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SAYFA 5

George Orwell 
ve güç...

İlhami IŞIK

Valilik köylünün
yanında değil!

İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nca hakkında "Ko-

nutta birden fazla kişi ile yağma",
"Kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma", "Mala zarar verme", "Ha-
karet" ve "Tehdit" suçlarından 12
yıldan 32 yıla kadar hapis iste-
miyle dava açılan İpek Hattat'ın
ev hapsi şeklindeki adli kontrol
tedbiri yaklaşık bir buçuk ay sonra

kaldırıldı. Adli kontrol tedbirinin
kaldırılmasını protesto eden on-
larca motokurye Beşiktaş'ta bir
araya gelerek basın açıklaması
yaptı. Motosikletli Kuryeler Der-
neği Başkanı Mustafa Özdemir,
Demirbaş'a işkence yapıldığını
öne sürerek, "Adaletin tam olarak
sağlanmasını talep ediyoruz. Son
derece endişeliyiz" dedi.
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ADAlETİN SAĞlANMASINI TAlEP EDİYorUZ

Verilen bu kararın vicdan-
ları sızlattığını belirten Öz-

demir, "İpek Hattat isimli şahsın
kim olduğunu, ekonomik olarak
ne kadar güçlü olduğunu, arka-
daşımıza yapılan ahlaksız tekli-
fiyle ve şikayetinden vazgeçmesini
istediğini biliyoruz. Bizler adale-
tin tam olarak sağlanmasını ve
adalet sağlanırken kişilerin sosyo-

ekonomik durumlarının dikkate
alınmamasını talep ediyoruz"
diye konuştu. Şikayetçi Renas
Demirbaş ise "3 saat rehin alın-
dım, telefonumu zorla alıp kırdı
ve köpeklerin pisliğinin üzerine
oturtmaya çalıştı. Ben şikayetçi-
yim, adalet istiyorum. Şikayetim-
den vazgeçmeyeceğim" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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ArKADAŞIMIZA AHlAKSIZ bİr TEKlİF YAPIlDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim
Meydanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sendikalar bu yıl da pandemi kısıtlamaları nedeniyle çok kısıtlı
sayıda üyesiyle meydana alındı. DİSK korteji Gümüşsuyu Cad-
desi'nden Taksim Meydanı'na doğru alkış çalarak " 1 Mayıs"
şarkısı eşliğinde yürüdü. Özellikle Taksim, Beşiktaş ve Şişli 
çevresinde sokağa çıkıp 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenler salgın 
önlemleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, Tak-
sim'e çıkmaya çalışan gruplarla ilgili toplam 212 kişi gözaltına
alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını belirtti. I SAYFA 3
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Astroloji konusundaki uz-
manlığı ile adından sıkça

söz ettiren Kozmik Bilinç Okulu
Kurucusu Sevilay Eriçdem, Dam-
ga'ya konuştu. Burçlar hakkında
bilgi veren Eriçdem, “Astroloji ha-
yatımızda bir rehber olarak vardır
ve kullanılmalıdır. Hava rapo-
runda yağışlı gün olacağı bilgisini
aldığınızda, o gün için yanınıza
şemsiyenizi alarak yola çıkarsınız”

dedi. Eriçdem, “Astro-
loji, göksel manye-

tik enerjilerin
yeryüzü realite-

sindeki teza-
hürüdür”

açıklama-
sında bu-
lundu. 
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SOSYETEYE
AYRICALIK!

Umutsuzluğa 
kapılmayın!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, paylaştığı

video ile 1 Mayıs’ı kutladı. Kılıç-
daroğlu, “Bayramınız öncelikle
kutlu olsun ama sorunlarınız var
biliyorum. Çaresizlik içerisindesi-
niz onu da biliyorum. Ama sizden

tek isteğim var:
Sakın ola ki
umutsuzluğa ka-
pılmayın. Bu ül-
kede barışı, bu
ülkede huzuru,
bu ülkede her
evde huzuru sağ-
lamaya söz veri-
yorum” diye
konuştu. I SAYFA 7
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ASTroloJİ 
rEHbErDİr

Kemal Kılıçdaroğlu

KAVGA EDENLERE MESAJ

Emekçilerimize
büyük haksızlık

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli sosyal medya hesa-

bından yaptığı paylaşımda "1 Ma-
yıs’ı ideolojik ve siyasi önyargılara
hapsetmek, marjinal ve yasa dışı

örgütlerin ihanet
zemini olarak
görmek emekçile-
rimize büyük bir
haksızlık ve hu-
sumettir. Kavga
ve karışıklık ara-
yanların ne fikri
ne de fazileti söz
konusudur" ifa-
delerini kullandı.
I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli

ESENYURT BİR BAŞKA

Hem çalıp hem
söylüyorlar

Özel gençler, Esenyurt 
Belediyesi’nin bu yıl faali-

yete geçirdiği Müzik ve Folklor
kurslarında, kendilerini geliştirme-
nin yanı sıra sosyalleşerek hayata
tutunuyor. Haftanın beş günü
devam eden kurslar hakkında
bilgi veren Sağlık İşleri Müdür-
lüğü Engelliler Koordinasyon
Merkezi Şefi Çiğdem Lazkan,
"Çocuklarımız hem bir enstrüman
çalıyor hem de şarkı söyleyip 
eğleniyorlar" dedi. I SAYFA 4
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1 MAYIS’TA
MUDAHALE

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altu-
nay, "Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan

bin 200 atın 120 tanesinin Adalar'daki ahırlarda olduğu
göz önüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul" dedi.
Altunay, "İl Müdürlüğünün sorumluluğunda gönderilen
atların nerede olduğu esmi kayıt altında. Ancak İBB tara-
fından farklı yerlere sevk edilen 978 atın nerede olduğu ve
sağlık durumlarının nasıl olduğu bilinmiyor" dedi. I SAYFA 5
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TAM 978 ATIN FAİlİ MEÇHUl

TAHSİN 
GÜNER 

SÖYLEŞİ 
SAYFA 
16'DA 

Kurye Renas Demirbaş'ı saatlerce alıkoyduğu iddiasıyla dava açılan Hattat Holding Yönetim
Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını
motokuryeler protesto etti. Şikayetçi Demirbaş "Bu olayı başkası yapsaydı mahkeme olana
kadar hapis yatacaktı ama bunlar cemiyet hayatında oldukları için adli kontrol kaldırıldı" dedi

“İPEK HATTAT, bENİ
ÖlDÜrEbİlİrDİ!”

Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, tabletinin
tamir edilemediği gerekçesiyle kurye Renas Demirkaya'yı
evinde saatlerce alıkoydu. Alıkonulan Demirkaya'yı savcılık
izni ile eve giren polis kurtardı. Kurye Demirkaya, "Sarhoştu.
Bir an içimden beni öldürebilirdi diye düşündüm" dedi. İpek Hattatİpek Hattatİpek Hattatİpek Hattatİpek Hattatİpek Hattatİpek Hattatİpek Hattatİpek Hattat

Esenyurt'ta kaçak kürtaj
ve hacamat yapılan iş
yerine baskın yapıldı.

Laboratuvar olarak
kullanılan mutfağında
nargile bulunan iş yeri,

mühürlendi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri,
Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş

yerine girip çıkanların fazla olmasından
şüphelendi. İş yerine baskın yapan ekipler,
içeride kaçak kürtaj ve hacamat yapmak
için kullanıldığını belirledi. Durum hemen
İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildi-
rildi. Gelen görevliler, zabıta tarafından
dışarı çıkartılmayan kişilerin kürtaj ya da
hacamat için gelenler olduğunu belirledi.
İş yerinde yapılan aramalarda ise, doğum
malzemeleri bulundu. Mutfağın da labo-
ratuvar olarak kullanıldığı belirlendi.
Mutfak dolaplarından birinde kullanılmış
nargile bulundu.  Suriyeliler tarafından 
işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.
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NARGILELI 
HACAMAT!

MUTFAĞI lAborATUvAr YAPMIŞlAr!İBB konak 
sATıN ALDı

BU KAPANMA DEĞİL
17 GÜNLÜK TATİL

İBB, Bulgur Palas adıyla
bilinen Bolulu Habip Bey

Konağı’nı satın aldı. Gelişmeyi
sosyal medya hesabından açık-
layan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Tarihi yarımadanın
yedinci tepesinde yer alan, yıllar-
dır kaderine terk edilmiş Bulgur
Palas’ı İBB olarak satın aldık.
Şimdi bu tarihi yapıyı tüm İstan-
bulluların kullanacağı bir kültür
mekanına dönüştüreceğiz” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 4
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Rize İkizdere’de yapılması
planlanan taş ocağı nede-

niyle köylülerin yaptığı eylem
devam ederken, bölgede yaşanan-
larla ilgili Damga’ ya konuşan
Kadın Savunma Ağı Platfor-
mu'ndan Güneş Altunkaya; "Valilik
konuyla ilgili yaptığı açıklamada
köylünün değil, inşaat şirketinin
yanında olduğunu gösterdi" ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 8
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ÖZEL HABER/DİLEK BOZKURT

YEGANE MARKA GİTTİ

Silivrispor 
amatöre düştü

3 Lig'de mücadele eden 
Silivrispor, Bayrampaşa 

karşısında hezimete uğradı. Bay-
rampaşa'ya 3-0 yenilen Silivrispor,
3. Lig'den amatör lige düştü. 
Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan
Güraslan yaptığı açıklamada,
"Maalesef çok üzgünüz. İlçemizin
yegane markası Silivrispor’umuz
küme düşmüştür. Bu süreçte yaşa-
nanları tüm çıplaklığıyla en kısa
zamanda tüm kamuoyuna açıkla-
yacağız" açıklamasını yaptı.
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YARIM çeyrek derken adı
tam olan bir kapanma ülke

genelinde başladı. Hani derler ya
zararın neresinden dönülse kardır.
Televizyon kanallarına ayrı ayrı ba-
kıyorum da. Bu tam kapanma
değil.17 günlük bayram tatili. 
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Oktay Apaydın köşe sayfa 10'da

99 atla ilgili
yeni detay!

Sayfa 4

Fırınlarda denetim
Sayfa 4

Sevilay
Eriçdem



SON bir yıldır günlük yaşam alış-
kanlıklarımızı derinden sarsan ve 
gerek çocukların gerekse yetişkin-

lerin hiç olmadığı kadar bilgisayar karşı-
sında saatler geçirmesine neden olan 
Covid pandemisi göz hastalıklarının gö-
rülme oranını da artırıyor. Acıbadem Altu-
nizade Hastanesi Göz Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp 
“Hepimiz için zorlu geçen bu olağanüstü 
süreçte göz hastalıkları hayli yaygınlaştı. 

Tam kapanma döneminde de, yine saat-
lerce bilgisayar karşısında kalınacağı için 
gözlerimize her zamankinden fazla dikkat 
etmemiz şart; aksi halde kalıcı göz hasarla-
rına yol açabilir” diyor. Dr. Mürüvvet 
Ayten Tüzünalp, pandemide yaygınlaşan 
göz hastalıklarını anlattı; özellikle tam ka-
panma döneminde göz sağlığı açısından 
ihmal edilmemesi gereken önemli uyarılar 
ve önerilerde bulundu.  

Göz kuruluğu ve kızarık göz 

Ekrana bakarken dakikada 15-20 olan göz 
kırpma sayısı 5-6’ya düşüyor. Oysa kornea-
mız gözyaşımızdan beslendiği için ekran 
kullanma sürelerinin bu kadar arttığı dö-
nemde göz kuruluğu şikayetleri de hem 
erişkinlerde hem de çocuklarda yoğun bir 
şekilde artış gösteriyor. Göz kuruluğu ve kı-

zarık, göz en büyük başvuru sebebi olarak 
dikkat çekiyor. Göz kuruluğu nedeniyle 
gözlerimize çevredeki allerjen maddelerin 
yapışması ve temizlenememesine bağlı al-
lerjik konjonktüvit bulgularında da artış ya-
şanıyor. Kaşınma ve göz kızarıklığı ile 
ortaya çıkan bu durum Covid bulguları ile 
de karışabildiği için zaman zaman hasta-
lardan PCR testi istenmesi de gerekebiliyor. 

Kistleşen arpacık 

Artan göz kuruluğuna bağlı enfekte olan 
gözlerde göz kapağında arpacık şikayetle-
rinde artış yaşanıyor. Kistleşen arpacıklar 
cerrahi müdahale gerektiren hastalarda ar-
tışa neden oldu. 

Astigmat ve Miyop 

Yoğun ve dikkatle uzun süreli bilgisayar, 

tablet ve telefon ekranına odaklandığımız 
bugünlerde özellikle çocuklarda astigmat 
ve miyopta önemli artış yaşandı. Buna 
karşı 20 dakikada bir gözleri dinlendirme 
ve ekrana bakılan süreyi çok uzatmamaya 
dikkat etmek gerekiyor. 

Göz kayması 

Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp “Eskiden 
göz kayması olan ancak gözlükle bunu 
kontrol edebilen çocuklarda, online eğitim 
nedeniyle saatlerce ekrana bakılması kay-
mada belirginleşmeye ve artışa neden 
oldu. Bunların bir bölümü cerrahi müda-
hale gerektirirken, bu grup çocuklarda 
özellikle çok dikkatli olunması, ekran ye-
rine ev oyunları ile zaman geçirmeleri on-
ları cerrahi müdahaleden korumaya 
yardımcı olacaktır” diyor.

ZEYNEP VURAL

DÜNYADA ve ülkemizde ölüm nedenleri ara-
sında birinci sırada yer alan kalp hastalık-
ları yenidoğanlarda ve bebeklerde de daha 

fazla tanı alıyor. Öyle ki günümüzde yaklaşık her 100 
bebekten biri doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geli-
yor. Gelişen tanı, tedavi ve izlem metodları sayesinde 
gebelikte ve doğar doğmaz kalp hastalığına doğru tanı 
ve yaklaşım imkanı artıyor. Acıbadem Bakırköy Hasta-
nesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ayaba-
kan, ülkemizde doğuştan kalp hastalıklarının dünya 
genelindekine benzer sıklıkta görüldüğünü belirterek 
“Genetik faktörler,  gebelikte geçirilen bazı enfeksi-
yonlar, sigara, ilaç kullanımı, gebelikte maruz kalınan 
toksik maddeler ve annenin kronik hastalıkları doğuş-
tan kalp hastalığına neden olabilecek faktörler ara-
sında yer alır. Hastalık bazen hafiftir, hemen bulgu 
vermez ve çocuk büyüyünce belirtiler ortaya çıkabilir. 
Bazen de doğar doğmaz belirtiler gösterir. Bu nedenle 
özellikle yenidoğanlarda yani doğduktan sonraki ilk 4 
hafta içinde ve bebeklerde kalp ve damar hastalıkla-
rına karşı ailelerin çok dikkatli olmaları gerekir” diyor. 
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ayabakan, 
yenidoğanlarda ve bebeklerde kalp hastalıklarına işa-
ret eden belirtileri anlattı; önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.   

Morarma 

Morarma, vücudun düşük oksijenli kan ile beslendi-
ğini gösterir. Dilde, ağız içinde, dudaklarda ve tırnak-
larda mor renk değişikliğinin görülmesi kalp 
hastalığına işaret edebilir. Morarma bebek ağladı-
ğında belirginleşebileceği gibi sürekli ve ağlamazken 
de olabilir. Ancak bu morarmayı bebek üşüdüğünde 
dudaklarında ve tırnaklarında izlenen morarmadan 
ayırt etmek gerekir. Burada genellikle ayırt edici olan, 
dilde ve ağız içinde morluk olmasıdır ve bu durumun 
üşümekten değil, kalp hastalığından olma ihtimali 
yüksektir.  

Hızlı nefes alıp verme 

Morarma dışında bebeğin hızlı nefes alıp vermesi 
kalp hastalığına işaret edebilir. Nefesinin sıklığı uy-
kuda veya sakinken daha iyi fark edilebildiği için ebe-
veynlerin bebeklerini uyurken gözlemlemeleri, 
olağandışı bir durumda mutlaka çocuk kardiyoloğuna 
başvurmaları önemlidir.  

Aşırı terleme 

Yenidoğanlarda ve bebeklerde doğuştan kalp hastalı-
ğının önemli olduğuna işaret eden belirtilerden biri de 
aşırı terlemedir. Ortamın ısısı normal olmasına rağ-
men, yenidoğanın ve bebeğin anneyi veya biberonu 
emerken terlemesi; yorularak emmeyi yarıda bırak-
ması, bu nedenle tam doyamadığı için uykusuz kal-
ması ve huzursuz olması, yeterince kilo alamaması, 
sık hastalanması (özellikle zatürre veya bronşit geçir-
mesi) kalp hastalığı için önemli belirtiler olabilir. Bu 
bulgulardan biri veya birkaçı varsa bebeğin bir çocuk 
kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi gerekir. 
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K ış boyunca daha az harekete 
alışan vücudumuzun ve yavaş-
layan metabolizmamızın baha-

rın gelmesi ve doğanın canlanmasıyla 
birlikte değişen ısı, ışık ile nem oranına 
adapte olmaya çalışması bahar yorgun-
luğuna sebep olabiliyor. Sonuç; yorgun-
luk, huzursuzluk ve uyku hali! Neyse ki 
bahar yorgunluğu önlenemez bir 
durum değil. Özellikle A,C ve E vi-
taminleri gibi bağışıklık sistemi 
üzerinde önemli rol oynayan 
vitaminlerden zengin be-
sinleri tüketerek, bolca su 
içerek ve düzenli egzersiz 
yaparak bahar yorgun-
luğunun önüne geçebili-
riz. Ayrıca bazı besinleri 
soframızdan eksik etme-
memiz de baharı zinde 
geçirmemizde kilit rol üst-
leniyor! Peki baharda hangi 
besinleri düzenli tüketmeliyiz? 
Acıbadem Üniversitesi Atakent 
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı 
Deniz Uzunoğlu, baharda zindelik sağ-
layan 10 besini anlattı; önemli bilgiler 
verdi!  

Yumurta 

Yumurta içeriğindeki zengin protein sa-
yesinde özellikle bahar yorgunluğuyla 
savaşan önemli bir besin. İçerdiği kolin 
hücre çeperinin korunmasına yardım 
ederken, biyotin ve A vitamini de bağı-
şıklığı güçlendiriyor. Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Deniz Uzunoğlu içeriğindeki 
biyotinden yararlanabilmek için yumur-
tanın doğru pişirilmesi gerektiğini belir-
terek, “İyi pişmiş yumurtada yeşil halka 
oluşmamasına dikkat edilmeli, çünkü 
demir-sülfür olarak adlandırılan bu 
halka demirin vücutta kullanımını en-
gelliyor. Sağlığımız üzerindeki pek çok 
faydası nedeniyle günde bir adet yu-
murtayı mutlaka tüketin” diyor” 

Elma 

Posa kaynağı pektinden zengin olan elma 
bağırsak sağlığını destekliyor ve antioksi-
dan bir vitamin olan C vitamini açısından 
zengin yönüyle de bahar yorgunluğunun 
etkilerini azaltmada destek sağlıyor. 
Günde bir adet elma tüketmeniz bir por-

siyon meyve ihtiyacınızı karşılıyor.  

Çilek 

“İçerdiği antosiyanin maddesiyle yük-
sek antioksidan özellik gösteren çilek, 
vücudun bahar yorgunluğuyla savaş-
masına katkı sağlıyor.” diyen Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, çile-
ğin aynı zamanda B6 vitamin içeriğiyle 
stresli durumlarda sakinleşmenize des-
tek olduğunu belirtiyor. Günde 10-12 

adet çilek tüketmeniz bir 
porsiyon meyveye denk 

geliyor.  

Enginar 

Faydaları say-
makla bitmeyen 
enginar, potas-
yum, magnez-
yum, A vitamini 

ve B3 vitaminine 
ek olarak içerdiği 

‘ciarin’ ile organların 
düzenli çalışmasına 

yardım etmesinin yanı sıra 
vücut yorgunluğuyla da savaşıyor. Pre-
biyotik etkisiyle bağırsak sağlığını des-
tekleyen ve düşük kaloriye sahip olan 
enginarı haftada 2-3 porsiyon tüketmeyi 
ihmal etmeyin.  

Ispanak  

En zengin antioksidan kaynaklarından 

biri olan ıspanak, içerdiği magnezyum, 
demir ve potasyum içeriğiyle vücut di-
rencinin arttırılmasında rol oynuyor, bu 
sayede bahar yorgunluğuna karşı iyi ge-
liyor. Düşük kalorisi ve zengin lif içeri-
ğiyle bağırsak sağlığını da destekliyor. 
Ispanakta yüksek miktarda bulunan 
‘kuersetin’ vücudun stresle savaşmasına 
katkıda bulunuyor. 

Roka 

Glukozinolat ve yüksek klorofil içeri-
ğiyle güçlü bir antioksidan olan roka, 
bahar yorgunluğunun vücutta yarattığı 
stresle savaşarak zindeliği arttırıyor. 
Güne daha enerjik başlamak için kahv-
altılarınızda rokaya mutlaka yer verin.  

Ceviz 

E vitamini içeriğiyle bağışıklık dostu ve 
değerli yağ asit örüntüsüyle beslenme-
mizde mutlaka yer vermemiz gereken 
ceviz, içerdiği antioksidan polifenolik 
bileşenler ile kabuk kısmında bulunan 
lif sayesinde bahar yorgunluğunun vü-
cutta yol açtığı stresle savaşıyor. Baharı 
zinde geçirmek için günde 2 adet ceviz 
tüketmeyi alışkanlık haline getirin.  

Kivi 

Kivi içerdiği bol miktarda C vitamini sa-
yesinde bağışıklığın güçlenmesinde 
önemli role sahip. Yapılan çalışmalar, ki-
vinin ruh halimizi iyileştirdiğini ve daha 

enerjik hissetmemizi sağladığını gösteri-
yor. Kiviyi kahvaltınızda yumurtayla bir-
likte tüketmeniz güne daha enerjik 
başlamanıza destek sağlayacaktır.  

Semizotu  

Yüksek omega-3 oranına sahip semiz-
otu ayrıca içerdiği potasyum ve mag-
nezyumla birlikte bağışıklığın 
güçlenmesine katkıda bulunuyor, bahar 
yorgunluğuyla başa çıkmanıza destek 
veriyor. Düşük kalori, yüksek vitamin ve 
mineral içeriğiyle sofralarınızdan eksik 
etmemeniz gereken semizotu yoğurtla 
birlikte tüketildiğinde daha da faydalı 
oluyor.  

Erik  

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzu-
noğlu eriğin yüksek C vitamini içeriğiyle 
demir emilimini arttırdığını belirterek, 
“Erik sahip olduğu antioksidan özellik-
ler sayesinde bağışıklığı sistemini des-
tekliyor ve yorgunluğa karşı vücut 
direncini arttırıyor” diyor. 

Bebeğiniz için 
bunları yapın 

KOVİD-19'DAN dolayı hastanede yatan ağır 
hastaların büyük bölümünü diyabet hasta-
ları oluşturuyor. Bu nedenle Kovid-19 ol-

maktan korkan şeker hastaları 17 günlük kısıtlamada 
ameliyat olmak tüm randevuları doldurdu. Şeker has-
talarının Kovid-19’a karşı herkesten daha dikkatli ol-
ması gerektiğini belirten Türkiye Metabolik Cerrahi 
Vakfı Başkanı Alper Çelik, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 
de açıkladığı gibi Kovid-19 en ağır diyabetik hasta-
larda seyrediyor. Koronavirüs ayrıca şekeri yükselti-
yor. 120 olan şeker koronavirüs geçirende 175’lere 
kadar çıkıyor” dedi. Kovid-19’dan korkan şeker hasta-
larının ameliyatlara büyük ilgi gösterdiğini aktaran 
Çelik, “Kısıtlamayı fırsat bilen ameliyat randevusu 
aldı. Şimdiden tüm günler doldu. Biz de korona olma-
yın, ameliyat olun diyerek hastalarımızı teşvik ediyo-
ruz” diye konuştu. 

4 katına çıktı 

Dünya Sağlık Örgütü’nün de diyabet konusunda uyarı 
yaptığını aktaran Çelik, “Dünya genelinde son 40 yılda 
diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktı. Erken ölme 
riski düşeceğine artan tek büyük bulaşıcı olmayan has-
talık olarak dikkat çekildi. Ayrıca DSÖ’nün de açıkladığı 
gibi Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastala-
rın büyük kısmında diyabet var” dedi.

Hastaneler dolu dolu 

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, 
baharda zindelik sağlayan 10 besini anlattı; 

önemli bilgiler verdi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu, baharda zinde olmanın ku-
rallarını şöyle sıralıyor:  
Güne mutlaka kahvaltı öğünüyle 
başlayın. Öğün atlamayın. 
Yüksek glisemik indeksli besinler kana 
hızlı karışıyor; kan şekerini hızla yüksel-
tip, düşürüyor. Kan şekerindeki bu dal-
galanmalar yorgunluk ve uyku haline 
neden oluyor.  Düşük glisemik indeksli 
besinler tüketmeniz kan şeker kontro-
lünü sağlamada en iyi tercih olacaktır. 
Haftalık toplamda 150 dakika olacak 
şekilde, en az 3 gün 45-50’şer dakika 
tempolu yürüyüş yapmaya özen göste-

rin. Yürüyüş hem kilo kontrolünü 
sağlıyor hem de kendinizi daha enerjik 
hissetmenize yardımcı oluyor. Yeterli 

uyku; fiziksel ve ruhsal stres yönetimi 
üzerinde etkili oluyor. Ayrıca bağışıklık 
sistemini destekleyici sitokinlerin salı-
nımı uyku sırasında gerçekleşiyor. Uy-
kudan 1-2 saat önce besin tüketimini 
kesmeniz uyku kalitesini arttıracaktır. 
Su tüketimi, vücuttaki toksinlerin uzak-
laştırılması, bakteri ile virüslerin etkisiz 
hale getirilmesi ve vücudun zinde kal-
ması için çok önemli. Kilo başına 30 ml 
olarak hesaplayarak yeterli su tüketi-
mini her gün sağlamalısınız. Kahve ve 
çayın suyun yerini tutmayacağı gibi, 
vücuttan kaybedilen su miktarını arttı-
racağını da göz ardı etmeyin.  

Baharda zinde olmanın 5 püf noktası! 

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN DİKKAT!
Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, pandemide yaygınlaşan göz hastalıklarını anlattı; özellikle tam kapanma 

döneminde göz sağlığı açısından ihmal edilmemesi gereken önemli uyarılar ve önerilerde bulundu



İ lk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir 
grup Taksim'e yürümek istedi. Polis 
grubun yürüyüşüne için vermedi. 

Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. 
Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e 
gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de 
gözaltına alınarak polis merkezine 
götürüldü.  
Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri 
devam etti. Şişli'de 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü nedeniyle bir grup, pankart 
açıp slogan attı. Kurtuluş'tan Osmanbey 
istikametine yürüyen gruba polis müda-
hale etti. Grup üyeleri gözaltına alındı. Sa-
bahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Beyoğlu Tarla-
başı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan bir 
grup, Galatasaray Meydanı'na doğru yü-
rüyüşe geçti. Polis bariyerlerini devirerek 
Galatasaray Meydanı girişine gelen eylem-
cilere polis müdahale etti. Eylemciler polis 
tarafından gözaltına alındı 

Beşiktaş ve Harbiye'de gözaltı 
Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde 43 

kişi, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. 
Eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu da 
katıldı. Polis eylemcilere müdahale eder-
ken 43 kişi gözaltına alındı. Yaşanan ar-
bede sırasında gazdan eylemcilerin yanı 
sıra polisler de etkilendi. Beşiktaş Barba-
ros Bulvarı'nda toplanan bir grup, Taksim 
Meydanı'na yürümek istedi. Gruba polis 
engel oldu. Ancak yürümekte ısrar eden 
gruba polis, gaz ile müdahale etti. Gözal-
tına alınan grup üyeleri emniyet müdürlü-
ğüne götürüldü. 

Valilik açıklama yaptı 
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerini 
ihlal ederek izinsiz olarak Taksim Meyda-
nı'na yürümek isteyen 212 kişinin gözal-
tına alındığını bildirdi. 
Valilikten yapılan açıklamada, "1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında 
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk 
sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bı-
rakma ve basın açıklaması talebinde bulu-
nan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu İş, 

Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, 
TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİM-Sen, 
DİSK (TMMOB-TTB-KESK) sendikala-
rının başvurularının, salgınla mücadele ve 

tam kapanma tedbirlerine uygun olmak 
kaydıyla Valilik tarafından değerlendirile-
rek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere 
izin verildiği belirtildi.

SULTANGAZİ'DE giyim mağaza-
sına müşteri gibi gelen Asya E., 
alışveriş yapan kadının cebinden 

cep telefonunu çalmaya çalışırken yaka-
landı. O anlar mağazanın güvenlik kamera-
larına yansıdı. Olay, önceki gün Uğur 
Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad-
desi'nde bulunan giyim mağazasında ya-
şandı. Müşterilerin yoğun olduğu 
mağazada Asya E. isimli kadın, alışveriş 
yapan bir kadını gözüne kestirdi. Kadını 
adım adım takip eden Asya E., kadının cep 
telefonunun montunun cebinde olduğunu 
görünce harekete geçti. Asya E., aldığı ürü-
nün ödemesini yapmak için kasaya yanaşan 
kadının arkasına geçerek cebindeki cep tele-
fonunu aldı. Montunun cebinden telefonun 
alındığını hemen fark eden kadın müşteri, 
telefonunu çalan Asya E'ye tepki gösterdi. 
Bunun üzerine Asya E., telefonu kadına geri 
verdi. Mağaza sahibi durumu polise bil-
dirdi. Olay yerine gelen ekipler, müşterinin 
cep telefonunu çalmaya çalışan Asya E.'nin 
üzerinde yaptıkları aramada iki adet çalıntı 
olduğu düşünülen cep telefonu ele geçirdi.

OLAY, önceki gün saat 16.15 
sıralarında Merkez Mahalle-
si'nde meydana geldi. İd-

diaya göre, plakası bilinmeyen bir 
araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, so-
kakta yürüyen N.U.'ya silahla ateş açtı. 
N.U. yaralanırken, şüpheliler geldikleri 
araçla olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi 
üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müda-
halesin ardından N.U'yu hastaneye 
kaldırdı. Tedavisi süren N.U.'nun ha-
yati tehlikesinin bulunmadığı öğre-
nildi. Olay yerinde detaylı delil 
incelemesi yapılırken, çevredeki güven-
lik kamera kayıtları toplanarak emni-
yete götürüldü. Gaziosmanpaşa İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
ekipleri, güvenlik kamera görüntülerin-
den olayı gerçekleştiren şüphelileri ve 
kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

GAZİOSMANPAŞA Küçük-
köy Mahallesi Cebebi Cad-
desi üzerinde bulunan 

kedilerin ölümü sonrası, mahalle sa-
kinleri tarafından tepkilere neden oldu. 
Mahalle sakinleri, kedilerin bazı kişiler 
tarafından zehirli et verilerek öldürül-
düğünü iddia etti. Son bir ay içinde 
Cebeci Caddesi çevresinde 5 kedinin 
ani ölümü sonrası mahalle sakinleri 
yetkilere seslenerek gereğinin yapılma-
sını istedi. Mahalle sakini Ferhat Gör-
türk, "Burada 4-5 kedi yavrusu vardı. 
Büyüttük biraz kendine geldiler sonra 
3 tane yavru öldü. Hepsi aynı şekilde 
öldü. Ağzından beyaz beyaz akıntılar, 
gözlerinin etrafı morarma şekilde, kus-
malar ve kafa yerde gezmeleri şekilde 
sırayla öldüler. Ölen kedileri ben ken-
dim konteynere attım. Bugün de bu 
son kedi aynı şekilde olunca, şüphelen-
dik. 4 gündür oluyor birileri yapıyor, 
yakalarsak şikayet edeceğiz. Bunların 
zehirlendiğini düşünüyoruz. Bütün ke-
diler öldü bir bu kaldı. Buna bir çözüm 
bulsunlar. Bu vahşete bir son verilsin" 
dedi. Fırat Candan ise, "Bizimde aynı 
şekilde iki tane kedimiz vardı.  
Herhalde bunlara zehirli et veriyorlar. 
Bu hayvanların burnundan ağzından 
akıntılar geliyor. Hayvanların yürü-
meye mecali yok. Son bir ay içinde  
5 tane kedi öldü. Birileri bunları  
zehirliyor." İfadesini kullandı.

Kediler  
zehirlendi!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 
28 Mart Cuma günü Fatih’te terör ve suç 
örgütü üyeleri ile yabancı kişilerin yurt dı-
şına çıkmalarına 2 kişinin yardımcı olduk-
ları yönünde ihbar aldı. Harekete geçen 

ekipler, tespit edilen 2 ayrı adrese eş za-
manlı operasyon düzenledi. Adreslere yapı-
lan baskınlarda çok sayıda vize, pasaport, 
kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kul-
lanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi ku-
rumlara ait mühür, kaşe ve belge ele 

geçirildi. Irak uyruklu şüpheliler A.J.M.M. 
ve W.A.K. gözaltına alındı ve emniyetteki 
işlemlerinin ardından 29 Mart'ta adliyeye 
sevk edildi. Şüpheli A.J.M.M. adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı, şüpheli W.A.K. 
ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA 

OLAY, saat 02.15 sıralarında Kasımpaşa 
Camii Kebir Mahallesi Zincirlikuyu Cad-
desi üzerinde meydana geldi. Evsiz ol-
duğu öğrenilen Öznur Uyar, yol çalışması 
nedeniyle kapağı açılan 2 metre derinli-
ğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. 
Uyar'ın çığlıklarını duyan çevredeki kişi-
ler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine 
haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri, kısa sürede Uyar'ı düştüğü çu-
kurdan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından 
ambulansa alınan Uyar'ın sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. Ambulanstan 
inen Uyar, düştüğü çukurun yan tarafında 
oturmaya başladı. Evsiz olduğu öğrenilen 

Uyar'a, bir vatandaş çay ikram etti. Çu-
kura düşen Uyar'ın çıkarılmasının ardın-
dan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, 
çukurun etrafında şerit çekerek güvenlik 
önlemi aldı. 
Uyar'ın çığlıklarını duyan mahalle sakinle-
rinden Kadriye Erdoğaner, yaşananları 
anlattı. Erdoğaner, "Oturuyordum, televiz-
yon seyrediyordum. Baktım bir çığlık var. 
Kadın imdat diye bağırıyordu. Dedim her-
halde bir şey oldu. Bağırdım teyze nere-
desin diye, 'çukurdayım' dedi. İtfaiyeyi 
aradım, ambulans geldi. Geldiler aldılar. 
Tanımıyorum. Çay verdik çukurdayken, 
bayan verdi" dedi.

Sahte evrak düzenleyenler yakayı ele verdi

Çukura düştü itfaiye kurtardı 
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Sokakta yürürken 
saldırıya uğradı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, Taksim'e  
çıkmaya çalışan gruplarla ilgili toplam 212 kişi gözaltına alındığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını belirtti

Beyoğlu'nda asfalt çalışması yapılan caddede açık bırakılan kanalizasyon çukuruna 
düşen Öznur Uyar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 

1 MAYIS GERGINLIGI

Hırsızlık yapmak 
isterken yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi,  
sokakta yürürken, araçla gelen 
kimliği belirsiz kişilerin silahla 
ateş açması sonucu yaralandı 

Gaziosmanpaşa'da peş peşe kedi 
ölümleri sonrası, mahalle sakinleri 

kedilerin bazı kişi ve ya kişilerce zehir 
verilerek öldürüldüğü iddia etti 

Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı ve vize ele geçirildi. Terör ve suç örgütü  
üyelerine sahte belge hazırladığı tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kameraya yansıdı 

AÇIKLAMADA, şunlar kaydedildi: "İl ve 
ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan so-
kağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma 

tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sen-
dikalar dışında ve Taksim Meydanı'na 
çıkmak için toplanan şahıslar hakkında 
Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari 
işlem yapılmıştır. Kaymakamlıkları-
mızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alı-
nan kararlara aykırı olarak toplantı ve 
gösteri yapmak amacıyla toplanan, gü-
venlik güçlerimizce yapılan tüm uyarı-
lara rağmen dağılmayan ve 
mukavemetle karşılık veren toplam 212 
şahıs gözaltına alınmış ve haklarında 
adli işlem başlatılmıştır." DHA 

Adli işlem yapıldı 



1 999 Yılında Marmara Depremi
sonrasında Yapı Kontrol sistemin-
deki aksaklıklar ve noksanlıklar

görülerek 2001 Yılında dönemin Hükü-
meti Yapı Denetim Kanunu çıkartı ve bu
kanunu 19 İlde Pilot uygulama olarak ha-
yata geçirdi.  En son 13.07.2010 tarih ve
27640 sayılı resmi gazetede yayımlanan
değişiklik ile yapı denetim uygulaması tüm
illere yaygınlaştırılmıştır.

İlk Yapı denetim Uygulaması başlan-
dığı zaman Yapı Sahibi Yapı Denetim Fir-
masını seçme hakkı vardı. Yani siz
müteahhid veya yapının sahibi olarak Ruh-
sat almadan önce Yapı Denetim fırması ile
hizmet sözleşmesi yapıp bu binayı İskan

alıncaya kadar Fen sanat kurallarına göre
denetliyordunuz, resmi proje uygun olarak.
Burda ki sorunlar şu idi; Müteahhid Yapı
Denetim Fırmasını seçerken maddi pazar-
lık yaptığı için ipler çok zaman Müteahhi-
din elinde oluyordu. Çünkü bir sonraki işi
düşünen Yapı Denetim Fırması sahada
kontrolleri yaparken taviz vermek zorunda
olan firmalar vardı (istisnalar hariç).

Ocak 2019 itibarıyla Artık yapı 
denetim kuruluşlarını Çevre Şehircilik
Bakanlığının üzerinden kura sistemi ile
belirlenmeye başladı. Kura sistemi çerçe-
vesinde yapı denetim kuruluşları artık yük-
lenicilerle (Müteahhitle) değil, Bakanlık İl
Müdürlükleri üzerinden kura çekilerek
ruhsat alıncak yapının Yapı Denetim Fir-
ması belli oluyor. Doğru olanda budur,
çünkü yapı denetim firması müteahhide
muhtaç olmuyor ve sistem üzerinden iş al-
dığı için sahada tam kontrol yapabiliyor.

Peki şuan sitemin sahadaki
eksiklik ve noksanlıkları ne?. İstanbul ,
Ankara ve İzmir gibi buyuk metropollerde
sahada uygulama sıkıntıları var. Hatta
coğrafi olarak büyük İllerde de ulaşım gibi
sorunlar var. İstanbul ile ilgili bir örnek
vereyim ; Silivride siz bir Villa yapıyorsu-
nuz ve toplam inşaat alanı da 210 m2
(çünkü 200m2 altı Yapı Denetime tabi
değil) olan bir yapı için sistemden kura çe-
kildi ve yapı denetim Firması da Ümrani-
ye’den çıktı. Yapı Denetim Firması bu işi
kabul edip etmeme hakkı var ancak kabul
etmeyince de sistemde cezalı duruma dü-

şüyor, kabul etse gidip gelmekten dolayı
harcı borcunu geçiyor. Olması gereken ne?
İstanbul gibi metropollerde aynı seçim
bölgesi (1., 2. , 3. Seçim bölgesi) gibi
(hatta 5-6 ilçeye de düşürülebilir) O böl-
gede ki yapı dentim firmaları arasında
kura çekilebilir. Burada ki amaç hem ula-
şımla ilgili sorunları çözmek hemde yerin-
delik olarak kontrolu gerçek manada
yapmak. 

Yapı Kontrol sistemi ile Belediyelerin
yerinde kontrol sistemini çözen Bakanlık
aslında Belediyelerin Yapı Ruhsat verme
işleminide bu kanun gibi yeni düzenleme
ile Ruhsat vermeyi yasal sorumlulukları ile
birlikte yeni Firmalara vermelidir. İmar
Planı yapan belediye vereceği İmar Duru-
muna ve kotlara göre bu Firmalar Yapı
Ruhsatı düzenleyecek ve bir örneğini Bele-
diye ve Bakanlığa gönderecek, eğer Bele-
diye eksiklik ve noksanlık göürse anında

değiştirecektir. Art niyetli firmaların bel-
gesi iptal edilecektir. Bunu şunada benze-
tebiliriz, nasıl Lihkab var ise, burda amaç
da Kadostro Müdürlüklüklerinin iş yükünü
azaltmak, aynı sistemde Belediyelerin iş
yükünü azaltmak ve daha çok saha kontro-
lüne belediyeleri yönlendirmek. Siz düşü-
nebiliyormusunuz aynı Üniverisiteden
mezun olan Mühendis-Mimarlara birisi
Belediyede güveniyorsunuz, diğeri dışarda
güvenmiyorsunuz!. Yasal sorumluluklarla
Lihkab olduğu gibi ikisinede güvenirsiniz.
Burda kurulacak firmala yarı resmi kuru-
luş olacaktir.Kanunu sorumluluk 
açısından.

Bir Devlet daima saha ve gelişen çağın
özelliklerine göre sürekli değişim ve dönü-
şüm içinde olmalıdır, bu değişim dönü-
şümü becremeyen sistem ve devletler bir
noktada tökezlemeye başlar. Sağlıklı hu-
zurlu günleriniz olsun. 

Yapı denetim sistemi 
ve ruhsat verme şekli

huseyinturan67@gmail.com

gazetedamga.com.tr
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İBB Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda alı-
nan kararla Adalar’da atlı fayton taşımacılığı sonlan-
dırıldı. Belediye, satın aldığı atları da sahiplendirdi.
Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelere teslim edi-
len atlardan 100’ü, 2 parti halinde 13 Ağustos ve 18
Ağustos 2020 tarihlerinde, Dörtyol Belediyesi’ne hibe
edildi. Kaybolmamaları için üzerlerinde çip bulunan
atlardan biri, taşınma sırasında öldü. Aradan geçen
süre içinde hibe edilen 99 atın kaybolduğu öne sü-
rüldü. Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıl-
dıray Yıldız, savcılığa verdiği dilekçede, “Her ne kadar
100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve
belediye memuru tarafından imzalanıp, teslim alındığı
görülse de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve beledi-
yemiz tarafından fiziki olarak teslim alınmamışlardır”
dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Dörtyol Kayma-
kamlığı’nın talimatları doğrultusunda İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.

‘Kayboldu’ ihbarı

Belediyede memur olarak çalışan ve daha önce Dört-
yol Başsavcılığı’nca farklı konuda ‘kamu aleyhine zim-
met’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu
kaldıktan sonra tahliye edilen F.E.’nin yakını A.E. ile
ortağı C.C., iddiaya göre, belediyeden kiraladıkları
Dörtyol Atatürk At Çiftliği’nde para karşılığı bindir-
mek için atları belediye üzerinden talep ettirdikleri
kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonunda İstanbul’dan
yola çıkan 100 at, Dörtyol ilçesine ulaştıktan sonra
teslim alındı. Sevkiyat sırasında öldüğü görülen bir at,
Dörtyol Hayvan Pazarı’nda gömüldü. 99 at ise Baş-
kan Keskin ve belediyede taşeron olarak çalışan U.A.
adına sahiplendirildi. Atlar, 10’arlı gruplar halinde
çiftliğe götürüldü. Atlara para karşılığı binilen çiftlik,
pandemi nedeniyle kapandı. Bir süre sonra A.E. ve
C.C., İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü arayıp, at-
ların kaçtığı ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler
ise kapıları açık olan ahırda incelemelerde bulunduk-
tan sonra tutanak tuttu. Olayla ilgili adli ve idari so-
ruşturmalar sürerken, Dörtyol Belediyesi de
Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçeyle bildirimde bulu-
nan Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız hakkında
görevinde ihmali olduğu gerekçesiyle idari soruş-
turma açtı. Soruşturmaya, atlarla ilgili basında dilekçe
ve belgelerin yer alması da eklendi. DHA

99 atla ilgili
yeni detay!

E senyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü bünyesindeki Engelli-
ler Koordinasyon Merkezi, ilçede

yaşayan özel gençlerin sosyal hayata ka-
zandırılmasına yönelik çalışmalarına
devam ediyor. Özel bireylere yönelik ha-
yata geçirilen Müzik ve Folklor kursla-
rında, çocuklar hem terapi alıyor hem de
kendilerini geliştirme ve sosyalleşme im-
kanı buluyor. Haftanın beş günü devam
eden kurslarda kursiyerler, alanında
uzman eğitmenler eşliğinde, çeşitli ens-
trümanlar çalabilmenin yanı sıra folklo-
run inceliklerini de öğreniyor. Merkez
ayrıca, çocuklara servis imkanı sunuyor.
Kursiyerler, servis araçlarıyla gözetmen
eşliğinde evlerinden alınarak, kurs biti-
minde yine evlerine bırakılıyor.

Olumlu dönüşler alıyoruz

Kurslarda çocuklara verilen eğitimlerle il-
gili ailelerden olumlu dönüşler aldıklarını
söyleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü Engel-
liler Koordinasyon Merkezi Şefi Çiğdem
Lazkan, “Şu an faaliyete geçirdiğimiz
müzik kursunda, çocuklarımız hem bir
enstrüman çalıyor hem de şarkı söyleyip
eğleniyorlar. Aslında müzikle terapi eği-
timi alıyorlar. Müzik kursunun yanı sıra
Folklor kursumuzu faaliyete geçirdik.
Çocuklar, pandemi döneminde hareket-
siz kaldı. Onların hem fiziksel hareket
hem de sosyalleşmeleri açısından fayda-
sını göreceğiz. Çocuklarımız mutlular,
hocalarını da çok sevdiler. Burada sohbet
etmeye, göz teması kurmaya, bir şeyler
üretmeye başlıyorlar. Ürettikçe de mutlu
olmaya başladılar ve bir şeyleri başarabi-

leceklerine dair inançları arttı. Aynı za-
manda aileler de onların başardığını gö-
rünce mutlu oluyorlar. Aileler, çocukların
kursa geldikten sonra başkalarıyla olan
iletişimlerinin çok farklılaştığını söylüyor.
Ayrıca çocuklar kurstayken aileler de din-
lenme imkanı bulabiliyor” dedi. Özel ço-
cuklar için açılan kursların haftanın beş

günü devam ettiğini belirten Lazkan,
“Her kursumuzu birbirleriyle çakışmaya-
cak şekilde ayarladık. Kurslarımızdan
faydalanmak isteyen vatandaşlarımız,
Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde bulu-
nan Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne
gelerek kayıt yaptırabilir. Kayıt esnasında
biz zaten hocalarımız ve ailelerimizle gö-

rüşerek çocuklarımızın hangi kurslarda
daha başarılı olabileceği konusunda ön
değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra-
sında en uygun kursa yönlendiriyoruz.
Bir de hocalarımızla tanıştırıyoruz, ço-
cukların hocalarla olan iletişimi, birbirle-
rini anlayabilmeleri bizim için çok
önemli” diye konuştu.

HEM CALIP HEM
SOYLUYORLAR
Özel gençler, Esenyurt Belediyesi’nin bu yıl faaliyete geçirdiği Müzik ve Folklor kurslarında, kendilerini geliştirmenin yanı sıra
sosyalleşerek hayata tutunuyor. Haftanın beş günü devam eden kurslar hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler
Koordinasyon Merkezi Şefi Çiğdem Lazkan, "Çocuklarımız hem bir enstrüman çalıyor hem de şarkı söyleyip eğleniyorlar" dedi

SAVAŞ ATAK

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, Ramazan ayı boyunca vatandaş-
ların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri
amacıyla ilçe genelinde bulunan fırınlarda de-
netimleri sıklaştırdı. Ekmek ve pide gramajla-
rını ölçerek çalışanlara uyması gereken
kuralları hatırlatan zabıta ekipleri, işletme-
lerde gerekli kontrolleri yaparak, hem vatan-
daşlara hem de işletme sahiplerine kurallara
uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Üretim kontrol edildi

Özellikle pidelerde hem gramaj yönünden
hem de fiyat etiketi yönünden denetim yaptık-
larını ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri
yaptığı açıklamada "Pandemi şartları nede-
niyle hijyen koşullarına çok dikkat ederek, ge-
rekli kontrolleri sağladık. Ramazan ayında
fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek ve
halk sağlığını tehdit eden ürünlerin tespiti için
ilçe genelinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu
kapsamda yaptığımız denetimlerde, çalışanla-
rın maske ve eldiven kullanmadığına bakarak,
üretim bölümlerini kontrol ettik." dedi.

İBB, Hatay'ın Dörtyol Belediyesi’ne hibe et-
tiği 99 atın kaybolduğu iddialarıyla ilgili
yeni detaylar ortaya çıktı. Belediye, Cumhu-
riyet Savcılığı'na dilekçeyle atlara ilişkin bil-
dirimde bulunan Veteriner İşleri Müdürü
Yıldıray Yıldız hakkında, olayda ihmali ol-
duğu gerekçesiyle idari soruşturma başlattı

Fırınlarda denetim
Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda
denetim yaptı. Sağlığa uygunluk ve hijyen eğitim sertifikalarını
da kontrol eden ekipler, pandemi şartları dolayısıyla denetim-
lerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını da
hatırlatarak gerekli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu

İBB konak satın aldı
İBB, Bulgur Palas adıyla bilinen Bolulu Habip Bey
Konağı’nı satın aldı. Gelişmeyi sosyal medya hesa-
bından açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Tarihi yarımadanın yedinci tepesinde yer alan, yıl-
lardır kaderine terk edilmiş Bulgur Palas’ı İBB ola-
rak satın aldık. Şimdi bu tarihi yapıyı tüm
İstanbulluların kullanacağı bir kültür mekanına
dönüştüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini
kullandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir
Polat, İstanbul’un önemli bir mirasını halka arma-
ğan ettiklerini belirterek, İstanbullunun ziyaret et-
mesi için gerekli bakımlara hemen başlanacağını
söyledi.

Çok önemli bir yapı

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından birini İs-

tanbullulara armağan ettiklerini söyleyen İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Bina oldukça
özel bir çabayla İBB’ye ve İstanbullulara kazandı-
rıldı. Çok önemli bir yapı. 1912’yılında inşaatına
başlanmış, 1. Dünya Savaşı yıllarını, mütareke ve
erken cumhuriyet dönemini görmüş bir yapı. İstan-
bul’un hafıza tarihi açısından çok değerli. İBB ola-
rak burada bilgi-belge merkezi, arşiv, kütüphane,
sergi salonu ve kafe alanları üreteceğiz.  Sonrasında
İstanbullunun hizmetine sunacağız" dedi. Zaman
kaybetmeden İstanbullunun buradan faydalanması
için tadilatlara başlayacaklarını aktaran Polat, yapı-
nın eşsiz bir seyir terasına sahip olduğunu paylaştı.
Yapının şehrin yedinci tepesi olduğunu kaydeden
Polat, “Yedi Tepeli İstanbul’un yedinci tepesi artık
İstanbullunun" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Lazkan, “Şu an 
faaliyete geçirdiğimiz müzik
kursunda, çocuklarımız hem
bir enstrüman çalıyor hem de
şarkı söyleyip eğleniyorlar.
Aslında müzikle terapi eğitimi
alıyorlar. Müzik kursunun
yanı sıra Folklor kursumuzu
faaliyete geçirdik”
ifadelerini kullandı.



‘’Partiden başka hiçbir şeye bağlılık duymayacak 
insanlar. Yalnız Büyük Birader’e duyulan sevgi kalacak. 
Yenilmiş bir düşmana karşı bir zafer gülüşünden başka 
gülüş olmayacak. Sanat, edebiyat bilim diye bir şey 
kalmayacak. Güzellikle çirkinlik arasında bir ayırım 
olmayacak. Merak olmayacak, yaşam sürecinden yarar-
lanılmayacak. İnsanı çekmek için birbiriyle yarışan 
bütün zevkler yok edilecek. Fakat Winston şunu 
unutma, iktidar sarhoşluğu hep ama hep sürecek, 
giderek artacak ve daha ustalıkla yürüyecek… Gerçek 
iktidar ve güç, uğrunda gece gündüz savaşmak zorunda 
olduğumuz iktidar ve güç, nesnelere egemen olmak için 
değil, insana egemen olmak içindir.’’  

O’Brien bir an durdu, sonra başarılı bir öğrenciyi 
sorguya çeken bir öğretmen edasıyla şöyle dedi’’ insan 
başka biri üzerindeki gücünü nasıl ortaya koyar 
Winston?  

Winston düşündü; ona acı çektirerek’’ dedi.’’ Kesin-
likle ona acı çektirerek. İtaat yeterli değil. Bir insan acı 
çekiyorsa, onun kendi istemine değil, senin istemine 
uyduğundan nasıl emin olabilirsin? Güç acı çektirmek, 
küçük düşürmekle belli olur. Güç, insan beyinlerini 
parça parça etmek, sonra onları istediğin yeni biçimde 
bir araya getirmektir. Bizim dünyamızda korku, öfke, 
utku ve kendini küçük düşürme dışında bir duygu ve 
tutku olmayacaktır. Her zaman, her an çaresiz bir düş-
manı ezmenin duygusu yaşanacak. Eğer geleceğin res-
mini canlandırmak istiyorsan gözünde, bir insan yüzünü 
ezen, sonsuza kadar ezen bir çizme düşün’’  

Aldous Huxley ‘’yeni dünya’’yı 1946 da yazdığında, 
bir baskı düzeninin etkin biçimde yürütülebilmesi için 
zora gerek kalmayacağını düşünüyordu; ona göre tek-
noloji, zora ihtiyaç duyulmadan da bu baskı rejimini 
inşa etmeye yeterliydi. Bu ironik ve eleştirel düşünceyi 
anlaşılan George Orwell yeterli görmüyordu. 1949 yı-
lında 1984 adlı romanıyla baskı rejimlerinin yoğun bir 
karamsarlık ortamında kaba güç ve zora başvurmadan 
ayakta kalamayacağını, adeta belgeleriyle anlatıyordu.  

Yukarıda okuduğunuz kolaj,1984 romanın iki ana 
karakteri arasında geçen diyaloglardan ibarettir ve o 
muhteşem diyaloglar, yıl 2021’e ulaşmış olmamsına 
rağmen, hala bütün ihtişamıyla hayatlarımızı 
etkilemeye devam ediyor.  

Aşırı yoğunlaştırılmış güç manasında iktidar, kesin-
likle totaliter bir baskı rejiminin temsilcisi olur. Daha 
açık bir ifadeyle, aşırı güç talebi ve iradesi, totalite-
rizmden başka bir şey değildir ve olamaz da. İktidarın 
aşırı yoğunlaştırılmış güç talebi, diğer insanların hak ve 
özgürlüklerini sınırlamadan, mümkün olabilecek bir şey 
değildir. Bir yerde aşırı yoğunlaşma varsa, öteki yerde 
özgürlük yok olur buharlaşır. Bir terazinin iki kefesini 
düşünün, kefenin birinde aşırı yoğunluk ve ağırlık,  
diğerinde kısıtlama, sınırlama ve yoklukla malul bir  
hafiflik oluşur.  

Aşırı yoğunlaştırılmış güç talebi, her şeyden önce ya-
saları rafa kaldırır; yasaların yerine buyruk ve talimat-
ları ikame eder. Yasaları rafa kaldırmak, sadece hukuki 
bakımdan sorun ve arızalara yol açmaz. Uyulmayan ya 
da uygulanmayan, ya da itibar edilmeyen her yasa, 
gayri ahlaki bir vaziyet üretir. Gayri ahlaki vaziyet, bir 
elma kurdu gibi hukuk düzenini içten içe kemirmeye 
başlar. Bu yanıyla eğer hukuk, insanların hak ve 
özgürlüklerini koruyan meşru bir şemsiye ise, kemirilen 
şey, doğal olarak insanların hakları ve özgürlükleri olur. 
İnsan haklarıyla insandır, insanı haklarından yoksun 
bırakmak, onu bir çarmığa gerip elleri ve ayaklarını 
çivileyerek, ölüme terk etmek anlamına gelir.  

Yoğunlaştırılmış aşırı güç talebi, öteki insanı ölüme 
terk etmek demektir. Öteki insanları değersizleştirerek, 
bir çölde kafasına kadar kuma gömerek, karıncaların 
ve akreplerin insafına terk etmektir.  

Bir iktidar neden yoğunlaştırılmış aşırı güç talebinde 
bulunur? Daha doğrusu, demokratik olduğunu söyleyen, 
demokrasiye inan bir iktidar neden bu talepte bulunur? 
Demokrat olmak ve demokrasiye inanmak, diğer 
inşaları da kapsadığı için, ve diğer insanların rızasını 
alıp, sürece kattığı için, yeterli bir güç değil mi? Galiba 
mevcut iktidar böyle düşünmüyor? Galiba mevcut 
iktidar, hep birlikte hareket etmeyi, daha doğrusu 
hepimizin rızasını alarak hep birlikte hareket etmeyi 
güçten saymıyor. O sadece kendi yaptıklarını önemsiyor 
ve kendi yaptıklarını, hukuka dayanmadan da yapmaya 
devam ediyor.  
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KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

İSTANBUL Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nca hakkında "Ko-
nutta birden fazla kişi ile 

yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma", "Mala zarar verme", "Hakaret" 
ve "Tehdit" suçlarından 12 yıldan 32 
yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 
İpek Hattat'ın ev hapsi şeklindeki adli 
kontrol tedbiri yaklaşık bir buçuk ay 
sonra kaldırıldı. Adli kontrol tedbirinin 
kaldırılmasını protesto eden onlarca 
motokurye Beşiktaş'ta bir araya gelerek 
basın açıklaması yaptı. 

Son derece endişeliyiz 

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı 
Mustafa Özdemir, Demirbaş'a işkence 
yapıldığını ve Demirbaş'ın köpek dışkı-
sının üzerine oturtulduğunu öne süre-
rek, hakimlikçe uygulanan adli kontrol 
tedbirinin de kaldırıldığını hatırlattı. 
Başkan Özdemir,  
"Ülkemizin sağlık konusunda geçirmiş 
olduğu bu sıkıntılı süreçte bir nevi 

kamu hizmeti sunar gibi çalışan kurye 
arkadaşımızın yaşamış olduğu olay 
karşılığında adaletin tam olarak sağlan-
masını talep ediyoruz.  
Bu ve buna benzer olaylar diğer arka-
daşlarımızın da başına gelebilir.  
Bizler mesleğimizi icra ederken nelere 
ve hangi tür insanlarla karşılaşacağı-
mızı bilemiyoruz ve son derece  
endişeliyiz" dedi. 

Takipçisi olacağız 

Özdemir açıklamasını şu şekilde sür-
dürdü: "İpek Hattat isimli şahsın kim 
olduğunu, ekonomik olarak ne kadar 
güçlü olduğunu, arkadaşımıza yapılan 
ahlaksız teklifiyle ve şikayetinden vaz-
geçmesini istediğini biliyoruz. Bizler 
adaletin tam olarak sağlanmasını ve 
adalet sağlanırken kişilerin sosyo-eko-
nomik durumlarının dikkate alınmama-
sını talep ediyoruz. Kamuoyunun 
vicdanı eminiz ki adli kontrol hükümle-
rinin kaldırılmasıyla yaralanmıştır. Akıl-

lara yine güçlüler mi kazanacak sorusu 
gelmiştir. Hattat'ın arkadaşımıza yaşat-
mış olduğu bu işkencenin karşılıksız 
kalmaması adına bu olayın sonuna 
kadar takipçisi olacağız." 

Asla vazgeçmeyeceğim 

Şikayetçi Renas Demirbaş ise "Hattat'ın 
evine gittiğimde 3 saat rehin alındım, 
telefonumu zorla alıp kırdı ve köpekle-
rin pisliğinin üzerine oturtmaya çalıştı. 
Şikayetçi oldum, adli kontrol verdiler. 1 
buçuk aydır adli kontroldeydiler, fakat 
adli kontrol kaldırılmış. Ben şikayetçi-
yim, adalet istiyorum. Şikayetimden 
vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar hak-
kımı savunacağım" dedi. Kendisine 
destek olmak için toplanan kuryelere de 
teşekkür eden Demirbaş, "Bu olayı baş-
kası yapsaydı mahkeme olana kadar 
hapis yatacaktı ama bunlar cemiyet ha-
yatında oldukları için adli kontrol kaldı-
rıldı. Ben tutuklanmasını talep 
ediyorum" diye konuştu. DHA 
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Sosyeteye kontrol yok! 

George Orwell ve aşırı 
yoğunlaştırılmış güç

Ç evre Şehir ve Kültür İşlerinden 
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı 
Cahit Altunay, Sütlüce'deki  

            AK Parti İl Başkanlığı önünde 
basın açıklaması yaptı. İBB Meclisi'nde 
oy birliğiyle alınan karar ile Adalar'da 
fayton hizmetinde kullanılan bin 200 
atın, İBB tarafından satın alındığını ha-
tırlatan Altunay, "CHP'li İBB yönetimi, 
atların uygun yerlere sevk edilmesi için 
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
yetkilileriyle görüşme sağladı. Bunun 
üzerine müdürlük tarafından 81 il mü-

dürlüklerine resmi yazı yazıldı. Farklı il 
müdürlüklerinden toplamda bin 341 
adet at talebi geldi" dedi.  

Bir anda karar değişti 

"İlk etapta 102 at; Yozgat, Bilecik, Kay-
seri, Nevşehir gibi illere gönderildi" 
diyen Altunay, "Geriye kalan atların da 
benzer şekilde sevkiyatının yapılması 
için çalışmalar devam ederken İBB yö-
netimi, bir anda karar değiştirip işlem-
leri durdurdu. İstanbul İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünü devre dışı bıra-

kıp süreci kendi sorumluluğunda yürü-
teceğini beyan etti. Söz konusu atlar da 
İBB uhdesinde olduğu için İl Müdürlü-
ğünün müdahale yetkisi bulunmuyor" 
ifadelerini kullandı.  

İBB cevap vermedi 

İBB'nin adalardaki ahırlarında 120 at 
bulunduğunu kaydeden Altunay, "102 
at da İl Müdürlüğü üzerinden farklı il-
lere gönderilmişti. Geriye kalan 978 
atın ise nerede olduğu bilinmiyor. İl 
Müdürlüğünün sorumluluğunda gön-

derilen atların nerede olduğu ve sağlık 
durumlarının nasıl olduğu resmi kayıt 
altında. Ancak İBB tarafından farklı 
yerlere sevk edilen 978 atın nerede ol-
duğu ve sağlık durumlarının nasıl ol-
duğu bilinmiyor. İl Müdürlüğü 
üzerinden sağlıklı, kontrollü ve resmi 
kayıt usulüyle yürütülen sürecin bir 
anda ne olup durdurulduğu meçhul. 
Atların kim tarafından nereye, ne karşı-
lığında gönderildiği sorusu İBB yöne-
timi tarafından cevapsız bırakıldı" diye 
konuştu. DHA 

MARMARA Denizi'nde 
sık sık görülmeye başla-
nan deniz salyası da 

olarak bilinen müsilaj şimdi de Bü-
yükada'yı sardı. Sahildeki görüntü-
nün hiç hoş olmadığını söyleyen 
Büyükada sakini Rümeysa Uzun, 
"Arkadaşlarımla sahile gezmeye 
geldik. Ancak denizin çok kirli ol-
duğunu fark ettik. Başlarda de-
nizde ne olduğunu anlamadık ama 
normal bir kirlilik olmadığı çok 
belliydi. Kokusu çok kötü. Görün-
tüsü de hiç hoş değil. Bir adalı ola-
rak denizlerdeki bu durum bizi çok 
rahatsız ediyor. Geçen senelerde 
sahilde böyle bir şey görmemiştik" 
dedi. DHA 

Büyükada’yı  
salya sardı

AK Parti İstanbul Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, 
“Sahiplendirilen 102 attan sonra geriye kalan bin 200 atın 120 tanesinin Adalar'daki ahırlarda 

olduğu göz önüne alınırsa geri kalan 978 atın faili meçhul” dedi.

Kurye Renas Demirbaş'ı saatlerce alıkoyduğu iddiasıyla dava açılan Hattat Holding Yönetim  
Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını 

motokuryeler protesto etti. Şikayetçi Demirbaş "Bu olayı başkası yapsaydı mahkeme olana 
kadar hapis yatacaktı ama bunlar cemiyet hayatında oldukları için adli kontrol kaldırıldı" dedi. 

TAM kapanma süresince sokağa çıkma kısıtla-
masından muaf olacak kişilerin, pazartesi 
gününden itibaren sadece e-devlet üzerinden 

alınan izin belgelerini kullanabilecekleri hatırlatıldı. 
Sokağa çıkma kısıtlamalarında oluşturulan denetim 
noktalarındaki polisler, araçlarda bulunanların izin 
belgeleri ve kimliklerini incelerken, bu kişilere ellerindeki 
işveren tarafından düzenlenen belgelerin pazartesi 
gününe kadar geçerli olduğunu belirtti. Avcılar’daki 
denetim noktasında belgeleri incelenen kişilere, geçiş 
izni verilirken görev belgelerinin e-Devlet üzerinden 
İçişleri Bakanlığı e-Başvuru ekranından alınabildiği 
hatırlatıldı. Görevliler, pazartesi gününden itibaren tam 
kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş 
yerleri tarafından düzenlenen eldeki mevcut görev 
belgelerinin geçersiz olacağını, bu nedenle E-devlet 
üzerinden çıktı alınması gerektiğini ifade etti. DHA 

Polisten izin belgesi uyarısı

TAM 978 ATIN  
FAILI MECHUL

Büyükada'yı deniz salyası da 
olarak bilinen müsilaj sardı. 
Dibe çökmesi halinde deniz 
canlıları için büyük tehlike 

oluşturan deniz salyası, 
adalıları endişelendirdi. 

Kokusundan rahatsız olan 
adalılar, sahile hava almaya 
bile gidemediklerini belirtti.

Çevre Şehir ve Kültür  
İşlerinden Sorumlu  
İl Başkan Yardımcısı  

Cahit Altunay, 
 Sütlüce'deki  

AK Parti İl Başkanlığı  
önünde basın 

açıklaması yaptı.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 
TAŞINMAZIN: 
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1844 ada 4 parselinde 
kayıtlı olup, Gürpınar Mahallesi, Sahilyolu Caddesi, Nesil Sokak No: 14, 16, 18 Gülsever İnşaat Prince 
Homes Sitesi A1 Blok K: 2 D: 15 adresinde yer almaktadır. Keşif günü kıymet takdirine konu taşınmazın 
kapısı açılmadığından özellikleri Tapu Müdürlüğünden kat mülkiyetine esas proje incelenmek suretiyle tespit 
edilmiştir. Buna göre dairenin plan itibariyle; giriş holü, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo tuvalet, ebeveyn 
banyosu ve iki balkondan ibaret olduğu, onaylı mimari projesine göre dairenin net 107,72 m2 kullanım 
alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Site bakımlı bahçe, çocuk oyun parkı, sosyal tesisler, güvenlik kontrollü 
giriş ve açık havuz imkanlarına sahiptir. Satışa konu taşınmaz İlçe merkezinde ve çarşı pazara nispeten uzak 
mesafededir. Ulaşım imkanı kısıtlı olup, toplu taşım araç durakları güzergahına uzak konumda yer  
almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede 
yer almaktadır. E-5 karayoluna nispi mesafede, kordon boyuna, sahile yürüme mesafesinde, çevre yolları ile 
TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Alışveriş merkezlerinin servis araçları yakınındaki caddeyi güzergah 
olarak kullanmaktadır. 
Adresi : Gürpınar Mahallesi, Sahilyolu Caddesi, Nesil Sokak No: 14, 16, 18 Gülsever İnşaat Prince Homes 
Sitesi A1 Blok K:2 D:15 Beylikdüzü/ İST 
Arsa Payı : 2669/240297 
İmar Durumu : Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, 1844 ada 4 parselin İ.B.B. Meclisi tarafından 
09.06.2011 tarihli kararı ile onaylanan Gürpınar 2. Etap Uygulama imar planında Taks: 0.50, hmaks=12.50 
m. (K+T2) konut + ticaret alanında kaldığı bilgisi alınmıştır. 
Kıymeti : 650.000,00 TL 
KDV Oranı : %1 
1. Satış Günü : 17/06/2021 günü 11:45 - 11:50 arası 
2. Satış Günü : 26/07/2021 günü 11:45 - 11:50 arası 
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı, Aymerkez Karşısı) 
BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki 
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tah-
min edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek 
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  
sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif  
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı  
çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar 
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere 
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın 
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden 
rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alın-
ması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere 
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi ge-
reğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep 
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve 
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, 
ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir 
örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak-
ları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5306 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurma-
ları ilan olunur.30/04/2021 
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. İCRA DAİRESİ 
2019/5306 TLMT. 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1368581)
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RAMAZANDA EN COK  
PATATES PAHALILASTI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ramazan ortasında markette 

27, üreticide 13 üründe fiyat artışı; markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu. Ramazan  
ortasında fiyatı en fazla artan ürün market ve üreticide patates oldu” dedi 

DÜNYADA bu yıl sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ticaretindeki büyümenin itici gücü-
nün Asya bölgesi olması beklenirken, ABD 

LNG kapasitesin en fazla artışın görüldüğü ülke olacak. 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın Doğal Gaz Piyasası rapo-
rundan derlediği bilgilere göre, küresel doğal gaz talebi 
bu yıl yüzde 3,2 (125 milyar metreküp) artacak ve geçen 
yıl salgını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamalar so-
nucu doğal gaz talebinde görülen düşüşü dengeleyecek. 
Doğal gaz talebindeki büyümenin itici gücü Asya ülkeleri 
olması beklenirken, sanayi sektöründeki doğal gaz tüke-
timi makroekonomideki toparlanmayla bu yıl yüzde 5,4 
ile en fazla büyümenin görüldüğü sektör olacak. Küresel 
doğal gaz tüketiminin yüzde 25'ini oluşturan meskenler-
deki talepte ise hava sıcaklıkları etkili olacak. Salgın ne-
deniyle düşen elektrik talebi ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elektrik üretiminin artmasıyla elektrik 
üretim sektörü doğal gaz talebi açısından en fazla kırıl-
ganlığın görüldüğü sektör olarak kalmaya devam edecek. 
Elektrik üretim sektörünün doğal gaz talebi geçen yılki 
yüzde 2,1 seviyesindeki düşüşün ardından, bu yıl yüzde 
1,2 büyüme kaydedecek. 

Gaz talebinin yüzde 40'ını oluşturuyor 
Uzmanlara göre, küresel doğal gaz talebinde elektrik 
üretim sektörü belirleyici bir rol oynarken, sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) ticareti bu yıl yüzde 4 artacak. IEA Kı-
demli Doğal Gaz Analisti Jean-Baptiste Dubreuil, yap-
tığı değerlendirmede, elektrik üretim sektörünün küresel 
doğal gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturduğunu söy-
ledi. Geçen yıl düşük seyreden elektrik talebinin doğal 
gaz talebini etkilediğini dile getiren Dubreuil, "Bu yıl elek-
trik üretim sektöründe doğal gaz tüketiminin yaklaşık 
yüzde 1,5 artacağını öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının daha rekabetçi hale gelmesi ve daha ucuz 
fosil yakıtlar, elektrik üretiminde doğal gazın rekabet gü-
cünü azaltıyor." diye konuştu.

T ZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, yaptığı yazılı açıklamada, 
nisan ayında üretici ve market 

arasındaki fiyat farkının yeşil soğanda 
yüzde 275’i bulurken, maydanozda 
yüzde 274, kuru soğanda yüzde 254, ıs-
panakta yüzde 244, patateste yüzde 233, 
sütte yüzde 229, pırasada yüzde 222 ol-
duğunu belirtti. Bayraktar, üretici market 
arasındaki farkla yeşil soğan ve mayda-
nozda 3,7 kat, kuru soğanda 3,5 kat, ıs-
panakta 3,4 kat, patates ve sütte 3,3 kat, 
pırasada 3,2 kat fazlaya tüketiciye satıl-
dığını belirterek, "Nisan ayında markette 
29, üreticide 11 üründe fiyat artışı, mar-
kette 11, üreticide 12 üründe fiyat dü-
şüşü oldu, 9 üründe fiyat değişmedi. 
 Bugün markette en fazla fiyat artışı ise 
yüzde 45,51 ile patateste yaşandı. Pata-
testeki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru 
soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, 
yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 
ile nohut, yüzde 16,7 ile kırmızı merci-
mek takip etti. Nisan ayında markette en 
fazla fiyat düşüşü yüzde 20,66 ile laha-
nada oldu. Üreticide en fazla fiyat artışı 
yüzde 82,50 ile patateste oldu. Patatesin 
ardından yüzde 80 ile kuru soğan, yüzde 
47,76 ile lahana, yüzde 7,42 ile domates 
ve yüzde 4,06 ile Antep fıstığında ya-
şandı" dedi. 

Fiyatlarda artışa yol açtı 

Bayraktar, nisan ayında üreticide en 
fazla fiyat artışının görüldüğü patateste 
ve kuru soğandaki artışın Toprak Mah-
sulleri Ofisi'nin (TMO) alım yapması 
nedeniyle olduğunu belirterek, "Lahana 
ve karnabaharda sezon sonunun gelmiş 

olması fiyat artışında etkili oldu. Üreti-
cide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda 
fiyatı en fazla düşen ürün ıspanak oldu. 
Ispanaktaki fiyat düşüşünü yeşil soğan, 
patlıcan, pırasa, sivri biber, zeytinyağı, 
fındık ve salatalık takip etti.  
TMO’nun 30 Nisan itibariyle fındık alı-
mını sonlandıracak olması piyasada fi-
yatların gerilemesine neden oldu. 
Zeytinyağı fiyatlarında meydana gelen 
düşüş, dökme zeytinyağı ihracatına ge-
tirilen kısıtlamadan kaynaklandı.  
Girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı 

üreticimiz yeterince girdi kullanamaya-
cağı için verim düşecek, üretim azala-
cak, maliyetler artacaktır.  
Üretici maliyetlerini düşürmeden insa-
nımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün 
değildir" diye konuştu. 

27 üründe fiyat yükseldi 

Bayraktar, ramazan ayında fiyat artışı 
yaşanan ürünlere ilişkin, "Ramazan or-
tasında markette 27, üreticide 13 üründe 
fiyat artışı; markette 12, üreticide 7 
üründe fiyat düşüşü oldu; markette 1, 

üreticide ise 12 üründe fiyat değişmedi. 
Ramazan ortasında fiyatı en fazla artan 
ürün market ve üreticide patates; fiyatı 
en fazla düşen ürün ise markette lahana 
ve üreticide yeşil soğan oldu.  
Ramazanda 6- 26 Nisan tarihleri ara-
sında markette en fazla fiyat artışı yüzde 
38,86 ile patateste yaşandı.  
Patatesteki fiyat artışını yüzde 25,99 ile 
kuru soğan, yüzde 13,13 ile kırmızı  
mercimek, yüzde 12,15 ile yeşil merci-
mek ve yüzde 10,42 ile nohut takip etti" 
ifadesini kullandı.

BAKAN Varank, Boğaziçi Yöneticiler 
Vakfı tarafından 'Girişimcilik' temasıyla 
düzenlenen 'Özgün İyi Yönetim Uygula-

maları Forumu'na video konferans yöntemiyle ka-
tıldı. Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın 
kurulduğu günden bugüne aidiyet ve medeniyet bi-
lincine sahip gençlerin yetişmesinde örnek bir rol 
üstlendiğini belirtti. Varank, "Vakfımızın neşet ettiği 
ülkemizin en güzide yükseköğretim kuruluşlarından 
biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin kısır çekişmelere 
malzeme edilmesi hepimizi üzüyor. Anayasaya ve 
kanuna uygun şekilde gerçekleştirilen bir atamaya 
verilen gerekçesiz tepkiler uzun süre ülke gündemini 
zehirledi. Halen bu gündemi sıcak tutmaya çalışan-
lar da var. Kendileri de gayet iyi biliyorlar ki üniver-
site rektörlerinin sandık kurup oylamayla seçilmesi 
diye bir uygulama dünyada yok. Bu devlet üniversi-
telerinde de böyle, vakıf üniversitelerinde de böyle. 
Acaba aynı akademisyenler bir vakıf üniversitesinde 
öğretim üyeliği yapıyor olsalar, mütevelli heyetinin 
belirlediği rektöre aynı tepkiyi verebilirler mi? Ce-
vabı herkesin malumu" diye konuştu. 

Hizipçilik yapıyorlardı 

Bakan Varank, kamu üniversitelerinde 'rektör seçimi' 
diye yapılan, zaten herkesin de katılamadığı uygula-
maların ideolojik kamplaşmalara sebep olmaktan, 
üniversiteleri tek tipçi anlayışlara mahkûm etmekten 
öteye gitmediğini vurguladı. Varank, "Biz bunu eski 
sistemde bizatihi test ettik. Bilimde yarışmasını bek-
lediğimiz akademisyenlerimiz, yöneticilik yarışına 
girip, hizipçilik yapıyorlardı. Üniversitelerdeki kad-
rolar akademik liyakate göre değil, bir sonraki se-
çimde verilecek oylara göre dağıtılıyordu. Artık bu 
devir kapandı. Ben inanıyorum ki Rektörümüz, Bo-
ğaziçi Üniversitesi’ni çok daha iyi bir seviyeye taşı-
yacak ve çok kıymetli hizmetler verecek" dedi. 

Teknopark sayısı yükseldi 

Varank, sanayide topyekûn bir teknolojik dönüşü-
mün gerçekleşmesini hedeflediklerini bildirerek 
şunları söyledi; "Tabii girişimciliğin geliştirilmesine 
verdiğimiz önem sadece bugünün konusu değil. İk-
tidarlarımız döneminde ülkemizdeki iş, yatırım ve 
girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çok kap-
samlı adımlar attık. Teknolojik girişimciliğin her 
aşamasını kolaylaştıracak altyapılar kurduk. Kur-
duğumuz teknoloji transfer ofisleri, kuluçka mer-
kezleri, teknoloji ve yenilik merkezleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri gibi yapılarla yenilikçi iş fikirle-
rinin tasarlanması, test edilmesi ve hayata geçiril-
mesine öncülük ettik. 2002 yılında sadece 5 olan 
teknopark sayısını 87’ye çıkardık. Teknoparklarda 
yer alan girişimcilere birçok vergisel desteğin ya-
nında kira indirimi ve çeşitli istihdam teşvikleri su-
nuyoruz. Bu bölgelerde bugün itibarıyla 68 bin 500 
kişinin istihdam edildiği 6 bin 543 firma faaliyet 
gösteriyor. Hali hazırda da 11 bine yakın AR-GE 
projesi yürütüyorlar."

LNG ticareti 
büyüyecek

Şemsi Bayraktar
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etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağladıklarını söyledi

Mustafa  
Varank

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.

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
Anadolu Yakası Temsilcisi 
Erkan Sarıkaya

Esenyurt Bölge Temsilcisi 
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına 
Mehmet MERT

2 MAYIS 2021 PAZARYIL:16 SA YI: 4962

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı 
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr  
gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık -  
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL 

 Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri 
Barış KIŞ 

Tahsin GÜNER

İstihbarat Şefi  
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör 
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ 
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3 

Beylikdüzü / İSTANBUL 
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 575 83 85   Tel:+90 0212 871 36 06   

Merkez 
Zeynep VURAL   

Taylan DAŞDÖĞEN  
Osman KÖSE   

Müge Cesur ÖZMEN

Dağıtım: Turkuvaz 
Şenol YENE - Salih DOĞAN - 
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan 
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM  

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın



7SİYASET 2 MAYIS 2021 PAZARwww.gazetedamga.com.tr

İ çişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni
açıklamada, "Tam kapanma süre-
cinde e- başvuru üzerinden toplam

697 bin 599 kişiye çalışma izni; e- baş-
vuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40
kişiye ise seyahat izin belgesi düzen-
lendi. Denetimlerde; yetkisiz ve usul-
süz belge doldurduğu tespit edilenlere
cezai işlem uygulanıyor Tam kapanma
sürecinde e- başvuru üzerinden top-
lam 697 bin 599 kişiye çalışma izni; e-
başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin
40 kişiye ise seyahat izin belgesi dü-
zenlendi. Tam kapanma sürecinde

muafiyet kapsamındaki sektör çalış-
ları, çalışma izni/görev belgelerini e-
devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-
başvuru sisteminden temin edebiliyor"
denildi. 

Mağduriyet olmayacak

"Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk
günlerinde yoğunluktan kaynaklanan
mağduriyetlerin önüne geçilmesi için
muafiyet kapsamındaki iş yerleri tara-
fından el yazsıyla doldurulan çalışma
izni görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar
günü saat 24.00'e kadar geçerli olması

sağlandı" denilen açıklamada, "Salgı-
nın seyrinin kontrol altına alınması
amacıyla uygulanan tam kapanma sü-
recinin başarıyla sonuçlanması için
denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Ba-
kanlığı, manuel olarak doldurulan ça-
lışma izni/ görev belgelerine yönelik de
kontrollerini artırdı" ifadelerine yer ve-
rildi. 

Sisteme yükleniyor

Açıklamada, "Denetimlerde durduru-
lan kişilerin zorunlu hallerde el yazı-
sıyla doldurdukları çalışma izni/görev

belgeleri; kolluk birimleri tarafından
fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.
Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz
eden kişinin muafiyet kapsamında ol-
madığı halde sokağa çıktığı, yetkisi 
olmadığı halde usulsüz belge doldur-
duğunun tespit edilmesi halinde ise
cezai işlem uygulanıyor. Tam kapanma
sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden
muafiyet kapsamında bulunan 697 bin
599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, 
e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184
bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı"
bilgisi verildi. 

Emekçilerimize büyük haksızlık

MHP Lideri Devlet Bahçeli 1
Mayıs mesajında, "Emek, insan-
dan ayrılamaz ve ayrı görülemez

bir değerdir. Emek verilmeden, emek harcan-
madan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş
ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlı-
ğından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğin-
den ahlaki ve manevi temelde bahsedilemez.
Emek insandır" dedi. "Zahmetsiz rahmet el-
bette olmaz" diyen Bahçeli, "Zahmete katla-
nıp rahmeti hak eden temiz ve duru emektir.
Biliyor ve inanıyoruz ki, alın teriyle elde edil-
miş kazanç hem helal hem de kutsaldır. Bu
zaviyeden baktığımızda emek demek helal
duruş, helal duyuş, helal durum demektir"
ifadelerini kullandı. 

Fazilet alın terindedir

Açıklamasını, "Emeği sırf ekonomik katego-
riye indirgemek, teorilerle izah etmek, müba-
dele ve mücahede çerçevesinde ele almak bir
tarafı eksik bırakacaktır. Emek, emekçiyle an-
lamlı ve bütündür. Manevi yönü en az
maddi yönü kadar önemli, hatta önceliklidir.
Emek hayatın denge ve dinamiğidir" şek-
linde sürdüren Bahçeli, "1 Mayıs’ı ideolojik
ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve
yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak gör-
mek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve

husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır.
Emekçinin fazileti alın terindedir. Kavga ve
karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti
söz konusudur. KOVİD-19 tedbirleri kapsa-
mında 17 Mayıs’a kadar uygulanacak so-
kağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık
mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar,
ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını
da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle
muhtemeldir" açıklamasında bulundu. 

Emek erdemdir, ekmektir

Oyunlara karşı her zaman uyanık olmak ge-
rektiğini dile getiren Bahçeli, "Emeğin ve da-
yanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin
ortamı haline getiren odaklara aziz milleti-
miz müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle
emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyo-
rum. Beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her
emekçimizi, her işçimizi hasretle kucaklıyo-
rum. Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, ni-
mettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle
geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kaza-
nan fedakâr emekçilerimize. Rabbim işlerini
kolay etsin. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: “Biz
her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıl-
dık.” Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse
yalnız değildir" diye konuştu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 Mayıs’ı ideolojik ve siyasi
önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir
haksızlık ve husumettir. Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur" ifadelerini kullandı

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Güzel insan...

Y aşamımızı idame edip doğup büyüdüğümüz, ekip biçtiği-
miz, üretip tükettiğimiz yer, dünya. Canlıların yaşaması
için belli bir ortamı var. Canlılar arasından sadece insan

evladı diğer canlılardan farklılaşarak ayrılarak günümüze kadar
geldi. Biz onların çocuklarıyız. Bizi diğer canlılardan ayıran
önemli farklılığımız var; K. Marx “Bir örümcek dokumacıya
benzer işlemler yürütür, bir arı kovanlarını yaparken pek çok 
mimarı utandırabilir. Fakat en kötü mimarı arıların en iyisinden
ayıran mimarın gerçekte yapısını inşa etmeden önce hayalinde
kurmasıdır”, der. 

Hatta bir ozan;                                                                                                                                                       
“Biz olmasak gökyüzü, biz olmasak üzüm,
Biz olmasak üzüm göz, kömür göz, ela göz;
Biz olmasak göz ile kaş, öpücük, nar içi dudak;
Biz olmasak ray, dönen tekerlek, yıkanan buğday,
Ayın onbeşi;
Biz olmasak Taşova'nın tütünü, Kütahya'nın çinisi,”(E.G.) der.

Dünden bugüne kaç bin yıl, kaç toplumsal yapı geçti hatta kaç
iktidara sahip yöneticiler geçti hesabı bilinmiyor. Bunların kaçı
şah, kral, padişah, kaçı vezir, prens, başbakan ya da paşa hesabı
yok. Bilinen tek bir şey var, günümüze gelene kadar toplumsal
ilişkideki belirleyici olan sömürüyü içeren kafa ve kol emeğinin
kullanılmasıdır.

Toplumsal yaşamda kafa ve kol emeğinin önemi, üretimin de-
vamlılığı ve bilginin aktarılmasıyla “emeğin” değerli ve kutsal 
olduğunu perçinledi. “İnsanlaşma emekle başladı.” Emek insanı,
insanda toplumu yarattı. Böylece insanın tarihi emeğin tarihidir. 

Tarihsel açıdan toplumsal yaşamda sıradan bir birey bile eği-
tildikten sonra üretime katıldığı için çalışma ve üretim basit 
görülüp hep hor görüldü. Oysa emek olmasaydı insanlık olur
muydu? 

İnsanlık tarihinin sadece beş ya da altı bin yıllık dönemini bili-
yoruz. Daha öncesini değil ama bilebildiğimiz tarihimizi gerçek-
ten biliyor muyuz o bile meçhul. Günümüze kadar gelen devasa
büyüklükteki piramitleri, Efes Artemis tapınağını, Zeus ve Rodos
heykelini, İskenderiye Fenerini Firavunlar yani egemen güçler
yapmadı. Boğazın incisi Kız Kulesini, Çin Seddi’ni, Süleymaniye
Tapınağını, Kaleleri, Surları, gidilmesi ve yapılması çok zor olan
yerlere yapılan ibadethaneler, su bentleri, tüneller ve sarnıçları
egemen güçler yapmadı, sıradan insanlar yani biz yaptık.

Egemen güçler hâkimiyeti altındakilere “eşkıyaya karşı koru-
mak ve ürettiğini satmak için seni koruyorum bunun bedeli 
“vergidir” vereceksin” der. Egemen güçler kendine ordu, saray,
kervansaraylar yaptırmak için her yıl vergiyi arttırdı. Vergi ver-
meyen hele kendi isteğini vermeyene yaşam hakkı tanımadı. 
Dağdaki harami ile ovadaki harami arasında fark yoktu. Bugüne
kadar gelen yapı ve eserlerin bedeli bizden çıktığı gibi yapımında
da yine biz vardık. Vergisini vermeyen, esir alınan ve yoksul kim
varsa karın tokluğuna çalıştı.

Mülkiyet yani sahip olma hırsı, yaşamda diğer insanında kafa
ve kol emeğini çıkarı için kullanması ile baskı, sömürü ve kölelik
başladı. Yakası kalkık, omuzu sırmalı apoletli insanların kürsü-
lerde söyledikleri ile yaptıkları her zaman farklıydı. Yalan ve 
düşmanlık üzerine kurulmuş olan ilişkileri doğruyu ve dostluğu
aratır oldu. 

Korku yaratarak etrafına topladıklarına yine korku yaratarak
kendine inandırdı. Kendisi dışında kim varsa düşman ve canavar;
kendisi dışında kim varsa yalan ve sahte tek kurtarıcı tek inançlı
tek doğruyu söyleyen sırmalı apoletli, yakası kalkık, omuzu 
kalabalık ve cübbesiyle kürsüde boy gösterdi. 

Farklı coğrafyada olsa korku ve biat kültürü birlikte yürüdü.
Korunmak için devasa ordular, deva kaleler devasa surlar yaptı-
lar; ama topraktan demiri, bakırı, gümüşü ve altını çıkarıp arı-
tan, onu işleyip yaşamda kullanır duruma getiren insanı
unuttular. Şayet Arşimet araştırıp bulmasaydı, Newton deneyler
yapmasaydı, Lagari Hasan Çelebi roket çalışması yapmasaydı
güçlerine güç variyetlerine variyet katabilirler miydi? 

Hâkimiyet kurmak ve sahip olmak için her şeyi denediler ve
yaptılar. Emek vermeden çaba sarf etmeden, tarladaki başağa,
dalındaki meyveye, yetiştirdiği hayvanlara, topraktan arıttığı 
madenlere, yaptığı üretim aletlerine sahip olmak yetmedi, karın
tokluğuna yanında çalıştırdı. Doğanın o güzelim akarsularını,
göllerini, denizlerini, dağlarını, tepelerini ve bereketli toprakla-
rına sahip olmak için her şeyi yaptılar. Yalanlarla kandıramadık-
larını silah zoruyla ellerinden aldı. Kargaşa yaratıp çeşitli
bahanelerle en büyük en güçlü benim, benim inancım en doğru
deyip savaşlar çıkarıp katliamlar yaptılar. 

Yaşamımızı idame ettiğimiz bu evrende sahip olma ve ege-
menlik için ellerinden gelen her türlü melaneti yaptılar. Sahip
olma hırsını ve özel mülkiyeti evire çevire günümüze kadar getir-
diler. İnsanlığı dondurucu soğukla, yakıcı sıcakla, açlıkla, silahla
ve ölümle korkutmakta. Manevi inancımız ve değerlerimiz deyip
haçlı ve cihat savaşları çıkardılar; kendilerinden olmayana yaşam
hakkı vermediler öldürdüler yaktılar. Egemen güçler uyguladık-
ları sistemle inançlarıyla barış ve kardeşlik tohumları ektiklerini
belirtmekte. Oysa onların ektikleri tohumlar nefret, bencillik ve
kindarlıktan başka bir şey değil. 

Sömürü çarkının devamı için derimizin rengini, gözümüzün
çekikliğini ve konuştuğumuz dili bahane ettiler, bu da yetmedi
kendilerinin manevi inançlarına sahip olmamızı istediler. Dün 
zincirli ve bukağını köle bugün özgür ama ekonomik olarak 
kendilerine muhtaç köleler olarak kalmamızı istiyorlar.  

Sömürü düzenin devamını isteyenler kendi evrensellikleri
içinde bizim kaşımıza gözümüze hayran değiller. Onlar yaşayan,
kendilerine biat eden, karşı çıkmadan çalışan, verdikleriyle mutlu
olan insan evladı istemekte. Oysa onlar, bizim de içinde bulundu-
ğumuz dünyada yaşamıyorlar, mutlulukları, sevgileri, sevinçleri,
ağız dolusu kahkahaları, hüzünleri ve yitip gidenler için ağıtları
gözyaşları bizim gibi değil. Onlar en sevdiklerini kurban edildiği
günü, varsılın yoksulu anlasın diye aç kaldığı günlerin sonunda,
yere göğe sığdıramadıklarının doğum gününü ve birde bizim 
sırtımızdan kazandıklarını çil çil sayarken bayram yapıyorlar. 

Yaşamda yenilgiyi acıyı, mücadele kaybı yaşamış, çıkış yolu
bulmak ve özgürlüğü için çaba sarf eden ve bu uğurda yoğrula-
rak ortaya çıkan “güzel insanın” değerini bilmiyorlar. 

Oysa emeğin birlik, mücadele ve dayanışmanın olduğu baskı
ve sömürünün olmadığı ve bunun için ağır bedeller verildiği
günün anması hemen her kıtada, ülkede anılarak kutlanmakta.
Evrensellik budur insanı temel alan emeğe saygı ve anma budur.

Bu nedenle şairin dizeleriyle;
“Sen olmadan, 
üretim ve tüketim, 
sen olmadan 
sanat, 
tarih, 
politika ve ekonomi, 
sen olmadan yaşam 
yani 
sen olmadan 
emek anlaşılır mı      

İçişleri Bakanlığı'ndan yapı-
lan açıklamada, "Denetim-
lerde durdurulan kişilerin
zorunlu hallerde el yazı-
sıyla doldurdukları çalışma
izni/görev belgeleri; kolluk
birimleri tarafından fotoğ-
rafı çekilerek sisteme 
yükleniyor. Yapılan sorgu-
lamalarda, belgeyi ibraz
eden kişinin muafiyet kap-
samında olmadığı halde 
sokağa çıktığı tespit edil-
mesi halinde ise cezai işlem
uygulanıyor" denildi.
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MHP Lideri Devlet Bahçeli,
1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin

önemli açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan 
videolu mesaj

CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu, video ile şu
açıklamayı yaptı: Bugün

1 Mayıs; emeğin bayramı, işçinin
bayramı, alın teri dökenlerin bay-
ramı. Bayramınız öncelikle kutlu
olsun ama sorunlarınız var biliyo-
rum. Çaresizlik içerisindesiniz onu
da biliyorum. Ama sizden tek iste-
ğim var: Sakın ola ki umutsuzluğa
kapılmayın. Biliyorum milyonlarca
işsizimiz var, bir işsizler ordusu ya-
ratıldı. Bunun da farkındayım. Ama
hep beraber bu ülkede örgütlü işçi
mücadelesini başlatacağız. Hep be-
raber. Çalışanlar alın teri dökecek
ve emeklerinin karşılığını alacaklar.
Sendikalı olacaksınız. Haklarınızı
size teslim edeceğim. Bu ülkede ba-
rışı, bu ülkede huzuru, bu ülkede
her evde huzuru sağlamaya söz ve-
riyorum. Sizlerin alın terinin her
zaman yanında olacağım. 1 Mayıs,
emeğin ve emekçinin bayramı 
kutlu olsun!”
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K
aradeniz’in termal ve kış tu-
rizmi için yeni turizm desti-
nasyonu alanı olarak

belirlenen ve Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nca ‘örnek yayla’ modelle-
rinin uygulanacağı iki noktadan
biri seçilen doğal sit alanı Rize’nin
İkizdere Vadisi Gürdere ve Ceviz-
lik köyünde açılması planlanan ve
16 milyon tona yakın taşın alına-
cağı bazalt ocağı projesi tepkilere
yol açtı. Yeşil vadinin doğal güzel-
liğinin yok olacağını, köylerinin el-
lerinden gideceğini savunan yöre
halkı, ‘yatırıma değil, yanlış yer se-
çilen taş ocağına karşıyız’ mesajı
ile nöbete başladı. Köylerinde çay
ve bal üretimi yaptıklarını anlatan
bölge halkı, İyidere’de deniz dol-
durularak yapılacak lojistik liman
projesi için planlanan taş ocağının
daha yakın, daha az maliyetli ve
doğaya zarar vermeyecek başka
bir alanda açılmasını istiyor. Ger-
gin anların da yaşandığı alanda iş
makinelerinin çalışması durunca
tansiyonda düştü.

Heyet, yöre halkını dinledi

Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Rize
Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize
Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK
Parti Rize İl Başkanı İshak Alim,
İkizdere Kültür Merkezi’nde yöre
halkı ile bir araya geldi. Basına ka-
palı gerçekleştirilen toplantının ar-
dından heyet, taş ocağı açılmak
istenen alanda incelemelerde bu-
lundu, vatandaşları dinledi. İkiz-
dere Belediye Başkanı Hakan
Karagöz de heyete bilgi verdi. 

Önceden bilgilendirilmeliydi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı,
İyidere Lojistik Merkezi’nin Türki-
ye’nin büyük ve özellikle Karade-
niz’in önemli projelerinden
olduğunu söyledi. Vatandaşların
ve yöre halkının lojistik merkezinin
yapımına ilişkin hiçbir itirazı ya da
şikayeti söz konusu olmadığını
söyleyen Yazıcı, “Denizde dolgu
olarak yapılacağından bu imar,
‘bazalt’ olarak nitelendirilen taşa
ihtiyaç var. Hem deniz suyuna
karşı dayanıklı, hem de özgül ağır-
lığı daha fazla olması itibariyle.
Bunun için gözlem ve araştırma
yapılmış. Bu gelişi güzel yapılan

bir araştırma değil. Türkiye’de
kamu yönetiminde devletin yöne-
tim şeması içerisinde görevli yet-
kili birimler var. Maden İşleri
Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma
Altyapı Bakanlığı’nın Altyapı İşleri
Genel Müdürlüğü. Mevzuatın ön-
gördüğü çerçevede ÇED düzenle-
mesi, rezerv alanları ve ulaşım
dikkate alınmak suretiyle yapılan
çalışmalar sonucu en uygun yer
şu anda belirlenen yer. Cevizlik ile
Gürdere arasında bulunduğumuz
bu vadideki yer. Burada bilgi ek-
sikliği var. Hemşerilerimize bu ko-
nuyu yüklenici firmada başlama
tarihinde bilgilendirme olsaydı
daha önce toplanıp hemşerimizi
bilgilendirmiş olsaydık bu olaylar
olmazdı diye düşünüyorum. En
azında iyi niyetli hemşerilerimin
böyle davranacağı kanısındayım.”
dedi.

Zarar, ziyan mutlaka gözetilir

Yanlış ve eksik bilgilerle, dezenfor-
masyon amaçlı yönlendirmelerle
burada bir tepki ortaya konuldu-
ğunu kaydeden Yazıcı, şöyle ko-
nuştu: “Şu da çok doğal, buradan
taş alınacak, hendekler, dehlizler,
gürültü oluşacak, buranın flora
özellikleri, bal yetiştiriciliği, orga-
nik çay yetiştirmeye zarar verebile-
ceği kaygısı doğmuş bu da çok
doğal. Bunla ilgili ne tür önlemler
alındı,  çalışmanın ne biçimde ol-
duğuna ilişkin daha önce valilikle
bilgilendirme yapılmıştı. Biz de
bugün tekrar gelip arkadaşları
dinledik. Önce Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı Bölge Müdürümüz
bilgi verdi, onları dinledikçe Vali
bey açıklama yaptı. Yeni katılan
hemşerilerimizin sorularını cevap-
landırdık ve alanı gezdik. Hemşe-
rilerimizin buradaki eyleme araç
işlevi gören kaygılarının çok haklı
olmadığı kanaati var. ‘Suyumuz
kesilir’ diye kaygılanıyorlar. Bizim
yönetim anlayışımızda böyle bir
şey olamaz. Vatandaşın kazanıl-
mış hakları neyse onla ilgili bu
faaliyette olabilecek zarara ziyan
konularının mutlaka görülür ve
gözetilir olması gerekir.”

Bizim simgesel özelliğimiz

İkizdere Vadisi’ne dışarıdan gelen-
ler olduğunu hatırlatan Yazıcı,
“Ayıplıyorum. Bunun ötesinde bir

şey söylemeyeyim. Haklılık payı
olsa amenna. Yeşil konusunda biz-
lerden daha fazla hassasiyeti oldu-
ğunu söylemeyeyim ama biz de
yeşil konusunda hassasiyet sahibi-
yiz. Bunun için Orman Bakanlığı-
mızın ne kadar ağaçlandırma
yaptığını, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımızın yaptıklarını burada
anlatacak değilim. Yeşil ve doğa
bizim simgesel özelliğimizdir. Onu
öne sürmekle buraya gelip vatan-
daşı tahrik etme ve provakatif
amaçlı girişimlerde bulunmanın
doğru olmadığını, bunu vatandaş-
lık hukukuyla bağdaşmadığını,
Türkiye sevgisiyle de örtüşmediğini
ifade etmek istiyorum. Burada hak-
sızlık varsa herkes görür. Elbette
muhtarlarımız, komşularımız kana-
atlerini bizlerle paylaştılar ve dinle-
dik. Vatandaş burası toz toprak
olur, organik çay üretemezsem ne
olur diyor, bu tür kaygıları var. Yük-
lenici firma da çalışmalarını yürü-
türken çevreye mümkün ölçüde
zarar vermeyecek önlemleri alacak.
Hemşerilerimizin bu konuda hak-
sızlığa uğramayacakları kanaati
edindim” dedi.

Eski haline getirilecek

Taş ocağında değişiklik olması için
bundan daha kaliteli veya eş de-
ğerde bir alan bulunması gerekti-
ğini kaydeden Yazıcı, “Bu tepkilerin
ortaya konmasından sonra Maden
İşleri Genel Müdürlüğü’nden yeni
bir ekip görevlendirildi. Onlar da
kanaatlerini 27 Nisan’da bakanlığa
sundular. Buraya geleceğimizi
planladığımız için Altyapı İşleri
Genel Müdürlüğü dün sabah bize
brifing verdi. Bir alternatif alan yok.
Ne tür taş kullanılacağını ifade
ettim, rast gele bir taş değil. Deniz
dolgusunda kullanılacak teknik
özellikleri belirlenmiş en uygun re-
zerv alan burası bulundu. Buradaki
ruhsat alan 97 hektar. 97 hektarın
taş çıkartmak için faaliyete konu
olabileceği, böyle bir şey yok. Nite-
likli taşın bulunduğu alan 13 buçuk
hektardır. Ruhsat konusu hektarla
ilgilidir. Yüklenici firma 13 buçuk
hektar alan içerisinde çalışıp en
fazla 20 milyon metreküp taşı al-
dıktan sonra iş bitecek. 2023 yılının
ortasında bitecek sonra da kapana-
cak ve eski haline getirilecek”
diye konuştu. DHA
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Rize İkidere Kadın Sa-
vunma Ağı Platformu
üyesi Güneş Altunkaya

Damga'ya konuştu. Altunkaya,
"İkizdere ilçesinde yapılacak olan
Lojistik Merkez ve Liman işletmesi
inşaatı amacıyla köyde bir taş
ocağı tesisi kurulmak isteniyor.
Proje kapsamında tahrip edilecek
alanda halkın geçimini sağladığı
çaylıklar ve 3 köye su sağlayan de-
renin de yok edileceği söyleniyor.
Bölge halkı yaşanacak taş ocağı
çalışmalarıyla birlikte doğalarının
ve yaşam alanlarının yok edilece-
ğini biliyor. Yaklaşık 75 yıllık söz-

leşme ile Cengiz İnşaata devredi-
len alanda dereler ve ormanlar
aynı zamanda patlatılacak dina-
mitlerle köylüler yaşam alanların-
dan uzaklaşmak zorunda
kalacaklar" dedi. 

Halka ceza yazıldı

"Eylemler ilk günde Jandarma ve
köylülerin direnişiyle geçti. Jan-
darma köylülere 5. gününde sert
bir şekilde müdahalede bulun-
muştu, daha sonraki günlerde nö-
betler devam etti" diyen Altunkaya,
"Şu an hâlâ Jandarma barikatının
karşısında bekleyiş devam ediyor.

Direnişin 8. gününde ise KTÜ
KOTA Tiyatro ekibinin gösterileri
ve Fındıklı Kadın Korosu’ nun ka-
tılımıyla adeta direniş alanında bir
sanat şöleni gerçekleşti. Rize Vali-
liği konuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamalarla şirketin yanında ol-
duğunu gösterdi. Yani vali köylüle-
rin değil Cengiz İnşaatın tarafına
konumlanmış durumda. Direniş
alanında bekleyen halka sosyal
mesafe ve maskeden kaynaklı da
cezalar yazıldı" ifadelerini kullandı. 

Her gün bir milletvekili

Müdahaleler ve direnişle geçen

günlerin ardından çalışmaların ka-
panmaya 2 gün kala durduğunu
belirten Güneş Altunkaya, "8. gün
CHP heyeti alana geldi. Milletvekil-
lerinin yaptığı açıklamada her gün
1 milletvekilinin alana nöbete gele-
ceği belirtildi. Köylüler kapanmayı
inşaatın fırsata çevirerek, yeniden
çalışmalara başlayacak görünüyor.
Bundan dolayı köyde bulunanlar
kapanma sürecinde sosyal medya
ve basın üzerinden destek beklerken
çalışma başlarsa alanı terk etmeye-
rek direnişe devam etmekte kararlı-
lar" açıklamasını yaptı.  
ÖZEL HABER: DİLEK BOZKURT

VALİLİK ŞİRKETİN YANINDA

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul, Esenyurt İlçesi, Hürriyet Mahallesi, İskete Sokakta, tapunun
501 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve İskete Sokaktan 5 dış kapı numarası alan 184,21m2 miktarlı arsa da-
hilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 18/100 arsa paylı 3.kat (9) nolu çatı piyesli meskenin tamamı niteli-
ğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf
malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, on yedi yıllık ömre sahip, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi
tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut ana binanın 3.normal kat ve çatı piyesinde yer alan daire, onaylı mimari proje-
sine göre 3.kat esas daire kısmında antre, salon, balkonlu mutfak, antre devamında banyo, WC ile iki oda, da-
hili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde iki oda, banyo-WC ve iki adet açık teras mahallinde ibaret, projesi
üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle net (süpürülebilir) alanı 97,94m2, brüt 116,24m2dir. Taşınmazın mahallinde
yapılan tetkikte, 3.kat ve çatı piyesi arasında bulunması gereken dahili merdivenin mevcut olmadığı, çatı arası
piyesine bina ortak merdiveninden müstakil giriş sağlanarak, her iki katın müstakil birer daire şeklinde kullanıl-
dığı tespit edilmiştir. 9 nolu dairenin 3.katta yer alan esas daire kısmı, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC
ve balkon mahallerinden, müstakil girişli ve müstakil kullanımlı çatı arası piyesi ise proje hilafına büyütülmek su-
retiyle salon, iki oda, mutfak, banyo-WC ve teras mahallerinden ibaret, fiili kullanımı itibariyle iki katta toplam
130m2 alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile
ahşap dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, daire
dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, çelik giriş kapılıdır. Satışa konu taşınmaz, bulun-
duğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek
konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Hürriyet Mahallesi, İskete Sokak, Dış Kapı No: 5, 3.Kat, D:9 

Esenyurt / İSTANBUL
Arsa Payı : 18/100
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam, 4 kat, Konut

Alanında kalmaktadır denilmiştir. 
Kıymeti : 360.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 05/07/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden

önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış gi-
derlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşın-
mazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerin-
den rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hak-
ları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/2410 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.29/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Rize İkizdere’de yapılması planlanan taş ocağı nedeniyle köylülerin yaptığı eylem devam ederken, bölgede
yaşananlarla ilgili Damga’ ya konuşan Kadın Savunma Ağı Platformu'ndan Güneş Altunkaya; "Valilik konuyla
ilgili yaptığı açıklamada köylünün değil, inşaat şirketinin yanında olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı

MAALESEF BASKA
ALTERNATIF YOK!
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Rize'de vali ve milletvekillerinden oluşan heyet, Lojistik Merkez ve Liman Proje-
si'nin inşa edileceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın
taş alınması kararlaştırılan taş ocağının açılacağı İkizdere ilçesi Gürdere ve Ceviz-
lik köyü halkı ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
“Daha önce toplanıp hemşerimizi bilgilendirmiş olsaydık bu olaylar olmazdı”
dedi. Yazıcı, taş ocağı için başka uygun alternatif olmadığını da açıkladı.

ASLA YATIRIMA KARŞI DEĞİLİZ
Heyetin gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren
İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, “İşin
açıkçası bir hülle yapıldı. Bunu Vali bey de, bakan
bey de kabul etti. Yöre halkı ve dernekler bu konuya
dahil oldu, dava açtı ve iptal oldu. Daha sonra
Rize’de yapılacak liman dolgusuna yapılacak bazalt
malzemeyi bölgede 70 kilometredeki Cevizlik’te alı-
nabileceği tespit edildi. Buralar vatandaşlarımızın
yaşam alanları ve iki köyü direk etkileyecek. Dolaylı
olarak da 4 köy ve iki mahalle direk etkilenecek. Bu-

ralarda yüzlerce ton organik çay yapılıyor, 8-10 ton
bal üretiliyor, köylünün suları buradan geliyor. Ha-
liyle tepki gösterildi, daha sonra valimiz, bakanları-
mız, milletvekillerimiz duyarlılık gösterdi, gelip halkı
bilgilendirdiler. Bu toplantılar sürecin daha sağlıklı ve
bilinçli yürütülmesi noktasında çok önemliydi. Bir
nevi halkın gazını aldılar. Bu süreçte bu grupların
içine bazı fanatik gruplar girdi. Devletimizin ve böl-
gemizin, bu limana ihtiyacı var. İkizdere halkı olarak
asla yatırıma karşı değiliz. Ovit tünelinin işlevinin ar-
tıracak bir projedir. O hat üzerindeki yapılaşmaya da
katkı sağlayacak. Biz, yapılan yanlışları belediye baş-
kanı olarak dile getirdik" ifadelerini kullandı



Sevgili okur, geçen hafta Ataletten Kurtul-
manın Sekiz Adımı (1) başlıklı yazımda, 
ilk dört adımı olan Farkındalık, Vizyon sa-

hibi olmak, Liste yapmak ve İlk Çıktı Kuralı’nı 
açımlayarak sizinle paylaşmıştım. Şimdi diğer 
dört adımı da birlikte ele alalım. 

“Zirveden başlayamazsın.” Samuel Levenson 
5- PARÇALARA BÖLÜN! 
Tırmanmamız gereken bir tepe olduğunu var 

sayalım. Karşısına geçip beklemek, onu aşmamızı 
sağlar mı? Peki, etrafında dolaşıp, biraz zaman 
geçirmek, tepeyi olduğundan biraz daha küçültür 
mü? Bir kenara geçip, tırmanmak için ilham gel-
mesini beklemek yukarı çıkmamızı sağlar mı? Ta-
mamlamamız gereken her ne iş olursa olsun, bu iş 
ister bir dakikamızı, ister bin dakikamızı, isterse 
bir ömürlük zamanımızı alsın, her halükarda yola 
küçük bir adımla başlanacak ve her bir adım bizi 
sonuca biraz daha yaklaştırıp, zirveye çıkmamızı 
sağlayacaktır. 

İnsanların atalete düşme nedenlerinin başında 
yapılması gereken işlerin gözlerinde büyümesidir. 
Bu durum bazıları için zihin felci haline dönüşür, 
parmaklarını dahi kıpırdatamazlar. Yaşamımızda 
başarı oranımızın yüksek olmamasının temel ne-
denlerinden biri pek az işi tamamlamış olmamız-
dır.  

Peki, ne yapmalı? 
Gözümüzde büyüyen, aklımıza sığamayan her 

işi kendi içinde parçalara bölerek bu atalet duygu-
sunun üstesinden gelebiliriz. İşin büyüklüğünü, ne 
kadar zamanda tamamlanması gerektiğini de he-
saba katarak, her bir parçayı kendi içinde de ayı-
rabiliriz. Böylece ayrıntıları tek tek ele alıp, 
yapılması gerekenlerle yola koyulabiliriz. Biz, ne 
kadarını kaç saatte, nasıl, hangi araç ve gereç-
lerle çıkacağımızı belirledikten sonra tepenin yük-
sekliği kimin umurunda!  

42.195 metrelik bir maraton koşusu dahi tek 
bir adımla başlamakta.  

Hiçbir başarı, sırtını tesadüflere yaslamaz. Her 
başarının arkasında plan yatar! Büyük işlerin al-
tına imza atmak, onları yönetmekle başlar. Yönet-
mek ise konuya hâkim olmamızı, hâkimiyet de her 
bir parçayı doğru ele almamızı gerektirir. Bütün, 
parçalardan meydana gelir. Parçaya sahip olan, 
bütünü de yönetir. Atalet duygusunun panzehirle-
rinden biri de yönetim aklımızı geliştirmemizde 
gizlidir. 

“İnsanı kurtaran ise bir adım atmaktır. Sonra 
bir adım daha… Bir adım daha…”  

Antoine de Saint-Exupery 
 
6) KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN 
İşleri küçük parçalara böldük fakat yine de ilk 

adımı atmak, attığımızda devamını getirmek için 
ekstra bir motivasyona mı ihtiyacımız var? 
Çözüm basit; Kendimizi ödüllendirmek! 

Birine hediye vermeyi ihmal edene rastladım da 
hediyesini almayı ihmal edeni görmedim. Çünkü 
ödüllendirilmek hepimizin gönlünü okşar, hayata 
daha sıcak bakmamızı sağlar. Maddi veya manevi 
fark etmeksizin mükâfatlandırılmayı seviyoruz. 
Takdir dışarıdan gelirse güzeldir. Bundan daha 
güzeli ve memnun edeni ise beynimizin ödül 
mekanizmasıdır. Bu düzenek dopamin hormonu-
nun salgılanmasını sağlayarak bize anında 
mutluluk, coşku ve doyum hissi verir.  

Parçalara böldüğümüz her işi tamamladığı-
mızda kendimiz için küçük ödüller koyalım. 
Bir kahve, o canımızın en çektiği bir tatlı, bulu-
şulması ertelenmiş bir dostla bir araya gelmek 
veya (kendime torpil geçerek) Ziya Şakir 
Yılmaz’ın kitaplarından birini edinmek gibi… 

Yapacağımız işin ucuna bir ödül koyduğumuzda 
hem harekete geçme hızımız artar, hem de işi bi-
tirme sürecimiz kısalır. Böylece atalet duygusunu, 
iş bitirme duygusu ile değiştiririz. Hareketsizliğin 
alanından uzaklaşıp, hareketin ve hatta üretimin 
alanına geçeriz. 

“Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir 
sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.”   

Sezai Karakoç 
 
7) MÜKEMMELLİYETÇİLİĞİ BIRAKIN 
Mükemmeliyetçilik, olumlu bir kelime gibi gö-

rünse de Paul Watzlawick’in dediği gibi “Mükem-
mellik peşinde olmak, insan ruhuna musallat 
olabilecek en tehlikeli hastalıklardan biridir.” 

Mükemmeliyetçilik odaklı insanlar bir işi en iyi 
şekilde yapmazlarsa eğer hiç yapmamayı tercih 
ederler. Bu kişiler için hem başarı hem de başarı-
sızlık korkutucudur. Çünkü başarılı olurlarsa ken-
dilerinden fazlası beklenir. Aynı zamanda 
başarısız olma ihtimalleri veya her şeyin mükem-
mel olmama ihtimali onları korkutur ve ertele-
meyi tercih ederler.  

‘Mükemmeliyetçiler çöplüğü’ tabirini duydunuz 
mu? Bana ait bir tanım. Mükemmeliyetçiler çöp-
lüğü, yapacağı işin veya koşulların mükemmel ol-
masını uman, bekleyen kimselerle doludur. Bu 
çöplük, yapılan işlerin kalıntılarıyla dolmaz. Bila-
kis ayağa kalkılmış, tasarlanmış ancak ‘kusursuz-
luk’ duygusunun ağır basmasından dolayı 
gerçekleşememiş niyet ve enerji atıklarıyla dolar.  

En parlak yıldızlarda dahi karanlık lekeler bu

lunurken biz nasıl her şeyin mükemmel olmasını 
bekleyebiliriz ki? Mükemmeliyetçi ruhlar, 
kusurun da muhteşemin bir parçası olduğunu 
keşfedene kadar orada yaşayacaklar.  

Hata yapma korkusu, insanların farkına vara-
madığı atalet duygusunu derinden besler. Etrafı-
nıza bakın, hata yapmayan birini gördünüz mü? 
Göremezsiniz. Yapılan her bir işin daha iyisi 
mümkün, öyle değil mi? Daha iyisi mümkün olan 
bir iş (bu mantığa göre) baştan sona kusurlu ol-
muyor mu? Neye odaklanırsak bilincimiz onu var 
eder. Mükemmeliyetçiler de her daim kusuru 
görür. Doğada hata yoktur. Hata bir insan ürünü-
dür. Hatalarımız, yanlışlarımız (eğer farkına va-
rırsak) daha iyi yol almamızı, kendimizi 
geliştirmemizi sağlar. İşlerimizde hatalara da pay 
bırakmalı ancak her seferinde daha kaliteli olma-
sına da özen göstermeliyiz. İkinci kez tekrarladı-
ğımız olumsuz bir davranışımız, gerekli dersi 
çıkarmadığımızın da bir göstergesidir. 

“Başarıyı hedef alın, mükemmel olmayı değil, 
yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin; vazgeçer-
seniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı 
kaybedersiniz. Unutmayın, mükemmeliyetçiliğin 
arkasında korku yatar, insan olduğunuzu hatırla-
yarak korkularınızı göğüsleyin. Böylece daha 
mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz.”   

David Burns 
 
8) BEŞ SANİYE KURALI 
Atalet duygusundan bağımsızlaşmak için kimi 

zaman motivasyondan fazlasına ihtiyaç duyabili-
yoruz. Bazen harekete geçmemizi sağlayacak bir 
arkadaşa, dosta veya alanında uzman bir rehbere 
ve hatta stratejilere...  

İşte size hayatınızı değiştirecek ve ataletten 
ebediyete kadar kurtulacağınız stratejiyi paylaşı-
yorum; 5 saniye kuralı! 

Bu kuralın yaratıcısı yazar, girişimci ve ödüllü 
televizyon spikeri Mel Robbins’tir. Kendisi 2008 
yılında işsiz ve bundan dolayı parasız kaldığı sı-
rada, kocasının bir restorana yatırım yapması 
kısa süreli bir umut olsa da eşinin de iflas bayra-
ğını çekmesi karanlık zamanlarını pekiştirmişti. 
Artık yapacak hiçbir şeyin olmadığına inanan, 
evinden dışarı adım atmayan, hayata küsmüş mil-
yonlarca kimseden biriydi O da. 

Ta ki o reklam filmine rastlayana dek!  
5, 4, 3, 2, 1 
Ateş! 
Gördüğü uzaya fırlatılan bir füze, duyduğu ise 

bu fırlatmanın geriye sayımıydı. Uyumadan 
hemen önce kulaklarında aynı ses yankılanıyordu: 
5, 4, 3, 2, 1. Ateş! 

Sabah, alarmın sesine uyandığında yine saati 
öteleyecek, yine biraz daha uyumak isteyecek, 
kahvaltısına geç bir vakitte oturacak sonra yine 
televizyonun başında zaman geçirecekti. Hayır, bu 
defa böyle olmadı. İlk defa saati ötelemiyordu. 
Gözlerini açtığında bir an durdu ve saymaya baş-
ladı: 5, 4, 3, 2, 1 ve kalkış! 

İşte bu! dedi. Hareket! Değişim için önce kendi 
gezegeninin dışına çıkmalı, aklının uzayına doğru 
yol almalıydı. Bir sonraki gün de böyle uyandı. 
Bir sonraki gün de… Ve diğer günler de… Üstelik 
sadece sabahları değil, yaşamsal bir uyanışın da 
sesiydi bu ayağa kalkış. Artık enerjisi olmadığını 
hissettiği işler için dahi beşten geriye sayıyor ve 
sonuç olumlu oluyordu. Her gün bir hedef belirli-
yor ve bu amaç doğrultusunda böyle harekete ge-
çiyor, yakınlarına da bunu anlatıyordu. Olağan bir 
davranış halini alan bu yönetim yeni bir ismi de 
vardı:  

*** 
5 Saniye Kuralı. 
Peki, bu işin bilimsel tarafı nedir? 
Geriye doğru saymak, ilkin beynimizi durmaya, 

ardından kendimize bakmaya ve bizi hedefimize 
odaklanmaya yöneltiyor. Böyle yapıldığında bilin-
cimiz ataletin, korkunun, olumsuz şüphelerin, 
öfke ya da herhangi farklı negatif güçlü bir duy-
gunun etkisinde kalmadan karar verebiliyor.  

Araştırmalara göre kararlarımız arasında beş 
saniyelik bir boşluk oluyor. O beş saniyede karar 
vermeyi beklemeden kontrolü elimize alırsak eğer 
işlerimiz ve dolayısıyla hayatınızda büyük deği-
şimler gerçekleşiyor.  

Harvard profesörü Gerald Zaltman, kararları-
mızın %95’ini mantık ve rasyonel düşünce ile 
değil, duygularımızla aldığımızı, bir eylem hak-
kında nasıl hissediyorsak kararlarımızın da buna 
göre şekillendiğini söylüyor. Mel Robbins de bu 
durumun farkına varmış ve yaşamını dönüştür-
düğü 5 Saniye Kuralı’nın bir de kitabını yazdı. Siz 
de kendinizi ödüllendirmeleriniz listesine bu kitabı 
ekleyebilir ve şimdi harekete geçebilirsiniz. 

Engellerinizi ortadan kaldırmanız tek bir 
kıvılcımla mümkün.  

Bir an durun ve geriye doğru saymaya başla-
yın. 5, 4, 3, 2, 1 ve kendinizi olmak istediğiniz 
kişiye doğru ateşleyin!  

Şimdi! 
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Ziya Şakir YILMAZ
HAYATTAN NOTLAR

Ataletten kurtulmanın 
sekiz adımı (2)

İŞÇİLER, çalışma koşul-
larındaki zorlukları ve 
baskıları aktarırken 

Atay, “Ülkenin dört bir yanında 
AKP’nin ve bizatihi Erdoğan’ın 
kurduğu bu sermaye sisteminin 
köleleştirdiği, yok saydığı, bir tane 
ekmeğe muhtaç ettiği -ki o ekmeği 
alabilmek için gittikleri halk ekmek 
büfelerini de kaldırdıklarını görü-
yoruz- bu halkın gereken cevabı, 
gerekirse atacak tokadı da var. 
Bundan emin olsunlar” dedi.  
Yüksek Hakem Heyeti’nin enflas-
yonun altında zam kararı verme-
sine de tepki gösteren Atay, 
“Enflasyonun sadece TÜİK’in ve-
rilerine göre yüzde 14 olduğu bir 
dönemde, ki bu verilerin gerçek 
olup olmadığı da tartışmalıdır,  as-
gari ücretin brüt 3 bin 100 lira ol-
duğu dönemde sadece 100 lira 

fazla alıyorsunuz. Ama iş veren 
‘asgari ücretin üzerinde çalıştırıyo-
ruz’ diye propaganda da yapıyor. 
Bizim bu insanlara söyleyeceğimiz 

şu: Mehmet Cengiz gelsin, 3 bin 
200 lirayla nasıl  yaşanır herkese 
göstersin, biz de susalım" şeklinde 
konuştu. 

TiP’li Barış Atay  
işçilerle görüştü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Barış Atay, BEDAŞ’ta 
toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde  

5 zam kararı veren Yüksek Hakem Heyeti (YHK) kararını protesto eden işçilerle bir araya geldi 

SEHIT TOPRAK 
UGURLANDI
I rak'ın kuzeyinde yürütülen 

Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 
Kalyanu Dağı bölgesinde heli-

kopterden iniş sırasında düşme sonucu 
yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova 
Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamayarak 
şehit düşen Sözleşmeli Er Müslüm 
Toprak için ikindi vakti Ataköy 5. Kısım 
Ömer Duruk Camii'nde tören 
düzenlendi.  

Bayrağa sarıldı 

Törene şehidin yakınları, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, TBMM Başkanvekili Celal 

Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. 
Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avse-
ver, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral 
Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe de katıldı. Cenaze töreninde 
şehidin annesi Latife Toprak, kardeşleri 
Remzi Toprak, İhsan Toprak, Murat 
Toprak, Bayram Toprak, Behiye Toprak 
ve Tuğba Toprak güçlükle ayakta 
durdu. Anne Latife Toprak şehidin 
Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarıldı. 

Namazı Maşalı kıldırdı 

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Milli Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli çelenk gönderdi. Şehidin cenaze 
namazını İstanbul İl Müftüsü Mehmet 
Emin Maşalı kıldırdı.  
Cenaze namazının ardından şehit 
Müslüm Toprak'ın naaşı cenaze ara-
cına konuldu. Şehidin annesi Latife 
Toprak cenaze aracının ardından güç-
lükle ayakta dururken şehit oğluna el 
salladı. Müslüm Toprak Edirnekapı 
Kara Şehitliği'ne defnedildi. DHA 

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatında şehit olan 25 yaşındaki  
sözleşmeli Er Müslüm Toprak Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde ikindi namazı 
sonrası düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 

annesi Latife Toprak oğlunun tabutunun ardından el salladı

Proje alanı çöplük oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) özel 
destekçisi olduğu, iştiraklerinden Kültür AŞ’nin ise 
ana sponsorları arasında yer aldığı Refik Ana-
dol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi,  19 Mart 
– 26 Nisan tarihleri arasında Plevneli Dolapde-
re’de sanatseverlerle buluştu. Pandemi koşulla-
rında limitli sayıda ziyaretçi ağırlanan serginin 

kapısında kapanış gününe kadar uzun kuyruklar 
oluştu. İBB ve KÜLTÜR AŞ’nin destekleriyle sanat-
severlerle ücretsiz buluşması sağlanan serginin 
hem daha çok İstanbullu hem de Türkiye genelin-
deki sanatseverler tarafından deneyimlenebilmesi  
için yeni bir çalışma yapıldı. KÜLTÜR AŞ’nin Kül-
tür.İstanbul YouTube hesabında “360 Derece Sergi 
Turu” ve “Tam Sergi Turu” başlıklarında iki özel 
video yayınlanarak, sergi sanal gezi ile görmek 
isteyen herkesin ziyaretine açıldı. 

ATAŞEHİR Belediye Başkanı Battal  
İlgezdi'nin 2014 yerel seçimlerinde 
vaat ettiği en büyük vizyon projesi 
olan Atapark projesinin yapılacağı 
alan hafriyat yığını ve çöp atıkları  
ile doldu.  
Çevredeki lüks konutlarda yaşayan 
vatandaşlar bu duruma tepki gös-
terdi. Büyük bir kent parkı yapılacağı 
açıklanan proje alanı yanında bulu-
nan 33 katlı Trendist konutlarında ya-
şayanlar, alanın ortasından geçen 
derenin yaz aylarında koku yaydığını 

ve yasak olmasına rağmen bölgeye 
hafriyat döküldüğünü belirtti. Yılan 
hikayesine dönen, Atapark Projesinin 
ihalesinin 28 Haziran 2016 tarihinde 
gerçekleşeceği duyurulmuş, işin be-
deli 58 milyon 560 bin 487 TL olarak 
belirlenmişti. 106 bin 569 metrekare-
lik alan üzerinde inşa edileceği açıkla-
nan kent parkında botanik bahçeleri, 
kelebek adası, akvaryum, göletler, şe-
laleler, seyir terasları, etkinlik ve din-
lenme alanları yer alacağı 
açıklanmıştı. ERKAN SARIKAYA 

Türkiye ile buluşuyor
İBB’nin özel desteğiyle İstanbullularla buluşan Refik Ana-
dol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, YouTube’da tüm 
Türkiye ile buluşuyor. Serginin ana sponsorlarından KÜL-
TÜR AŞ, online platform üzerinden 15 gün boyunca kolek-

siyondaki tüm eserleri deneyimleme imkanı sunuyor

Sözleşmeli Er 
Müslüm Toprak 
için ikindi vakti 
Ataköy 5. Kısım 
Ömer Duruk  
Camii'nde tören 
düzenlendi.  



10 2 MAYIS 2021 PAZAR www.gazetedamga.com.tr

Y ARIM çeyrek derken adı tam olan bir kapanma
ülke genelinde başladı. Hani derler ya zararın ne-
resinden dönülse kardır. Televizyon kanallarına

ayrı ayrı bakıyorum da. Bu tam kapanma değil.17 gün-
lük bayram tatili. Bu konuda "Aslında başka çare
yoktu. Çünkü, gerçekten vaka sayılarındaki düzey ve
aşılama oranlarımıza baktığınızda bu şekilde devam et-
seydik, önlemleri artırmasaydık, sonunda dördüncü
artış dönemiyle karşı karşıya kalacaktık" diyen Ceyhan,
ne kadar da haklı çıktı. "Bu 'tam kapanma' terimi değil.
Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olacaktır.
Tam kapanma deyince; toplumu ekonomik ve sosyal
açıdan tam olarak kapatmak anlamına gelir. Hiçbir iş-
yerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çık-
madığı, sadece günlük ihtiyaçlar için, karne-belge
vererek sadece oraya gidip dönüldüğünü denetleyerek
uygulanan kapanmadır, tam kapanma... Birde Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın Tam Kapanma" sözüne karşilık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Tam kapanma" demiyor,
"Sıkılaştırılmış tedbir" diyor. Dakika bir gol bir. Elbet
aklın yolu da bir. Sokaklara araç, yollar sahiller insan,
Metrobüsler lebalep çalışanlarla doluyken Tam ka-
panma demek abesle iştigaldir.Bunu hep söylüyorduk,
bunu Çin'in dışında herhangi bir ülke uygulayamadı.
Çünkü orada çok antidemokratik yollarla, kapıları dışa-
rıdan tahtalardan çivilemek gibi uygulamalar oldu.Tabi
kimi ülkeler, Covid-19’a karşı başarıyla mücadele edip
vakalarını en aza düşürürken, kimileri de sıfırladı. Bun-
lardan biri de Türkmenistan...Çünkü devlet, basın-yayın
organlarına, Koronavirüs kelimesini kullanma yasağı
getirdi; dolayısıyla vaka ve ölüm sayısı “resmen” sıfır.
Bunlar değişik örnekler. Bizim yöntemler belli zaten bi-
liyorsunuz.Salgın dalgalanmalar şeklinde seyrettiği için
vaka sayılarının bir miktar düştüğü döneme sevinip
kendimizi rahatlatarak değil tam tersine bir sonraki
dalgaya hazırlıkla ve onun mümkün olduğu kadar az
zarar verici bir şekilde geçmesi için hazırlıkla geçirme-
liyiz. Bilim Kurulu rehberlerinin mutant virüse göre ye-
niden revize etmeli. Eksiklerimiz tamamlanmalı"
ifadelerini kullanan Ceyhan, "Bu arada da Sağlık Ba-
kanlığı bulabildiği kadar aşı bulacak ve bu aşılanma
oranlarını yükseltmek durumundayız" diye konuştu. Şu
anda alınacak kararların etkisini göreceğiz.

Herkes işinde gücünde!

Bu da o örnek gibi. Mehmet Ceyhan hocamız, “bu tam
kapanma falan değil” dediği zaman tüm ülke linç etti
adamı. Bugün görüyoruz, herkes işe gidiyor, metrobüs-
ler tıklım tıklım, caddeler dolu, her yerde trafik var.
Böyle biter mi pandemi?.Bu Nasıl Kapanmak?  Kapa-
narak salgını bitirebilen ülke yok. Kapanıp hızlı aşı ile
çok yol alan ülkeler var. Kapandık ama anlaşılan hızlı
aşı yapamayacağız. 17 mayısta kaldığımız yerden
devam etmemek için tüm kurallara tam uymalıyız.

Covidler göçü başladı

“Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu ted-
birleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin
yararı yoktur. Aşılananların sokağa çıkmasının yasak ol-
duğu, aşılanmayanların işe gideceği tam kapanma (!)
başladı Nereler kapalı, nereler açık diye sormayın.
Ödeme yapacağınız yerler açık, para kazanacağınız yer-
ler kapalı. Konu anlaşıldı mı?  Adı tam kapanma. “Her
toplum layık olduğu şekilde yönetilir.” sözü geldi ak-
lıma. Espri yapılmış Covidler göçü diye maalesef ger-
çekten öyle olmuş. Bakın birde böyle isterseniz; banka

açık, market açık, manav kasap balıkçı açık, tatlıcı don-
durmacı mezeci açık, kafe satış yapıyor, restoran paket
satışı yapıyor, mandıra açık, şarküteri açık, berber ka-
palı, demek berberin başının altından çıkıyormuş her
şey!Aslında bu tam ka-pa-na-ma-ma.Bakın her halü-
karda vaka sayısını azaltacaktır. Bu yönden de bakmak
gerekir.Mesele evde kalmak değil; gerçekten bir faydası
olacak olsa, bu kısıtlamalar gerçekten eşit uygulanıyor
olsa sıkar dişimizi otururuz evde; hepimiz bunun bitme-
sini bekliyoruz. Ama okulları kapatıp camide toplu
namaz kıldırıyorsunuz; böyle salgın mı yönetilir? Millet
sahillere akın etti. Önce oarada sonra dönünce kentle-
rinde bu virüsü yayacaklar. Hindistan muatntı gelid diye
açıklama yapıyor Bakan Koca. Burdan sorayım. Ya
vaka sayısı Mayısın17 sinden sonra 100 binlere çıkarsa
neyinizi kapatmayı düşünüyorsunuz ?

Sorumlusu kim?

Tarih tekerrür etmez inşallah daha kötü olacak gibi ge-
liyor.simdi büyük şehirlerdeki virüsler Anadoluya daha
da yayılacak ,büyük şehirler zaten durum içler acısı ve
17 mayıs dönüşlerle dahada sarsılacak TSUNAMİ ola-
cak gibi ben açıkçası sonumuzu pekde iyi görmüyorum.
Şimdi içinde bulunduğumuz durum, lebalep kongre ya-
panların, toplu cenaze törenlerine katılanların Sorum-
suzluğunun bedelini yine milletin ödemesinden başa bir
şey değildir.Hiçbir sosyal destek yok. Elektrik, su gibi
giderleri nasıl karşılanacak bu insanların?Birde ka-
panma da sadece küçük esnaf ve günlük iş ve işçilere.
Onun dışında tüm sektörler işinin başında. Camiye bile
gidip cemaatle namazını kilabiliyorsun. Üstüne bir de
Hindistan varyantini da tüm Türkiye'ye yaydik mı Çar-
şamba gününden  itibaren. Kesinlikle yaydık. Aşı zaten
yok. Ne bu şimdi?.Prof. Dr. Ceyhan tam kapanma ka-
rarı sonrası İstanbul'dan diğer şehirlere yapılan yoğun
seyahatin vaka sayılarını artıracağını vurguladı. Oto-
garlardaki işte insanların tıklım tıklım. Bu görüntülerle
seyahat yasağından elde etmek istediğimiz faydayı
zaten kaybettik. Tatil yöreleri zaten bir vaka artışıyla
karşılaşacak.

Dördüncü dalga mı o da ne!

Bilim adamları tam kapanma bittiğinde iller arası geri
dönüşlerin kademeli olarak yapılması gerektiğinin altını
çizdi:" Bir güne iki güne bunların dönüşlerini sığdırırsak
kesin benzer tablolarla karşılaşacağız zaten. Yoksa aynı
görüntülerle dediğim gibi boşuna 17 gün eve kapanmış
oluruz başka bir şeye yaramaz" Mehmet Ceyhan, 17
gün sonra kısıtlamaların birden bire kaldırılmaması ge-
rektiğini belirtti : Mesela martın başında yaptığımız
gibi birden bire okulları açıp, esnafın iş yerlerini açıp

hepsini birden 18'inde yaparsak eğer hiç şüpheniz olma-
sın daha büyük bir dördüncü dalga yaşayabiliriz çünkü
aşılama oranlarımız çok düşük henüz.Kapanmaya iliş-
kin genelgeyi okudum .“Bazı” ( hep aynı bazı) kesimler
kapanmış. Bundan büyük bir yarar beklenilmez, biraz
yarar beklenilir. Geç kalınmış ve eksik bir kapanma
İdeal, korumalı, etkili  bir kapanma değil. Başka ülke-
lerin açılırken yaptıklarını biz kapanırken
yapıyoruz.İniltere'de şimdi yaptıklarımız-ilk açılmada,
2 hafta önce yaptıklarımız açılmanın ilerleyen dönemle-
rinde yapıldı. Yüzde 100 kapanma salgını 28 günde bi-
tirebilir. Bu oran düştükçe salgın uzar. Daha uzun,
artan maliyetli kapanmalar gerekir. 17 gün yarım ka-
panmanın epidemiyolojik temeli yok. AKP turizmi kur-
tarmaya bakıyor. Yine irrasyonel. Sosyal
destek+aşı+sürveyans kaçınılmaz. AKP ülkeyi tüketi-
yor. AKP usulü sözde kapanmadır bu. Bir sene önceki
kısıtlamalar bugünkü tam kapanmadan daha sıkıydı
sanki. Nisan kabusumuz oldu. Bu kabustan böylesi ko-
layına kurtulmamız oalanaklı değildir. Herkes aklını
başına devşirmelidir. Kurallara sıkıca uymalıdır.

Yüzde 61 sokakta 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine top-
lantısında "tam kapanma" diyerek duyurduğu yeni ya-
sakların ilk günü hareketli geçti. Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin
(DİSK-AR) raporuna göre, işçilerin yüzde 61'i tam ka-
panmadan muaf, yüzde 22'si kısmen muaf sektörlerde
faaliyet gösteriyor. Kısıtlamanın ilk sabahı işçiler iş yer-
lerine gitmeye çalışıyor. 17 günlük yeni kısıtlamalar sü-
resi nedeniyle seferlerini düzenleyen Metro İstanbul, o
kadar ki Tam kapanma nedeniyle yaşanan yoğunluktan
ek seferler koydu! Metro İstanbul'un Twitter'daki hesa-
bından paylaşılan bilgi notunda, "Hatlarımızda yaşanan
yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek
seferler düzenlenmektedir" ifadelerine yer verildi. Polis
kontrol noktalarında trafiğin tek şeride inmesi nede-
niyle köprü girişlerinde ve bazı önemli noktalarda trafik
oluştu. Sosyal medyada birçok kişi duruma tepki gös-
terdi.

Hiçbir şey anlamadım

Perşembe akşamı 19’dan itibaren ‘tam kapanma’ ola-
cak deniyor ama ben bu nasıl bir ‘tam’ kapanma, hiç
anlamadım.. Kime sorsam "Bizim iznimiz var" ya da
"Biz kapsam dışıyız" diyor. Tüm imalathaneler açık.
Fabrikalar açık. Sadece ilaç ya da gıda değil ayakka-
bıdan, kozmetiğe her türlü üretim kesintisiz sürüyor.
İnşaatlar da öyle. Benim buna itirazım yok, eğer eko-
nominin çarklarının dönmesi için bu zorunluysa yapıl-

malı ama ismine de ‘tam kapanma’ denmemeli…
Tüm işçiler ve üretim zinciri çalışanları işbaşı 
yapmaya devam edecek.

Milyonlar sokaklarda

Muhasebeciler, yarış atı antrenörleri, haşere ve zararlı bö-
ceklere karşı ilaçlama yapan şirketlerin görevlileri de çalı-
şıyor. Estetik merkezleri bile kendilerini sağlık kuruluşları
kapsamına sokuyorlar ve çoğu açık. Kısacası kapanan
yalnızca esnaf. Yani eve hapsedilen ve maalesef artık rutin
hale gelen çocuklar ve 65 yaş üzerine bir de esnaf ve
kamu görevlilerinin önemli bir kısmı eklendi. Değişen bu.
Özetle maaşla çalışan aylık düzenli gelirini temin edece-
ğine göre olan yine esnaf ve küçük-orta boylu işletmelere
olacak.

Böyle ‘tam kapanma’ olur mu?

Bu koşullar altında eve kapatılan esnaf ne yapacak? Fi-
nansal bir rahatlatma adımının da bu kapanmayla bera-
ber gelmesi, dün yazdığım gibi tüm kredi borçlarının
otomatik olarak ertelenmesi gerekmez mi? Tam kapanma
gıda ve ilaç dışındaki alanların kapanması demek. Per-
şembe akşamından itibaren uygulanacak olan kısmi ka-
panmanın kapsamının genişlemesinden ibaret.Bence bu
şekilde uzun istisna listeleri ile yalnızca süreç uzuyor. Ka-
panacaksak hakikaten kapanalım ve bu kabustan bir an
önce kurtulalım.

Haşere şirketi muaf okullar kapalı

İşin acı yanı şu: Bu ülkede okulların özellikle ilkokulların
pandemi sürecinde son kapanması gereken yerler oldu-
ğunu bir türlü anlatamadık. Bütün itibarlı uluslararası
kuruluşların raporlarını hatırlattık, bilimsel verileri or-
taya koyduk ama sonuç değişmedi.Hakkını yemeyelim,
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dünyayı takip eden iyi
bir eğitimci. Tek başına ciddi bir mücadele verdi ama ol-
madı. Kimsenin önceliği çocuklar değil… Bırakın ilkokul-
ları bu kez kreşleri bile kapattılar! 18 günlük kısıtlama
detaylarına bakıyorum, birçok iş kolu bir ucundan istisna
listesine girmiş, at yarışı antrenörlerinin, haşere ilaçlama
şirketlerinin bile çalışmalarına ara verilmemesi gerektiği
düşünülmüş ama okullar 43 listelik istisna listesine gir-
meyi başaramamış.Halbuki tüm gelişmiş ülkelerde okul-
lar ilk 10’a giriyor.. Bizd yok.Büyük bir hayal kırıklığı
içindeyim. Maalesef geldiğimiz noktada artık şunu söyle-
mem gerekiyor: okullar pandemide güvensiz olduğu için
değil önemsiz görüldüğü için kapalı tutuluyor.Kimsenin
önceliği bu ülkenin gelecek kuşakları olan çocuklarımız
değil.Yarış atlarının bile antrenman yapmalarının elzem
olduğu düşünülüyor ama çocukların 15 aydır evde hapsol-
masını iktidarından muhalefetine kimse umursamıyor

BU KAPANMA DEĞİL
17 GÜNLÜK TATİL
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Kısıtlamadan muaf işyerleri listesinde araç muayene istasyon-
ları da yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması varsa, araçla markete,
bakkala gitmek yasaksa araç muayenesine gitmek neden serbest?
Öte yandan işyerleri, dükkanlar kapalı ama muhasebeciler, mali
müşavirler görev başında. Kamu görevlileri ve banka çalışanları
uzaktan çalışabiliyorken muhasebeciler niçin çalışamıyor? Bugüne
kadar İngiliz, Güney Afrika veya Brezilya mutantlarına yönelik bir
verimiz vardı.Ancak Sağlık Bakanı Koca’nın açıklaması ile ilk kez
İstanbul’da karşımıza çıkan Hindistan mutantı hakkında çok veri
yok. Hindistan’ı kasıp kavuran, birçok kişinin ölümüne yol açan bu
yeni mutant nasıl bir etki yaratıyor? Bilm adamalrının konuyla il-
gili aktardıklarına göre Hindistan mutant virüsü çok hızlı yayılan

İngiliz ile antikor ve aşılardan kaçma, dolayısıyla öldürücü özelliği
çok daha yüksek olan Güney Afrika mutantlarının birleşiminden
oluşuyor.Yani çok korkulan, mutantın mutantı denilen durum…
Hem çok hızlı hem de antikordan kaçıp hücreye tutunma yetisi
yüksek olduğu için hasta yapma gücü, dolayısıyla öldürücülüğü
yüksek… Bununla başa çıkmak için şu an elde bulunan aşılar da
yüksek oranlı bir fonksiyon göstermiyor. Virüsü en iyi tanıyan Prof.
Dr. Mustafa Hasöksüz, Hindistan varyantının ilk kez ortaya çıkan
Vuhan virüsünden kendini farklılaştırdığı için antikordan kaçabil-
diğini, o nedenle daha fazla sayıda veya hızda hücreye girme yetisi
kazandığını belirtti. Aşı üzerine çalışan bilim insanlarına göre el-
deki Sinovac veya Biontech aşıları etkili oluyor.

ARAÇ YASAK MUAYENE İSTASYONU AÇIK

Aşılar Hindistan mutantına karşı tam koruma
sağlamıyor.Verdikleri örnek durumu özetlemeye
yeterli:“Aşılar, Vuhan’da ortaya çıkan ve o kap-
samda laboratuvar ortamında mutasyona uğra-
ması muhtemel yapılarına göre üretildi. Ancak
hızı yüksek İngiliz mutantı ile aşıdan kaçmayı ba-
şardığı için güçlü olan Güney Afrika mutantı bu-
luştu ve yeni bir yapı ortaya çıkardı. Mutantın
mutantı ortaya çıktı. Aşıdan, antikordan kaçma
becerisini arttırdı.”Biraz daha açmalarını istedim,
hemen hepsinin örneği de benzer oldu: Vuhan’da
görülen ilk virüsün bin tanesinden 300’ü insan vü-
cuduna girme başarısı gösteriyordu. Aşı ile vücut

direncini arttırdığınızda bunun 500 kadarını en-
gelleme başarısı elde ediyordunuz. Dolayısıyla 300
sizin için yenebilecek miktardı.- İngiliz mutantı
çok hızlı Güney Afrika da S proteinleri şekil değiş-
tirip Vuhan’dan farklılaştığı için antikoru aşabili-
yor. Çünkü şekli farklılaştığı, üniforma modeli
değiştiği için, ona karşı savaşacak aşı, dolayısıyla
antikor artık onu düşman askeri olarak görmüyor.
Bu durumda bin tane virüsten 800-900’ü giriş ya-
pabiliyor. Bunu tanıma durumunda bile bin tane-
den 500’ünü engelleme yetisine sahip olduğu için,
geriye kalan 300-400 virüs hücreye giriyor ve
hasta ediyor. Bunu engellemenin yolu mevcut aşı-
ların Hindistan mutantına göre yeniden düzenlen-
mesi. Yani üniformasını, yani kıyafetini değiştiren
virüse göre yeniden tanımlama yapılması gereki-

yor. Özellikle mRNA aşılarında bu kaçınılmaz olu-
yor.Nitekim, birçok aşı İngiliz mutantı çıktığında
buna uygun hale getirmek için kolları sıvamış ve
üç ay içinde bunu düzenleyebileceklerini açıkla-
mıştı. Sonrasında yapılan çalışmalarla aşıların İn-
giliz mutantına karşı da etkili olduğu açıklanmıştı.
Aşıların enfeksiyon kapanları yoğun bakıma yatır-
mayacak kadar koruduğu belirtilmişti. Ancak mu-
tantın mutantında durumun hiç de iç açıcı
olmadığını belirttiler. Görünen o ki, İstanbul’da 5
kişide görülen Hindistan mutantı şu an için ciddi
bir sorun teşkil ediyor. Unutulmasın ki İngiliz mu-
tantı ilk girdiğinde de çok az sayıda kişide gö-
rülmüştü. Bugün ise Türkiye’nin en baskın virüsü
haline geldi. Umarım Hindistan mutantı için de bu
durum söz konusu olmaz... 

Yurttaşların; hafta sonları aileleri, arkadaşlarıyla bir araya
gelip, hafta sonunu birlikte geçirdiğine dikkat çeken Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 'tam kapan-
ma'daki kilit noktanın bu süreyi çekirdek aile ile geçirmek ol-
duğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı "tam kapanma" sürecine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlhan, bu süreçte seyahat
kısıtlaması olacağını, otellerde yapılacak rezervasyonların
buna dahil edileceğini, yüz yüze eğitime ara verileceğini, teda-
rik, sağlık, güvenlik ve gıda sektörü dışındaki sektörlerin ka-
panacağını, kamuda esnek çalışmaya geçileceğini ve kafeler

ile restoranların paket servis hizmeti vereceğini hatırlatarak,
bu şekilde, vaka sayısı ile ağır hasta ve vefat sayılarının azal-
masının amaçlandığını belirtti. Vaka artış hızında geçen hafta
bir azalma eğilimi olduğuna işaret eden Sağlık Bakanlığı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi
İlhan, "Vaka artış hızındaki azalma, doğal olarak birkaç gün
sonra vakalarda azalmaya da sebep oldu. Umut ediyoruz,
biraz daha ilerleyen günlerde ağır hasta ve vefat sayısına da
yansıyacak. Hepimiz görüyoruz iyileşen hasta sayısı da artı-
yor" dedi. İlhan, ağır hasta ile vefat sayısının ise hemen değiş-
mediğini, çünkü kişinin bir anda ağır hasta tanısı almadığını

veya hemen hayatını kaybetmediğini belirterek, "İnşallah va-
kaların 30 binli rakamlara gelmesiyle, bir süre sonra ağır
hastalar da daha aşağı doğru yönelecek ve vefat sayısı da
azalacaktır. Süreçten tam da beklentimiz bu şekilde." diye ko-
nuştu."Umutlu olmalıyız fakat mücadeleyi bırakmamalıyız"
diye konuştu.  Öte yandan, 20 milyondan fazla yurttaşın aşı-
landığını, bunların 10 milyon kadarının ikinci dozu olduğunu
aktaran İlhan, Türkiye'nin aşılama hedefinde yaklaşık 60 mil-
yon yurttaşın yer aldığını, eğer aşılamada bir tedarik sıkıntısı
olmazsa ilerleyen günlerde salgınla mücadelede daha iyi bir
noktaya gelinebileceğini vurguladı. 

MUTANTIN MUTANTI

KAPANMADAKİ 
ÖNEMLİ 

NOKTALAR
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afganİstan'da konuşlu ABD
ve NATO silahlı kuvvetleri,
bugün itibarıyla resmen çekil-

meye başladı. Halen ülkede bulunan, sayı-
ları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu
tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7
bin NATO askeri personeli, bugünden iti-
baren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yap-
tığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme süreci-
nin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin
yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm as-
keri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıkla-
mıştı. Savunma Bakanlığından yapılan
açıklamada, çekilme sürecinin son bir yılda
ülkedeki küçük askeri üslerin kapatılma-

sıyla başladığını belirterek Biden'ın kararı-
nın ardından hazırlıkların hızlandırıldığı
belirtildi. Açıklamada, bugüne dek yal-
nızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiği
kaydedildi. ABD ve NATO müttefikleri, 11
Eylül saldırılarının sorumlusu olarak görü-
len El Kaide örgütü militanlarının sakla-
dığı ve koruduğu gerekçesiyle 7 Ekim

2001'de Afganistan'ı işgal etmişti.ABD'nin
Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın
Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahmin-
lere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon
dolardan fazla para harcandı. ABD'den 2
bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının
yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli
de hayatını kaybetti.

İran: Şüpheli
2 devlet var

Cİhangİrİ, "entekhab.ir" haber si-
tesinin sosyal medya kanalına
konuk olarak, katılımcıların ülkenin

gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Dışiş-
leri Bakanı Zarif'in Devrim Muhafızları Or-
dusu ile eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajının Vi-
yana'da sürdürülen "hayati" nükleer görüş-
meler sırasında sızdırılmasına dikkati çeken
Cihangiri, "Yaptırımların ve baskının kaldırıl-
ması konusunda hassas ve tarihi günlerden
geçiyoruz. Tam da bu günlerde Sayın Za-
rif'in yayımlanmaması gereken ses kaydının
yayımlandığını gördük." dedi. Konunun
"ulusal güvenlik" meselesi olduğunu ifade
eden Cihangiri, "Sayın Cumhurbaşkanı
(Hasan Ruhani), İstihbarat Bakanlığına me-
selenin takibi için kesin talimat verdi. Onlar
bu kaydın Suud medyasına nasıl ulaştığını
dikkatle araştıracaktır." dedi. Cihangiri, rö-
portajı kimin sızdırmış olabileceğine dair so-
ruya ise, "Bu ses kaydı meselesinin ardında
İsrail-Suud komplosu olduğuna inanıyo-
rum." diye yanıt verdi.

Mafyanın eline düşerler

Öte yandan 18 Haziran'da yapılması planla-
nan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan Cihangiri, hal-
kın seçimlere katılımının önemine işaret etti.
Cihangiri, "Vatandaşlar sandıklara gitmezse
şehir mafyanın eline düşecektir. İşlerin düzel-
mesi için oy vermekten başka yolumuz yok.
Milletin oyuna değer vermeyenlerin milletin
oyu adına zafer kazanmasına izin vermeme-
liyiz." ifadelerini kullandı. 

Ses kaydı ülke gündemine oturdu

Dışişleri Bakanı Zarif'in mart ayında gaze-
teci Said Leylaz ile yaptığı ve yayımlanma-
dan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı
sızdırılarak, 25 Nisan'da Suudi Arabistan'ın
finanse ettiği iddia edilen Londra merkezli
Iran International televizyonu tarafından ya-
yımlanmıştı. Zarif, söz konusu röportajında
Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi
dış politikaya müdahaleyle suçlamış ve Rus-
ya'yı 2015'te imzalanan nükleer anlaşma ön-
cesi görüşmeleri baltalamaya çalışmakla
itham etmişti. Zarif'in röportajdaki ifadeleri
ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepki-
sini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı. Lon-
dra'dan Farsça yayın yapan Iran
International televizyon kanalı 2017'de ku-
ruldu. Ekim 2018'de İngiltere'nin Guardian
gazetesi, kanalın Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman ile yakın iliş-
kisi bulanan bir Suudi iş adamına ait gizli bir
offshore hesabı aracılığıyla fonlandığını ve
kanalın yayın hayatına başlarken Suudiler-
den 250 milyon dolar finansal destek aldığını
iddia etmişti. Iran International televizyonu
ise Kasım 2018'de yaptığı açıklamada, Riyad
yönetimiyle bağlantılı olduklarına dair ha-
berleri yalanlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı
İshak Cihangiri, Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif'in gizli
röportajının hükümet arşivlerinden
çalınarak sızdırılmasının arkasında İsrail
ve Suudi Arabistan'ın olabileceğini söyledi

amerİKalilar afganİstan’dan dönüyor

Brüksel’in ilişkilerin normalleşmesi için gündeme getirdiği talepler Moskova tarafından kesin olarak reddediliyor. Dola-
yısıyla AB-Rusya ilişkilerinde yakın zamanda pozitif gündeme dayalı yeni bir dönemin oluşması muhtemel görünmüyor

A vrupa Birliği (AB) liderlerinin 25-26
Mart’ta çevrimiçi olarak gerçekleş-
tirdikleri zirvede birçok konu sürün-

cemede kaldı. Rusya ile ilişkilerin akıbeti de
sürüncemede kalan konular arasında ilk sı-
ralarda yer aldı. Zirvede ikili ilişkilere dair
oldukça kısıtlı değerlendirmelerde bulunul-
ması ve ikili ilişkilerin ayrıntılı şekilde görü-
şülmesinin bir sonraki zirveye bırakılması
bu durumu doğrular nitelikte. Ancak zirve-
den hemen önce AB Konseyi Başkanı
Charles Michel’in, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşme-
sinde ilişkilerin normalleşmesi için ilettiği
talepler, aslında taraflar arasında muhte-
mel yeni bir dönemin başlangıç şartlarını
ortaya koyuyor.

AB’nin normalleşme şartları

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra
Doğu Avrupa coğrafyası NATO ve AB gibi
Batı’yı temsil eden birliklerle Rusya ara-
sında önemli güç mücadelesine sahne
oldu. 2008’de Gürcistan üzerinden kızışan
bu mücadelenin son halkasını, AB ve
NATO üzerinden Batı ile bütünleşme sin-
yalleri veren Ukrayna’daki kriz oluşturdu.
Bu dönemde Ukrayna’nın özellikle AB ile
yoğun siyasi ilişkiler kurması Rusya’yı ra-
hatsız etti. Daha sonra Ukrayna’nın doğu-
sunda başlayan ve günümüzde hâlâ
devam eden Donbas savaşı AB-Rusya iliş-
kilerini daha da gerdi. Bu süreçte Rus-
ya’nın sahadaki sert güce dayalı
hamlelerine AB’nin verebildiği tek tepki,
bazı Rus yetkililere ve kuruluşlara am-
bargo uygulamak oldu. Bu gelişmeler ışı-
ğında AB-Rusya ilişkilerinin düzelmesi için
Michel’in Putin’e aktardığı ilk şart, Minsk
Anlaşmasının kayıtsız şartsız uygulanma-
sıyla ilgili. Hatırlanacağı üzere bu anlaşma
2014’te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı’nın (AGİT) girişimleriyle savaşın taraf-
ları arasında Belarus’un Minsk kentinde
yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından
imzalanmıştı. Ukrayna’nın doğusundaki
çatışmaları durdurmaya ve bölgenin gü-
venliğini sağlamaya yönelik bir çözüm ara-
yışı olarak öne çıkan anlaşma her ne kadar
günümüze kadar beklenen başarıyı sağla-
yamamış olsa da oluşabilecek bir düzen
için hukuki bir temel teşkil etmeye devam
ediyor.

Gerilim tırmanabilir

AB’nin Rusya ile ilişkilerini düzeltmek için
öne sürdüğü ikinci talep, insan hakları ih-
lalleri ve suikastlarla ilgili. Bahis konusu
olan tartışma, 2018 yılında o dönem AB
üyesi olan İngiltere’de eski Rus ajan Sergey
Skripal ve kızı Yulia Skripal’in zehirlenmesi
ve onları zehirlemek için kullanılan madde-
nin Rusya ile özdeşleştirilen Novichok
maddesi olduğunun belirlenmesiyle başla-
mıştı. Buna benzer bir olay yakın zamanda
Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy ile ya-
şandı. Hükümete yönelik eleştirel açıkla-
maları nedeniyle çok defa gözaltına alınan
Navalnıy’ın da geçen yıl zehirlendiğinin or-

taya çıkması krizin büyümesine ve AB’nin
2020 Ekim ayında altı üst düzey Rus yetki-
lisine yönelik yaptırımlar uygulamasına yol
açtı. AB’nin ek yaptırım kararlarının uygu-
lanmasına yönelik gündeme getirdiği ha-
zırlıklara ise Rus Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, bunun AB ile ilişkileri sonlandıra-
bileceğini ifade ederek sert bir tepki gös-
terdi. Dolayısıyla bu konunun ikili
ilişkilerde gerilimi bir süre daha tırmandır-
maya devam edeceği söylenebilir.

Brüksel normalleşme peşinde

Brüksel’in ilişkileri normalleştirme yolunda
Moskova’dan üçüncü ve son talebi, AB
üyesi ülkelere Rusya merkezli yapılan siber
saldırılar ve casusluk eylemleriyle ilgili. Bu
tartışmalar aslında 2007’de Estonya’da
Sovyet döneminden kalma bir asker heyke-
linin kaldırılması sonucunda Rus bilgisa-
yar korsanlarının AB üyesi Estonya’ya
yönelik siber saldırısıyla başlamıştı. Daha
sonra 2015’te, Alman Federal Meclisi’ne
yapılan siber saldırılar sonucunda Alman
Meclisi’nin bilişim altyapısı çökmüş ve bu
saldırıların arkasında Rus Askeri İstihbarat
Servisi’nin (GRU) olduğu iddia edilmişti.
2018’de de İngiliz hükümeti, Moskova’yı
siber casusluk yürütmekle suçlamıştı. Ben-

zer bir durum ise geçtiğimiz ay AB’nin ku-
rucu üyelerinden İtalya ile Rusya arasında
yaşandı. Roma’da bazı gizli bilgilerin para
karşılığında Rusya’ya satıldığı iddiasında
bulunan İtalya, iki Rus diplomatı sınır dışı
etme kararı aldı. Bu iddialara karşın Mos-
kova hükümeti, bahsi geçen olaylarla hiç-
bir ilişkilerinin olmadığını savunsa da
Brüksel yönetimi buna ikna olmuş değil.
Nitekim bu iddiaya istinaden AB, bazı
GRU çalışanlarının AB ülkelerine girişini
yasakladı ve mal varlıklarını dondurdu.

Siber meseleler önemli

Siber saldırı ve casusluk iddialarına paralel
olarak Rusya’nın Avrupa ülkelerinde panik
yaratmak için dezenformasyon kampanya-
ları yürüttüğüne dair iddialar da gündem-
deki konular arasında yer alıyor. Burada
somut rakamlar üzerinden konuşmak ge-
rekirse, AB’nin dezenformasyonla müca-
dele için başlattığı “EUvsDisinfo” (AB
dezenformasyona karşı) projesinin 2021
Mart ayında ortaya koyduğu verilere göre,
2015’ten beri Almanya’ya yönelik 700’den,
Fransa’ya yönelik 300’den, İtalya’ya
170’ten ve İspanya’ya 40’tan fazla dezen-
formasyon kampanyası düzenlendi. Kam-
panyaların arkasındaki güç olarak da
Rusya’ya işaret ediliyor. Bu ülkelerden en
fazla saldırıya uğrayan Almanya’nın,
Rusya ile diyalog ve işbirliğini en çok savu-
nan üye ülke olması ise ilginç bir durum.
Kurumsal olarak AB’nin yanı sıra bazı üye
ülkelerin de halihazırda Rusya ile arala-
rında ciddi siyasi krizlerin devam ettiğini
gözden kaçırmamak gerekiyor. Öyle ki
2014’te ülkenin Güney Moravya bölgesin-
deki bir mühimmat deposunda meydana
gelen patlamayla bağlantılı oldukları ge-
rekçesiyle Çek hükümeti 17 Nisan 2021 ta-
rihinde 18 Rus diplomatı sınır dışı etme
kararı aldı. Bu karar adeta domino etkisi
yarattı ve AB üyesi diğer ülkelerden Es-
tonya, Letonya, Litvanya ve Slovakya,
Prag hükümetine destek amaçlı benzer ka-
rarlar aldı. Bu kararlara mukabil Moskova
yönetimi, bahsi geçen ülkelere tabi bazı
diplomatları “istenmeyen kişi” (persona
non grata) ilan etti. Böylesi aktüel olumsuz
gelişmelerden hareketle, AB ile Rusya ara-
sındaki ilişkilerin normalleşme şansının ol-
dukça düşük olduğu söylenebilir. Nitekim
bu gelişmeler devam ederken AB Dış İlişki-
ler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, 28 Nisan’da yaptığı açıkla-
mayla Rusya ile ilişkilerin her geçen gün
kötüleştiğini ve daha önce dile getirdikleri
üç talebin yerine getirilmemesi halinde,
ilişkilerin normalleşmeyeceğini ifade etti.

Rusya’nın yaklaşımı

AB-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi
adına Brüksel’in öne sürdüğü taleplere
karşılık, Moskova’nın da bazı taleplerinin
olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.
Bu doğrultuda Rusya öncelikle bir nevi
“arka bahçesi” olarak gördüğü Gürcistan
ve Ukrayna’nın ne AB ne de NATO şemsi-

yesi altında Batı’ya kaymasına izin veriyor.
Bu tavrını da sahadaki sert hamleleriyle or-
taya koymaktan çekinmiyor. Aktüel bir me-
sele olması bakımından Rusya’nın özellikle
Ukrayna’yı tarihsel bağları, enerji özelinde
ekonomik ilişkileri ve Avrupa yönünde
tampon bölge olarak görmesinden ötürü,
Batı’ya karşı kırmızı çizgisi olarak gördü-
ğünü belirtmek gerekiyor. Meseleye bu
düzlemde bakıldığında, Moskova’nın as-
lında AB ve NATO’dan kendi yakın coğ-
rafyasından uzak durmasını istediği
sonucu çıkıyor. Bunların yanında Rusya,
2014’te ilhak ettiği Kırım’ın artık kendi iç
meselesi olduğunu iddia ediyor ve gün-
deme getirilmesini istemiyor. Aynı şekilde
Donbas’ta Rus nüfusun olmasından do-
layı bölgeye “dışarıdan müdahale edilme-
mesi” gerektiğini dile getiriyor. Dolayısıyla
Rusya, AB’nin ilk talebi Minsk Antlaş-
ması’na olumsuz yanıt verirken, ikinci ve
üçüncü taleplerini ise zaten en başından
reddettiği için ortada konuşulması gereken
bir mesele görmüyor. Netice olarak tarafla-
rın, gündemdeki konularla ilgili taban ta-
bana zıt konumlarda olduklarını
söyleyebiliriz.

Zorunlu ortaklık

Buraya kadarki genel tablo itibariyle Brük-
sel ve Moskova’nın gündemdeki üç kritik
konuda taban tabana zıt pozisyonlarda ol-
duğu görülüyor. Buna rağmen ikili ilişkiler
özellikle enerji alanında devam ediyor. Bu-
rada, 2018 verilerine göre, AB’nin ham
petrol ihtiyacının yüzde 30’unu ve doğal-
gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan kar-
şılaması dikkate alınırsa, AB’nin Rusya’ya
enerji açısından bağımlı olduğu açıkça
ifade edilebilir. Hatta Litvanya, Bulgaristan
ve Macaristan gibi bazı AB üyesi ülkeler
doğalgaz ihtiyaçlarının neredeyse tama-
mını Rusya’dan karşılıyor. Bu da aslında
Moskova’nın sahadaki sert hamlelerine
Brüksel’in yeterince tepki verememesindeki
en önemli faktörlerden biri durumunda.
Enerjinin yanında AB ve Rusya’nın yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da
yakın zamanda işbirliğine yöneldiği görü-
lüyor. Bu çerçevede öncelikle AB üyesi ül-
kelerin, Rus aşısının temini konusunda
uzun bir süre ayrıştıklarını belirtmek gerek.
Örneğin Almanya, Fransa ve İtalya gibi
AB’nin kurucu ülkeleri, Rusya’dan aşı
alma konusuna uzun süre direndiler. Buna
karşın Macaristan hükümeti, Avrupa İlaç
Ajansı’nı (EMA) beklemeden Rus Sput-
nikV aşısının tedarikine başladı. Hemen
ardından Danimarka ve Avusturya da ben-
zer kararlar aldı. Ülkelerindeki aşılama
performansı beklenin altında seyreden Al-
manya ve Fransa liderleri de Mart ayındaki
zirveden hemen sonra Putin ile Rus aşısı-
nın EMA tarafından tescil edilmesi halinde
temini ve ortak üretim konularının nasıl
olabileceği üzerine görüştü. Görünen o ki
AB ülkelerinin aşı tedarikinde sorun yaşa-
ması, Rusya’ya yeni bir fırsat sunmuş 
durumda. DHA

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açık-
lamada, vaka ve can kayıplarının yanı
sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıkla-

mada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin
80 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin
390'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi. Vaka sayı-
sının 2 milyon 516 bin 157’ye çıktığı bilgisi verilen
açıklamada, 332 kişinin daha hayatını kaybetme-

siyle toplam can kaybının da 72 bin 90 olduğu
ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5
bin 421'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gör-
düğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenle-
rin sayısının ise 1 milyon 971 bin 64’e ulaştığı
bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede
yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15
milyon 961 bin 178 oldu. Açıklamada ayrıca ül-

kede 889 bin 95 kişiye aşının ilk dozunun, 211 bin
822 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 100 bin 917
doz aşı uygulandığı açıklandı. Öte yandan ülke ge-
nelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu",
74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer
aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere
giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.
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Yumuşak karın var

Sonuç olarak mevcut AB-Rusya ilişki-
lerinin son derece girift bir yapıya
sahip olduğu söylenebilir. Ancak bu
girift yapı ikili ilişkilerdeki ön plana
çıkan dinamiklerin muğlak olduğu an-
lamına gelmiyor. Bunun tersine
AB’nin Rusya’ya enerji alanında ba-
ğımlılık duyması aslında Brüksel’in yu-
muşak karnını oluşturuyor. Nitekim
Rusya’nın bu durumu bir araç olarak
kullanarak Gürcistan ve Ukrayna’da
sert adımlarını atarken AB’nin pasif
kalması önemli bir gösterge. Buna
mukabil Rusya’nın insan hakları ihlal-
leri ve yakın zamanda sert güce dayalı
attığı adımlar, sadece AB nezdinde
değil genel olarak uluslararası top-
lumla ilişkilerinin normalleşmesinin
önündeki en önemli engel olarak gö-
rülüyor. Bunların yanında Brüksel’in
üç başlık halinde gündeme getirdiği
taleplerin varlığı bile Moskova tarafın-
dan ilk günden beri reddediliyor. Dola-
yısıyla ikili ilişkilerde yakın zamanda
pozitif gündeme dayalı yeni bir döne-
min oluşması bir hayli güç duruyor.

Koronavirüs can almayi sürdürüyor

Cevad
Zarif
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CUMHURİYET Meydanı mevkisinde 
bulunan hamamın turizme kazandı-
rılması için Ulus ve Köylerine Hiz-

met Derneğince (ULUSDER) 2 yıl önce 
çalışma başlatıldı. Dernek ve hamamın varisle-
rince yapılan başvurunun ardından, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yapı için 
proje ve uygulama desteği sağlandı. 800 metre-
kare bahçe içinde 300 metrekare kapalı alana 
sahip olan hamamın restorasyonu hummalı ve 
titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. Ulus 
ve Köylerine Hizmet Derneği Başkanı Satı Lütfi 
Okçu, dernek olarak 2019'da, ilçedeki kültür en-
vanterinin çıkarılması için çalışma yaptıklarını 
söyledi. Kocagöz Hamamı'nın da bölgede 
önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden 
Okçu, Saraçoğlu İbrahim Efendi'nin ailesi için 
yaptırdığı hamamın turizme kazandırılması için 
dernek olarak hamamın şu andaki sahibi Aynur 
Küçükerciyes ile Kültür ve Turizm Bakanlığına 
başvuruda bulunduklarını anlattı. Okçu, önce 
proje, ardından uygulama yardımı sağlandığını 
aktararak, "Hamam bütün işlemleri tamamla-
narak kullanıma hazır hale geldi. Külhan, so-
yunmalık, ılıklık ve sıcaklık olarak dört 
bölümden oluşan bu tarihi hamam, ilçenin en 
önemli kültür varlıklarından biri. Restorasyonun 
190 bin lira maliyeti oldu, 120 bin lirasını  
Bakanlık, geri kalan kısmını hamamın şimdiki 
sahipleri karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
bu konuda bize çok destek verdi, kendilerine  
teşekkür ederiz." diye konuştu. 

Turizm sahası oluşturuyoruz 
İlçede bir turizm sahası oluşturmaya çalıştıkla-
rını ve söz konusu hamamı da pandemi süreci-
nin ardından ilçeye gelen yerli ve yabancı 
turistlerin hizmetine sunmak istediklerini anla-
tan Okçu, şunları kaydetti: "Bunun yanında zi-
yaretçilerin görüp gezebilmesine de imkan 
sağlayacağız. İlçemizde 4-5 tane daha konak, 
han ve tarihi değirmenlerimizin restorasyonu 
yapılacak. En önemli örneklerimizden biri bu 
hamamdı ve turizme kazandırmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. En kısa sürede kiraya verilerek 
hizmet verecek. Yine burada hamamı yaptıran 
Saraçoğlu İbrahim Efendi'ye ait bir konak,  
değirmen ve taş mağaza var. Burayı bir külliye 
olarak turizme kazandırmayı planlıyoruz.  
Desteklerinden dolayı valimize, milletvekilimize, 
kaymakamımıza, belediye başkanımıza ayrı  
ayrı teşekkür ederiz." 
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KAHRAMANMARAŞ'TA 1953'te dünyaya 
gelen ve 1973'te düzenlenen AşıkIar Yarış-
ması'nda 1. seçiIerek "Şah" unvanını alan 
sanatçının eserleri, bugüne kadar Bülent 
Ersoy, Orhan Hakalmaz, İbrahim Tatlıses, 
Bedri Ayseli, Alişan ve Bedia Akartürk gibi 
birçok ünlü tarafından seslendirildi. Henüz 
10 yaşındayken ilk şiirini "İnsanoğlu yap-
rak, ecel bir rüzgar/ Yüce hakkın emir et-
mesini bekler/Saat tamam olur, vakit olur 
dar/ Meyve ham olursa yetmesini bekler/ 
Bir bakarsın dünya döner tufana, bir ba-
karsın güneş doğar şahane/ Kazalar, dep-
remler hepsi bahane/ Azrail ömrün 
gitmesini bekler." ifadeleriyle kaleme alan 
Şahballı, ilkokul öğretmeninin kendisini 
keşfetmesinin ardından şair Hayati Vasfi 
Taşyürek ile tanışma fırsatı buldu. Yurt içi 
ve dışında birçok çalışmaya imza atan 

Şahballı, yaklaşık 40 yıllık sanat hayatında 
750'nin üzerinde şiir ve 55 plağı müzikse-
verlerle buluşturdu. 
Şahballı, yaptığı açıklamada, ilk plağını, 
sözleri Karacaoğlan'a, bestesi ise kendi-
sine ait "Garbiyeli" adlı eserle çıkardığını 
belirterek, çocukken gündüzleri Kur'an kur-
suna gittiğini, akşamları da Nimri De-
de'den saz dersleri aldığını anlattı. 

Türküler öğretmendir 

Türküleri ana sütüne benzeten usta sa-
natçı, "Türküler bizi mutlaka bir yerden bir 
yere götürür. Asker yolcu ederken, şehidi-
miz olunca ağıt yakarız. Oğlumuzu evlendi-
rirken, oyun havalarıyla neşeleniriz. 
Türküler, Türk milletinin her karesinde var-
dır. Türküler olmasaydı biz Çanakkale'yi, 
Yemen'i nereden bilecektik. Orada yaşa-

nanları milletimize nasıl anlatacaktık. O 
yüzden yeri doldurulamayan, yol gösteren 
öğretmendir türkülerimiz." dedi. Şahballı, 
türkülerin hastalıklara da en büyük tabip 
olduğunu anlatarak, "Aslında hasta yatan 
insanlara bizleri gönderseler, sazımızla te-
rapi yapsak, bir iki tane türkü söylesek, 
ayağa kalkarlar. Türküler aynı zamanda te-
rapidir. Biz türkülerimizi böyle yürekten 
söylediğimiz zaman amacına ulaşır.  
Usta malı türkülere şu anda çok değer ver-
meliyiz. Türküler bizim vazgeçilmezimiz-
dir." ifadelerini kullandı. 

Bir anda fenomen oldum 

Aşıklık geleneğinin hiçbir zaman bitmeye-
ceğine dikkati çeken Şahballı, beğeni top-
layan "Vıttırı Vızık Adamlar" şarkısıyla ilgili 
şunları kaydetti: "Bizim Ankara türküleri-
mizde 'Misket', 'Fidayda', 'Topal' gibi birçok 
eserimiz var. Efelerimizin oynadığı Zeybek 
havasında, o efe ayağını kaldırdığında 
düşmanı nasıl alt edebileceğini düşünür, 
düşmanla savaşırcasına halayını çeker. 
Ben bunları dinlediğim zaman gözyaşla-
rımı tutamam. Ankara misketini dinlerken 
bile gözlerim yaşarır. Çünkü omuzları ile 
delikanlıca oyunu oynarlar. Günümüzde ise 
bir sürü 'vıttırı vızzık' adamlar çoğaldı. Bu 
adamlar ise belden aşağı oynuyorlar. Sah-

tekar, din adına dinsizleşen, dürüstlük 
adına hırsızlaşan, vatan adına vatansızla-
şan bir sürü ufak tefek gruplar çoğaldı. 
Bunlar için 'Gençliğe yönelik bir türkü ya-
payım' dedim. Şu anda aşağı yukarı,  
7 yaş ile 25 yaş arası, 40 milyonun üze-
rinde tıklama alıyorum. 'Vıttırı Vızzık 
Adamlar'ı söyledikten sonra bir anda feno-
men oldum." Sosyal medya olmasaydı, 
bugün sesini duyurmasının oldukça zor 
olacağını dile getiren Şahballı, Türkiye'nin 
en önde gelen televizyon kanallarında 
500-600 bölümlük program yaptığını kay-
detti. Şahballı, ozanlar ve halk müziğiyle 
ilgili TRT Müzik'in varlığına değinerek, "Biz 
ulusal kanallarda program yapmak istiyo-
ruz. Orada kültürümüzü, bilgi birikimimizi 
Türk milletine sunmak istiyoruz." dedi.

Tarihi hamam  
sizi bekliyor 

BURSA'DA yaşayan Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı 
Emine Elmas, geleneksel sanatı 

yansıttığı ipekli kumaşlardan kıyafet, çanta, 
ayakkabı ve çeşitli aksesuarlar tasarlıyor. Sanatı 
öğrenme ve tanıtmakla geçen 11 yıl boyunca 
binlerce eser veren, uluslararası festivallere katı-
lan, sergiler açan, defileler düzenleyen Elmas'ın 
büyük teknelerde ebru uyguladığı kumaşlardan 
hazırladığı ceket, elbise, gömlek, şalvar, kaftan, 
kravat, fular, ayakkabı ve çantalar ilgi görüyor. 
Emine Elmas,  üç çocuk annesi olduğunu, ço-
cuklarını büyüttükten sonra çok merak ettiği 
ebru sanatını öğrenmeye karar verdiğini söyledi. 
Bursa'da 2010 yılında gittiği kursta ebru sana-
tıyla tanışma fırsatı bulduğunu belirten Elmas, 
"Ebrudan o kadar etkilendim ki beni alıp farklı 
yerlere götürdü, içinde kayboldum. Ebruda in-
sanı alıp götüren farklı bir şey, ruhani bir etkile-
şim var." dedi. Elmas, kentte iki yıllık eğitim 
sürecinin ardından bununla yetinmediğini, İs-
tanbul'da Firdevs Çalkanoğlu'ndan bir yıl eğitim 
aldığını anlattı. İbrahim Sami Özen'den de iki 
sene mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran 
Elmas, "Bir gün ben karşısına alıp 'Emine 
hanım, siz olmuşsunuz. Ebru sanatının eğiti-
mini verebilecek, gelecek nesillere aktarabilecek 
durumdasınız. Ben size icazet vermek istiyo-
rum.' dedi. Hiç bu kadar duygulanmamıştım. 
Halen hatırladığımda boğazım düğümleniyor." 
ifadelerini kullandı. 

İpekli kumaşta 
sanat var 

Sevilen pek çok türküye ses veren Türk halk müziği 
sanatçısı Orhan Hakalmaz, “Türkülerden tarihimizi, 
dinimizi, şiveleri ve yaşanmışlıkları öğreniriz.  
Ne yaşıyorsak türkü odur. Bizim konuşmamızın  
ve yaşantımızın melodiye dökülmüş halidir.” dedi

T RT Radyosu konserlerinde solist, 
korist ve bağlama sanatçısı olarak 
yer alan Orhan Hakalmaz, türkü-

lerin halk kültüründeki yerini, sanat haya-
tını ve hatıralarını anlattı. Çevrim içi 
röportajda ayrıca "Seyreyle Güzel Kudret-i 
Mevla Neler Eyler" türküsünü de sevenleri 
için seslendiren Hakalmaz, henüz 6 yaşın-
dayken eline bağlama almaya başladığını 
söyledi. Hakalmaz, spor ve sanatta çocuk-
ların yeteneğinin erken yaşta fark edilmesi 
gerektiğini vurguladı. Seslendirdiği "Kara 
Tren", "İki Keklik", "Sevilir", Yalan Dünya", 
Salın da Gel" ve "Gönlüm Ataşlara Yandı" 
gibi türküleri büyük beğeniyle dinlenilen 
usta türkücü, bir sanatçının veya sporcu-
nun ülkesini uluslararası arenada temsil 
etme fırsatı olduğuna dikkati çekerek, "Biz 
millet olarak aslında sanatla çok iç içeyiz. 
Folklor ekibi diyorlar mesela, bu halk bi-
limi demektir. Halk oyunları halk biliminin 
içindedir. Türküler keza mutfağımız, kıya-
fetlerimiz, fıkralarımız, bunların hepsi çok 
zordur. Biz gerçekten sanatçı bir milletiz. 
Çünkü bu türkülerin böyle eften püften, 
kökü olmayan, geçmişi olmayan bir mille-
tin içinden çıkması mümkün değil." ifade-
lerini kullandı. 

Kendimi bildim bileli 

Babası sayesinde Samsun'dan İstanbul'a 
gelerek konservatuvar eğitimi alma imkanı 
bulduğunu anlatan Hakalmaz, şunları 
kaydetti: "Bağlamada çaldığım ilk türküyü 
hatırlıyorum. Geçen eşyaları karıştırıyor-
duk, bir afiş geçti elime. Konser veriyorum 
ve 10 yaşımda falanım, sene 1974. Şimdi 
baktım böyle 10 yaşında bizim yeğenlerin 
çocuklarını gözümün önüne getirdim. Ben 
o yaşta sahneye çıkıp saz çalıp türkü söy-
lüyormuşum. Garip gerçekten, Allah nasip 
etti mi, kabiliyet verdi mi öyle oluyor. İlk 
çaldığım türküyü çok iyi hatırlarım. Basit 
bir türküydü, 'Al mendili mendili, kız sever 

karanfili' diye sözleri vardı. Rahmetli an-
neciğim de Samsun'da teyzemlerdeydi. 
Elimde bağlamayla koşa koşa koşa Kara-
caoğlan gibi 'Bakın ben ne çalıyorum' di-
yerek teyzemin evine gitmiştim. Ben 
kendimi bildiğimde elimde bağlama, çalıp 
söylüyordum." 
Türkülerin 100 yıl sonra da insanları etki-
lemeye devam edeceğini vurgulayan usta 
sanatçı, ebeveynlerin, çocuklarını kötü 
alışkanlıklardan koruduğu gibi kötü müzik 
ve sanatçılardan da koruması gerektiğini 
dile getirdi. 

Halk müziği halkı söyler 

Orhan Hakalmaz, bir milleti millet yapan 
unsurların dil, din, kültür ve tarih olduğu-
nun altını çizerek, şu değerlendirmelerde 
bulundu: "Halk müziği bir etnik müziktir. 
Halk müziğimiz birileri beğensin diye or-
taya çıkmaz. Ağıtlarda, kına havalarında, 
asker uğurlamalarında duygusunu yansıtır. 
'Ben bir türkü yakayım da ileride beğenilir, 
kasete okunur, YouTube'a konulur da tıkla-
nır.' diye düşünülmez. Bunun yanında biz 
sanatçılar birazcık bunu allayıp pullamalı-
yız. Mesela köyde diyelim aşığımızın ens-
trümanı, akordu kötüdür, teli paslanmıştır. 
Sesi, tekniği belki bilmez. Üstünde ne bile-
yim köylü kıyafeti vardır ama türküyü boz-
mayacağız." Türk halk müziğinin ancak 
özü korunarak çağa adapte edilebileceğini 
ifade eden Hakalmaz, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 
"Çocuklarımıza Aşık Veysel'in türkülerini 
muhakkak dinletmeliyiz. Onları türküler-
den mahrum bırakmamamız lazım. Sanat 
insanı estetik güzelliğe ve düşünceye sevk 
eder, sanat insanı olgunlaştırır. Yani biz 
sandalye değiliz, masa değiliz. Bizim bir 
gönlümüz var, bizim bir ruhumuz var. Biz 
o onu sanatla dinimizle öğretilerimizle ol-
gunlaştıracağız. Ben 5-6 senedir program 
yapmıyorum. Benim ilaç niyetine program 

yapmam lazım. Benim gibi sanatçıların 
sürekli çocuklara, gençlere dinletilmesi 
lazım. Bir yandan da içimizi karartmaya-
lım. Türküsüyle geleneğiyle inancıyla ev 
hayatıyla Anadolu dimdik ayakta." 
Türkülerin doğal formlarının korunması-

nın önemine de değinen sanatçı, "Türkü-
lerden tarihimizi, dinimizi, şiveleri ve ya-
şanmışlıkları öğreniriz. Ne yaşıyorsak 
türkü odur. Bizim konuşmamızın ve ya-
şantımızın melodiye dökülmüş halidir." 
şeklinde konuştu. 

NE YASIYORSAK 
TURKU ODUR 

MÜZİĞE ilgisi henüz 6 yaşındayken ba-
bası tarafından keşfedilen ve bağlama 
ile de bu küçük yaşında tanışan Orhan 
Hakalmaz, 8 yaşında katıldığı Karade-
niz Altınses Yarışması'nda birinci oldu. 
İstanbul Radyosu "Amatör Ses" imtiha-
nına 12 yaşında girerek, bant yapma 
hakkı kazanan Hakalmaz, İTÜ Türk 
Müziği Devlet Konservatuarı eğitiminin 
ardından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü'nde THM Alanı'nda yüksek lisans 
yaptı. Orhan Hakalmaz, pek çok tel-
evizyon ve radyoda yaptığı yüzlerce 

programın, yurt içi ve yurt dışında ver-
diği konserlerin yanı sıra çeşitli kurum-
lardan ödüller aldı. 
"Kara Tren", "Destegül", "Sevilir", 
"Türkü Yolu", "Yalan Dünya", "Türkü 
Yılı", "Sevdam Sazım", "İnsanı Yetişti-
ren Türküler", "Hediyem Olsun", "Tür-
küler Seni Bekler" ve "Aheste" 
albümlerinde yer alan çalışmaları, top-
lumun farklı kesimleri tarafından ilgiyle 
dinlenildi.Usta sanatçı, son olarak 
2019'da "Yeniden" adlı albümünü mü-
zikseverlerin beğenisine sunmuştu. 

Orhan Hakalmaz hakkında 

Yol gösteren müzik
Halk ozanı Hilmi Şahballı, 

türkülerin Türk milletinin her 
karesinde var olduğunu be-
lirterek "Türküler olmasaydı 

biz Çanakkale'yi, Yemen'i 
nereden bilecektik. O yüzden 

yeri doldurulamayan,  
yol gösteren öğretmendir 
türkülerimiz, yol gösteren  

bir müziktir" dedi 

YouTube'daki canlı yayınlarının yakla-
şık 2 milyon izleyiciye ulaştığını akta-
ran Şahballı, şöyle devam etti ; 
"Okullarımızda ozanlarımızın, sözle-
riyle, sazlarıyla talebelere moral ver-
mesi açısından bir terapi yapması 
gerekiyor. Şu anda çocuklar uzaktan 
eğitim alıyorlar, evlerdeler. Bizleri bir 
kameranın karşısına oturtup, yarım 
saat, bir saat kültürel bir hizmet yaptı-
rabilirler. Yani konser vermemize gerek 

yok. Biz şu an kıyıda, köşede kaldık. 
Bütün sanatçılar, ozanlar bir kenarda 
kaldı. Kültürel manada hizmet veremi-
yoruz ve hizmet vermek istiyoruz. Biz-
ler Yunus Emreleri, Pir Sultanları, 
Reyhanileri, Mevlanaları, Abdurrahim 
Karakoçları, Emrahları yaşatacağız. 
Bizlerden sonra gelenlerin de bizleri ya-
şatması lazım. Ozanlarımıza ölürken 
sahip çıkılıyor, yaşarken de sahip çıkıl-
ması lazım."

Müziğe sahip çıkalım 

Hilmi Şahballı, 1973'te  
düzenlenen AşıkIar  
Yarışması'nda 1. seçiIerek 
"Şah" unvanını aldı.

TRT Radyosu konserlerinde 
solist, korist ve bağlama sa-
natçısı olarak yer alan Orhan 
Hakalmaz, türkülerin halk 
kültüründeki yerini, sanat  
hayatını ve hatıralarını anlattı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 1890 yılında 

kereste ticaretiyle uğraşan Saraçoğlu 
İbrahim Efendi tarafından ailesi için 

yaptırılan ve yıllar içerisinde atıl  
duruma düşen Kocagöz Hamamı  

restore edildi 



A teşli Silahlar Türkiye 
Şampiyonası'nda 
gösterdikleri başarılı 

performansla iki yeni Tür-
kiye rekoruna daha imza 
atan Erzincan Havalı-Ateşli 
Tabanca ve Tüfekspor'u 
sporcuları, uluslararası or-
ganizasyonlarda başarı ya-
kalamayı hedefliyor. Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü bün-
yesinde kurulan Erzincan 
Havalı-Ateşli Tabanca ve 
Tüfekspor'da faaliyet göste-
ren sporcular, 10-15 yaş 
grubu öğrenciler arasından 
sportif yetenek taraması 
sonrası atıcılık ekibine seçili-
yor. Uzun yıllar süren disip-
linli eğitimin ardından 
müsabakalara katılan ve 
yaşları 12 ile 22 arasında de-
ğişen 17 kişilik takımın 
büyük çoğunluğu kadınlar-
dan oluşuyor. Katıldıkları 
müsabakalarda 400'ün üze-
rinde madalya, 75 kupa ka-
zanan sporcular, Mersin'de 
12-18 Nisan 2021'de düzen-
lenen Ateşli Silahlar Türkiye 
Şampiyonası'nda kırdıkları 2 
yeni rekorla bugüne kadar 7 
kez Türkiye rekoru kırdı. 

Bu kez hedefleri,  
uluslararası başarı 

Antrenmanlarını aksatma-
dan aralıksız şekilde sürdü-
ren sporcular, bu kez 
uluslararası müsabakalarda 
dereceler almayı amaçlıyor. 
Takımın atış antrenörü Tuğ-
rul Karanlık, elektronik son 
sistemlerle donatılmış poli-
gonda guruplar halinde or-
talama günlük altışar saat 
antrenmanlarına devam 
ettiklerini söyledi. Ateşli 
Silahlar Türkiye Şampiyo-
nası'nda elde ettikleri başarı-
larla iki sporcusunun milli 
takıma girmeye hak kazan-
dığını ifade eden Karanlık, 
şöyle konuştu: 

"Salgının yoğun olduğu 
dönemlerde sporcularımıza 
silahlarını zimmetleyerek 
antrenmanlarımıza canlı 
yayınlarla evlerden devam 
ettik. Salgın biraz daha ha-
fifleyince antrenmanlarımızı 
poligonumuzda sürdürdük. 
Türkiye Şampiyonası'nda 
elde ettiğimiz derecelerle  
bir erkek ve bir kadın spor-
cumuz milli takıma adlarını 
yazdırdı. Hedefimiz, 
uluslararası başarılara ve 
rekorlara imza atmak." 

Bayrağımı 
dalgalandıracağız 

Milli sporcu Yusuf Karabina 
ise antrenmanları aralıksız 
sürdürdüklerini anlattı. 
Mersin'de düzenlenen Tür-
kiye Şampiyonası'nda baraj 
puanını aşarak milli takım 
kadrosuna girdiğini dile geti-
ren Karabina, "Bundan 
sonra düzenlenecek Dünya 
Kupası müsabakalarında 
alacağım derecelerle şehri-
mizi, ülkemizi, yurt dışı plat-
formlarda zirveye taşıyarak, 
Türk bayrağını dünyada 
dalgalandırmak istiyorum. 
İnşallah ileride katılacağım 
uluslararası müsabakalarda 
alacağım derecelerle hem ül-
kemi hem de hocalarımı gu-
rurlandırmaya devam 
edeceğim." diye konuştu. 
Sporculardan 12 yaşındaki 
Nisanur Özatalay da iki yıl-
dır atıcılık sporu yaptığını 
belirterek, "Mersin'de yapı-
lan Türkiye Şampiyona-
sı'nda kendi rekorumu 
kırarak Türkiye şampiyonu 
oldum. Benim de hedefim 
ağabeylerim ve ablalarım 
gibi milli takım sporcusu 
olmak ve Türkiye'de kırdı-
ğım rekorlar gibi uluslar-
arası müsabakalarda dünya 
rekoru kırmak." ifadelerini 
kullandı. 

FIFA kokartlı Türk hakem Cü-
neyt Çakır, kariyerinin başın-
dan beri başarıda süreklilik 
yakalamaya çalıştığını ifade 
etti. Cüneyt Çakır, Türkiye 
Futbol Federasyonu-
nun TamSaha 
dergisinin mayıs 
ayı sayısında 
yayımlanan 
röportajında, 
2020 Avrupa 
Futbol Şampi-
yonası finalle-
rinde görev alacak 
olmaktan duyduğu 
mutluluğu aktardı. İstikrarda 
çok çalışmanın önemini vur-
gulayan 44 yaşındaki hakem, 
"Başından beri hedefimiz ba-
şarıda sürekliliği yakalamaktı. 
10 yıl önce ne söylediysek 
büyük bir gayretle gerçekleştir-
meye çalıştık. Çok şükür Allah 
bugünü nasip etti. Üst üste 
beşinci turnuvamıza katılaca-

ğız. Biz artık bir ekipten ziyade 
bir aile gibiyiz. Çok büyük he-
deflere beraber koştuk. Çok 
büyük başarılara beraber imza 
attık. Hep birlikte hep çok ça-

lıştık. Bu haberi Riva'da, 
TFF Hasan Doğan 

Tesisleri'nde üçü-
müz yan yanay-
ken aldığımızda 
bir kez daha bu 
büyük gururu 
birlikte paylaş-

manın keyfini ya-
şadık. İstikrar 

yakalamanın sırrı çok 
çalışmak, hedefleri doğru be-
lirlemek, hedefe giden yoldaki 
basamakları sabırla, azimle 
çıkmak. Her gün yeni başlı-
yormuş gibi heyecanla öğren-
meye devam etmek. Bazen 
etrafta olan gürültü patırtıya 
aldırmadan sükunetle yürü-
meyi becerebilmek." ifadelerini 
kullandı. 

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eği-
timi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdür-
rahim Kılıç, bir süre tekvando ve 
futsalla ilgilendikten sonra genç yaşı 
ve koşu yeteneğinden dolayı kulübü 
tarafından atletizme yönlendirildi. Beş 
bin metrede Türkiye üçüncülüğü, 
Adana Yarı Maratonu'nda ikinciliği 
bulunan 21 yaşındaki sporcu, 400 
metrede de 2019 ve 2020 yıllarında 
paralimpik oyunları denemelerinde 
sezonun en iyi derecelerini elde etti. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nede-
niyle üniversitelerde eğitime ara veri-
lince memleketi Adana'ya gelen 
Abdürrahim Kılıç, koşuda partner bu-
lamayınca bu branşı bırakıp uzun at-
lamaya yönelerek çalışmaya başladı. 
Yaklaşık 8 aydır çalıştığı uzun atla-
mada Türkiye ikincisi olan genç 
sporcu, ilk milli formasını 2020 Tokyo 
Paralimpik Oyunları'nda giymek için 
haftada 30 saat antrenman yapıyor. 
Abdürrahim Kılıç, salgın nedeniyle 
Adana'ya döndüğünde koşu partneri 
bulamayınca sporu bırakmayı dahi 
düşündüğünü söyledi. 

Yarışan bir sporcu olacağım 

Bu dönemde çevresindekilerin kendi-
sine destek verdiğini anlatan Abdürra-
him Kılıç, "Döndüğümde 
antrenörsüz, partnersiz kalmıştım. 
Umutlarımı, hedeflerimi kaybetmiş-
tim. Ben çok hırslı, azimli biriyimdir. 
Hedeflerim, hayallerim var. Onlardan 
uzaklaşmıştım." dedi. Uzun atlamaya 
geçince idmanlarının mesafe koşu-
suna göre çok ağır olması nedeniyle 
ilk başlarda çok zorlandığını dile geti-
ren Kılıç, şunları kaydetti: "Antrenö-
rüm çocuğa öğretir gibi bana bu 
branşı öğretti. Gelişmeye başladık. İlk 
başlarda çok kötü atlıyordum. An-
trenmanla güçlenerek, tekniği öğrene-
rek şu anda antrenmanlarda 
5,30-5,40 metreleri zorluyoruz. 5,50 
metre olan olimpiyat B barajını geç-
mek üzereyiz. Önümüzdeki deneme-
lerde de bu barajı deneyeceğiz. Uzun 
atlamada sürekli Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında yarışan bir sporcu 
olmak istiyorum. Bunu da gerçekleşti-
receğime inanıyorum." 

Barajı geçeceğiz 

Abdürrahim Kılıç'ın antrenörü Zeki 
Cem Tenekebüken, genç sporcunun 
salgın nedeniyle sporu bırakma aşa-
masına geldiğinde, onu uzun atla-
mada başarılı olabileceği düşüncesiyle 
bu dala yönlendirdiğini belirtti. Ab-
dürrahim'in zorlanmasına rağmen ya-
rışmalara katılınca derecenin de 
geldiğini gördükçe motive olduğunu 
anlatan Tenekebüken, şöyle konuştu: 
"Antrenmanlarda gördüğümüz üzere 
yarışmalarda daha iyisini atlayabilirdi 
ama hem tecrübesizliği hem yarış 
günü hava şartları nedeniyle derece 
atlayamadı. Bu, atlayamayacağı anla-
mına gelmez. Antrenmanlarda 5,30-
5,40 metre gibi dereceleri gördük 
daha öncesinde. Yine yarışmalara ka-
tılacağız. İnşallah Abdürrahim'in 
uzun atlamada 5,50 metre olan olim-
piyat B barajını geçerek milli sporcu 
olacağını göreceğiz."

OLİMPİYAT İÇİN 
HİÇBİR ENGEL YOK
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SARI-LACİVERTLİ kulübün açıklama-
sında, Alanya'daki maçın 27. dakika-
sında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya 
ceza alanında yapılan hareket sonucu 
verilen penaltı kararının Video Yardımcı 
Hakem (VAR) uyarısıyla iptaliyle kural 
hatası yapıldığı savunuldu. Takımın 
aleyhine yapılan hatalara dün itibarıyla 
bir yenisinin eklendiği ifade edilen açık-
lamada, şunlar kaydedildi: "Süper Lig'in 
38. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 

oynadığımız maçın 27. dakikasında, 
oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sa-
hasında yapılan hareket sonucu maçın 
orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pen-
altı kararı vermiş; hemen ardından VAR 
uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce 
ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı 
iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, 
dünya genelinde futbolun kurallarını be-
lirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık 
bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem 

değil kural hatası olmasından dolayı 
maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şe-
kilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye 
Futbol Federasyonuna gereken başvuru-
lar gün içerisinde yapılacaktır. Sezon ba-
şından itibaren kritik hatalarla maç 
sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu 
son kararla geri dönülemez bir boyuta 
taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın 
sabrını zorlayan bu durumun düzeltil-
mesini talep ediyoruz." 

FENERBAHÇE TFF’YE BAŞVURUYOR

Uzun atlamada Türkiye  
ikincisi yüzde 50 görme  

engelli Abdürrahim Kılıç,  
ilk milli formasını bu yıla  

ertelenen 2020 Tokyo  
Paralimpik Oyunları’nda 

giymek için çalışıyor

Uluslararası başarılar elde etmek için yoğun antrenman yapan atıcılık 
sporcuları, bugüne kadar katıldıkları ulusal müsabakalarda 400'ün  
üzerinde madalya ile 75 kupa kazandı, 7 kez de Türkiye rekoru kırdı 

REKOR KIRMAK 
ONLARIN ISI OLDU

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 : 2123381334 
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 : 2021 Online Mezuniyet Töreni Hizmet Alımı 
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : Online Tören 
2.3. Yapılacağı yer : İstanbul 
2.4. Süresi : Haziran 2021 
3.İhalenin; 
3.1. Numarası : NT-760 
3.2. Usulü : Elektronik Açık İhale 
3.3. Son başvuru tarih ve saati : 11.05.2021 14:00 
3.4. İhale tarih ve saati : 11.05.2021 15:00 
3.5. İhale dokümanının görülebileceği : www.ku.edu.tr  Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden 
internet adresi   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  
tamamlanmış 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-
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MEZUNİYET TÖRENİ HİZMET ALIMI İLANI 

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de dün oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası 
yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağını duyurdu

ATIŞLAR 
ONLARDAN 
SORULUR

Cüneyt Çakır kolay olunmuyor
Cüneyt Çakır, kariyerinin başından beri başarıda süreklilik 

yakalamaya çalıştığını belirterek, ”10 yıl önce ne söylediysek 
büyük bir gayretle gerçekleştirmeye çalıştık.” dedi
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Ö mer Erdoğan'ın TamSaha dergisine
verdiği röportajın tamamı şu şe-
kilde: "Babam 1970'lerin başında iki

ablamla annemi Kahramanmaraş'ta bırakıp
Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Amacı 2-3
sene kalıp, bir araba ya da ev parası kazanıp
geri dönmekmiş. Ama oradaki ortamı beğe-
niyor. Mercedes fabrikasında işe giriyor ve
annemleri de yanına alıyor. O gün bugündür
annemler orada yaşamaya devam ediyor.
Ben kesin dönüş yapmalarını çok istedim
ama ikna edemedim. Türkiye'ye de sık sık
gidip geliyorlar. Üç ablam var. Tek erkek
benim. Almanya'da bir Türk mahallesinde
büyüdüm ama Alman okuluna gittim. En
büyük sıkıntıyı o dönemde giden gurbetçileri-
miz çekti. Çünkü bambaşka bir ülkeye gidi-
yor ve lisan bilmiyorlar. O zamanki şartlar
çok elverişli değil. Çünkü o dönem Türk
marketleri, Türk kahvehaneleri yok. Tama-
men yurtlarda kalıyor. Kötü muameleyle kar-
şılaşıyorlar. Almanlar ilk giden jenerasyonu
bir arada tuttuğu için Türk mahalleleri
oluştu ve ben de böyle bir mahallede doğup
büyüdüm. Babam 50 senedir orada ama Al-
mancası hâlâ çok iyi değil. Annemin de
öyle... Çünkü hiç ihtiyaç duymamışlar. Öyle
bir mahallede büyüdüm ama bugün bana bir
seçenek sunsalar yine o mahallede büyümek
isterim. Çünkü çok güzel bir çocukluk geçir-
dim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bizim
orada bir varoluş mücadelemiz vardı. Bizi
Almanlarla aynı kategoriye koymadılar. Ne
okulda bir tuttular ne de futbol altyapı ta-
kımlarında. Bize hep yabancı muamelesi
yaptılar. Onun için küçük yaşta çok daha
güçlü büyümeyi öğrendik. Mücadele ile geçti
çocukluğumuz. Hep kendimizi kabul ettir-
meye çalıştık."

15 yaşında olgunum

Evet kesinlikle... Üç oğlum var, en büyüğü 15
yaşında... Ben 15 yaşında çok daha olgun-
dum. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyor-
dum. Okula, antrenmana kendi başıma
gidiyordum. Bugün insanlar çocuklarını tek
başına servissiz göndermiyor.

Babam maçlarımı kaçırmadı

"Babam spora ve futbola çok meraklıydı. 7-8
yaşındayken babam beni keşfederek bir alt-
yapı takımına kaydetti. 1984'te ilk kez lisanslı
sporcu oldum. Babam o yaşta belki benim
futbolcu olacağımı öngöremezdi ama kendi-
sinin de sevdiği bir sporu benim yapmam
onu mutlu ediyordu. Bununla da kalmadı,
altyapı dönemimden itibaren her hafta sonu
hiçbir maçımı kaçırmadı."

Çocukken başladı

"Almanya'da o dönemde bile çok iyi imkân-
lar vardı. O yaştaki gençlere eğitim verebile-
cek çok sayıda amatör kulüp vardı. Benim
doğup büyüdüğüm Kassel şehrinin nüfusu
belki 120-130 bindi ama kendi tesislerine
sahip olan abartısız 120 amatör kulüp vardı.
Bahsettiğim Türk mahallesine 2-3 kilometre
mesafede dört farklı kulüp vardı. O yaşta lig-
ler bile başlıyordu. " Çocuk Bezi Ligi" diyor-
lar. 5-6 yaşında çocuklara maç yaptırıyorlar.
O yaşlardaki eğitimde çocuklara serbestlik
tanıyorlar, futbolun temel hareketlerini öğre-
tiyorlar. Ama o maç heyecanını yaşamak bile
çocuğu yarışmacı hale getiriyor."

Şut çekerken kale devirdim

"Kassel'de profesyonel takım yoktu. O
dönem takımın gözde oyuncularından biri-
siydim. St. Pauli ise Bundesliga'da mücadele
ediyordu. Beni keşfedip idmana davet ettiler.
Bir hafta Hamburg'a gittim. Allah da yar-
dımcım oldu. Hatta bir güzel anım var. Şut
idmanında kaleyi devirdim. O kadar sert vur-
muşum ki kale devrildi. Bild gazetesinde,
"Denenmeye gelen Ömer Erdoğan, şut id-
manında kaleyi devirdi" diye haber çıktı. O
gazeteyi hâlâ saklıyorum. Şubat ayıydı ve St.
Pauli ligde kalma mücadelesi veriyordu.
Buna rağmen teknik direktörümüz dördüncü
gün, "Biz senden eminiz. Seninle sözleşme
yapmak istiyoruz" dedi. İlk adımı bu şekilde
attık. St. Pauli benim için çok önemli oldu.
Çünkü ilk defa bu kulüpte profesyonel im-
kânlarda oynama fırsatı buldum. O bir se-
nede belki çok fazla forma şansı bulamadım

ama o ortamı görmek benim için inanılmaz
bir avantaj oldu."

Hikmet Karaman'a borçluyum

"Sağ olsun beni Türkiye'ye getiren ilk hocam
Hikmet Karaman. Onunla güzel bir ilişkimiz
var. O beni keşfediyor, onun döneminde
Süper Lig kariyerime başlıyorum ve 2013'te
Bursaspor'da futbolu bırakırken de hocam
yine Hikmet Karaman. 15 senede bir başlan-
gıçta beraberdik Hikmet Hocamla, bir de
sonda. Erzurum'da o dönem benim için hiç
kolay olmadı. İlk defa evimden uzaklaşmış-
tım. O sırada eşimle yeni tanışmıştık. Onu da
Almanya'da bırakıp gelmiştim. Sağ olsun
Türkiye'ye uyum sağlamamda işlerimi kolay-
laştıran kişi de yine Hikmet Hocam oldu. O
da gurbetçi olduğu ve sıkıntıları bildiği için
bana sürekli yardımcı oldu. Erzurum'u çok
sevdim. Kendimi geliştirme ve bir sonraki
adımımı daha sağlıklı atma açısından çok
güzel yıllarım geçti orada. Diyarbakır'da da
iki sezonluk bir tecrübe yaşadım. Oradaki in-
sanların misafirperverliği ve desteği beni çok
mutlu etti. Hem ben oraları sevdim hem ora-
lardaki insanlar beni sevdi."

Frank De Boer fark yarattı

"Benim gittiğim dönem sıkıntılı bir dönemdi.
Ali Sami Yen kapanmış, maçlar Olimpiyat
Stadı'na verilmişti. Eminim Ali Sami Yen'de
oynamış olsaydık daha iyi bir sezon geçirebi-
lirdik. Oynadığım mevkide kaptan Bülent
Korkmaz ve Barcelona'dan gelen Frank de
Boer vardı. Onların önüne geçmek kolay de-
ğildi. Bir dönem sonra Fatih Hocamız reviz-
yona gidip gençlere yöneldi ve ben de peş
peşe maç oynama fırsatı buldum. Fener-
bahçe maçında attığım gol sonrası taraftarla-
rın bana olan sevgisi arttı. Ancak orada
faydalı olabileceğime inancım kalmamıştı ve
Aykut Kocaman için Malatyaspor'u tercih
ettim. İyi ki de tercih etmişim. Çalıştığım ho-
calar arasında en iyilerinden birisiydi. Kendi-
sinden çok şey öğrendim. İki sezon sonra da
Bursaspor'a transfer oldum."

Şampiyonluk mucize işi

"Bursa benim için çok şey ifade ediyor. Zaten
ailece de oraya yerleştik. Şampiyonluğa ge-
lince bizim için bir mucizeydi. O sene gerçek-
ten takımdaşlık, aidiyet duygusu ve aile
ortamının ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha gördüm. Bir camianın, bir takımın ar-
kasında duruşu, kulübün doğru yönetilmesi
bizi şampiyonluğa taşıdı. Sezona şampiyon-
luk hedefiyle girmemiş ama Ertuğrul Ho-
camla bir çıkış yakalamıştık. Fakat sezon
içinde öyle bir ortam oluştu ki, takım içindeki
saygı-sevgi, kenetlenme, özgüven, taraftarın
ve camianın takıma inanması, halkın desteği
bize haklı bir şampiyonluk getirdi."

Son senem dedim ve başladım

"Futbolculuk dönemimi çok profesyonelce
yaşadığım için farklı şeylerle kafamı meşgul
etmedim. Futbol sonrasına çok kafa yorma-
dım. Ama çalıştığım hocalardan notlar tut-
maya başladım. Hocaların olumlu-olumsuz
iletişimleriyle, antrenman bilimleriyle ilgili
notlar tuttum. 2012'de ise "Son senem ola-
cak" dedim ve ilk kez futbol sonrasını düşün-
meye başladım. Futbola çok bağımlıydım.
Bana en uygun işin antrenörlük olduğunu

düşündüm ve böylece direkt bir geçiş yapıp
Ertuğrul Hocamın yardımcılığıyla devam
ettim. Hocalarımın hepsinden bir şeyler öğ-
rendim. Biraz geriye gidersek Hikmet Hoca-
mın emeği çok fazla. 1990'ların sonunda
kullanılmayan metotları Hikmet Hocamız
kullanıyordu. Bu Almanya'da bizim için nor-
maldi ama Türkiye o yıllarda bu seviyeye gel-
memişti. Rahmetli Ümit Kayıhan Hocamın
da çok ayrı bir yeri var bende. Onunla baba-
oğul ilişkimiz vardı. Almanya'ya düğünüme
gelmişti. Kendisiyle üç farklı kulüpte çalışma
fırsatı buldum. Allah rahmet eylesin. Galata-
saray'a beni getiren Fatih Hocamın da yeri
ayrıdır; liderlik duruşu, takımın kötü gidişa-
tında motivasyonla dik duruşu çok önemli-
dir. Dışarıdaki krizleri nasıl yönetebileceği
konusundaki tavırları bana örnek oldu.
Aykut Kocaman futbolculara özgüven aşıla-
yan bir teknik adamdı. Futbolculuk dönemi-
min zirvesini Ertuğrul Sağlam ile yaşadım.
En uzun süre onunla çalıştım. Benim için rol
model oldu. Futbola bakış açısı çok iyidir.
Bursa büyük şehir, bazı dengeleri ayarlama-
nız lâzım. Şehrin büyüklerini takıma çekme-
niz için bu organizasyona sizin de katılmanız
lâzım. İnanılmaz güzel yönetiyordu hoca bu
durumları."

Hata yapacaksam hoca olayım dedim

"O dönemler çok önemliydi. Futbolculuk ka-
riyeriniz olsa da diğer taraftan bakmayı o yıl-
larda öğrendim. Çünkü futbolcuyken,
"Takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. Ta-
kımı idare etmem lâzım" diyerek, idmandan
sonra ekstra çalışıp eve gidiyordum ve olay
orada bitiyordu. Ama antrenör olunca böyle
değil. Antrenör olarak 25-30 kişilik oyuncu
grubunu idare etmek çok farklıydı. Ertuğrul
Hoca ile beş yıldır birbirimizi çok iyi tanıyor-
duk. Çok iyi bir iletişimimiz vardı. Kafa yapı-
mız uyuyordu. Hocanın oyuncularla olan
iletişimi benim için çok önemliydi. Ertuğrul
Hoca ile başlamak benim için çok avantajlı
bir durumdu. Üç senede çok güzel tecrübeler
kazandım. Ama yardımcı antrenörlük de
beni kesmedi. Öğrenmenin sonu yok. Üç se-
nenin sonunda, "Ben oldum" demedim ama
"Öğreneceksem birinci hoca olmam lâzım.
Hata yapacaksam da birinci hoca olarak ya-
payım" dedim.Çok büyük bir tesadüf. Bah-
settiğiniz gibi ilk maçımı Bursa'ya karşı
deplasmanda oynamak benim için çok il-
ginçti. Olumlu bir tarafı vardı. Sağ olsunlar
maçtan önce yaklaşık 25 bin taraftar "Büyük
Kaptan Ömer Erdoğan" olarak çağırdı beni.

Halen tüylerim diken diken oluyor. Bu beni
çok mutlu etti. Oyuncularım bile şaşırdı."

Karagümrük'ten ayrıldım

"İlk hocalık tecrübemdi. Burada da Süley-
man Hurma Başkanımıza teşekkür etmek is-
tiyorum. Sağ olsun bize güvendi, yardımcı
oldu. Eğer o sektörde var olmak ve devam
etmek istiyorsanız başlangıcınızın iyi olması
lâzım. Karagümrük'e gittiğimde ilk 4-5 haf-
tada istediğimiz sonuçları almasaydık ve beş
hafta sonra işimden olsaydım ikinci fırsatı
bana kimse verir miydi? Soru işareti... Çok
daha zor şartlarda, daha alt liglerde iş bulur-
dum. Çalışmaların karşılığını almak çok
önemli. O takımı 13. sıradan alıp play-off sı-
ralamasına kadar getirdik. Ama sonra bazı
anlaşmazlıklarımız oldu ve ayrılmamız ge-
rekti."

500-600 oyuncu izledim

Takım Süper Lig'e çıktıktan sonra Mehmet
Altıparmak ile yollarını ayırıyor ve hoca ara-
yışına giriyor. Sportif Direktörümüz Fatih
Kavlak da sağ olsun beni öneriyor başkana...
Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'la Anka-
ra'da tanıştık. Karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lunduk. Kendimizi tanıttık, hedeflerimizi
söyledik. İlk görüştükleri hoca benim. Top-
lantı sonrasında Lütfü Başkanımız sağ
olsun, "Benim için hoca belli oldu. Ömer
Hocayla başlıyoruz" diyor. Tarihinde ilk kez
Süper Lig'e çıkan takımın başına Süper Lig
tecrübesi olmayan, hocalık kariyeri çok fazla
olmayan birisini getirmek, onun açısından
da riskli gözükebilir. Başkan, "Benim için
isim, kariyer, geçmiş önemli değil; benim için
gerçekten hırslı, öğrenmeye, kendini geliştir-
meye aç, enerji dolu bir hoca istiyorum" dedi
ve beni tercih etti. Hatayspor'da işe başladı-
ğımda çok fazla zamanımız yoktu. Çok
çabuk hareket etmek zorundaydık. Devam
etmek istemediğimiz oyuncularla yollarımızı
ayırdık. Çok transfer yapmamız ve takımı sil
baştan kurmamız gerekiyordu. İmza attıktan
bir hafta sonra kamp başladı. Kamp prog-
ramı yaparken eksik mevkilere transfer yap-
mak için de uğraştık. Sportif Direktörümüz
Fatih Kavlak ve ekibimle yoğun bir mesai
harcadık. Yaz döneminde 500-600 oyuncu
izledik. Ama bu oyuncuların dışında daha
önce ekibimle canlı izlediğimiz oyunculara
öncelik verdik. Akintola gibi, Münir gibi,
Pablo Santos, Ruben Riberio gibi izlediğimiz
oyuncuları tercih ettik. Bu konuda yönetimi-
miz bize güvendi ve seçim hakkı verdi. Bu

güvenlerini de boşa çıkarmadık çok şükür.
Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Çok güzel referanslar aldım

"Oyuncu almak kolay, önemli olan oyuncu-
dan performans almak. Size bir örnek vere-
yim. Mame Diouf'un Stoke City'de iki sezon
doğru dürüst maçı yok. İstatistikleri çok iyi
değil. Bu oyuncuyu transfer ederken bazı kri-
terleri değerlendirerek aldık. Mesela beni en
çok heyecanlandıran bir konuyu anlatmak
istiyorum. Dioıuf'ta ısrar etmemi sağlayan il-
ginç bir olaydı. Mame, Stoke'tayken rezerv
ligde oynadı. Bir maçta bir pozisyon var.
Takım arkadaşı penaltı kullanıyor ve penaltı
golle sonuçlanıyor. Penaltıyı kullanmayan
Mame Diouf, topu filelerden alıp sprintle
koşarak orta saha noktasına bırakıyor. Dü-
şünün, Mame Diouf'tan bahsediyorum.
Mame bunu Premier Lig'de değil rezerv
ligde yapıyor. Futbola karşı ne kadar iştahlı,
istekli ve karakterli olduğunu o maçta görü-
yorum. Tabiî Hannover dönemini, Manc-
hester United dönemini zaten araştırdım.
Diouf kariyeri büyük oyuncu ama iki senede
düşüş yaşayan oyuncu için dersiniz ki, 'Bu
oyuncu doymuş.' Fakat o pozisyon beni çok
etkiledi. Senegal Millî Takımı'nda oynadığı,
benim de tanıdığım arkadaşlarına da ulaş-
tım. Karakteriyle ilgili hep güzel referanslar
aldım. Kendisiyle de görüntülü görüşmeler
yaptım. O enerjisini zaten görünce anlıyor-
sunuz. Benim verdiğim mesajlar da onu he-
yecanlandırdı. Demek istediğim, transfer
yapmak çok önemli ama oyunculardan bu
verimi alabilmek veya performansının zirve-
sine getirmek çok daha önemli. Burada sa-
dece kendimden söz etmiyorum. Biz bir
ekibiz. Teknik ekibim ve yardımcılarımla be-
raber oyuncularımı hem fiziksel hem mental
hem de taktiksel olarak en iyi şekilde hazırla-
maya çalışıyoruz. Oyuncuların buna karşılık
vermeleri de ne kadar karakterli olduklarını
gösteriyor. Sonuçta biz isteriz, anlatırız, gös-
teririz ama oyuncu yapmazsa olumlu dönüş
olmaz. Futbolcuda potansiyel varsa ve ka-
rakteri de iyiyse biz zaten küçük dokunuş-
larla onu yine yukarıya çıkartabiliriz.
Oyuncuya iletişim anlamında nasıl dokun-
mamız gerektiğini hep çalışıyoruz. Hangi ül-
kenin oyuncusunun nelerden hoşlandığına,
ona nasıl davranılması gerektiğine kadar
araştırıyoruz. Oyunculara hep yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. En ince detaylara kadar
oyuncuları araştırıyoruz. Sırf antrenmanla
bu işler oluşmuyor."

atakaş hatayspor Teknik direktörü Ömer 
erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam-

Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Futbol
oynadığı dönemlerde Türkiye'nin en profesyo-

nel isimlerinden birisi olduğunu kaydeden 
erdoğan, teknik direktörlük konusunda birçok
ismi beğendiğini ancak kendisine örnek aldığı

ismin Jürgen klopp olduğunu ifade etti

"Aaron'u izlerken son yıllarda istatistik
olarak performansının karşılığını verme-
diğini görüyorduk. Ama potansiyeli olan
bir oyuncu olduğunu da biliyorduk. Yete-
nekli bir oyuncu. Değişik çalımları, deği-
şik şutları var. Gücünü iyi kullanıyor.
Sürati ve hava toplarındaki etkinliği iyi.
Bunları çok daha iyi yapabildiği zaman
iyi yerlere gelebileceğini düşündük ve
öyle transfer ettik. Aldığımızda şu anki
halinden çok farklıydı. Kilo problemi
vardı. Bazı konularda çok eksiği vardı.
Ama biz özellikle sezon öncesi kamp dö-
neminde yaptığımız ekstra çalışmalarla

bunu giderdik. Oyuncu da bize çok güzel
cevap verdi. Takım içerisindeki kaliteli
oyuncuların neler yaptığını da gördü.
Önünde Mame Diouf gibi kariyerli ve ka-
rakterli bir oyuncu var. Pablo gibi,
Ruben gibi oyuncular var. Bu oyuncular
Aaron için çok iyi örnekti. Daha önce
zirveye çıkan oyunculardı. Ama şu an
burada takımı bir yerlere getirebilmek
için çaba gösteriyorlar. Aaron bundan
da çok etkilendi. Arkadaşlarına ayak
uydurdu. Dedi ki, 'Benim de bu takımın
bir parçası olabilmem için çok çalışmam
gerekiyor.' Biliyorsunuz ben ilk hafta-

larda Aaron'u oynatmıyordum.  Çünkü bir
sakatlık durumu vardı. O dönem onu
daha çok alternatif oyuncu olarak değer-
lendiriyordum. Ama o dönemde bile hır-
sıyla, antrenmanlarda sürekli üzerine
koyarak, eksiklerini tamamlayarak, iste-
diklerimize olumlu cevaplar vererek ken-
disini geliştirdi. Ben kendisiyle hep
konuştum. "Bak oğlum çok az kaldı. Üze-
rine koyarak çalışmaya devam et. Şans
vereceğim sana. Ama sen ne zaman hazır
olursan, o zaman bu formayı alacaksın
ve bir daha çıkarmayacaksın" diyordum.
Bu fırsatı kendi oluşturdu. Çok çalıştı ve
sabırla bekledi. Oyuna sonradan aldığı-
mız dönemlerde hep katkı sağladı. Bu fır-
satı da yakaladıktan sonra sürekli
üzerine koyarak devam etti."

BOUPENDZA BİR BAŞKA

Bütçemize göre takım yaptık
"Bu da böyle açıkçası... Burada başkanımız bize güvenmiş ve sorumluluk
vermiş. Sezon başlarken iyi sonuçlarla bu güveni geri vermemiz gerekiyordu.
Aynı şekilde bunun bir de mâliyet tarafı var. Biz sezon başında gelip, "1 mil-
yon euroya şunu alın, 2 milyon euroya bunu alın" diyerek kulübü borca
sokup, 3-5 hafta ya da 3-5 ay sonra buradan ayrıldığımızda arkamızda çok
büyük bir sıkıntı bırakmış olabilirdik. Bunun önüne geçmek için sezon bütçe-
mizi öğrendik ve 10 liraysa 10 liralık bir takım kuralım istedik. 15 liralık takım
kursaydık oyunculara verilen sözleri tutamazdık. Bu sefer başka problem-
lerle karşı karşıya kalacaktık. Biz 10 liraya çok sayıda ve kaliteli oyuncular al-
mamız gerektiğini biliyorduk. Araştırınca oluyor, buluyorsunuz. Şimdiden

gelecek sezon için çalışmalarımıza başladık. Sezonun son maçlarına
takımımızı hazırlarken erken hazırlığı da yapmamız gerekiyor.

Kulübü mâli açıdan zor durumda bırakmamak ve almak
istediğimiz oyuncuları da kimse fark etmeden erkenden
almak istiyoruz. Ne kadar
erken alırsak o oyuncuyu o
kadar çok kazanmış olu-
ruz. Bu, zahmetli ve yo-
rucu bir iş... Eğer sağlıklı
bir planlama olursa bu

yapılabiliyor."

ornek aldıgım hoca
JURGEN KLOPP
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Astroloji konusundaki uzmanlığı ile adından sıkça söz ettiren 
Kozmik Bilinç Okulu ve Uranyen Astroloji Derneği Kurucusu 

Sevilay Eriçdem, Damga'ya konuştu. Burçlar hakkında bilgi veren 
Eriçdem, “Astroloji hayatımızda bir rehber olarak vardır ve 

kullanılmalıdır. Hava raporunda yağışlı gün olacağı bilgisini aldığı-
nızda, o gün için yanınıza şemsiyenizi alarak yola çıkarsınız” dedi
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S evilay Eriçdem. O'nu astroloji ile ilgi-
lenip de tanıamayan neredeyse yok-
tur. İmza attığı birbirinden güzel

çalışmalarıyla adından başarıyla söz etti-
ren Eriçdem ile, astrolojiyi ve hayatını ko-
nuştuk. Sokrates'in; “İnsanın nasıl
yaşaması gerektiği sorusu üzerinde dü-
şünmemesi, onun değersiz ve dolayısıyla
mutsuz bir yaşam sürmesiyle eşanlamlıdır.

Sorgulanmamış bir yaşam süren insanların hayatı,
kendi ellerinde ya da kendi kontrollerinde değildir; on-
ların yönetim ve denetimi dışarıdan gelmektedir. Sor-
gulanmamış bir hayat, yaşanmaya değer olamaz”
sözünü anımsatan Eriçdem, “Astroloji sorgulamanın ve
hayatın gerçekliğinin kapısını aralıyor” diyor...

nMerhaba Sevilay Hanım, Sizi tanıyabilir miyiz? Astro-
lojiye ilginiz nasıl başladı? Spritüal bir çağrı mı aldınız? 
1969 Ankara doğumluyum. Üniversite eğitimimi tamam-
ladıktan sonra evlenerek İstanbul’a taşındım. Eğitim ha-
yatım boyunca astrolojiye amatörce merakım vardı ve
herkesin ilgilendiği kadar ilgileniyordum. Önceleri hobi
olarak başlayan ilgim gittikçe ilerledi, evlenip çocuk sa-
hibi olmam bu merakımı derinleştirdi. Buna spritüal ve
içsel bir çağrı da diyebiliriz.  Herkesin hayatında geleceğe
dair korkuyla karışık merak, beklentiler, ümitler ve hayal-
ler sırasıyla birbirini takip eder. Bende yaşam yolculu-
ğumda karşılaşabileceklerime dair genel bir sorgulama
ihtiyacıyla “kader planımı nasıl öğrenebilirim ve nasıl
kontrol ederim?” sorularına cevaplar aradım. Doğal ola-
rak astroloji bu konuda başvurulabilecek sağlam bir reh-
berdi ve bende kendi yolumu öğrenmek için bu yolculuğa
çıktım ve aldığım eğitimlerle kendimi profesyonelleştir-
dim. Profesyonel olarak astrolojik çalışmalara 99 sene-
sinde başladım ve 20 yıldan fazladır astrolojinin
içerisindeyim. Hem eğitmen ve hem de danışman olarak
astrolojik faaliyetlerimi kendi okulumda yönetiyorum. 

nAstroloji neyi ifade eder, astroloji hayatımıza 
ne katıyor ne yararları var? 
Astroloji ile kader arasındaki ilişki nedir? 
Astroloji, göksel manyetik enerjilerin yeryüzü realitesindeki
tezahürüdür. Gökte olan her şey yeryüzünde de vardır ve
insanoğlu, yaşamın ilkel döneminden itibaren gökyüzüne
göre kendini konumlandırmıştır. Takvimler, mevsimler
göksel kürenin gözlemlenmesi sonucu oluşturulmuştur.
Astroloji hayatımızda bir rehber olarak vardır ve kullanıl-
malıdır. Hava raporunda yağışlı gün olacağı bilgisini aldı-
ğınızda, o gün için yanınıza şemsiyenizi alarak yola
çıkarsınız. Astroloji insanlara olasılık raporları şeklinde
istatistiki datalar verir ve kişinin kendini muhtelif zararlar-

dan koruyabilmesi için seçenekler sunar. Sonuçta nihai ve
mutlak kader yani “sağanak yağmurun yağması” kaçınıl-
mazsa, “hiç şemsiyesi olan insanla olmayan insan bir olur
mu?” diye sormak isterim.Güneş’in, Ay’ın veya diğer geze-
gen yerleşimleri periyotlar halinde hayatın içine akan ener-
jilere işaret eder. İnsanın yaradılış programı ve dünya
üzerinde geçireceği zaman olan “ömrü” içinde aldığı etki-
ler ve bunlarla mücadelesi “Yaşam’ın kendisini oluşturur. 

nUranyen astroloji nedir? Astroloji ile Uranyen
astroloji arasındaki farklar nelerdir? 
Ben klasik anlamda bildiğimiz bütün astroloji tekniklerini
öğrendim, haritaları yorumladım, danışmanlıklar yaptım.
Kendi çapımda hayatı anlamlandırdığımı düşünüyordum.
Bulduğum birçok cevap içerisinde “doğru” bilgiye “doğru”
kaynaktan erişmeye çalışmak uzun zamanımı aldı. Ancak

yine de içimden bir şeyler “dahası olmalı” şeklinde beni
dürtüklüyor, sorularıma aldığım cevaplar yetersiz kalı-
yordu. Yaşamımın içinde olan ve anlam veremediğim bir-
çok detaya astrolojik karşılık bulma ihtiyacım zaman içinde
arttı ve daha da ilerlemeye karar verdim. Uranyen astroloji,
klasik anlamda bilinen astroloji teknikleri ötesinde astrono-
mik verileri matematikle birleştirerek yorumlayan bir ekol-
dür. Basitçe, astrolojiye “fizik” dersek, Uranyen astroloji
“kuantum fiziği” olarak düşünülebilir. Uranyen astroloji
1.Dünya savaşında Alman matematik profesörü Alfred-
Witte tarafından ortaya atılmış bilimsel bir tekniktir. Astro-
nomik verileri matematikle birleştirerek kullanır. 

nUranyen astrolojiye olan ilginiz nasıl başladı?
Uranyen Astroloji ile tanışma zamanım 2010 yılıdır. Astro-
loji alanında daha neler var araştırmaları yaparken, Alman
Hamburg Okulu ve Uranyen Astroloji ile tanıştım. Daha
sonra Amerikalı Martha LangWescott’dan hem Uranyen
Astroloji teknikleri ve hem de Asteroidlerin haritalara ilave
edilerek yorumlarda kullanılması üzerine eğitimler aldım.
Asteroidleri keşfetme süreci hayatımın en zorlu en sancılı ve
bir o kadar da aydınlatıcı süreci oldu. Bireysel haritaları-
mızda sadece gezegenlerin işaret ettikleri şeyler dışında gö-
rülebilen milyonlarca detayla yüzleşmek gerçek anlamda
bir mücadele oldu. Hayatın bu kadar matematiksel şekilde
bu kadar detaylı görünebilmesi büyük bir ruh olgunluğuna
geçmeme ve kozmik düzen ve planı anlamama yardım etti.
Açıkçası büyülendim ve hatta Uranyen astroloji prensiple-
rini Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için “Uranyen
Astroloji” ve “Asteroidlerin büyülü dünyası” adında iki
kitap yazdım. Hali hazırda “Uranyen Astroloji’de Zamanın
Kalitesi” adını verdiğim üçüncü kitabımı yazıyorum. 

nUranyen astroloji bize neyi öğretir? Net tarihler 
bulabilir miyiz? Kaderimizi nasıl etkileriz? 
Uranyen astroloji, gökyüzünde gezegenlerin birbirleriyle
yaptığı yerleşimleri simetri matematiğini kullanarak ele alır,
gezegenler arasındaki orta nokta hesaplamalarını yapar.
Yanı sıra, asteroitler ve Transneptünyen olarak tanımlanan
objeleri doğum haritalarına ilave eder. Böylece astrolojik
anlamda çok daha geniş yorumlama kapasitesine dolayı-
sıyla bilgiye ulaşma imkânı sağlar. Bu potansiyelle, bireysel
anlamda yaşadığınız hayatı anlamlandırmakla kalmaz,
göksel enerjinin hayatınızdaki kesişme noktalarını hesapla-
yabilirsiniz. Böylece “kaderden kaçılmaz ancak kazadan
kaçılır” bilgisindeki “kaza” ihtimalini görmemizi sağlar. 

nAsteroitler ne anlam ifade ediyor?
Asteroidler hayatın içinde an’larda oluşan kadersel olayları
anlatır. An’daki karar mekanizmamızı etkileyen her türlü
kadersel faktör asteroidlerle işaret ediliyor. Nerde ne zaman

olacağınız, hangi seçimi yapacağınız, niye o seçimi yapaca-
ğınız hatta kendinizden bile beklemediğiniz hangi davranış-
ları ortaya koyacağınız asteroidler ile açık seçik görülüyor.
Bu tabii ki çok zorlu bir yüzleşme anlamına da geliyor.
Uranyen astrolojide bir yaşam planı içinde hayatın içinde
bizi en çok etkileyen ve fakat döngülerinden kurtulamadığı-
mız bütün konulardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor.
Kader mekanizmasını nasıl kontrol ederek üzerine çıkabile-
ceğimize dair muazzam sırlar ve ipuçları veriyor. Anlat-
makla bitiremeyeceğim bir tür evrenin DNA’sı dediğim
asteroidlerin gerçekten aşıkolunası bir etkisi var. Bunu gör-
mek başlı başına insanı muazzam hissettiriyor. Sanki gök-
yüzünde dolaşıyormuşsunuz hissi size geliyor ve ister
istemez kader planındaki eylemleriniz ve sonuçlarınız üze-
rindeki etkilerinizi görüyorsunuz. 

nUranyen astroloji sizce ne kadar biliniyor?
Uranyen Astroloji sadece astrolojiyle akademik düzeyde il-
gilenen kişiler tarafından biliniyor. Çünkü Uranyen Astro-
loji bir tür uzmanlık alanıdır. Uranyen Astroloji seviyesine
gelebilmek için Klasik astroloji bilgisinin tam olması gere-
kir. Bu bir yolculuktur. Klasik astroloji hekimlik ise Uranyen
Astroloji uzman hekimliktir yada Klasik Astroloji Avukatlık
ise, Uranyen Astroloji Ağır Ceza Avukat’lığıdır. Bu şekilde
örneklendirebiliriz. Astroloji eğitimi almaya niyet eden ve
bu konuda kendini yetiştirme hevesinde olan kişiler Uran-
yen Astroloji’yi biliyor ve konularında daha da derinleşmek
istediklerinde bu uzmanlık alanına yöneliyorlar. Ve fakat
benim arzu ettiğim kadarıyla bilinirlilik ve tanınırlık seviye-
sinde henüz değil ki bu da çok normal. Belli bir aşamaya
geldikten sonra karşınıza çıkabilecek bir teknik bu. 

nİnsan kaderini değiştrebilir mi?
Kesinlikle evet! Tabii ki kendi haritanıza asteroidlerle vakıf
olmak nereden baksanız üç yılınızı alıyor ve fakat buna de-
ğiyor. Bütün kararlarımı Uranyen Astroloji prensiplerini uy-
guladığım asteroidlerin de kullanıldığı doğum haritama
göre alıyorum. Diyebilirim ki 2010’dan bu yana hayat kali-
tem zirve yaptı. Kaçınılmaz Kader’inize nerede müdahale
edip nerelerde müdahale edemeyeceğinizi öğrenmek başlı
başına en büyük zenginliktir. 

nSizin uranyen astrolog olarak hedef 
ve amaçlarınız nelerdir? 
Benim kişisel hedefim, yaşamın erken yaşlarında kişilerin
elinde mümkün olan bütün kırılma noktalarını gösteren
çok detaylı bir yol haritasına sahip olmalarını sağlamaktır.
Uranyen prensiple çıkartılan doğum haritalarında görülebi-
len detaylar muhteşemdir ve hayatın her alanında kişinin
karşısına çıkabilecek bütün uğraşları net şekilde görme im-
kânı verir. Bu bağlamda ben de ulaşabildiğim her insana bu
bilgileri aktarmak istiyorum. En büyük arzum insanın ken-
dini tanımasıdır. Kendini tanımayan insan, yaşam yolculu-
ğunda karşısına çıkan şeyleri anlamlandırmakta zorlanır ve
bütün hayatını cevaplar arayarak geçirir. Oysaki bunu öğre-
nebilme yolları vardır ve ne kadar erken cevaplara ulaşırsa-
nız, özgür iradenizi o kadar erken kullanırsınız. Amacım
ulaşabildiğim kadar insanı bu rehberlikten faydalandırmak
ve böylece kişisel irade kullanarak yaşamları üzerinde nasıl
kontrol sahibi olacaklarını öğretmek. Bu bağlamda Uran-
yen astroloji, “tam teşekküllü bir rapor“ niteliğindeki bilgi-
lere ulaşmayı sağlar. Bu yaşamı derinden ilgilendiren son
derece önemli bir bilgidir. 

nKitapla rehberlik mümkün mü?
Açıkçası nasıl bir Tıp kitabı okuyarak ameliyata giremezse-
niz, benim Uranyen Astroloji kitaplarımı sadece okumak
da yeterli olmaz. Bu noktada tekniklerin uygulanabilirliğini
pratikte öğrenmeniz gerekir. Zaten bu yüzden kendi kurdu-
ğum Kozmik Bilinç Okulu’nda Uranyen Astroloji dersleri
vererek öğrenmek isteyenlere rehberlik yapıyorum. 

TAHSİN
GÜNER

SÖYLEŞİ
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Kozmik Bilinç Okulu temelde bir astroloji
okuludur. Okulumda Klasik Astroloji, İlişki-
ler Astrolojisi, Sağlık Astrolojisi, Finansal
Astroloji gibi dersler veren bir eğitim kad-
rosuyla çalışıyorum. Eğitmenlerimin nere-
deyse hepsi benim tarafımdan yetiştirilmiş
ve alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Oku-
lumda Uranyen Astroloji eğitimini bir tek
ben veriyorum. Uranyen Astroloji eğitimi
temel ve ileri seviye olmak üzere iki sevi-
yededir ve eğitim süresi bir yıldır. Tabii ki

bu süre sonunda sizin aldığınız dersleri
hazmetmeniz dediğim gibi üç seneyi bulu-
yor. Okulumda temel ve klasik astroloji
eğitimlerini, okul eğitmenlerinden alanlar
benden direk olarak Uranyen Astroloji
dersleri alabiliyorlar ve fakat dışarıdan
gelen öğrencileri öncesinde bir yeterlilik
sınavına alarak Uranyen Astroloji dersle-
rine dahil ediyorum. Okulumuz 2015 yılın-
dan beri faaliyettedir ve Astrolojinin bir
çok alanında eğitimler veriyoruz. 
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Astroloji bir yorum sanatıdır. Bugün

dünyada ekonomistlerin, borsa simsarla-
rının veya futbol yorumcularının yapmış
olduğu gibi, istatistiki verileri kullanarak
matematiksel orantılarla mümkün olan
en “eşit yaklaşık” tahmini yapar. Eğer
siz teknolojinin ilerlemesiyle elde ettiği-
niz göksel verileri matematiksel kavram-
larla birleştirip hesaplarsanız, karşınıza
çıkan sorularda net bilgilere ulaşırsınız.
Bu bağlamda astroloji, teknolojiye bağlı
olarak ilerlemiş ve gelişmiştir. Gözlem
tekniklerinin ilerlemesi astrolojideki
istatistiki datalara veri akışını arttırmış-
tır. Buna insanoğlunun bilinmeze olan

merakı da eklenince doğal olarak bu
konu hiçbir zaman popülerliğini yitirmez,
aksine gittikçe büyüyerek çoğalır. Yanı
sıra dönem enerjisi olarak da artık Sa-
türn ve Jüpiter’in Kova burcunda transit
yaptığı etkileri önümüzdeki yıllarda daha
baskın şekilde hissederek yaşayacağız.
Bu da bütün insanlığın artık hayatı daha
rasyonel, daha matematiksel ve dolayı-
sıyla daha uzay-zaman aralığında öğ-
renme ihtiyacını arttıracaktır. Bu
ihtiyacın temelinde her zaman olduğu
gibi insanlığın kendisine dair geleceği
bilme merakı yatıyor. Bu merakın arta-
rak çoğalacağını söylemek doğru olur. 
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BU YIL DAHA
GÜZEL GEÇECEK
Zorlu bir 2020 yaşadık. Astrologlar 
bu yılda sert etkilerden bahsediyor-
lar. Siz Uranyen Astrolog olarak 
neler söylemek istersiniz? 
2021 geride bıraktığımız yıla oranla daha pozitif
enerjiler altında olacağımız bir yıl olacak. 2020
yılında göksel enerjiler birbirleriyle keskin yerle-
şimler içinde bulunuyorlardı ve doğal olarak dün-
yaya gönderdikleri manyetik enerjiler de çok
sertti. Bu sene bu enerjiler biraz daha yumuşuyor
ve üzerimizdeki baskılar hafifliyor. 2021 birçok-
ları için önceden verilen kararların uygulamaya
konulduğu bir yıl olacaktır. Kişisel hedeflere
ulaşma konusunda göksel enerjiler tarafından
destekleneceğiz. Yaşam standardımızı iyileştir-
meye yönelik maddi ve manevi çalışmalar yapar-
ken sağlam adımlarla gitmek mümkün görünüyor.
Bunun için en doğru şekilde çalışmalı, konsantre
olmalı, hedef odağı belirlemeli ve doğru zaman-
larda hareket etmeye özen göstermeliyiz. Bunu
yaptığımızda, yaşam kalitemiz artacaktır. Dolayı-
sıyla hayatın bizden aldıklarıyla vedalaşmamız
kolaylaşacak, verdiklerini coşku ve keyifle kabul
edeceğiz. Dilerim insanlık 2021 ile gelen enerji-
leri barış ve huzuru inşaa etmekte kullanır.


