada, 
"Gazeteciler görevleri uğruna hayatını 

riske atan ve kamu yararına çalışan bir 
mesleğin mensuplarıdır. Ancak basın 
kartı olmayan basın çalışanlarının, 

genç gazeteci meslektaşlarımı-
zın da bu sisteme dahil 

edilmesi şarttır. Meslek 
Örgütleri sahada çalı-
şan, basın kartı olma-
yan meslektaşlarımız 
için de referans kay-
nağı olarak alınmalı, 
aşı listeleri meslek ör-

gütlerinden talep edil-
melidir. Sesimizi 

duyurmak için T.C. Cum-
hurbaşkanlığı, T.C. Cumhur-

başkanlığı İletişim Başkanlığı ile  
T.C. Sağlık Bakanlığı’na çağrılarımızı 
yineleyeceğiz" denildi.  

TÜM GAZETECİLERE AŞI YAPILMALI 

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 
ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil 

Taşçıoğlu, vefatının birinci yıldönümünde 
mezarı başında anıldı. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, ailenin talebi 

üzerine "İçlerinde ukde kalmıştı" 
ifadelerini kullanarak, Taşçıoğlu için 
toplanan kalabalıktan helallik istedi 

Önder  
Kahveci
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.
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Faks : 0 (212) 549 84 04 
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T ürk Konseyi Devlet Başkanları zir-
vesi dün Kazakistan’ın ev sahipli-
ğinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Konseye üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile
henüz üye olmamasına rağmen toplan-
tıya katılan Türkmenistan, devlet başkanı
düzeyinde temsil edildiler. Gözlemci
üye statüsünde yer alan Macaristan’ı
temsilen ise toplantıya Başbakan Vik-
tor Urban katıldı. Tüm devlet başkan-
larının kendi ülke bayraklarının
yanında konseyin bayrağı ile birlikte
konuşma yaptıkları görüldü. Türkis-
tan’da yapılması planlanan zirve, pan-
demi koşulları sebebiyle video
konferans yöntemiyle gerçekleşti. Her
ne kadar gayrı resmî zirve özelliği taşısa
da farklı açılardan önem arz eden bir bu-
luşmaydı. Karabağ zaferinin
ardından ilk kez bir araya
gelen liderler, aynı zamanda
Türk cumhuriyetlerinin ba-
ğımsızlıklarının 30. yılında
yeni bir kurumsallaşma sü-
recinin işaretlerini verdiler.
Bir yönüyle de yıl sonunda
Türkiye’nin ev sahipliğinde
gerçekleşecek 8. zirve top-
lantısının yol haritasını belir-
lediler.

Ermenistan'a karşı
ortak tavır

Zirve sonunda açıklanan
deklarasyonda dört temel
hususun öne çıktığı söylene-
bilir. Birincisi, Azerbaycan’ın
44 gün süren savaş sonunda elde ettiği Ka-
rabağ zaferinin altının çizilmesi ve tüm dev-
let başkanlarının işgalin son bulmasıyla ilgili
net tutumlarıydı. Nitekim savaş sırasında
Macaristan ve Türkiye dışındaki ülkelerin
duruş ve söylemleri tartışma konusu ol-
muştu. Bu çerçevede Karabağ’ın yeniden
imarı ve inşası konusunda ortak çalışma ira-
desinin ortaya konulması, bölgesel barış ve
huzurun tesisi açısından da bir hayli önem
arz ediyor. Zira Türk Konseyi üye ülkeleri
olarak, Azerbaycan ile Ermenistan ara-
sında, toprak bütünlüğü ilkesine saygı teme-
linde, karşılıklı ilişkilerin normalleşmesini
desteklediklerini belirttiler. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Zengezur
koridorundan söz etmesi ve Rusya-Erme-
nistan, İran-Ermenistan ve Azerbaycan-
Nahçivan-Türkiye ulaşım koridorlarının
Orta Asya için de yeni bir potansiyel taşıdı-
ğının altını çizmesi dikkat çekiciydi. Konse-
yin Onursal Başkanı Nursultan Nazarbayev
bu vurguyu bir adım ileriye taşıyarak söz ko-
nusu güzergâhlarla Hazar hattına bağlana-
cak sistemi Trans Hazar Uluslararası
Ulaşım Koridoru (Turan Koridoru) olarak
adlandırdı. Böylelikle tüm üye ülkelerin Av-
rupa ile Asya’yı birbirine bağlayacağını ve
Tek Kuşak Tek Yol girişiminden yüksek
fayda sağlayacaklarını ortaya koydu. Bu eği-
limin güçlenmesi ve Türk Konseyi ülkeleri-
nin Karabağ’daki bu yeni sürece dahil

olmaları, anlaşmaya yönelik olası riskleri
azaltacaktır.

Türkistan çok önemli

Zirvede öne çıkan ikinci husus Türkistan
merkezli turizm ve ticaret ağının geliştirilme-
sidir. Buna göre, Türkistan şehri “Türk dün-
yasının manevi başkenti” ilan edilirken diğer
yıllarda başka kadim şehirlerin de bu sta-
tüye dahil edilmesi kararlaştırıldı. Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev Türk ülkelerinin Türkistan bölge-
sinde ortak bir “özel ekonomi bölgesi” oluş-
turmasını teklif etti. 2018 yılında bir bölge
haline getirilen Türkistan, tahminen 2 mil-
yar dolar olduğu belirtilen imar ve inşa ça-
lışmalarıyla Orta Asya’nın gözde bir
merkezi haline gelmekte. Hoca Ahmet Yes-
evi türbesinin manevi ikliminde, Özbekis-
tan’a da uzanacak ciddi bir turizm hattı
hızla şekilleniyor. Bununla ilişkili olarak Öz-
bekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyo-
yev’in kalkınma bankası kurulması
önerisinin hayata geçmesi durumunda, bu
banka özellikle altyapı projelerine yönelik
ortak çalışmayı hızlandıracaktır. Türk Kon-
seyi üye ülkeleri arasındaki ticaret hacminin
yaklaşık 7 milyar dolar olduğu düşünülürse,
Türkistan dışında birden fazla ekonomik
bölgenin kurulması katkı sağlayıcı olabilir.
Tokayev yine bu kapsamda Türk Yatırım
Fonu’nun kuruluşunun hızlandırılması ge-
rektiğini ifade etti. Üye ülkeler arasında ilk

ortak finans kurumu olacak yatırım fonu-
nun merkezinin başkent Nur-Sultan’daki
Uluslararası Finans Merkezi olması da gün-
deme getirildi. Pek muhtemeldir ki 2022 iti-
bariyle yatırım fonu kurulmuş olacaktır.
Zirvedeki üçüncü önemli husus Türk Kon-

seyi’nin isminin yenilenmesi ve yapısının
güçlendirilmesi kararıydı. Bu kapsamda Na-
zarbayev’in daha önce dillendirdiği "Türk
Devletler Birliği" yaklaşımı esas alınarak

konseyin isminin değiştirilmesi teklifi üye
ülkelerce kabul edildi. Nihai isim 2021 so-
nundaki 8. zirveye kadar hazırlanarak li-
derlerin onayına sunulacak. Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türk
Konseyi’nin isminin “Türk Devletler
Teşkilatı” olmasını desteklediklerini
ifade etti. Bu adım, 1992 yılında baş-
layan ve bugünkü konseyin temelle-
rini atan Türk Dili Konuşan Ülkeler
Devlet Başkanları zirvelerinden bu-
güne kadar, ortaklıkların nasıl evrildi-
ğini göstermesi bakımından önemli.

Konseyin ismi dışında, 2025 dtrateji ve
2040 vizyon belgelerinin de 8. zirve top-

lantısına kadar tamamen
hazır hale getirilecek olması,
örgütün daha iddialı ve ula-
şılabilir hedefler belirlemesi
için ciddi bir ilerleme sağla-
yacaktır.

TÜRKSOY'un işi çok

Dördüncü husus ise Türk
dünyasındaki önemli tarihi
şahsiyetlerin bundan böyle
ortak program ve etkinlikler
yoluyla anılacak olması. Bu
kapsamda konseyin ilişkili
kuruluşları olan Türk Akade-
misi ve Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı (TÜRK-
SOY) önemli bir rol üstlene-
cekler. Zirvede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Türkmenistan’ı konseye resmi üye olmaya
davet etmesi ve KKTC’nin önemine vurgu
yapması yılsonundaki zirvede yeni katılım-
ları gündeme getirecektir. DHA

Radio Television Hong Kong'un
(RTHK) haberine göre, Hong
Kong'un West Kowloon sem-

tindeki bir Bölge Mahkemesi, muhalif
medya patronu Lai, Demokratik Parti Ku-
rucusu Başkanı Martin Lee, eski milletve-
killerinden Margaret Ng, Cyd Ho, Lee
Cheuk-yan, Albert Ho ve Leung Kwok-
hung'un yargılandığı davaya ilişkin kararını
açıkladı. Karara göre, söz konusu kişiler
Ağustos 2019'da yaklaşık 1,7 milyon kişi-
nin katıldığı büyük çaplı bir protesto göste-

risini organize etmek ve gösteriye katıl-
maktan suçlu bulundu. Muhaliflerin ceza
sürelerine ilişkin karar açıklanmadan önce
mahkeme 16 Nisan’da muhaliflerin avu-
katlarının itirazlarını ele alacak. Hong
Kong’da yasa dışı toplantıya katılanlara 10
yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Hong
Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapı-
lan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti de-
virmeye yönelik plan yaptıkları"
gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti.
Mahkeme, 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden

Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick
Lui ve Mike Lam’ı, 11 Mart’ta da eski Mil-
letvekili Helena Wong olmak üzere 8 kişiyi
kefaletle serbest bırakmıştı.

Hong Kong'daki 
ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal
Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde
30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edi-
len yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi
Cinping tarafından da imzalamıştı. Devleti

yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal
güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasakla-
yan yasa, Çin hükümetinin onayı sonra-
sında Hong Kong yerel hükümetinin resmi
gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz
2020'de yürürlüğe girmişti. Yasa, içeriği
itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suç-
luların Çin'e iadesini öngören yasa tasarı-
sına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar
yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen
hükümet karşıtı protesto hareketini hedef 
alıyor.

Hong Kong’da muhalifler suçlu bulundu!
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Çin'in Hong Kong Özel
İdari Bölgesi'nde

mahkeme, muhalif
medya patronu Jimmy Lai

ve 6 eski milletvekilini,
2019'da yasa dışı protesto

organize etmek ve
protestoya katılmaktan

suçlu buldu

TURKLER BIRLIK
OLACAK!

Türk Konseyi Devlet Başkanları zirvesi dün
Kazakistan’ın ev sahipliğinde çevrimiçi olarak
gerçekleşti. Zirvede, Türk dünyası için birlik
beraberlik mesajları verildi

Türk lobisi güçlenecek
Bugün Türk dünyası 200 milyonu aşan nü-

fusu, 5 milyon kilometrekare yüzölçümü ve 2
trilyon dolara yaklaşan milli geliri ile ciddi bir iş-

birliği potansiyelini gün yüzüne çıkarmakta. Son
dönemde Özbekistan ve Macaristan’ın katılımı,
Karabağ’ın büyük ölçüde işgalden kurtarılması ve
işbirliği alanlarının somutlaşmasıyla birlikte konse-
yin etkinliği artmakta. Doksanlı yılların başında or-
taya konulan gümrüksüz, vizesiz insan ve sermaye
dolaşımı ve ortak pazar kurulması gibi stratejik
hedeflerin gerçekleşmesi için henüz erken ol-
makla birlikte, ikili ve çoklu ilişkilerde alt düzey
projelerin hayata geçirilmesi, örgütü çok daha
farklı bir boyuta taşıyacaktır. Böyle bir yönelim

içinde, Türk Konseyi farklı ülkelerin dikkatini
çekmekte ve resmî/gayrı resmî temaslar hız-
lanmakta. Konseyin Genel Sekreteri Bağdad
Amreyev’in belirttiğine göre, hâlihazırda ondan
fazla ülke konseye katılmak istiyor. Bunların ara-
sında Güney Kore, Moğolistan, Ukrayna gibi ülke-
ler var. Öyle anlaşılıyor ki Türk Konseyi yeni bir
genişleme sürecinin arifesinde… Burada en
önemli kısıt, yeni üyelerin hangi koşul ve kriterlerle
örgüte dahil edileceği meselesidir. Ortak alfabe ve
ortak dil konusundaki çalışmaların hız kazandığı
bir dönemde, tarihsel ve teknik boyutlarıyla dil
alanındaki kesişmenin en akılcı yol olduğu ileri
sürülebilir.

Lübnan açmazda
Son tahlilde, Lübnan yeniden bir yol ayrımına
girmiş görünüyor. Krizden çıkış için atılması
gereken ilk adım, yeni hükümeti oluşturacak
bakanlık listesinin revize edilmesi

10 ağUstos 2020’de Lübnan Başba-
kanı Hassan Diyab’ın istifasından sonra
hükümeti kurmakla görevlendirilen

Mustafa Edip üç haftalık bir çabaya rağmen siyasi
tabakayı ikna edememiş ve görevini bıraktığını bil-
dirmişti. Gelişmeler üzerine 22 Ekim’de başbakan-
lığa aday olduğunu ilan eden Saad Hariri ise
cumhurbaşkanından onay alır almaz hükümetin en
kısa zamanda yeniden teşkili için kabine adayları
üzerinde çalışmalara başlamıştı. Fakat Cumhurbaş-
kanı Mişel Avn ile uzlaşı ortamının bir türlü sağla-
namaması, 150 günde 18 başarısız görüşmenin
gerçekleşmesine neden oldu. Özellikle 4 Ağustos
patlamasından sonra ekonomik olarak iflas nokta-
sına gelen Lübnan, görüşmelerin tıkanmasıyla siyasi
iflasa doğru yol alırken, ülkedeki ittifakların zeminini
hazırlayan sebeplerle anayasal gerçekler arasında
ortaya çıkan çelişki, Lübnan tarihinde yeni bir aç-
mazı da beraberinde getirdi.
Lübnan’da hükümetsiz geçen dönemlere dair poli-
tik bir hafıza tazelemesi yapıldığında, geçmiş kriz-
lerde ortaya çıkan sebep-sonuç ilişkisinin, son beş
aydır yaşanan tabloyu da hemen hemen özetlediği
görülüyor. Bakanlıkların dağılımındaki uzlaşmazlık,
buna bağlı olarak mezheplerin temsili hususunda
yaşanan diplomatik çatışmalar, siyasi tarafların tat-
minsizl

Bir “sülüs muattal” meselesi

22 Ekim’den hükümetin kurulamadığı bugüne
kadar oluşan olumsuz atmosferin temel faktörlerin-
den biri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın kabinenin
üçte birini (sülüs muattal) kontrolü altında elinde
tutma ısrarıydı. 2016’daki cumhurbaşkanlığı seçi-
minde ve 2018 seçimlerinden sonra da gün yüzüne
çıkan ve aslında bir anlamda blokaj görevine karşılık
gelen kavrama tutunan siyasiler, Lübnan anayasası-
nın 69. maddesini esas alıyorlar. Her ne kadar ana-
yasanın 65. maddesine göre savaş ve barış kararı
almak, olağanüstü hâl ilan etmek, uluslararası an-
laşmalara onay vermek gibi esas konular meclisin
üçte ikisinin onayını gerektirse de, 69. maddenin b
fıkrasına göre, hükümetin düşürülmesi için üçte bir-
lik oy oranı yeterli. Taif Anlaşması’nda yer alan bu
madde üzerinden her parti veya ittifak, üçte birlik
orana sahip olması hususundaki gerekliliği de
meşru düzene oturtmuş oluyor. Bu nedenle de poli-
tik zihniyetin ana omurgasını oluşturan sülüs muat-
tal meselesi, Lübnan’da hiçbir siyasi elitin taviz
vermek istemeyeceği bir sorun olarak ülke günde-
mine yansıyor. Bu noktada Hariri ile Avn arasındaki
“üçte bir oranı” üzerine çıkan anlaşmazlığın, esasen
mezhepçi bir algı üzerine inşa edilmediği net bir şe-
kilde görülebilir. Cumhurbaşkanı Avn, mezhebi fark
etmeksizin kabineyi oluşturan 18 adaydan altı ismi
kendisi belirlemek isterken Hariri uzlaşılamayan
isimlerin yerine farklı adayların önerilmesini, fakat
tek bir isim üzerinden tahdit konulmamasını ve son
kararın başbakana bırakılması gerektiğini öne 
sürüyor ve Lübnan’da ciddi bir kamuoyu
yaratmaya çalışıyor.

Myanmar’da ateşkes
UlUsa seslenen Myanmar Genel-
kurmay Başkanı Min Aung Hla-
ing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla

barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16
Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur
içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordu-
nun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi. Ge-
neral Hlaing, ateşkesin istisnaları olduğunu
vurgulayarak "Hükümetin işleyişini bozacak
faaliyetlere karşı ordunun kamu düzenini sağ-
laması, ateşkesin dışındadır." dedi. Öte yandan
darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kachin
Bağımsızlık Ordusu (KIA), Kachin eyaletine
bağlı bir ilçedeki polis merkezini ele geçirdi.
Operasyona dair açıklama yapan KIA sözcü-
lüğü, Kyaukgyi ilçesinde Myanmar ordusu için
stratejik öneme sahip polis merkezini, gece ya-
rısı operasyonuyla ele geçirmeyi başardıklarını
bildirdi. Polis merkezini bir süredir Myanmar

ordusunun kullandığını belirten KIA, operas-
yonun ardından yaşanan zayiata dair bilgi ver-
medi. Myanmar'daki etnik silahlı gruplardan
KIA ve Karen Ulusal Birliği, cuntaya karşı
protestocuları koruyacaklarını açıklamıştı.
2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzala-
yan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük
Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demo-
kratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü
açıklamalarında, Myanmar ordusunun pro-
testoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateş-
kesi bozacaklarını vurgulamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde
hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ül-
kede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1
Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin
fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii

başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar
partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllı-
ğına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar
6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle göste-
rilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı
müdahalelerinde 536 gösterici hayatını kay-
betti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken
gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin
askeri mahkemede yargılanmalarına devam
ediliyor.
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Soldan Sağa:
1. Yokluk. Evren pulu. - 2. Osmanlı İmparatorluğunda 
emir çavuşu, haberci. - 3. Cerahat. Yere veya mobilya üs-
tüne serilmek, duvara gerilmek için, genellikle yünden 
dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı. - 4. Alıcı 
yönetmeni. - 6. Gerçeği görebilen, sağgörülü. - 7. Donuk 
cama benzeyen cila. Sakağı. - 8. Ağılı böcek. - 9. Nikâh. 
Üzerine resim yapmak için kullanılan tahta çerçeveli bez 
zemin.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. Kalıcılık, ölmez-
lik. - 2. Bir teraziyi, bir ölçü aletini dengeye getirmek 
amacıyla darayı ayarlamak. - 3. Bir şeyin erebileceği 
uzaklık, menzil. Hint kadınlarına özgü giysi. - 4. Yürek 
gücü, moral. - 6. Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla 
yapılan yazışmalar. - 7. Bildirme, anlatma. Rehin, ipotek. 
- 8. Sövme. - 9. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıl-
dırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 
Yapım.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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A sıl adı Ekrem Şerif Uçak olan sa-
natçı, Türkiye'nin ilk uçak asker
pilotlarından onbaşı Mazhar

Uçak ile Ayşe Nuriye Uçak'ın oğlu olarak,
Ankara'da doğdu. Doğum tarihi bazı kay-
naklarda 7 Mart 1934 olarak belirtilse de
Bora, verdiği bir röportajda 1932'de doğ-
duğunu aktararak, "Ben 40 günlükken
babam Eskişehir’de şehit düşmüş, Ön-
yüzbaşı Mazhar Bey. Babam ilk uçan pi-
lotmuş. Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa
diye bir paşa varmış, 'Mazhar sen ilk
uçan pilotsun, Yazıcıoğlu soyadını bırak
Uçak koy soyadını.' demiş. Soyadımız
öyle kalmış." demişti. Ekrem Bora, ilkokul
ikinci sınıfta ailesiyle İstanbul'a yerleşti.
Ortaokul yıllarında sinemaya ilgi duy-
maya başlayan sanatçı, ailesinden gizli,
Yıldız dergisinin 1953'te açtığı artist yarış-
masına katıldı. Sanatçı, birinci olduğu ya-
rışma sonrasında "Bora" soyadını aldı,
ardından Erzincan ve Diyarbakır'da 2 yıl
süren vatani görevini tamamladı. Asker-
den döner dönmez 1955'te ilk filmi "Alın
Yazısı"nı çeken sanatçının bu dönem ger-
çekleştirdiği ilk evliliğinden, kızı Sevil
dünyaya geldi. Sanatçı, iki yıl kamera kar-
şısına geçmeyip, 1958'de "Mavi Boncuk",
"Bana Gönül Bağlama", "Tilki Leman" ve
"Bir Kadın Tuzağı" filmleriyle kariyerine
kaldığı yerden devam etti.Sinemaya hızlı
bir giriş yapan sanatçı, 1959'da "Üç Kızın
Hikayesi" ve "Kanundan Kaçılmaz",
1960'ta "Yeşil Köşkün Lambası", "Di-
vane", 1961'de "Seni Benden Alamazlar",
"Kahraman Üçler", "İnleyen Dağlar" ve
"Camp Der Verdammten" filmlerinde
rol aldı.

Sert rollerin adamıydı

Ekrem Bora, 1962'de "Çifte Kumrular" ve
"Beş Kardeştiler" adlı yapımlarda oynadı.
Ayhan Işık ve Türkan Şoray'la başrolü
paylaştığı "Acı Hayat" filmindeki perfor-
mansıyla dikkati çeken sanatçı, bu filmin
ardından Yeşilçam'da özellikle sert karak-
terlerin aranan yüzü oldu. Usta oyuncu
Türkan Şoray'ın hazırladığı bir televizyon
programına katılan sanatçı, oynadığı rol-
leri sanat aşkıyla yaptığına işaret ederek,
şunları söylemişti: "Ben hep gençlere söy-
lüyorum, 'İşini seveceksin, işine aşık ola-
caksın, saygı duyacaksın.' Sinemanın bir
terbiyesi vardır. Sabah erken de olsa,
kaçta çağırıyorlarsa, yarım saat erken gi-
deceksin ya da buna benzer birtakım sis-
temler. Biz bunu gördük, buna alıştık.
Sinemanın terbiyesidir bu benim için."

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı

Usta sanatçı, 1963'te "Cehennemde Bulu-
şalım", "Acı Aşk", "Aşka Susayanlar",
"Rüzgar Zehra" (Sünger Avcıları), "Akde-
niz Şarkısı", "Aşk Tomurcukları" ve "Ölüm
Bizi Ayıramaz" filmleriyle Halit Refiğ'in
yönetmenliğini üstlendiği "Şafak Bekçi-
leri"nde yer alarak, bir jet pilotunu can-
landırdı. Sinemada en yoğun yıllarını
1960'lı yıllarda yaşayan sanatçı, 1965'te
15, 1966'da 11, 1967'de 17, 1968'de 11,
1969'da ise 8 filmde rol aldı. Ekrem Bora
1966'da "Antalya Altın Portakal Film Fes-
tivali"de "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne
değer görüldü. Gül Pamukçu'yla 7 Mayıs
1966'da hayatını birleştiren sanatçının,
Yasemin ve Lale isimli kızları dünyaya
geldi. Ekrem Bora, Türk sinemasının
1970'li yıllarda yaşadığı çalkantılı dö-
nemde daha az filmde görünürken, beste-
kar Fecri Ebcioğlu'ndan ders alarak, bir
süre gazinoda sahne aldı. Bora, o dönemi
"Bizim sinemada kazandığımız bir para
olmadı. Filmlerden aldığımız paralar
ancak hayatımızı devam ettirmemizi sağ-
ladı, o kadar. Ancak sinema oyuncularına
sahne yolu açılınca, ben de çıktım, şarkı
söyledim. Çok da iyi oldu. Beş yıllık bir

dönemde hem keyif aldım
hem de iyi paralar kazandım."
değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yaşam Boyu 
Onur Ödülü'nü kazandı

Unutulmaz oyuncu, 1990'da rol aldığı
"Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" filmiyle
"28. Antalya Film Şenliği"nde "En İyi
Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. İKSV tara-
fından 2008'de "Yaşam Boyu Onur
Ödülü"ne değer görülen sanatçı, 2009'da
son filmi "Makber"de oynadı. Sanatçı,
1990'lardan yaşamının son yıllarına kadar
"Gümüş", "Marziye", "Yeşilçam Denizi",
"Kumsaldaki İzler, "Yadigar" ve "Karde-
len"in de aralarında olduğu birçok dizide
de rol aldı. Her fırsatta, "Ölene kadar si-
nema" diyen sanatçı, bir açıklamasında şu
bilgileri vermişti:
"Her zaman
halk adına
film
yap-
tı-

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık
ihale usulüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi : Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası : 212 338 1334
1.3. Adresi : Rumelifeneri,Sarıyer Rumelifeneriyolu 

34450 Sarıyer/İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi

: Deniz Bingöl,DENIZBINGOL@ku.edu.tr
2. İhale konusu malın;
2.1. Adı : Koç Üniversitesi Faaliyet Raporu Tasarım Hizmeti Alımı
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : Dijital ve Basılı Yayın
2.3. Yapılacağı yer : Kurumsal iletişim
2.4. Süresi : Haziran 2021
3. İhalenin;
3.1. Numarası : NT-778
3.2. Usulü : Elektronik Açık İhale
3.3. Son başvuru tarih ve saati : 9.04.2021 14:00
3.4. İhale tarih ve saati : 9.04.2021 15:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.ku.edu.tr  Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir

4.         İstenilen belgeler:
4.1.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2.      Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt 
belgesi 
4.3.      Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.      İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.      Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama
İdari Şartnamededir.)
4.6.      Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak
durumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7.      Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamam-
lanmış hizmet işleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
4.8.      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.9.      İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.10.      İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen
belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın inter-
net adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru Platfor-
mu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri gereklidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına
ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1346912)
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TÜRK sinemasının 1960'lı yıllarını
ele alan Yeşilçam isimli dizinin ilk
fragmanı yayınlandı. Başrol

oyuncusu Çağatay Ulusoy'un sinema aşığı
yapımcı Semih Ateş'i canlandırdığı dizinin
fragmanı müzikleriyle dikkati çekiyor. Frag-
manda, Semih Ateş'in çekmek istediği film-
den Yeşilçam dünyasının kurallarına, o

dünyada kendini var etmek isteyenlerin ha-
yallerine ve hayal kırıklıklarına kadar birçok
kesit yer alıyor. 
İzleyenlerin o döneme dair anılarını yeniden
hatırlayacağı dizinin oyuncu kadrosunda
Ulusoy'un yanı sıra Afra Saraçoğlu, Selin
Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın,
Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür

Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş da bulu-
nuyor. Senaryosunu Levent Cantek ve Vol-
kan Sümbül'ün kaleme aldığı dizinin
yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturu-
yor. Sunset Film imzalı "Yeşilçam" dizisinin
yapımcılığını ise Sibel Tuna üstleniyor. "Ye-
şilçam" adlı dizinin ilk bölümü, 22 Nisan'da
BluTV'de yayınlanacak.

Tam on dört yeni
kütüphane geliyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'ndan ya-
pılan yazılı açıklamada, 29 Mart'ta baş-
layan ve 4 Nisan'da sona erecek

uluslararası katılımlı 57. Kütüphane Haftası'nın,
kamuoyunda kitap, kütüphane ve okuma kültürü
konularında bilinç uyandırmak, dünya kütüphane-
ciliğindeki önemli gelişmeleri kütüphaneciler, kü-
tüphanecilik alanında faaliyet gösteren kişiler ve
kurumlarla paylaşmak amacıyla 1964'ten beri her
yıl mart ayının son haftasında yurt çapında kutlan-
dığı anımsatıldı. Bu yıl "Çağları Aşan Söz" tema-
sıyla düzenlenen haftanın açılış sloganı ve
logosunun, Göktürklerden kalma Kül Tigin, Bilge
Kağan ve Tonyukuk anıtlarından esinlenerek ha-
zırlandığı belirtilen açıklamada, görselin ana yapı-
sını bilgeliğin, birikimin, tecrübenin ve çağı aşan
uzun bir ömrün simgesi olan kaplumbağa figürü-
nün oluşturduğu ifade edildi. 57. Kütüphane Haf-
tası etkinliklerinin dün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkan-
lığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonunda ger-
çekleştirildiği aktarılan açıklamada,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kültür, sanat
ve edebiyat camiasının temsilcilerinin katıldığı tö-
rende ayrıca, kütüphaneler ve kütüphanecilik hiz-
metleri ile yayımcılık sektörünün gelişimine ve
okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan
kişi ve kurumlara "Kütüphanecilik ve Yayımcılık
Ödülleri" verildiği kaydedildi. Açıklamada, hafta-
nın diğer etkinliklerinin ise Milli Kütüphane Kon-
ferans Salonunda ve bakanlığa bağlı halk
kütüphanelerinde gerçekleştirileceği, etkinliklerin
"@etkinkutuphane" sayfasının Facebook, Twitter,
Instagram ve YouTube kanalları üzerinden canlı
olarak izlenebileceği belirtildi.

Projeler için start verildi 
Bakanlığın, kültürel mirasın yazılı, görsel ve işitsel
değerlerinin taşıyıcısı kütüphanelerin bilimin, tek-
nolojinin, sanatın, estetiğin ve sosyal hayatın mer-
kezi haline getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiği
vurgulanan açıklamada, kütüphanelere ilişkin
güncel verilere de yer verildi. Buna göre, 1211 halk
kütüphanesi, 6 AVM kütüphanesi ve 57 gezici kü-
tüphaneyle çocuklara, gençlere ve halka hizmet
vermeye devam ediliyor. Gar Kütüphaneleri, Ha-
valimanı Kütüphaneleri, AVM Kütüphaneleri,
Edebiyat Müze Kütüphaneleri ve Tematik Kütüp-
haneler gibi yeni yaklaşımlarla hem toplumsal ha-
yatın merkezinde yer alınıyor hem de vatandaşlara
hizmet çeşitliliği ile etkin kütüphane hizmeti 
sunuluyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 
14 yeni kütüphane projesinin yapımına
başlandığını, 4 yeni AVM kütüphanesinin de
yakın zamanda açılacağını bildirdi

Çağatay Ulusoy gün sayıyor

ÇOK
SAYIDA
FİLMDE
OYNADI

UnUtUlmaz Bırı
EKREM BORA

ğımız için
halka yakın
olduk. Yakın olduğu-
muz için de halk bizi
çok tuttu. Ben bu gi-
zemdeydim bugüne
kadar. Nereye gitsem,
kötü olduğum zaman
da iyi olduğum
zaman da sevildim.
Yani benim seyircim
beni küstürecek bir
şey yapmadı. Hep gü-
zelliklerle karşılaşmı-
şımdır. Çünkü ben halkın
içinden geldim, halkla beraber
oldum."

En güçlü karakterleri 
arasında yer aldı

Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de
80 yaşındayken hayatını kaybe-
derek, Zincirlikuyu Mezarlığı'na
defnedildi. Oyuncu Hülya Koç-
yiğit, yakın arkadaşı Ekrem
Bora ile ilgili yaptığı bir açıkla-
mada şunları söylemişti: "Yer-
yüzünde nice büyük aktörler
vardır ki, Allah onları sanki si-
nema için yaratmış diye düşü-
nürsünüz. 
Yüzlerinin her kıvrımı bin bir
ifade yüklü, karizmatik, büyülü.
Hep görmek, hep onlarla bera-
ber olmak, onları seyretmek is-
tersiniz. Öyle bir duygu
yaratırlar ki seyircide... Canlan-
dırdıkları karakteri gerçek kılar-
lar. Onların yerine başkasını
koyamazsınız, öylesine inandı-
rıcı, öylesine hakikidirler, hiçbir
metoda, hiçbir ekole ihtiyaçları
yoktur. Çünkü onlar doğuştan
şanslı, yetenekli insanlardır. İşte
alnında star ışığıyla doğan
Ekrem Bora da bu özellikleriyle
Türk sinemasının en güçlü ak-

törleri arasında yerini almış,
unutulmaz filmlere imza atmış-
tır. Uzun yıllar sinemada kazan-
dığı tecrübe, oyunculuğuna,
kariyerine, toplumdaki duru-
şuna hep olumlu katkıda bulun-
muştur. Birçok filmde rol
arkadaşım oldu. İstikrarlı aile
yaşamıyla, dostum, ağabeyim
olarak Ekrem benim için her
zaman çok özel oldu."

Çok kıymetli biriydi

Sanatçı Cüneyt Arkın'ın "Türk
sinemasının unutulamayacak
kadar değerli bir ismiydi, kıy-
metli bir arkadaşımdı. İçimdeki
burukluğu ve kırgınlığı anlat-
mamın imkanı yok. Onun ek-
sikliğini her zaman
hissedeceğim." dediği Bora
için, Ediz Hun ise "Çok büyük
bir dost, cana yakın bir arka-
daştı. 15’ten fazla filmde bir-
likte çalışmıştık. Sigarayı
bırakması konusunda her
zaman kendisini uyarmıştım.
Türk sinemasının kalkınma-
sında çok etkili olan bir sanat-
çıydı. O derin bakışları, mavi
gözleri ile hoş bir tipti. Sanat
camiası adına acımız çok
büyük. Onu unutmayacağız."
ifadelerini kullanmıştı.

"Yasak Aşk" (1988), "Tapılacak Kadın" (1985), "Unutul-
mayanlar" (1981), "Aşkın Gözyaşları" (1979), "Baskın"
(1978), "Cennetin Çocukları" (1977), "Çılgınlar" (1974),

"Dikiz Aynası" (1973), "Bir Kadın Kayboldu" (1971), "Bir Ve-
fasız Yar İçin" (1969), "Alevli Yıllar" (1968), "Ayşecik Canım
Annem" (1967),

"Avare Kız"
(1966), "Aşka

Susayanlar"
(1964)

Ekrem Bora'nın 
oynadığı bazı 

yapımlar şöyle:

"Acı Hayat", "Ayrılık", "Evlat", "Emine", Öksüzler" ve
"Mazi Kalbimde Yaradır" adlı filmlerin de aralarında
yer aldığı 200'ün üzerinde sinema ve dizide oynayan,
Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Ekrem
Bora, vefatının 9. yılında yad ediliyor

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE FAALİYET 
RAPORU TASARIM HİZMETİ ALIMI İLANI



GALATASARAY Kulübü, milli takımlara giden 2 
futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
yakalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten 
yapılan açıklamada, “Milli takım kamp-
larında bulunan ve Kovid-19 PCR testi 
pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon 
sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı 
sıra, milli takım dönüşü sonrası bu 
sabah yapılan testinde pozitif sonuca 
rastlanan bir futbolcumuzun daha 
izolasyon, tedavi ve takip programına 
başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

33 kez teknik heyet değişti

20 sezonda 73 antrenörle vedalaştı

En kolay yol hocayı göndermek

Bolca antrenör değiştiriliyor

Ayakkabı değiştirir gibi 

Olimpiyata hazırlık

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 

2 NİSAN 2021 CUMA

Erkeklerde havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanına sahip 
Diyarbakırlı Ömer Akgün, ağabeyinin antrenörlüğünde 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor

A ILESINDE bir çoğu şam-
piyon 13 atıcı bulunan ve 
ağabeylerine özenerek 25 

yıl önce başladığı atıcılık sporunda 
Türkiye’de düzenlenen çeşitli tur-
nuvalarda 104 kez dereceye giren 
Akgün, Bakü 2017 İslami Daya-
nışma Oyunları’nda altın ve bronz 
madalya kazandı. Müsabakalarda 
19 kez Türkiye rekoru kıran 39 
yaşındaki Akgün, Dünya Şampi-
yonası’nda dördüncü oldu. Akgün, 
Polonya’da katıldığı Havalı Silah-
lar Avrupa Şampiyonası’nda 630.1 
puanla hem Türkiye rekoru kırdı 
hem de erkeklerde havalı tüfek 
kategorisinde olimpiyat kotasına 
ulaşan ilk milli sporcu unvanını aldı. 
Branşında büyük başarılar elde eden 
Akgün, olimpiyatlarda kategorisinde 
madalya kazanan ilk Türk sporcu 
olmak için Seyranteye Spor Salo-
nu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

İstiklal Marşı’mız okunsun
Milli Sporcu Akgün, özenerek baş-
ladığı bu sporda başarılı olmak için 

büyük çaba gösterdiğini belirterek, 
bu sayede katıldığı müsabakalarda 
104 madalya kazandığını, 2011 yılın-
dan beri de milli takımda olduğunu 
söyledi. 52 kez milli takımda yarış-
tığını ifade eden Akgün, erkeklerde 
havalı tüfek kategorisinde olimpiyat 
kotasına ulaşan ilk milli sporcu 
unvanını kazanmaktan gurur duy-
duğunu aktardı. Akgün, Türk spor 
tarihinde tüfek branşında bir ilki 

gerçekleştirdiğini ifade ederek, 
‘’Daha önce de atıcılıkta olimpi-
yata giden oldu ama kota olarak 
değil. Ülke kota alamadığı için 
olimpiyat komitesinin verdiği da-
vetiye ile giden sporcular oldu. 
Ben bunu kota alarak başardım. 
En büyük hedefim olimpiyatta 
İstiklal Marşı’mızı okutmak. He-
defim madalya almak.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Ülkemiz adına gurur verici
Antrenörü ve ağabeyi Abdur-
rahman Akgün de kardeşinin 
olimpiyata katılacak olmasının 
önemine işaret ederek, bu 

başarıyı elde etmek için yoğun 
çalıştıklarını belirtti. Akgün, 
“Cumhuriyet tarihinde alınmış ilk 
kota. Bu da ailemize ilimize nasip 
oldu. Kotayı alması ile gözlerim 
doldu. Büyük bir sevinç. Ailemiz, 
ilimiz, ülkemiz adına gurur verici. 
İnşallah olimpiyatlarda ay yıldızlı 
bayrağımızı gökyüzünde dalgalan-
dırırız.” diye konuştu. 

TEKNIK direktör 
Yılmaz Vural, önceki 

yıllarda da Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor’a 
gelme konusunun konu-
şulduğunu belirtti. Takıma 
yabancı olmadığını ifade 
eden Vural, “Cemal Polat 
döneminde ‘Erzurumspor’a 
hoca oldu oluyor, geliyor, 
gidiyor’ diye konuştuk ama 
o zaman nasip olmamıştı. 
Şimdi gelmek nasip oldu. 
Bir kulüp başkanının ara-
yıp ‘bizimle çalışır mısın’ 
demesi beni çok mutlu 
ediyor. Sonuç olarak 
size ihtiyaç duymuş ve 
zor dönemde sizin ya-
pacağınız kanaatinde 
bulunmuş ve seçimini 
yapmış. Başkanımızı 
mahcup etmemek 
için elimizden geleni 
yapacağız.” diye 
konuştu. Yılmaz, 
Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor’un 
çok büyük başarı-
larının bulunduğu-
na işaret ederek, 
takımın 3. Lig’den 

ara vermeden Süper 
Lig’e kadar yükseldi-

ğini aktardı. Erzurum 
ekibinin, Süper Lig’de 
kalıcı olmasını istediğini 
anlatan Vural, şöyle ko-
nuştu: “10 maç kadar da 

bize böyle bir görev verildi. 
Türkiye’de bakıyorsunuz 
sonuncu birinciyi yeniyor. 
Tesadüf diyorsunuz ama 
öbür hafta diğeri yeniyor. 
Yani ligde teknik anlam-
da takımlar arasında fark 
yok, uygulama farkı var. 
Camiaların verdiği moral 
ve onların tavırları biraz 
etkiliyor. Gönül isterdi 
ki burada taraftara karşı 
oynayalım. Erzurumspor 
taraftarı ile ilişkimin çok iyi 
olduğunu biliyorum. Onla-
rın bize sosyal medyadan 
verdiği mesajları biliyorum. 
Allah razı olsun taraftarın 
hepsi bize güveniyor. Bu 
güveni boşa çıkarmamak 
için Yılmaz Vural ola-
rak elimden ne geliyorsa 
yapma sorumluluğunda 
hissediyorum. İş olsun diye 
buraya gelmedim, ‘yapabili-
riz’ diye geldik. İnşallah Al-
lah mahcup etmez, başarılı 
oluruz.” Takımın kadro-

sunu ve oynanan maçları 
incelediğini söyleyen Vural, 
bu işin altından kalkacağını 
düşündüğünü dile getirdi.

Çok ince hesaplar 
yapmak gerekiyor

Oyunculara büyük 
sorumluluklar düştüğünü 
vurgulayan Vural, şunları 
kaydetti: “Hakikaten ciddi 
kariyerli oyuncular var. 
Üzerimizde Başakşehir var 
yani 30’lu puanlarda olan 
takımların hepsi tedirgin. 
Bizim dezavantajımız son 
maçımız BAY geçecek. 
Çok ince hesaplar yaparak 
geri kalan maçları kazan-
ma anlayışıyla oynamak 
gerekiyor. Ligde 30 maçta 
6 galibiyet alan takımımı-
zın, 10 maçta 6 galibiyet 
alması lazım. Bana göre 
düşmeme puanı 45 puan 
olur. Çünkü 34 maçlık bir 
ligde düşmeme puanı 39 
puandı. 45 puan çok önemli 
bir puan, bunu almak için 
de 18 puana ihtiyacımız 
var. Bunun için de 6 maçı 
kazanmamız lazım. Kolay 
rakipler yok. Başakşehir’in 
yanına Gaziantep, Alanya, 
Fenerbahçe gibi önemli 
maçlar arasından 6 maç ve 
bunları da yenmemiz lazım. 
Lafla yenilmiyor, doğru 
tespitleri sahada kardeşleri-
miz uygulayacak.” Dene-
yimli teknik adam, takımda 
yaşanan teknik direktör 
değişikliklerine de değine-
rek, kente, takıma yardım 
etmek için geldiğini belirtti. 
Teknik direktörlük göre-
vinde futbolculara yakla-
şımından bahseden Vural, 
“Yani ‘Ali kıran baş kesen’ 
antrenör değiliz. Bir baba, 
abi, arkadaş gibi... Birçok 
teknik direktör değişikliği 
oldu ve oyuncu da bir yerde 
bir türlü tespit edilmemiş 
bir anlayışı yorumlamaya 
çalışıyor. Kendileriyle ko-
nuştum, bunlar oyun bilgisi 
üst seviyede olan futbolcu-
lar. Erzurumspor’un hem 
ekonomik hem de kulüp 
anlamında çok büyük bir 
sorunu yok. Tesisleri ve 
stadı çok iyi, insanları güzel 
ve belediye başkanının ver-
diği destekler çok önemli.” 
ifadelerini kullandı.

BORDO-mavili takım, teknik direktör 
Abdullah Avcı yönetimin-
de 22 maçta 15 galibiyet, 
4 beraberlik, 3 mağlubiyet 
alarak sezonun ilk haftala-
rına göre başarılı bir grafik 
ortaya koyarken, Djaniny’nin 
forma giymediği maçlarda 
ise zorlandı ve puan kayıp-
ları yaşadı. Trabzonspor, 
Avcı döneminde Djaniny’nin 
görev yapmadığı 3 maçta, 2 
beraberlik ve 1 mağlubiyet 

alarak puan kayıplarına engel olamadı. 
Karadeniz ekibi, bu maçlar-
da sahasında Demir Grup 
Sivasspor’la 1-1, Hes Kablo 
Kayserispor’la da deplas-
manda 0-0 berabere kalır-
ken, Aytemiz Alanyaspor’a 
evinde 3-1 kaybetti. Ligde 
55 puanla 4. sırada yer alan 
bordo-mavili takım, bu 
futbolcunun oynamadığı 3 
maçta 7 puan kaybederek 
zirve yarışında yara aldı.

O olmadan asla!

ALANYASPOR, Beşiktaş, Galatasa-
ray, Hatayspor ve Sivasspor sezon 
başından beri aynı teknik heyetle 

yoluna devam ederken diğer 16 kulüpte ant-
renörler kalıcı olmadı. Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, 4 hoca değişikliğiyle en fazla 
teknik adam değiştiren kulüp konumunda. 
Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kayserispor’da 

da 3’er kez teknik adam değişikliği yapıldı. 
Çaykur Rizespor, Denizlispor, MKE Anka-
ragücü ve Konyaspor’da 2’şer defa antrenör 
değişikliğine gidildi. Fenerbahçe, Fatih 
Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Başakşe-
hir, Gaziantep, Trabzonspor, Antalyaspor 
ve Göztepe de sezon başında yola çıktıkları 
teknik direktörlerle yollarını ayırdı.

Süper Lig’de yapılan 29 teknik adam 
değişikliğine karşın Avrupa’nın 5 büyük ligi 
olan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La 
Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundes-
liga) ve Fransa’da (Ligue 1) toplam 33 kez 
teknik direktör değişikliği yapıldı. İngilte-

re’de sadece 3 takımda teknik ekip değişikli-
ği yaşanırken, İspanya’da 5, İtalya’da 6 ekip 
sezon içinde hoca değişikliğine başvurdu. 
Almanya’da 6 takım toplamda 9 kez antre-
nörleriyle vedalaştı. Fransa’da ise 8 kulüpte 
toplam 10 kez teknik direktör değişti.

UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 
ülke içinde teknik direktör değiştirme sayı-
sında Süper Lig’i geçen ülke bulunmuyor. 
Sırbistan, 22 değişiklikle Süper Lig’in en ya-

kın takipçisi konumunda. Üçüncü sırada ise 
16 değişiklikle Kıbrıs Rum Kesimi yer alıyor. 
İlk 20 içindeki 12 ülkede teknik adam deği-
şiklik sayısı tek haneli sayılarda seyrediyor

Trabzonspor’un eski başkanlarından Sad-
ri Şener, takımlarda sıkça yaşanan antrenör 
değişikliğini, “Kulüp yöneticileri mesuli-
yetten kaçıyor.” şeklinde yorumladı. Şener, 
yaptığı açıklamada, bir antrenörün takıma 
katkısının en fazla yüzde 15 olduğunu öne 
sürerek, “Mesela Şenol Güneş ya da Fatih 
Terim gibi büyük hocalar şu an ligin en alt 
sıralarındaki takımlara gitseler, o takımları 
kurtarabilirler mi? Bence kurtaramazlar. 
Çünkü elindeki oyuncularının iyi olması 
lazım. Elbette teknik direktörün de kalite 
bakımından daha ivyisi ve kötüsü vardır ama 
eldeki malzeme acaba yeterli mi önce ona 
bakacaksın. Kadronda iyi topçular yoksa ne 
yapabilirsin ki? Kulüpte bunları organize 
edecek kişi de başkan ve yöneticilerdir.” diye 

konuştu. Kulüp yönetimlerinin bu organizeyi 
yapamaması durumunda teknik adam deği-
şikliğinin en basit seçenek olduğunu belirten 
Şener, “Ben de zamanında çok olmasa da 
hoca değişikliğine gittim. Tabii ki bu yanlış 
bir yol ama mesuliyetten kaçan başkan ve 
yöneticiler için en kolay yol hocayı gönder-
mek.” ifadesini kullandı

Şener, taraftar ve basının tutumlarına de-
ğinerek, “Maalesef Türkiye’de basının, hocayı 
ön plana çıkarma merakı var. Yenilgi halinde 
hocalar hemen suçlu gösteriliyor. Diğer taraf-
ta da seyirci tepki göstermeye başlıyor. Sen 
hocayı gönderince bunların hepsi kesiliyor. 
Taraftarın tepkisi diniyor ve yeni hocayla tek-
rar heyecan yapıyor. Olmasa iyi ama maalesef 
durum bu.” şeklinde görüş belirtti.

Kayserispor eski başkanlarından Erol 
Bedir, teknik adamların sürekli değiştiril-
mesiyle ilgili, “Yöneticilerin koltuk sevdası 
yüzünden bolca antrenör değiştiriliyor.” 
dedi. Türkiye’de sadece antrenör değişikliği 
sayısının yüksek olmadığını, futbolcu trans-
ferinde de çok yüksek sayıların görüldüğünü 
belirten Bedir, “Her takım yılda minimum 
25 oyuncu değiştiriyor. Ne kadar çok oyuncu 
alırsak başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İşin 
ekonomik boyutu da adeta facia. Ne kadar 
çok gelir olursa olsun, gelirin en az üç katı 
da borçlanıyoruz. Mesela Benfica’da 250 bin 
avroya oynayan topçu bizde 2,5 milyon avro 
alıyor. Ben de dahil hepimiz de gidip bunları 
alıyoruz.” şeklinde konuştu. Millet olarak 
çok sabırsız olduğumuzu, taraftar baskısıyla 
hemen başarıya odaklanıldığını savunan 
Bedir, “Altyapılara bakmıyoruz maalesef. 

Git tonlarca para ver ve oyuncu al. Hoca 
değişikliği de gömleğin son düğmesi diyebili-
riz. İlk düğmeyi, yanlış iliklediğimizden diğer 
tüm düğmeler de yanlış ilikleniyor maalesef.” 
ifadelerini kullandı. Bedir, kulüp başkan ve 
yöneticilerinin eylem planını şöyle özetledi: 
“Sezonun başlarında başarısız sonuçlar gelin-
ce taraftar tepki gösterir. Buna karşı yapıla-
cak ilk iş ‘Devre arasında gerekli takviyeler 
yapılacak’ denir. Devre arası gelince 5-6 
topçu alınır. Akabinde gelecek ilk yenilgide 
taraftar yine tepkisini koyar ve bu kez hemen 
hoca değiştirirsin. Bir iki hafta sonra baktın 
olmadı, bir hoca daha alırsın, ne de olsa sınır 
yok. O olmadı yeni bir hoca daha al. Borcum 
100 liraysa olur 150 ama sorun değil. Aslında 
sıra kendilerindedir ama gitmezler. Yönetici-
lerin koltuk sevdası yüzünden bolca antrenör 
değiştiriliyor. Hesapsız kitapsız işler. ”

Özellikle Başkent ekiplerinde görev yapan 
teknik direktör Mustafa Kaplan’a göre de 
teknik adam değişiklerinin bu denli fazla 
olmasının sebebi kulüplerin iç yapısındaki iş-
leyiş. Teknik adamlara sezonluk 2 takım çalış-
tırma izni verildiğini vurgulayan Kaplan, “Bu 
güzel bir uygulama ama aynısını kulüplere 
de getirmek gerekiyor. Kulüplere bu konuda 
sınır yok istedikleri anda ayakkabı değiştirir 
gibi hoca değiştiriyorlar. Bu çok yanlış. Tıpkı 
bizde olduğu gibi kulüpler de bir sezonda en 
fazla iki hocayla çalışmalı.” dedi. Yabancı 

oyuncu sayısının çok fazla olduğunu ve bunun 
da farklı sorunları beraberinde getirdiğini 
savunan Kaplan, “Kulüplerimizin çoğu ille de 
yabancı oyuncu almak istiyor ve bu konuda 
sınırı zorluyor. Dört büyük kulüp için bir şey 
demiyorum ama bu durum hem kulüpler hem 
de ülke futbolu için çok tehlikeli.” şeklinde 
konuştu. Kaplan, futbolcu ile menajer ilişki-
sinin de teknik adam değiştirmelerde önemli 
bir etken olduğunu ileri sürerek, şunları söy-
ledi: “Menajerler bir dünya yabancı oyuncuyu 
aldırıyorlar ve bunların çoğu vasat bile değil”

Süper Lig’de teknik direktör değişiklikleri bitmek bilmiyor. Kulüpler sezonun daha ilk haftalarında 
antrenör değişimine giderken haftalar ilerledikçe yolların ayrıldığı teknik adam sayısı da giderek 

artış gösterdi. Ligde bu sezon bitime 11 hafta kala 29 kez teknik adam değişikliği yaşandı

Galatasaray’a
koronavirüs şoku!

Spor yazarı Sadık Söztu-
tan ise futbol paydaşları 
içinde hakemler ve teknik 
direktörlerin sahipsiz ol-
duğunu öne sürerek, ant-
renörlerin kendi içlerinde 
dahi birlik olamadığını 
ve değişikliklerin kaçınıl-
maz olduğunu savundu. 
Söztutan, şunları kaydetti: 
“Hakem, bir büyük takıma 
penaltı çalmadı veya 
kırmızı kart gösterdi diye 
mesleği bitiyor bu ülkede. 
Bukadar basit. Antrenör 
kıyımının da iki sebebi 
var: Birincisi, meslek üye-
leri birbirlerini sevmiyor. 
Birbirlerine rakipler ve bi-
rinin gözü diğerinin koltu-
ğunda… Öyle bir meslek 
düşünün iki, mensupları 
bırakın dayanışmayı, bir-
birinin kuyusunu kazıyor. 
Bir de tabii teşkilatsızlık. 
Bugünkü Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği’nin 
başkanının adını çoğu ant-
renör bilmez ama adam 
tam 27 yıldır orada oturu-
yor! Fazla söze ne hacet?” 
ifadelerini kullandı.

Birinin gözü 
diğerinin 

koltuğunda

Yılmaz Vural
ince hesapta

BiZE TEKNiK
ADAM
DAYANMIYOR!



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz ile yıldız oyuncularından 
Yusuf Yazıcı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Fransa yolculuğu 

öncesinde konuşan milli futbolcular hedefin Avrupa Şampiyonası olduğunu vurguladı

FRAPORT TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, UEFA Kulüp Lisansı alınmasına yönelik ihtilaflı 
dosyaları sonuca bağladıklarını, gerekli tüm finansal şartları bugün itibarı ile yerine getirdiklerini söyledi

PSG maçı çok önemli

Aman üşümesin

Son maç nazarlık olsun

Biz bir aileyiz

PSG’yi yeneceğiz

T ÜRKIYE’NIN 2022 
Dünya Kupası Avrupa 
Elemeleri G Grubu’nda 

art arda oynadığı 3 maçtan 7 
puan çıkararak grubunda lider 
olmasını değerlendiren Burak 
Yılmaz, “Üç maçtan önce bize 7 
puan alacaksınız deseler, biz seve 
seve kabul ederdik ama son maç 
böyle olunca çok üzüldük. İnanın 
kursağımızda kaldı. Hocalarımız, 
oyuncular olarak biz çok üzüldük. 
Letonya maçındaki skoru hiç 
yaşamak istemezdik, herkesten 
özür dileriz. 9 puan olmalıydı 
ama kötünün iyisiyle bitirdik diye 
düşünüyoruz” dedi. 2020 Avrupa 
Şampiyonası’nda rakipleri kadar 

şansları olduğunu belirten golcü 
oyuncu, “Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde çok büyük bir başarı 
elde ederek son maçlar öncesi 
şampiyonaya katılmayı garanti-
ledik. Bu, takımımıza çok büyük 
bir öz güven aşıladı. O maçların 
getirdiği öz güveni bu maçlarda 
da yaşadık. Tabii kötü geçen de 
bir Uluslar Ligi oldu. Her şeyi 
yapan biz olduk. İyi konsantre 
olduğumuz sürece her şeyi başa-
rabileceğimizi düşünüyorum. Av-
rupa Şampiyonası’nda ilk hedef 
gruptan çıkmak. Rakiplerimizin 
ne kadar şansı varsa bizim de o 
kadar şansımız var. Herkese saygı 
duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Fransa Ligue 1’de Lille formasıyla 
şampiyonluk mücadelesi veren 
35 yaşındaki futbolcu, cumartesi 
günü oynayacakları Paris Sa-
int-Germain karşılaşması için ise 
şu yorumda bulundu: “PSG maçı 

final niteliğinde bir maç ama daha 
9-10 hafta var. Kaybetmek istemi-
yoruz. Bizim için 9 günde 3 maç 
yorucu bir süreç oldu. 2.5 günde 1 
maç oynadık. Biz iyi hazırlanıp o 
maça konsantre olacağız.”

Burak Yılmaz sözlerini tamam-
ladıktan sonra “Yusuf üşümesin. 
O bize PSG maçında lazım!..” 

diyerek sözü ay-yıldızlılarda ve 
Lille’de birlikte forma giydiği 
arkadaşına bıraktı.

Milli takımın yıldızlarından Yusuf 
Yazıcı, Dünya Kupası elemelerine 
iyi başladıklarına ve sonunun da 
iyi geleceğine vurgu yaptı. Yazıcı, 
“Aslında çok güzel başladık. İlk 
maç, ikinci maç, takım olarak çok 
iyi mücadele ettik, skorlar da çok 
güzel oldu bizim adımıza. Son 
maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık 

olsun. Yaptığımız bazı hatalardan 
ders çıkarırız diye düşünüyorum. 
Futbolun içerisinde olan şeyler 
bunlar. Beraberlik hem bizi hem 
de ülkemizi üzdü. İlk iki maçı 
kazandık ama o maçlara göre 
Letonya maçı biraz daha zayıftı. 
Nazarlık olsun diyelim. Gerçekten 
iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekipte birlik ve 
beraberliğin üst noktada oldu-
ğunu kaydeden genç orta saha, 
“Sadece bir takım değil, aile 
olduğumuzu her zaman söylü-
yorum. Mutluyuz. Önümüzde 
Avrupa Şampiyonası var. Güzel 
şeyler bizi bekliyor aslında” 
dedi. Sakatlığı nedeniyle geçen 
yıl oynanması gereken Avrupa 
Şampiyonası’nı kaçıracağını 
hatırlatan Yusuf Yazıcı, turnuva-

nın koronavirüs salgını nedeniyle 
bu yıla ertelenmesine esprili 
bir yaklaşımda bulundu. Yazı-
cı, “Avrupa Şampiyonası beni 
bekledi aslında. Bizim için çok 
güzel olacak. Her futbolcunun, 
her gencin hayali hem milli takım 
forması giymek hem de böyle 
büyük turnuvalarda boy göster-
mek. Çok mutluyuz ve dört gözle 
bekliyoruz. İyi şeyler olacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.

Ligue 1’de şampiyonluk 
yolunda PSG ile kritik 
bir maç oynayacaklarına 
dikkat çeken Lille’in 24 
yaşındaki futbolcusu, şöyle 
devam etti: Kazanmamız 
gereken bir maçı kaybettik. 
Şimdi önümüzde PSG maçı 
var. Kupa maçı oynadık, 
kaybettik onlara karşı ama 
aslında kazanabilirdik. Bu 
maçı kaybedeceğimizi dü-
şünmüyorum. Ben kazana-
cağımızı düşünüyorum. Ka-
zanırsak şampiyonluk yarışı 
için çok güzel olacak.”

Misli.com Sultanlar Li-
gi’nin play-off turunun 5-8 
etabında mücadele eden 
Nilüfer Belediyespor, rakibi 
Sistem9 Yeşilyurt takımında 
Covid-19 vakaları çıkması 
üzerine turdaki ilk maçında 
hükmen galip sayılmıştı. 
Sistem9 Yeşilyurt Takımı, 
1 Nisan Perşembe günü oy-
nanması gereken turun 
rövanş maçına da artan 
Covid-19 vakaları nede-
niyle sahaya çıkamayacağı 
açıkladı. Bunun üzerine, 
Nilüfer Belediyespor Kadın 
Voleybol Takımı, Türkiye 
Voleybol Federasyonu tara-
fından ikinci maçında da 3-0 

hükmen galip tescil edildi. 
Bu sonuçla bir üst tura çıkan 
Nilüfer Belediyespor’un 
rakibi, Galatasaray-Aydın 
Büyükşehir Belediyespor 
karşılaşmasının galibi ola-
cak. Bir üst turda 5.’lik-6.’lık 
mücadelesi verecek olan Ni-
lüfer Belediyespor, bu kar-
şılaşmayı kazanması halinde 
misli.com Sultanlar Ligi’ni 5. 
tamamlayacak ve Türkiye’yi 
CEV Volleyball Challenge 
Cup 2022’de temsil etmeye 
hak kazanacak. Nilüfer’in 
Sultanları, play-off turunu 6. 
bitirmeleri halinde ise 2022 
Voleybol Kadınlar Balkan 
Kupası’na katılacak. 

VAKIFBANK, 2020-2021 
Misli.com Sultanlar Ligi 
Play-Off yarı final ilk maçında 
Türk Hava Yolları’na konuk 
oldu. Karşılaşmayı 25-18, 
25-22 ve 25-13’lük setlerle 3-0 
galip tamamlayan sarı siyahlı-
lar, seride 1-0 öne geçti.
Burhan Felek Voleybol 
Salonu’nda oynanan karşı-
laşmanın ilk setinde hücum 
ve savunmada etkili bir 
oyun sergileyen sarı siyahlı 
ekip, teknik molaya 12-7 
önde girdi. Setin devamında 
da üstünlüğünü sürdüren 

VakıfBank, ilk seti 25-18’lik 
skorla önde kapattı. Oldukça 
çekişmeli geçen ikinci setin 
sonunda 25-22’lik skorla 
üstün gelen sarı siyahlı ekip, 
3’üncü sette de rakibini 25-
13’lük skorla mağlup ederek 
seride durumu 1-0’a getirdi. 
VakıfBank, serinin ikinci ma-
çında 5 Nisan Pazartesi günü 
VakıfBank Spor Sarayı’nda 
THY’yi konuk edecek. Sarı 
siyahlılar bu maçı da kazan-
ması halinde seride durumu 
2-0’a getirerek, adını finale 
yazdıracak.

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan 
Tufan, hayatını Rojin Haspolat 
ile birleştirdi. Fenerbahçe ve A 
Milli Takım’ın deneyimli futbol-
cusu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin 
Haspolat ile dünya evine girdi. 
Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen 
düğün törenine koronavirüs sal-
gını sebebiyle kısıtlı sayıda davet-
li katıldı. Çiftin nikah şahitliğini 
ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 
ile teknik sorumlu Emre Belö-
zoğlu yaptı. Fenerbahçe Kulübü, 
Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 
ayar alyans hediye etti. Ozan 
Tufan sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda “19.07 ayar 
Fenerbahçe logolu alyanslarımız 
bize uğur getirsin... Her zaman 
yanımdasın iyi ki varsın, bu özel 
hediye için teşekkürler Fener-
bahçe” ifadelerini kullandı. Sa-
rı-lacivertli kulüpten çifte hediye 
edilen alyansla birlikte yazılan 
özel not şu şekilde: “Ozan Tufan 
ve sevgili eşi Rojin Haspolat, 
hayatınızın birbirinizle geçecek 

bu yeni döneminde, sağlıklı, 
mutlu ve huzur dolu bir evlilik 
diliyoruz. Hayatınız boyunca 
unutulmaz olacak bu özel günde; 
Fenerbahçe ruhunun işlendiği 
saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü 
olarak, kutsal armamızı taşıyan 
19.07 ayar Fenerbahçe alyansları-
nın size uğur getirmesini temenni 
ediyoruz. Sonsuz mutluluklar.”

MUSTAFA Yılmaz, 
Antalyaspor’un 21 yıl 
aradan sonra Zira-

at Türkiye Kupası’nda adını 
finale yazdırdığını ve 55 yıllık 
tarihinde kupaya ikinci kez bu 
çok yaklaştığını kaydetti. 1 ayı 
henüz geride bırakmış yeni 
bir yönetim kurulu olarak 13 
maçlık yenilmezlik serisinin yanı 
sıra finalist olma mutluluğunun 
kendilerine nasip olduğunu 
aktaran Yılmaz, şunları söyledi: 

“Kamuoyunun bildiği gibi Zira-
at Türkiye Kupası’nı kentimize 
getirmemiz halinde önümüzdeki 
sezon ülkemizi UEFA Avrupa 
Ligi’nde temsil etme onurunu 
yaşayacağız. Ancak bu gururu 
yaşayabilmemiz için önümüzde 
finansal anlamda acil olarak aş-
mamız gereken sorunlar vardı. 
Bu kısıtlı süreç içerisinde çok 
yoğun günler yaşadık. Gecemizi 
gündüzümüze katarak olağa-
nüstü bir azimle çalıştık. UEFA 

Kulüp Lisansı alabilmemiz için 
önümüzde engel olarak duran 
ihtilaflı dosyalarımızı sonuca 
bağladık ve gerekli tüm finansal 
şartları bugün itibarı ile yerine 
getirdik. Bu durum, UEFA 
Kulüp Lisansı alabilmemizin 
yanı sıra transfer engelimizin de 
kalktığı anlamına gelmektedir.”

Final yürüyüşü başladı
Şimdi sıranın finale geldiği-
ni aktaran Mustafa Yılmaz, 

“Artık söz teknik ekibimiz ve 
futbolcularımızda. Onların 
sahadaki performansının bizim 
çalışmalarımızı taçlandıraca-
ğına inanıyorum. Takımımı-
zın Ziraat Türkiye Kupası’nı 
Antalya’mıza getireceğine 
inancım tamdır. Bugünden 
sonra kol kola, omuz omuza, 
yürek yüreğe, tek vücut olarak 
final yürüyüşümüz başlamıştır. 
Camiamıza hayırlı olmasını 
diliyorum” diye konuştu.

DÜNYA Kupası elemelerinde milli 
takımın Hollanda ile oynadığı 
maçta rakibin penaltısı öncesi 
kaleci Uğurcan Çakır’a “Sonuna 
kadar bekle kanka” diye seslenme 
anını da DHA’ya anlatan Yazıcı, 
“Ben çapraz bağ ameliyatı olunca 
Memphis Depay ile İtalya’da üç 
ay birlikte kalmıştım. Onu çok 
yakından tanıyorum. Fransa’dan 
da onu iyi tanıyorum. Nasıl bir 
penaltı kullanacağını açıkçası bili-
yordum. Ondan Uğurcan’a bekle-
mesi gerektiğini söyledim çünkü 
Memphis kaleciyi bekleyerek 
penaltı atıyor. Maçın içerisinde 
ters bir asist yaptım aslında” dedi. 
İsmi transfer gündeminin üst 
sıralarında yer alan Yusuf Yazıcı, 
“Ben işime odaklanıyorum. Saha 
içerisinde aldığım sürede elim-
den geleni yapmaya çalışıyorum. 
O tabii ki de bir süreç. Transfer 
sezonuna çok zaman var” diye 
konuştu. Türkiye A Milli Futbol 
Takımı’nın ve Fransa’nın Lille 
Kulübü’nün yıldız futbolcuları son 
olarak DHA aracılığıyla futbolse-
verlere “Avrupa Şampiyonası’nda 
görüşürüz” mesajı verdi.

Depay’ı 
bilirim

HEDEFTE
SAPMA YOK!

Avrupa Avrupa
DUY SESiMiZi!
Nilüfer Belediyesi’nin rakibi Sistem9 Yeşilyurt, 
Misli.com Sultanlar Ligi play-off turu 5-8 etabı-
nın rövanş maçına da Covid-19 vakaları nede-
niyle çıkamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, 
Nilüfer Belediyespor’u 3-0 hükmen galip tescil 
etti. Böylece Nilüfer Belediyespor üst tura çıktı

Ozan’ın mutlu günü

TÜRKLER 
TÜRKLER 

GELİYOR
GELİYOR

VakıfBank
gülen taraf oldu

UEFA ile sorun kalmadı



Kulakların pası silindi

TAYLAN DAŞDÖĞEN

CEMAL Reşit Rey(CRR) Konser Salonu genç 
müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. 31 Mart 
Çarşamba akşamı klarnet sanatçısı Onur 
Çalışkan, trompette İzmir Devlet Opera ve 
Balesi sanatçısı Tolga Bilgin ve vokalde İlyada 
Zayim’in yer aldığı “ONUR ÇALIŞKAN 
"ESRİK" FEATURING TOLGA BİLGİN” 
konseri ile CRR YouTube kanalında müzikse-
verlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl ilk albümü 
“Esrik”i yayınlayan Onur Çalışkan; bulunduğu-
muz coğrafyanın yerel ezgilerini, modern tınılar 
ve doğaçlamalarla buluşturuyor. Onur Çalışkan 
Esrik albümünü şu sözlerle ifade ediyor, “
Dinlerken, yaratırken; kendini ortaya koyarak 
'şimdiden' çıktığın zamanda oluşturulan bu 
sesler seçkisi, içinde sonsuzluğa yürüyüşü ba-
rındıran doğaçlamalarla; uzun soluklu bir yol-
culukta, uzak soluklu yerlere gitmeye yarayan 
bir esriklik halidir. Esriklik; bilincin getirdiği 
yükümlülükleri bir anın ışığında askıya almak, 
yaşamı yürekten geldiğince kucaklamaktır. 
Bu albümdeki müzik bu hali hatırlamak ve bir 
an için soyutlanmaya yarasın diyedir.” CRR 
YouTube kanalından yayınlanan konser kaydını 
bir hafta boyunca ücretsiz izleyebilirsiniz.

Yaya önceliği  
kırmızı çizgi

“YAYALAR Kırmızı Çizgimiz” sloganıyla 
başlatılan farkındalık çalışması kapsamında 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki yaya ge-
çitlerinin ortasına kırmızı şerit çizdi. Ayrıca il-
çedeki LED ekranlarda da “30 Mart’ta 
Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” yazılı mesaj-
lara yer verilerek, trafikte yaya önceliği far-
kındalığının artırılması sağlandı. İçişleri 
Bakanlığı, trafikte yayaların geçiş üstünlü-
ğüne yönelik yeni bir uygulamayı daha ha-
yata geçirdi. Yurt genelinde başlatılan 
“Yayalar Kırmızı Çizgimiz” etkinliği kapsa-
mında kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve 
okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geç-
mek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş 
hakkı verilme farkındalığının oluşturulması 
amacıyla yaya geçitlerindeki beyaz renkli şe-
ritlerin ortaları kırmızı renge boyanıyor. Yaya 
öncelikli trafik projeleri kapsamında birçok 
uygulamayı hayata geçiren Gaziosmanpaşa 
Belediyesi de ilçe genelindeki yaya geçitle-
rinde kırmızı çizgiler oluşturdu. 30 Mart sa-
bahına uyanan Gaziosmanpaşalılar, yaya 
geçitlerindeki kırmızı çizgileri görerek güne 
başladı. Proje ile sürücülerin yaya ve okul ge-
çitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerinin 
daha üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor. 
 

Stajyerlere değer verdi
EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Deniz Köken 
belediyede staj gören öğrencilerle bir araya  
gelerek sohbet etti. Stajyerlere öncelikle  
belediyenin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren  
Başkan Deniz Köken Eyüpsultan için, Eyüp-
sultanlılar için yapılan yatırımları, gençler  
için gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı.  
Öğrencilerle sohbeti sırasında Eyüpsultan’ın 
geleceği için üretilen hizmetlerin, hayata  
geçirilen projelerin artarak devam edeceğin-
den bahsetti. Başkan Deniz Köken ayrıca  
öğrencileri de dinleyerek düşüncelerini aldı.

Dezenfektanlı eşek şakası! 
ESENYURT'TA bir fabrikada güvenlik görevlisi 
olarak çalışan kişi, arkadaşına ‘şaka olsun' 
diye iki farklı günde çayına dezenfektan döktü. 
Güvenlik görevlisi M.Ç.'nin hastanelik olduğu 
şaka güvenlik kamerası tarafından da kaydedi-
lirken konu mahkemeye taşındı. Olay, geçtiği-
miz haftalarda Esenyurt'ta bir fabrikada 
yaşandı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi M.Ç., 
aynı iş yerinde çalışan diğer güvenlik görevlisi 
arkadaşına ‘şaka olsun' diye çayına dezenfek-
tan döktü. İki kez aynı 'şakayı' yapan şahıs, 
M.Ç.'nin hastanelik olmasına sebep oldu. Ya-
şanan olay sonrasında ofis içerisindeki güven-
lik kameralarının incelenmesiyle konu yargıya 
taşındı. Olay sonrası güvenlik şirketi, M.Ç.'nin 
çayına dezenfektan döken güvenlik görevlisini 
işten çıkardı. 

Arnavutköy’de rekrasyon çalışması
ARNAVUTKÖY Belediyesi ilçede 
yaptığı büyük ölçekli projelerin 
yanı sıra cadde, sokak ve yol ke-
narı peyzaj çalışmalarına da ara-
lıksız devam ediyor. İlçenin daha 
çok yeşil alana sahip olması ve 
yayaların daha güvenli yürüyüş 
yapabilmesi için Arnavutköy Be-
lediyesi, rekreasyon çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Daha önce yapıl-
mış ve kullanım ömrünü tamam-

lamış ya da yoğun insan trafiğini 
kaldıramayan yürüyüş alanları 
Arnavutköy Belediyesi tarafından 
yeniden yapılıyor. Atatürk Mahal-
lesi Şirindere Caddesi’nde rekre-
asyon çalışması yapıldı. Kaldırım 
genişletme çalışmasının yanı sıra 
alan içerisinde çimlendirme ve 
ağaçlandırma yapılmasıyla bera-
ber, cadde yeni görümüne kavuş-
muş oldu. SEMANUR POLAT 

ARNAVUTKÖY’DE bir dizi inceleme-
lerde bulunup, esnaf ziyareti gerçekleş-
tiren İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. İmamoğlu 
“İBB’nin Kanal İstanbul çevresinde ça-
lışması olacak mı” sorusuna “Bu, 
büyük bir tehdit İstanbul için. Hele 
hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk 
çektiği bir ortamda. Şuradaki çocuklar 
ne sordu bize? ‘Başkanım, tabletimiz 
yok. Başkanım, kırtasiyemiz yok.’ Belki 
bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi 
böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda, 
bunlar, bu şehir adına konuşulacak 
işler değil. Bunları konuşmak, büyük 
bir ihanet, zül, günah, yazık. Kaldı ki; 
bu beton sathın, o Beton Kanal’ın çev-
resine kurulacak olan alanların kime 
ait olduğunu da kimse bilmiyor bu 
arada” yanıtını verdi.

Tablet istenirken ne 
Kanal İstanbul’u?

KAVGAYA DEGIL  
GONULLERE GELDIK

2 NİSAN 2021 CUMAGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, biz kavga etmeye yıkmaya gelmedik, 
gönüller yapmaya geldik diye. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak gönüller inşa etmeye çalışıyoruz” dedi
 
 

Ü mraniye Millet Bahçesi'nde ger-
çekleşen 2 Yıllık Bilgilendirme ve 
Tanıtım Toplantısı'nda konuşan 

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldı-
rım, “Bizler iyilik için, güzellik için yola 
çıkmış bir kervanın yolcularıyız. Dünyada 
son iki yılda onca tatsızlık yaşanırken biz 
Ümraniye olarak, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın çizdiği rotadan şaşmadan gönül 
belediyeciliğini hakkıyla temsil etmeye 
gayret ettik. Birileri yaşlılarını kendine 
yük görürken, hatta korona virüs süre-
cinde huzur evlerinde, yalnız yaşadıkları 
evlerinde onları ölüme terk ederken, sa-
hipsiz bırakırken bizler her birini tecrübe 
abidesi gördüğümüz yaşlılarımızın, bü-
yüklerimizin, bütün bakımlarını yaptık, 
evlerini temizledik, tırnaklarını kestik, 
ilaçlarını düzenledik, saçlarının dahi ba-
kımlarını yaptık, onlara sahipsiz olma-
dıklarını hissettirip vefamızı gösterdik. 
Ümraniye'deki bütün ibadethanelerimizi 
can evimiz olarak gördük. Bütün mabet-
lerimizin aylık rutin temizliğini yapıyo-
ruz. Çevrelerini düzenliyoruz. 
Şadırvanlarını, abdesthanelerini yeniliyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Hayvanları önemsiyoruz 

Hayvanların Allah'ın dilsiz kulları oldu-
ğunu, onları sevmenin, korumanın ve te-
davilerinin yapılmasının insanlık vazifesi 
olduğunu belirten Başkan İsmet Yıldırım, 
“Birileri kendi lüks ihtiyaçlarını gidermek 
için, zevkine, bencilce onlara zarar verse 
de biz son iki yılda minik dostlarımız için 
hayvan kliniği kurduk. Sokaklarda yaşa-
yan veya evcil olan hayvanlarımız eğer 
hastalanır veya yaralanırsa onları ambu-
lansla alıp kliniğimize getiriyoruz, tedavi-
sini yapıyoruz, ameliyat gerekiyorsa ehil 
veterinerlerimizce ameliyatlarını da yapı-
yoruz” diye konuştu. 

Başkan Yıldırım, “İlçemizdeki gelişim ve 
değişimden, ilçemizdeki yeniliklerden 
daha fazla haberdar olacaksınız. Çünkü 
yaptığın işi doğru iletişim kanallarıyla an-
latamadığın sürece o iş yalnızca dar bir 
çevrede bilinir kalıyor. 2 yılda 22 çok 
amaçlı saha yapıldı. Bu sahaların hepsi 
kendi içinde ayrı bir sosyal alan olarak 
planlanarak yapıldı. Yani kafesini, 
oturma alanını, soyunma odalarını, fit-
ness salonlarına, güvenlik kameralarına 
kadar düzenleyerek aktif hale getirdik. 
Ümraniye'de golf sahamız dahi var 
desem bu başkan da hayal mi kuruyor 
diye aklınızdan geçebilir ama şurada az 
ilerde 12 delikli golf sahamız da kulla-
nımda ve buradan şunu da söylemiş ola-

yım, 22 spor branşının içerisinde olduğu 
Spor Köyü kuruyoruz” dedi. 

30 bin ton geri dönüşüm 

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine 
Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 
sıfır atık projesiyle ciddi bir yol kat ettik 
diyen Başkan Yıldırım “Bizler de Ümra-
niye Belediyesi olarak son 2 yılda gün 
aşırı, evlerden, okullardan, iş yerlerinden 
geri dönüştürmek için atık topluyoruz. 
Ama öyle kapının önüne koy alalım değil. 
Direk evinin kapısına gidip tek tek alıyo-
ruz. Plastik ayrı, yağ atıkları ayrı, cam 
ayrı, kağıt ayrı. Geri dönüşümde son 2 
yılda yaklaşık 30 bin tona yakın geri dö-
nüşüm sağladık” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR Turizm Bakanlığımız ile 
birlikte Türkiye'de bulunan 4 AVM 
Halk Kütüphanesinden birini Ümra-
niye'de açtıklarını söyleyen Başkan 
İsmet Yıldırım, “Sayın Cumhurbaş-
kanımız diyor ya, biz kavga etmeye 
yıkmaya gelmedik, gönüller yap-
maya geldik diye. Biz de Ümraniye 
Belediyesi olarak gönüller inşa et-
meye çalışıyoruz. Son 2 yılda 8 bin 
476 hastamıza hasta nakil hizmeti 
verdik, özel gereksinimi vatandaşla-
rımıza evlerinde doğum günü kutla-
ması düzenleyerek onların mutlu 
olmalarını sağladık. Bütün engelleri 
ortadan kaldıracak özel gereksinimle 
vatandaşlarımızın hayatlarını nok-
sansız devam ettirebilecekleri proje-
ler üzerinde çalışıyor ve yeni projeleri 
hayata geçiriyoruz, bunlardan bir  
tanesi de engelsiz yaşam merkezi.  
Projesini bitirdik önümüzdeki gün-
lerde inşaatına başlayıp kısa sürede 
bitireceğiz. Biz AK Partili belediyeler 
olarak laf değil iş yapıyoruz” dedi. 

Elimizden geleni  
yapıyoruz 

LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin geçtiğimiz 
aylarda kurulan Çocuk Hakları Birimi’nin 
tanıtım ve iş birliğine yönelik çalışmalar 
devam ediyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz 
süreçte birtakım kamu kurum ve kuruluş-
larının yanı sıra Lüleburgaz Kent Konseyi 
ile de görüşmeler gerçekleştiren Bele-
diye Başkan Yardımcısı Güncer ile Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürü Servet, son 
olarak Lüleburgazlı gençlerle de bir 
araya geldi. Lüleburgaz Belediye Hizmet 
Binası Erol Özgür Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen görüşmede müdürlük perso-
neli Erdoğan Anıl Tekin, Çocuk Hakları Bi-
rimi’nin çalışma sisteminin nasıl 
olacağından, yapılacak faaliyetlere kadar 
çok sayıda konuda bilgilendirici açıkla-
malarda bulundu. 

Gönüllü katılımcılık vurgusu 

Gerçekleşen toplantıda Çocuk Hakları Bi-
rimi’nin tanıtılmasının yanı sıra ilerleyen 
süreçlerde yapılacak farkındalık faaliyet-
lerinde gönüllü katılımcılık vurgulandı. 
Toplantıya katılan gençler de Çocuk Hak-
ları Birimi’nin tanıtılması için gönüllü ka-
tılım konusunda destek sözü verdi.  
İRFAN DEMİR 
 

Gençlerle “Çocuk Hakları” buluşması
Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Birimi’nin tanıtımı ve ilerleyen süreçte olası 
işbirlikleri için bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer 

ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet, Lüleburgazlı gençlerle bir araya geldi 

Yıldırım, “Birileri kendi lüks ihtiyaçlarını  
gidermek için, zevkine, bencilce onlara 
zarar verse de biz son iki yılda minik  
dostlarımız için hayvan kliniği kurduk” dedi.

Belediye Başkan  
Yardımcısı Güncer 
ile Sosyal Destek  
Hizmetleri Müdürü 
Servet, son olarak 
Lüleburgazlı  
gençlerle de bir 
araya geldi. 

Atatürk Mahallesi Şirindere Caddesi’nde 
rekreasyon çalışması yapıldı.


