
Cumhur-
başkanı

Recep Tayyip
Erdoğan, 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma

Günü'nde Tuzla'da faa-
liyet gösteren bir fabrika

işçilerle iftar yaptı. İftarın
ardından açıklamalarda

bulunan Erdoğan, “Başba-
kanlığım döneminde Emek

ve Dayanışma Günü olarak 
1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Ama
bunun lafını yapıp maalesef
farklı eylemlere dönüştüren,

bazı aşırı terörist gruplar, bu
güzel günü anlamsız hale getir-
meye çalışıyorlar” dedi. Erdoğan,
1 Mayıs’ı provoke etmeye çalı-

şanlara müsaade edilmeyece-
ğini söyledi.  I SAYFA 7 

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın göreve geldiği iki

yıl içerisindeki hizmetlerini anlattığı
toplantıda “Alayınız gelin. Hodri
meydan” çıkışına; CHP Silivri İlçe
Başkanı Berker Esen, “Bu işler 
kabadayı ağzıyla konuşarak olmaz.

17 Mayıs’ta mecliste her
şeyi zaten konuşacağız.
Hodri meclis!” diye-
rek karşılık verdi.
Damga'ya konuşan
Esen, “Silivri algı

yöntemiyle yönetil-
mez” diye ko-
nuştu. I SAYFA 9

SALGINDAN EN ÇOK 
ONLAR ETKiLENDi

ÖZEL HABER/MÜGE CESUR ÖZMEN

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, “Haziran

ayında seçim olur demiştim o öngö-
rüm tutmadı. Kasımda diyorlar ama
bir öngörüm yok. Bugünkü şartları-
mız gereği pandemiden tutun aşıya
kadar, ekonominin haline kadar, 
işsizlik ordusuna
kadar esnafın
haline baktığınız
zaman derhal bir
seçim yapılmalı.
O sandıkta mille-
timiz bir karar
vermeli. Sıfırdan
her şey yeniden
başlamalı” dedi.
I SAYFA 7
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Hodri meydana 
hodri Meclis!
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İLK ÖNGÖRÜM ÇIKMADI!

Yüksek Öğretim Kurumu’nda yaşanan skandallara bir yenisi 
eklendi. YÖS’ün kaldırılmasının ardından 
öğrencilerin not ortalamalarına değil de 
ceplerindeki paralarına göre 
bölümlere yerleştirildiği 
iddia edildi

İddiaya göre Yabancı 
Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın

(YÖS) kaldırılmasının ardından
YÖK, öğrencilerin not ortalamala-
rına bakmadan belirli bölümler için
öğrenci başına 10 bin ABD doları
almaya başladı. Bu paraların 
YÖK içerisinde bir çete tarafından
paylaşıldığı ileri sürüldü. Bu iddiayı
ortaya atan öğretim görevlisi, nite-
lik ve nicelik yönünden kağıt üze-

rinde belirlenen büyük öngörülerin 
aksine yabancı öğrenci meselesi-
nin, YÖK marifetiyle Türkiye’de
rant kapısı haline getirildiğini
savundu. YÖK'ün 24 Mart'ta 
aldığı kararla üniversiteler 
dışında yapılan YÖS’ü 
üniversitelerden değerlendirme
dışı bırakmalarını isteyerek
büyük bir suistimalin önü 
açtığı belirtildi. 

ç

Meral akşener

Türkiye epey bir süredir bazı süreçleri ve
derin krizleri bir arada yaşıyor. Bir söz var
“Bozulmadan yapılamaz” diye. Ancak tah-
ribatın da bir alt sınırı olmalı, tekrar topar-

lanmaya imkan verecek bir
sınır. Sanki şimdi o sınırda 
dolaşıyoruz gibime geliyor.
Nedenini aşağıdaki modelde
açıkladığımda bana hak vere-
ceksiniz diye düşünüyorum...

Süreçler ve krizler

Prof. Dr. Ahmet Özer’in köşe yazısı sayfa 10’da 

İddiaya göre, olay 27 Ekim 2018 tari-
hinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'nde yaşandı. Acil servise serum
taktırmak için gelen Ş.U.Y. isimli kişi, hemşi-
reyle tartıştı. Sağlık Memuru Bülent Akdemir
de araya girince hasta ve hasta yakınının sal-
dırısına uğradı. Taraflar karakola giderek bir-
birlerinden şikayetçi oldu. İddiaya göre aynı

günün gecesinde saat 00.00 sıralarında kafe-
teryaya çay almaya giden sağlık memuru 
Akdemir kalabalık grup tarafından yine darp
edildi, kaçırılmaya çalışıldı, elinde bulunan
sıcak çaylarda Ş.U.Y ve eşinin üzerine dö-
küldü. 2 kişinin yanmasına sebebiyet verdiği
gerekçesiyle Akdemir'e toplam 4 bin TL adli
para cezası verildi. I SAYFA 9

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, kentsel

dönüşüm hakkında önemli açıkla-
malarda bulundu. “İnsan hayatının
olduğu yerde siyaset yapmasın 
hiç kimse” diyen Çalık, Gürpınar'da
devam eden dönüşümle ilgili 
“Yerel siyaset yine durmuyor. Va-
tandaşlarımızın kafası karıştırılıyor.

Protokol imza-
lamayın, size
avukat desteği
sağlayacağız
gibi WhatsApp
gruplarında
ucuz WhatsApp
kahramanları
var” ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 4
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DÖNÜŞÜME KARŞI ÇIKIYORLAR

Ucuz Whatsapp 
kahramanları!

Mehmet M. Çalık

Akademik Personel ve Lisans-
üstü Eğitimi Giriş Sınavı

(ALES) ilkbahar dönemi sınavı 
İstanbul'da başladı. Sınava girmek
için Nişantaşı Maçka Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir 
kız öğrenci, sınav sırasında maskelerin
çıkarılacak olmasını protesto ederek
sınav salonunu terk etti. Öğrenci,
“Madem sınav, on binlerce vaka var-
ken ertelenmiyor, hiç değilse maske
zorunluluğu kalabilir” dedi. I SAYFA 4
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SINAV SALONUNU TERK ETTİ

Maske yüzünden
ALES’e girmedi

10 BIN DOLARA
TIP FAKULTESI!

ALINAN KARAR SUiSTiMALiN ÖNÜNÜ AÇTI
Gazetemize konuşan 
öğretim görevlisinin iddia-

sına göre üniversiteler dışındaki
kar amacı gütmeyen bağımsız
kurumlarca gerçekleştirilen
YÖS devre dışı bırakılırken,
hiçbir objektif ölçme ve 
değerlendirme sistemi 
işletmeksizin yalnızca not 
ortalaması ile öğrenci kabulü
gerçekleştiren üniversitelere

yönelik herhangi bir düzenlemeye
gidilmedi. Bu durum ise uygula-
mada büyük bir tezat oluşturdu.
YÖK tarafından öğrenci yerleş-
tirme usullerinde tek tip yapıdan
uzaklaşılarak ahbap çavuş ilişki-
sine dayalı ücretlendirilmiş bir
formata geçildi. Böylelikle öğrenci
başına talep edilen rakamların 
10 bin ABD doları olduğu iddia
edildi. I SAYFA 5
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HiÇBiR OBJEKTiF ÖLÇME SiSTEMi iŞLETiLMEDi 

Bağcılar'da hasta
yakınlarının saldırısına
uğrayan hemşire arkadaşını
korumaya çalışırken darp
edildiğini belirten sağlık
memuru Bülent Akdemir,
silah sayılan sıcak çay
yüzünden 4 bin lira adli
para cezasına çarptırıldı

ç
KENDiNi KORURKEN ELiNDE BULUNAN ÇAY SiLAH SAYILDI

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,
polis kontrolüne takıldı. “Evin önünde, pek

araç geçmeyen ve çevrede yerleşim olmayan sokakta
iftar öncesi çocuklarla bisiklet sürüyorduk” diyen
Kaymakam Ermiş, “Arkadan bir araç geldiğini gö-
rünce kenara çekildik. Araç  yanımızda durunca polis
aracı olduğunu farkettim. Polis aracından nezaketli
bir ses tonu “Beyefendi biliyorsunuz bugün sokağa
çıkma yasağı var, burası da tam kaymakam beyin ko-
nutunun önü” deyince “Memur bey merhaba ben
kaymakamım” dedim. Polis arkadaşların, yüzünde
bir şaşkınlık, “Efendim kusura bakmayın Ramazan
bir de bugün yorucu geçti” dediler. Bizim için güzel
bir anı oldu. Polis arkadaşlarımın vatandaşa nezaketli
yaklaşımını da takdir ettim” ifadelerini kullandı. 

ç
MERHABA BEN KAYMAKAMIM!

Derhal erken 
seçim yapılmalı

İBB ile ilçe belediyeleri, 
17 günlük kapanma sürecin-

deki yatırım ve hizmetlere yönelik
koordinasyon toplantısında bir
araya geldi. İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar, bu süreyi birçok
alt yapı ve üst yapı sorununu çöze-
cek şekilde plan-
ladıklarını 
belirtti. İlçe 
belediyeleri 
ise; sosyal yar-
dımlar ve sokak
hayvanlarının
bakımı konula-
rında talep ve
önerilerde bu-
lundu. I SAYFA 5
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HİZMETLER MASAYA YATIRILDI

Can akın Çağlar

Koordine için 
online toplantı

Rize’de, Lojistik Merkez ve
Liman Projesi'nin inşa edileceği

deniz üzerindeki alanın dolgusu için
16 milyon tona yakın taş alınması ka-
rarlaştırılan taş ocağının açılacağı
İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik 
köyünde tepkiler sürüyor. Alana gelen
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut
Tanal da gruba destek verdi. I SAYFA 7
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TANAL DA DESTEK VERDİ

Ocak karşıtları
nöbet tutuyor!

DAYAK YETMEDi
CEZA DA ÖDEDi!

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

Son bir kaç gündür vaka
sayılarında az da olsa

düşüş gözlemleniyor. En büyük
salgın hastanesi Feriha Öz Acil
Durum Hastanesi başhekimi
Prof. Nurettin Yiyit, “Vakalarda
aşağıya doğru iyi bir düşüş yakala-
dık” dedi. Yiyit, “Aşıya riayet çok
önemli” uyarısını yaptı. I SAYFA 8
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1 Mayıs’ı bahane
edip ortalığı 

yakıp yıkıyorlar

1 MAYIS’I 
TERÖRiZE 
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Ben böyle bir 
vaka görmedim

Kalp hastası olan ve gittği her doktordan
“Ameliyat olursan ölürsün ama ameliyattan

başka çaren yok” denilen Vasfiye Yardım (72) aynı
anda gerçekleştirilen 4 ameliyatla hayata döndü.
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “25
yıllık hekimim, binlerce kalp ameliyatı yaptım. Ama

her biri büyük bir
ameliyat gerektiren
bu dört riskli duru-
mun tek bir has-
tada olduğu başka
vaka görmedim.
Literatüre girecek”
dedi.  I SAYFA 8
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SAYFA 

2’DE

TEK SUÇLU ÜMiT DEĞiL
Bir süredir ekranlardan
uzak kalan ancak şu sıra-

lar oynadığı Yemin'de yeniden iz-
leyicilerin karşısına çıkan Gürkan
Tavukçuoğlu Damga'ya konuştu.
Set maratonunu ve dizinin gidi-
şatını anlatan Tavukçuoğlu, Ümit
Karakteri için “Kendi içinde ne

kadar özel ve güzel bir anlatımı
var. Hem sorun çözü-
yor hem sorun yaratı-
yor hem de sorunun
kendisi aslında. Ümit
tek suçlu değil” dedi.

ç

BURAK ZİHNİ SÖYLEŞİ SAYFA 13'TE

Kaymakam Ermiş, konutunun önünde polisle yaşadığı
görüşmeyi sosyal medya hesabından paylşaştı.

AŞIYA 
RiAYET 

ÇOK ÖNEMLİ
Recep
Tayyip
Erdoğan



İ stinye Üniversitesi (İSÜ) ta-
rafından düzenlenen ‘Pande-
miden Çıkış Panelleri’nin

üçüncüsü çevrimiçi olarak gerçek-
leştirildi. “Birinci yılında pandemi
ve çocuklarımız” başlığıyla dü-
zenlenen panelde pandemiyle
geçen bir yılı çocuklar özelinde
değerlendiren uzman isimler,
Covid-19 olan çocuk hastaların
yaklaşık yüzde 70’ini 10-18 yaş
grubu çocukların oluşturduğunu
belirtti. Vaka sayıları arttıkça ço-
cuklardaki Covid-19 vaka sayısı-
nın da arttığını belirten uzmanlar, gerekli
tedbirler alındığı takdirde okulların her-
hangi bir risk oluşturmadığını söyledi.
Bir yılı aşkın süredir devam eden salgının
özellikle çocukların ruh sağlığını olum-
suz etkilendiğini belirten uzmanlar, ço-
cuklar arasındaki eğitim eşitsizliklerin
giderilerek evde yaşanabilecek şiddet ve
istismara karşı önlemlerin alınması ge-
rektiğini belirtti.

Gelişimsel olarak etkilendi

Panelin açılış konuşmasını yapan İstinye
Üniversitesi (İSÜ) Rektörü Prof. Dr.
Erdal Karaöz, “Çocuklar her ne kadar
salgının sağlıkla ilgili kısmından çok az
etkilenen grup olmuşlarsa da okul öncesi
ve okul çağındaki çocuklar pandeminin
özellikle eğitim, sosyal, kültürel boyutun-
dan ya da gelişimsel, psikolojik gelişimsel
koşullarından çok etkilendiler. Sokak-
larda oynaması gereken, parklarda oyna-
ması gereken çocuklar bunları
yapamadılar. Ümit ediyorum ki bir an
önce aşılama projesi tamamlanırsa en
azından önümüzdeki güz döneminde
normal bir şekilde eğitime devam etme
şansına sahip oluruz” dedi. “Biz erişkin-
ler çok konuştuk ama çocuklarımızı çok
konuşmamıştık” diyen İSÜ Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ayberk Kurt,
“Pandemiden çıkış panellerinin bu sefer
ki gündeminde çocukları konuşalım diye
düşündük. Hem hastalık çocuklarımızı
nasıl etkiliyor, hem de çocuklarımızın ruh
sağlığı nasıl etkileniyor, bu boyutuyla bir
değerlendirelim istedik. Çok zor bir
süreç. Umarım bu salgın bir an önce son
bulur ve eski yaşantımıza kavuşuruz” ifa-
delerini kullandı.

Stres de çocukları etkiliyor

Covid-19 gündeminde çocukların yaşa-
dığı ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili bilgi
veren Liv Hospital Ulus Çocuk ve Ergen
Psikiyatristi Prof. Dr. Seher Akbaş, şun-
ları söyledi; "Salgınla birlikte hem eriş-
kinlerin hem çocukların günlük
rutinlerini çok değişti. Bununla beraber
hastalıklar, ölümler, iş kaybı, sosyal izo-
lasyon hem erişkinlerin hem çocukların
yaşamını son derece olumsuz etkiledi ve
uzun süreli bir stres altına aldı. Ebeveyn-
ler bir yandan çocukların fiziksel ve ruh-
sal sağlıkları konusunda endişe yaşarken
aynı zamanda kendi koşullarındaki kötü-
leşme ile ilgili de endişe yaşıyorlar. Yapı-
lan bir araştırmaya göre, salgından
sonra ebeveynlerin yüzde 82'si pandemi
öncesine göre daha endişeli bulunmuş.
Bu etkilenmeler sonucunda ebeveyn-
lerde kaygı bozuklukları, travma sonrası
stres bozuklukları ve depresyonu daha
fazla görmeye başladık. Ebeveynlerinin
yaşadığı her şey çocukları etkiliyor. Ço-
cuklar sosyal izolasyondan dolayı artık
evlerinde yaşıyorlar, okullarına uzaktan

eğitim şeklinde devam ediyor. Bu ka-
panma önlemleri yani sosyal izolasyon
çocukların şiddeti ve tacizi hem tanık ol-
masında hem de bunlara maruz kalma
riskini arttırıyor. Ebeveyn stresi aynı za-
manda çocuğa yönelik şiddeti de arttı-
ran önemli etmenlerden bir tanesi.
Sonuç olarak baktığımızda salgın eriş-
kinleri organik olarak daha fazla etkilese
de çocukları ruhsal olarak daha fazla
olumsuz etkiliyor. Neler yapılması gerek-
tiğine gelirsek, öncelikle acil çocuk ko-
ruma programları yapılması gerekiyor.
Hekimlerin bilimsel çalışmalar yaparak
bize sorunun gerçek boyutunu görme-
mizi sağlayacak veriler sunması gereki-
yor. Ekonomik destek paketlerini
arttırmak gerekiyor. Sağlık ve eğitimin
eşit ve ulaşılabilir olması gerekiyor. Özel-
likle yoksul olan ailelerin eğitim gereçle-
rine ücretiz ulaşması için ciddi
çalışmalar yapılması gerekiyor. Bütün bu
programlara ebeveynlerin riskli durum-
ları yaratan koşullarının azaltılmasına
yönelik desteklenmesi, eğitilmesi son de-
rece önemli."
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İstinye Üniversitesi’nin düzenlediği
‘Pandemiden Çıkış Panelleri’nin
üçüncüsünde Covid-19 salgınının

çocuklar üzerindeki etkileri konuşuldu.
Pandemiden ruhsal olarak en çok

çocukların etkilendiğini ifade eden 
uzmanlar, gerekli tedbirler 

alındığı takdirde ise okulların 
herhangi bir risk oluşturmadığı 

belirttiZEYNEP VURAL

SALGINDAN EN COK
ONLAR ETKILENDI

Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer,
Türkiye’deki çocuk hastalar hakkında
bilgi vererek şunları söyledi: "Genel an-
lamda baktığımızda vaka sayısı arttıkça
çocuk vaka sayısı da artıyor. Artık ço-
cuklar daha fazla etkileniyor anlamına
gelmiyor bu durum ama oransal olarak
bir artış var. Son verilere baktığımızda
dünya genelinde 141 milyon insanın
enfekte olduğunu 3 milyon ölümün ol-
duğunu söyleyebiliriz. Çocuklar da
Covid-19 oluyorlar bunu gördük. Dün-
yanın coğrafik bölgesinde yaşam şek-
line göre çocuklar total vakanın yüzde
1-8’ini oluşturuyor. Kız ve erkek çocuk-
lar eşit oranda etkileniyor ve ağırlıklı or-
talama 7 yaş gibi görünüyor. Çocuk
hastaların yaklaşık yüzde 70’ini ise 10-
18 yaş grubu çocuklar oluşturuyor.
Nasıl bulaştığı konusuna gelince şun-
ları söyleyebiliriz: Anne sütünde de
virüs partikülleri gözüküyor ama bunla-
rın canlı olmadığını görüyoruz ve anne
sütüyle bulaş olmuyor diyebiliriz. Anne
pozitifse de gerekli önlemler alındıktan
sonra emzirebilir. Çocuklarda temel
bulaş genellikle bir yetişkinin indeks
hasta olarak görüldüğü ev içi maruzi-
yetten kaynaklanır. Okulların açılma-
sıyla çocuklarda bulaşın artması
arasında direkt bir bağlantı olduğunu
söyleyemeyiz. Bütün kurallara uyulursa
okulların vakaların artmasında ciddi bir
kaynak olmadığını söyleyebiliriz."

oKUllAr Ciddi
KAYNAK deĞil

Yalnız mısınız
tek başına mı?
Tek başınalık birey tarafından tercih edilirken yalnızlık ise bireyin sosyal ilişkilerinin bozulması
sonucu oluşan, hoş olmayan ve seçilmemiş bir durum olarak ortaya çıkıyor. Kısa süreli, 
durumsal ve kronik olmak üzere yalnızlığın zaman açısından üç türü olduğunu belirten uzmanlar,
yalnızlığın depresyon, kaygı, intihar ve stres gibi faktörlerle ilişkili olduğuna dikkat çekiyor

ÜskÜdar Üniversi-
tesi NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi

Uzman Klinik Psikolog Gülçin
Şenyuva, yalnızlık ve tek başına-
lık kavramlarına ilişkin dikkat
çekici değerlendirmelerde bu-
lundu. İnsanın sosyal bir canlı
olduğunu vurgulayan Klinik
Psikolog Gülçin Şenyuva, “Her
yaştaki kişi, diğer kişilerle ilişki
kurmak ve etkileşime girmek
ister. Oysaki yalnızlık her insan
için doğal bir duygudur. İnsan
çocukken, gençken, yetişkin ya
da yaşlıyken yaşamının her-
hangi bir döneminde yalnızlık
duygusunu yaşayabilir. Yani
yalnızlığın insanlar için ortak bir
deneyim olduğunu söyleyebili-
riz. Yalnızlık kimine göre kimse-
sizlik, kimine göre romantik
ilişkisinin olmaması, kimisi için
de tek başına kalmaktır. Psiko-
loji ve sosyolojide yalnızlık kav-
ramı, tek başına olma
kavramından farklı anlam içeri-
yor" dedi.

Farklı kavramlar

Yalnızlık kavramını kişinin baş-
kaları ile bağlantı kurma ihtiya-
cının doyurulmamasına verilen
duygusal bir karşılık olarak ta-
nımlayan Şenyuva, “Yalnızlıkta
duygusal boşluk, özlem, yakın-
lık ve bu duyguları değiştirme
isteği olur. Tek başınalığı ise bi-
reyin geçici sürelerde, gerginlik
yaratmayan, kendi kendine yet-
tiği bir durum olarak ifade ede-
biliriz. Yani yalnızlıkta acı verici
olumsuzluklara rağmen, tek ba-
şınalıkta yalnızlıktaki duygular
yer almıyor. Yalnızlık hemen her
zaman kaçınılan, kaygı, öfke,
üzüntü ve diğer kişilerden ken-
dini farklı hissetme duygularının
eşlik ettiği hoş olmayan bir de-
neyimdir.” diye konuştu.

Yalnızlık üçe ayrılıyor

Yalnızlığın zaman açısından üç
türü olduğuna dikkat çeken
Şenyuva, “Bir tanesi kısa süreli
yalnızlık adı verilen, zaman

zaman ortaya çıkan anlık yal-
nızlık duygusudur. Anlık duygu-
lar olduğu için kişi kaygı
yaşamaz. İkincisi durumsal yal-
nızlıktır. Bu tür yalnızlık göç, iş
değişikliği ve boşanma gibi se-
beplerle ortaya çıkan yalnızlık
duygularıdır. Geçiş süresi sona
erdiğinde son bulur. Üçüncüsü
ise kronik yalnızlıktır. Bireyin
uzun yıllar boyunca ilişkilerin-
den tatmin almamasıyla or-
taya çıkan yalnızlık türüdür.”
İfadelerini kullandı.

Bireyin tercihi oluyor

Tek başınalığın birey tara-
fından seçilen bir durum
olduğunu söyleyen Şen-
yuva, “Yalnızlık ise bire-
yin sosyal ilişkilerinin
bozulması sonucu olu-
şan, hoş olmayan ve
seçilmemiş bir du-
rumdur. Yapılan ça-
lışmalarda
yalnızlığın, depres-
yon, kaygı, intihar,
yaşam doyumu,
umutsuzluk,
utangaçlık, in-
ternet kullanı-
mının fazla
olması, stres
gibi faktör-

lerle ilişkili olduğu tespit edildi.
Bu tür psikolojik sıkıntıların
oluşmasını engelleyebilmek
adına, kişilerarası sosyal iletişi-
min arttırılması en önemli yol
olarak biliniyor" dedi.

Kadınlar medikal 
estetiğe yöneldi
Medikal estetik doktoru Mehtap
Altınöz, medikal estetiğe büyük
bir rağbet olduğunu söyledi. Dr.
Altınöz, “Özellikle kadınlar,
yaşlanma belirtilerine karşı
medikal estetiğe yöneliyor" dedi

Medikal estetik, ozonterapi
ve mezoterapi alanlarında
yurt dışında özel eğitimler

alan Dr. Mehtap Altınöz, özellikle
ameliyatsız yüz ve cilt gençleştirme ko-
nusunda uzmanlığı ile tanınıyor. Altı-
nöz, medikal estetik uygulamalarındaki
popülerliği değerlendirdi. “Bu popüler-
liğin mantıklı temelleri var.” diyen Dr.
Mehtap Altınöz, şu bilgileri paylaştı;
“Hepimiz iyi görünmenin yollarını arı-
yoruz. Yaşlanmanın görünüşümüzdeki
olumsuz etkilerini azaltmak ve cilt ya-
pımızı iyileştirmek için mucizeler arıyo-
ruz. Birçok ürün ve uygulama, bu
konuda vaat ettiklerini yerine getiremi-
yor. İnsanlar plastik cerrahiye daha
mesafeli yaklaşıyor. Bu sebeple medi-
kal estetik hem kadınlar hem de erkek-
ler için popüler bir seçenek haline geldi.
Medikal estetik, genç bir görünüme ka-
vuşmak ya da genç görünümünü koru-
mak isteyenler için birçok avantaj
sağlıyor. Özellikle kadınlar, yaşlanma
belirtilerine karşı medikal estetiğe 
yöneliyor.”

Cildi olumsuz etkiliyor

Medikal estetik uzmanı Altınöz, gün-
lük yaşamdaki koşturmanın bir şekilde
ciltlere yansıdığını vurgulayarak, şöyle
devam etti; “Aynaya baktığımızda çiz-
giler ve kırışıklıklar görüyorsak, bunun
birçok sebebi var! Sağlıksız beslenme
alışkanlıklarından zararlı kozmetiklere
kadar birçok faktör, cildimize adeta sal-
dırıyor. Stresli geçen günler de özellikle
yüz bölgesinde cildi olumsuz etkiliyor.
Bunlar, yaşlanmanın doğal belirtileri
de olabilir. Yaşlanma sürecini durdura-
mazsınız; ancak yavaşlatabilirsiniz.
Medikal estetik, bunun en doğal yolu-
dur. Cilt dostu doğal ürünlerle iç ve dış
etkenlerin ortaya çıkardığı hasarı mini-
mize etmek mümkün.”

Özel hobi dersi
Türkiye’nin
hizmet ala-
nında en

büyük online platformu
Armut, pandemi sebebiyle

evlerde daha fazla zaman
geçirenlerin, hobi kategori-

sindeki online özel ders ta-
leplerini inceledi. Elde edilen

verilere göre yeni hobi edin-
mek için online olarak alınan

özel derslere talebin arttığı gö-
rülüyor.

Ülkemizde pandemi sebebiyle
tam kapanma kararının gelmesi

ile beraber evlerde geçirilen
zaman daha da artacak. Online hiz-

met sektörünün lideri Armut.com,
son bir yıldır yükselişe geçen online

hobi özel ders hizmetlerine yönelik ta-
leplerin verilerini paylaştı. Yılın her

şubat ayında hareketlenen özel ders ta-
lepleri geçen sene pandeminin de etki-
siyle Mart ayında düşüşe geçmişti.
Ancak bahar aylarının gelişiyle, taleple-
rin tekrar artışa geçtiği gözlemlendi.

Yüzde 76 artış gösterdi

Evde geçirilen zamanın ve mesafe kav-
ramının öneminin artması ile beraber
online özel derslere olan ilginin arttığı
gözlemlendi. Yeni hobi edinmek iste-
yenlerin yanı sıra zamanlarını iş harici
farklı bir aktivite ile doldurmak isteyen
beyaz yakalılar da hobi özel derslerine
ilgi gösterdi. Çocuklarının ilgisini çeke-
bilecek yeni alanlar arayan ebeveynle-
rin talepleri de dikkat çekti. En çok ilgi
gören online ders talepleri arasında dil
öğrenme, resim, müzik, pilates, yoga ve
satranç dersleri yer aldı.  İngilizce, Al-
manca ve Fransızca özel derslerine

olan rağbette geçen
yaz aylarından bu
yana artış gözlem-
lendi. Pandeminin
başladığı ilk dönem-
lerde düşüş yaşayan
yüz yüze istenen ta-
leplerin, yaz aylarından bu yana online
ders imkanının gelmesiyle yüzde 76
artış göstermesi dikkat çekti.

Sanata dair hobiler arttı

Pandemi döneminin sanata olan ilgiyi
artırdığı görülürken buna paralel olarak
evde daha verimli vakit geçirmek iste-
yenler resim yapmayı, müzik aleti çal-
mayı öğrendi. Online olarak verilen
dersler arasından yeni bir enstrüman
çalmayı öğrenmek isteyenler gitar,
keman, davul gibi özel derslere yönelir-
ken resim sanatını hobi edinmek iste-

yenler resim özel derslerine merak
saldı. Armut.com verilerine göre müzik
ve resim derslerini içeren hobi katego-
risindeki online özel ders taleplerinde
yazdan bu yana ortalama yüzde 37
artış yaşanırken en çok artış yaşayan
dersler ise yüzde 50’den fazla yükseliş
ile davul, keman ve piyano özel dersleri
oldu. Gözle görülür bir başka artış ise
pilates, satranç ve yoga gibi online alı-
nabilen spor özel derslerinde yaşandı.
İncelenen verilere göre 2021 yılında
online pilates, satranç ve yoga dersle-
rine gösterilen taleplerde yüzde 44 artış
gösterdi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapananlar, zamanlarını
verimli geçirmek için online alınabilen hobi özel derslerine yöneldi



O lay, 1 Mayıs Cumartesi günü 
saat 14.28 sıralarında Zafer 
Mahallesi'nde bulunan lüks bir 

sitede meydana geldi. İddiaya göre 
site sakinlerinden biri, giriş 
kapısında bir taksi şoförüyle 
tartışmaya başladı. Sözlü 
tartışma kısa sürede  
kavgaya dönüştü. 
Site sakini eline aldığı 
kesici bir aletle taksi 
şoförünü yüzünden 
yaraladı. Ağır şekilde 
yaralanan taksi 
şoförü kanlar içinde 
kalırken, saldırgan kişi 
kendisine ait panelvan 
minibüse binerek sitenin 
içine girdi. 

Saldırganı buldular 

Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi 
şoförleri ise siteyi birbirine kattı. Sitenin 
farklı girişlerinden içeri giren taksi şoför-
leri, saldırganı bularak darp etmeye baş-
ladı. Bu esnada bir taksi şoförü ise eline 
sert bir cisimle, saldırgana ait panelvan 
minibüsün arka camını kırdı. Kavganın 
büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda 
polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ağır şekilde 
yaralanan taksici meslektaşları tarafından, 
darp edilen saldırgan ise ambulansla has-
taneye götürüldü. Olay yerine gelen polis 
ekipleri, kavgaya karışan kişileri ifadelerini 
almak üzere polis merkezine götürdü.

BEYKOZ'DA trafikte yol verme 
nedeniyle iki sürücü arasında 
çıkan kavga cep telefonu kamera-

larına saniye saniye yansıdı. Olay, önceki 
gün Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde mey-
dana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme 
nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. 
Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomo-
bilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne 
tekme ile saldırdı. Tekme salladığı kamyone-
tin aynasını kıran sürücü, ardından otomo-
bilinin bagajından aldığı yangın söndürme 
tüpüyle saldırısını sürdürdü. Otomobilin sü-
rücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet 
sürücüsünün üzerine boşalttı. Araçlarını 
yolun ortasında durdurdukları için bir anda 
arkalarından trafik yoğunluğu oluştu. Diğer 
sürücülerin araçlarından inip müdahale et-
mesinin ardından kavga sona erdi. 

Kavga anı kamerada 
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamera-
larına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 
kamyonetin önünü kesen lüks otomobilin 
sürücüsünün aracından indiği, kamyonete 
tekmeler savurduğu, otomobilinden yangın 
söndürme tüpü alıp kamyonet sürücüsüne 
boşalttığı ve ardından ona yangın tüpüyle 
saldırdığı görülüyor. DHA 

OLAY önceki akşam akşam 
saat 22.30 sıralarında İçe-
renköy Mahallesi'ndeki ya-

şandı. İddiaya göre motosikletli kasklı 
iki kişi, otoparkında motosiklet bulu-
nan bir binanın önüne geldi. Bir süre 
burada oyalanan şüpheliler geldikleri 
motosiklete binerek ayrıldılar. Yaklaşık 
10 dakika  sonra tekrar gelen şüpheli-
lerden biri otoparka girerek 34 CHM 
751 plakalı motosikletin direksiyon ki-
lidini kırdı. Ardından motosikleti çalış-
tıran şüpheli otoparktan çıkarken, 
diğer şüpheli de geldikleri motosikletle 
olay yerinden uzaklaştı. 

Şikayetçi oldum 

Hırsızlar yaklaşık 30 bin TL olan mo-
tosikleti dakikalar içinde çalarak kayıp-
lara karıştı. Bir süre sonra bina 
görevlisi motosikletin çalındığını fark 
ederek motosiklet sahibi Selçuk Til-
ki’ye haber verdi. İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis ekipleri, parmak izi 
ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. 
Yapılan incelemenin ardından moto-
siklet sahibi polis merkezine giderek şi-
kayetçi oldu. Polis ekipleri hırsızların 
yakalanması için çalışmalarını sürdü-
rüyor. Motosikleti çalınan Selçuk Tilki, 
"Dün akşam 22.30 civarı iki kişi geli-
yor. Şüphelilerden biri gözcülük yapar-
ken diğeri otoparka giriyor. Bir süre 
uğraştıktan sonra motosikletin kilidini 
kırarak kaçıyorlar. Tam giderken apart-
man görevlisinin eşi hırsızları görüyor. 
Bana haber verdiler. Aşağı indik, 
motor yoktu. Kamera kayıtlarıyla bir-
likte polis merkezine giderek şikayetçi 
oldum" diye konuştu. Motosikletin ça-
lındığı anlar güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. Görüntülerde, 
motosikletle gelen iki hırsızdan biri 
çevreyi gözetlerken, diğeri binanın oto-
park içindeki motosikleti alarak oto-
parktan çıkarıyor. Hırsızların daha 
sonra iki motosikletle uzaklaşması 
görülüyor. DHA 

15 TEMMUZ Demokrasi 
Otogarı'nda 5 kilogramlık 
patlayıcıyla yakalanan üç 

şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça "Tehli-
keli madde bulundurma" suçundan tu-
tuklanmaları talebiyle mahkemeye 
sevk edildiler. İstanbul Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri ta-
mamlanan şüpheliler Ramazan A. 
(25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nde sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra bugün Çağlayan'da bulunan İs-
tanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör 
ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgu-
ları tamamlanan üç şüpheli, "Tehlikeli 
madde bulundurma" suçundan tutuk-
lanmaları talebiyle mahkemeye sevk 
edildiler. DHA 

Sorguları  
tamamlandı 

Sokak ortasında bıçaklı kavga  

KAZA, Başakşehir, Şamlar Mahallesi'nde dün 
akşam iftar saatinde meydana geldi. Kaya-
başı, Şamlar Mahallesi istikametinde seyre-
den hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki 
otomobili sollamaya çalıştı. O sırada karşı 
şeritten gelen başka bir otomobille kafa ka-
faya çarpışmamak için manevra yapan sü-

rücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direk-
siyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kul-
landığı araç, takla atarak yol kenarındaki 
gölete uçtu. Takla atan aracın sürücüsü ve 
yanındaki bir arkadaşı kazadan yara almadan 
kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar gölete 
uçan araçtaki 2 kişinin yardımına koşarken 

bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. 
Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri 
kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiyi tedbir 
amaçlı ambulanslarla çevredeki hastanelere 
götürdü. Kaza sonrası gölete uçan araç ise 
çekici yardımıyla göletten çıkarılırken, ka-
zayla ilgilini inceleme başlatıldı. DHA 

EDİNİLEN bilgiye göre; Rumeli Fene-
ri'nden Çatalca'ya bağlı Kıyıköy Sahili'ne 
gitmek üzere 2 kişi balık tutmak amacıyla 
tekneyle dün saat 17.00 sıralarında de-
nize açıldı. Tekne, Karaburun Sahili açık-
larında henüz bilinmeyen bir nedenle su 
almaya başladı. Hızla su alan tekne ala-
bora olunca teknedeki 2 kişi can yelekle-
rini giyerek suya atladı.  60 yaşındaki 
Yakup H. yaklaşık 2 saat boyunca yüzerek 
Karaburun Sahili'ne çıkmayı başardı 
ancak ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı 
gözden kayboldu. Yakup H.'yi kıyıdaki ba-
lıkçılar hemen yardımına koştu. Uzun süre 
suda kaldığı için Yakup H.'nin hipotermi 
geçirdiğini gören balıkçılar durumu 
hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
Yakup H.'yi ambulansla Arnavutköy Devlet 
Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi al-

tına alınan Yakup H. daha sonra Sultan-
gazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne sevk edildi. 

İki saat boyunca yüzmüş 

Yakup H.'nin tedavi gördüğü Arnavutköy 
Devlet Hastanesi'nde yanında yattığını 
iddia eden Faik Demirtaş, "Biz beraber 
hastanede yan yana yattık. Bana 'Tekne 
battı, bir arkadaşım boğuldu, ben suda 
boğuştum çıktım' dedi. Yüze yüze kurtul-
muş. İki saat boyunca yüzerek Karaburun 
Sahili'ne kadar. Sağlık durumunda kan 
değerleri yüksekti onun için Haseki Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. 
Tekne alabora olmuş batmış" dedi. Sahil 
Güvenlik ekiplerinin dalgıçlar yardımıyla 
Karaburun ve Ormanlı Köyü açıklarında 
denizde kaybolan 28 yaşındaki kayıp ki-
şiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA 

Kafa kafaya çarpışmamak için gölete uçtu

Alabora oldu; 1 kişi kayıp
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Kameralara  
yakalandı 

Esenyurt'ta, arkadaşlarının bir kişiyle kavga edip kesici bir aletle yüzünden yaralandığını duyan taksi şoförleri, ortalığı savaş  
alanına çevirdi. Polis kavgaya karışanları güçlükle gözaltına alırken, yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rumeli Feneri'nden denize açılan içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Arnavutköy, 
Karaburun Sahili açıklarında alabora oldu. Bir kişi 2 saat boyunca yüzerek kıyıya 

ulaşarak kurtulurken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor 

TAKSICILER CILDIRDI!

Tekme tokat  
saldırdı

ORTALIĞI  
BİRİBİRİNE  
KATTILAR

Ataşehir’de motosikletli iki 
hırsız, binanın otoparkındaki 
30 bin TL'lik motosikleti daki-
kalar içinde çalarak kayıplara 
karıştı. Motosikletin çalındığı 
anlar ise güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı

Yaşanan korku dolu anlar ise sitede sakinleri 
tarafından cep telefonu kamerasıyla  
kaydedildi. Görüntülere taksi şoförünün camı 
kırması ve tartışma anları yansıdı.

SİTE SAKİNLERİ KAYDETTİ

Başakşehir'de hafif ticari araç, sürücüsünün sollama manevrası yaptığı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışma-
mak için direksiyonu kırması sonucu gölete uçtu. Takla atarak gölete uçan araçtaki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

GAZİOSMANPAŞA'DA, yabacı 
uyruklu olduğu öğrenilen iki grup 
arasında bıçakların kullanıldığı, 

sopalarla kovalamacaların yaşadığı kavga 
cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 kişinin 
bıçaklandığı kavgada, çok sayıda kişinin ise 
sopa darbeleri sonucu yaralandığı öğrenildi. 
Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy'de dün 
akşam saatlerinde yaşandı.  
İddiaya göre, akşam saatlerinde yabancı uy-
ruklu iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle 

sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa 
sürede yerini bıçakların ve sopaların kulla-
nıldığı kavgaya bıraktı. Sokakta kavgayı 
gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 
kavga eden kişileri ayırdı, bazı kişiler gözal-
tına alındı. 1 kişinin bıçakla yaralandığı kav-
gada, çok sayıda kişinin ise sopa darbeleri 
sonucu yaralandığı öğrenildi. Öte yandan 
kavga anı ise cep telefonu kameralarına 
yansıdı. Görüntülerde, iki grubun elinde so-

paların olduğu, bir kişinin önüne gelen bir 
kişiyi bıçakla yaraladığı ve ardından 
kovalamacaların yaşadığı görüldü. DHA 



B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, katıl-
dığı bir TV programında

Gürpınar Siteler Bölgesi 1. Etap
Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin
önemli bilgiler verdi. Programdaki
konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Da-
yanışma Günü'nü kutlayarak başla-
yan Çalık, insan hayatının siyaset
üstü düşünülmesi gereken bir kav-
ram olduğunu belirtti. Konuşması-
nın devamında KİPTAŞ işbirliğiyle
kentsel dönüşümü bir an önce ger-
çekleştireceklerini dile getiren Çalık,
"Biz burada dönüşümü gerçekleştir-
mek için 2014 yılından beri müca-
dele ediyoruz. Benim tek derdim var,
o riskli yapılarda komşularımızı
oturtmamak. Bölgede bulunan yapı-
lar, depreme ihtiyaç duymadan yıkı-
labilecek kadar dayanıksız. Ben rica
ediyorum, bütün Beylikdüzü Beledi-
yesi Meclis üyelerine sesleniyorum
gelin insan hayatı üzerinden siyaset
yapmayın" ifadelerinde bulundu.

Dayanıklı hale getirelim

İstanbul'da depremin kaçınılmaz
bir gerçek olduğunu aktararak
sözlerine devam eden Çalık,
"Beylikdüzü'nde 1999 yılı ön-
cesi yapılan stoklarda koroz-
yona uğramış ciddi bina
stoklarımız var. Depremin
şiddeti binanın dayanma
gücünü çok etkiyor. Biz
istiyoruz ki kenti da-
yanıklı hale getire-
lim. Gerek
pandemiye karşı
gerekse afetlere
karşı insanların
sosyal, kültü-
rel hayata
katılımı açı-
sından
daha da-
yanaklı
bir
kent

oluşturma gibi bir çabamız var"
açıklamasını yaptı. 

İnsan hayatı söz konusu

Çalık, bundan sonra izlenecek yol
konusundaki soru üzerine, "Bir bi-
nayı yıktık ikinci binayı yıkacağız.
Hemen ruhsat sürecine başlayaca-
ğız. Uzlaşan vatandaşlar KİPTAŞ
protokollerini imzalayacak, uzlaş-
mayanlar için ise yasanın tarif ettiği
hususlar var. Acil kamulaştırma da
bunlardan bir tanesi. Biz bu kentsel
dönüşüm sürecini hayata geçirece-
ğiz. Burada insan hayatı söz konusu.
İnsan hayatının olduğu yerde siyaset
yapmasın hiç kimse. İnsan hayatını
kurtarmadın mı yaptığın diğer işlerin
hiçbir kıymeti yok. İnsan hayatı üze-
rinden siyaset yapılmaz" değerlen-
dirmesinde bulundu.

Bu işten herkes sorumlu

Başkan Çalık, kentsel dönüşüm için
canla başla çalıştıklarını belirterek,
"Gürpınar'da kentsel dönüşüm süre-
cini sağlıklı yürütmek adına çözüm

ofisini kurduk. İnsanlara bunu anlat-
maya gayret ediyoruz. Üzüldüğüm
bir nokta var, yerel siyaset yine dur-
muyor. Vatandaşlarımızın kafası ka-
rıştırılıyor. Protokol imzalamayın,
size avukat desteği sağlayacağız gibi
WhatsApp gruplarında ucuz What-
sApp kahramanları var. Bütün top-
lantılarıma davet ediyorum
kendilerini. Gelin bu işe birlikte
çözüm bulalım. Bu sadece
benim sorumluluğum
değil. Ben göçük altında
vatandaşlarını aramak
isteyen bir belediye
başkanı olmak istemi-
yorum. Gelin bu çözü-
mün bir parçası da siz
olun" diye konuştu. 

BARIŞ KIŞ
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel dönüşüm hakkında önemli
açıklamalarda bulundu. "İnsan hayatının olduğu yerde siyaset yapmasın hiç kimse" diyen Çalık,
Gürpınar'da devam eden dönüşümle ilgili "Yerel siyaset yine durmuyor. Vatandaşlarımızın
kafası karıştırılıyor. Protokol imzalamayın, size avukat desteği sağlayacağız gibi WhatsApp
gruplarında ucuz WhatsApp kahramanları var" ifadelerini kullandı

UCUZ WHATSAPP 
KAHRAMANLARI!

H er yıl Nisan ayı girdiğinde bizim siya-
silerde bir telaştır başlar; Acaba
ABD Başkanı bu yıl “soykırım” keli-

mesini kullanacak mı? Yıllardır hiç değişmedi
bu endişe; “Ya kullanırsa!”

Çok şükür sonunda ABD’nin 78’lik yeni
Başkanı Joe Biden o kelimeyi kullandı; “Soy-
kırım” dedi. 24 Nisan’da yaptığı konuşmada;

“Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Er-
meni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve
böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için
taahhüdümüzü yeniliyoruz.” sözlerinin yer al-
dığı açıklamada Biden, İstanbul’dan da Kons-
tantinapolis olarak bahsetmiş. Hızını
alamayan Biden, 1915’te zorunlu tehcir ile
ölüme giden Ermeni sayısının da 1,5 milyon
olduğunu söylemiş.

Hadi oradan Biden!
Tarihçilerin seni aldatmış. Genel Kurmay

Başkanlığı arşivlerine göre 1914 Osmanlı
nüfus sayımında Ermeni nüfusu 1.173.422
kişi.* Sırf bu bile sözde Ermeni soykırımının
kocaman bir emperyalist yalan olduğunu gös-
terir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sı-
nırları içinde yer alan İstanbul’a
“Konstantinapolis” demek senin hakkın da de-
ğildir, haddin de…

AKP iktidarı döneminde onlarca ülke, par-
lamentolarında sözde “soykırım” yalanını
kabul ettiler. “Soykırım” anıtları diktiler. Bazı
ülkeler, örneğin Fransa, “soykırım yoktur” de-
meyi bile suç saydı. Biden’ın konuşmasından
sonra ABD parlamentosunda da bu soykırım
yalanı kabul edilecek gibi görünüyor. Peki tüm
bu gelişmeler neden AKP döneminde bu kadar
hızlandı?

Gazeteci yazar Müyesser Yıldız’a kulak 
verelim:

-AKP iktidarına kadar Türkiye, “sözde soy-
kırım” ifadesini kullanıyordu. Erdoğan, hem
de Fransa’da bunu soran bir gazeteciye,
“sözde desek ne olur, demesek ne olur” ceva-
bını verdi.

-Ermenistan ve diasporayla gizli görüşmeler
yapıldı. Başbakan Davutoğlu, bu gerçeği itiraf
etti.

-Nasıl sonuçlanacağı başından belli değilmiş
gibi, Türkiye’nin “soykırım” iftiralarını Uluslar-
arası Lahey Adalet Divanı’na götürmesi için
gizli hazırlıklar yürütüldü.

-Ermeni ve emperyalist jargonuyla, “1915
olayları” ifadesi, hem de MGK kararıyla 
benimsendi.

-1880’lerde Ermeni çetelerinin Doğu’daki
katliamlarda üs olarak kullandığı Akdamar Ki-
lisesi onarılıp, ibadete açıldı. Yerleşim yerlerine
eski Ermeni isimleri verildi. Ermenilerin
“bizim” dediği tüm mal mülkler “iade” edildi.

-Ders kitaplarına Ağrı Dağı için yanlışlıkla
(!) “Ararat” yazıldı.

-Diplomatlarımızı katleden ASALA terörü-
nün yükselişe geçtiği ve “soykırım” iftiralarının
güçlü şekilde gündeme taşındığı dönemlerde çı-
karılan, “Ermenistan’ın düzenleyeceği davet-
lere katılmama” genelgesi kaldırılıp,
diplomatlarımızın Ermeni resepsiyonlarında
boy göstermesine izin verildi.

-Kafkaslardaki kriz bahanesiyle Türk hava
sahası Ermenistan’a tamamen açıldı.

-Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbantyan’ın,
“Türk siyasilerin bir gün Erivan’daki soykırım
anıtına çelenk koyacağına inanıyorum” dediği
günlerde Türkiye, “Ankara-Erivan yakınlaş-
ması” için yeni bir adım daha atıp, Karadeniz’e
kıyısı olmayan Ermenistan’ın, Karadeniz Çevre
Otoyolu projesine katılımını onayladı.

-15 yıl Türk Tarih Kurumu
Başkanlığını yapan Prof. Yusuf Halaçoğlu,
“İsviçre’de Türk Dışişleri, ABD ve Ermeni yet-
kililerin katıldığı bir toplantıda verilen karar”
sonucu görevden alındı. …

-… 2014 yılında Türk Tarih Kurumu Er-
meni masasında çalışmalar durduruldu. Ma-
sada görevli akademisyenlerden Prof. Dr.
Musa Şaşmaz açık açık, “Başbakan Erdo-
ğan’ın 1915 olaylarına yönelik taziye açıkla-
ması, Ermeni Masası’nda görev yapan
insanlarda sıkıntı yarattı. Yüksek Kurum’un
çalışmalarımıza yönelik tavrı değişti. Belki de
Ermeni meselesine yönelik çalışmalarımız
bazı lobileri rahatsız etmiş ve âtıl durumda ol-
mamız için düğmeye basılmış olabilir” dedi.

-“Türkiyeli aydınlar”ın başlattığı, Ermeni-
lerden özür dileme kampanyasına en büyük
desteği dönemin Cumhurbaşkanı Gül verdi.

-Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki sorunla-
rın çözümüne dair şartlarımız Türk Dışişleri
internet sitesinden kaldırıldı.

-Başbakan Erdoğan 2008’de, “Ermenis-
tan’ın sınırlarımızı tanımaması birinci sorun
değil. Şu diasporayla ilişkisini kesmesi lazım”
dedi.

-Ermeni Anayasası ve Milli Strateji Belge-
sinde, “Batı Ermenistan” hedefleri yer aldığı,
ülke sembolü olarak Ağrı Dağı kullanıldığı
halde, Türkiye-Ermenistan protokolleri
imzalandı.

-Dönemin Cumhurbaşkanı Gül “ABD’nin
telkini” ile Erivan’a gitti. Bu ziyaretin “tak-
dirle karşılanacağını ve cesaret olarak görüle-

ceğini” söyledi, “Ermenistan’ın jargonunun
değiştiğini” anlattı.   

-Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan Tür-
kiye-Ermenistan maçı için Bursa’ya geldiğinde
“İki devlet, bir millet” olduğumuz Azerbay-
can’ın bayrakları çöpe atıldı.

*
2015’te AKP’ nin Başbakanı, bugünün kav-

galısı olan Ahmet Davutoğlu’nun, 1915 olayla-
rının 100. yılında, 24 Nisan günü Ermeni
Patrikhanesinde bir dini tören düzenlenmesine
izin verdiğini ve “Osmanlı Ermenileri tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de anılacaktır” de-
diğini de ekleyelim. Biz bugüne kadar
Ermenistan ya da Batılı ülkelerde, Ermeniler
tarafından katledilen Osmanlı Türklerinin anıl-
dığına şahit olmadık.

Sözde “Ermeni soykırımı” nın ardında
yatan asıl gerçek; on binlerce masum Türk’ün
1915 olaylarında, Taşnak-Hınçak Ermeni çete-
leri tarafından hunharca katledildiğidir.

Rusya, Fransa ve İngiltere’nin kışkırtmaları
sonucunda ortaya çıkan Ermeni Taşnak ve Hın-
çak komiteleri ile isyanlar başlatılmış ve bu ko-
mitelere Anadolu topraklarının ve Millet-i
Sâdıka (sadık millet) denilen Osmanlı Ermeni-
lerinin kurtarılması (!) hedef gösterilmiştir. Ay-
rıca Rusya ve Fransa, Ermenilere üniforma
giydirerek kendi orduları içinde kullanmışlardır.
Anlayacağınız, Ermeniler, katliamlarını bu ül-
kelerin üniformaları içinde gerçekleştirmişlerdir. 

Katliamlarda insanlar; boğazlanarak, parça-
lanarak, gözleri oyularak, yakılarak, bebekler
duvarlara vurularak, hamileler karınları deşile-
rek, genç kızlar, kadınlar tecavüz edilerek, gö-
ğüsleri yarılarak öldürülmüşlerdir…

1974-1985 yılları arasında ASALA olarak
bilinen “Ermenistan Gizli Ordusu” nun 45
Türk diplomatını ve aile üyelerini nasıl öldür-
düklerini de hatırlatmadan geçmeyelim; el-
bette Azerbaycan, Hocalı katliamını da…

Sonuç olarak, artan Ermeni ayaklanmaları
ve Anadolu insanına uyguladıkları katliamla-
rın önlenebilmesi için Osmanlı hükûmeti, “teh-
cir” kararı almıştır. Tehcir sırasında her iki
tarafta da acılar yaşandığı, kurunun yanında
yaşın da yandığı kaçınılmaz bir gerçektir.
Olay, dönemin coğrafi yaşam şartları, salgın
hastalıklar ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak
tarihçiler tarafından incelenmelidir; siyasilerin
işi değildir. Ermeni ve Kürt kartı, Emperyalist
ülkeler tarafından Türkiye’nin parçalanması
için ortaya sürülen 200 yıllık bir plandır.

Ülkelerin parlamentolarında “soykırım”
kararı alınsa ne olur? Tarihi değiştirebilirler
mi? Osmanlı arşivleri açık. Fransa’nın, İngil-
tere’nin, Rusya’nın arşivleri de açıkmış… Bir
tek Boston’daki Taşnak Arşivi açık değilmiş!
Taşnak Arşivi’nin ABD’ nin Boston Eyale-
ti’nde ne işi var?! Sırf bu bile ABD’ nin iki-
yüzlü siyasetini gözler önüne sermeye
yeterlidir.

Hem sonra arşivleri neden açsınlar; kendi
arşivleri de gerçekleri belgelemiştir… Bazı
Taşnak subaylarının Ermeni mezalimini anla-
tan raporlarının bu arşivlerde mevcut olduğu
yazılıp çiziliyor. Arşivi açarlarsa 100 yıllık ya-
lanları ortaya çıkacak… Sonra… Elveda
“Büyük Ermenistan” hayali…

Kısaca; ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykı-
rım” demesinin Türk milleti için bir önemi
yoktur. Bu sorun Türkiye ve Ermenistan ara-
sında, tarihin ışığında çözülecek bir sorundur.
Esasında iki ülke bir araya gelip, tarihi ger-
çekleri ortaya çıkartıp bir de el sıkışsalar, bu
Emperyalist ülkelerin elinde koz da kalmaz.
Ancak, ne yazık ki Ermenistan’ın hem Rusya
hem de ABD’ ye kuyruğundan bağlı olduğu su
götürmez bir gerçektir. Bu nedenle de “sözde
soykırım” yalanı daha uzun yıllar sürdürüle-
cek gibi görünmektedir.

Hadi oradan Biden!

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

Bir ayda 5 bin 202 adet koli dağıtıldı
Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Esenyurt Belediyesi nisan ayında vatandaşlara 5 bin 202 adet gıda kolisi, 13 bin 110 adet 10 kilogramlık 

patates yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık soğan yardımı ve 7 bin 754 adet alışveriş kartı, bebek bezi ve mama desteğinde bulundu" denildi
EsEn-
yurt
Belediye-

si'nden yapılan açıkla-
mada nisan ayında

yapılan yardımlar sıra-
landı. Açıklamada ihtiyaç

sahibi ailelere 5 bin 202 adet
gıda kolisinin dağıtıldığı belir-

tilerek, "Üreticiden Tüketiciye
Aracısız Gıda projesi kapsa-

mında çiftçilerden alınan patates
ve soğanlar da gıda kolilerinin ya-

nında verildi. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayında 13

bin 110 adet; 10 kilogramlık ‘Patates’
yardımı, 7 bin 104 adet 12 kilogramlık

‘Soğan’ yardımında bulundu. Esenyurt Be-
lediyesi, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12

bin 366 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 660
paket ‘Kahvaltılık’ yardımı, 7 bin 754 adet ‘Alış-
veriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği,
419 adet ‘Bot, Mont, Ayakkabı ve Kıyafet’, 23
aileye 103 adet ‘Ev Eşyası ve Mobilya’, 25 ai-
leye ise 75 adet ‘Beyaz Eşya’ desteği sağlayarak
ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmaya devam etti"
ifadeleri kullanıldı. 

Sağlık hizmetleri

Açıklamanın devamında, "Esenyurt Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde
742 vatandaşı ‘Hasta Nakil’, bin 661 kişiyi
‘Toplu Taşıma’ hizmeti ile sağlık kuruluşlarına
ulaştırdı. Ekipler, bin 676 vatandaşa ‘Evde Sağ-
lık’, 17 kişiye düzenli olarak 65 saat ‘Fizik Te-
davi’ hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı
olmasına destek oldu. Esenyurt Belediyesi,
Özel Eğitim Merkezi’nde 50 çocuğa 199 seans

‘Dil ve Konuşma Terapisi’ eğitimi, 37 çocuğa
149 seans ‘Bireysel Eğitim’, 7 çocuğa 22 saat
‘Oyun Terapileri’ ve 22 aileye ise 118 seans ‘Psi-
kolojik Danışmanlık’ düzenledi. Esenyurt Bele-
diyesi, Engelliler Koordinasyon Merkezi ise
engelli ve 65 yaş üzeri 57 vatandaşa ‘Evde Te-
mizlik’, 55 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’
hizmeti verirken, 187 vatandaşa da
‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’ programı
uyguladı" denildi. 

İstihdama destek

"İş arayanlar ile işveren firmaları bu-
luşturarak vatandaşların istihdam edil-
mesini sağlayan Esenyurt Belediyesi
İstihdam Merkezi (ESBİM), Nisan ayı
içerisinde gerçekleştirdiği 107 müla-
katla, bin 56 kişinin işe yerleştirilmesini
sağladı" denilen açıklamada, "Veteriner

İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan sokak
hayvanlarını yalnız bırakmadı. İlçe genelinde
sokak hayvanlarına 18 bin kilogram mama da-
ğıtımı yapan ekipler, aynı zamanda can dostla-
rımızın sağlıklı kalabilmeleri için de destek
verdi. Nisan ayında 11 bin 520 hayvanın teda-

visini yapan ekipler, 510 hayvanın da aşılama-
sını yaparak sağlıklı olmaları için çalışmalarını
sürdürdü. Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca,
dezenfeksiyon ekipleri ile ilçedeki meydanları,
Covid-19 vakalarının bulunduğu bina girişleri,
83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu

kurumlarını da dezenfekte etti. Yol
ve kaldırımları yenileyerek vatandaş-
ların daha rahat bir ulaşım sağla-
ması için çalışmalarını sürdüren Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe gene-
linde 428 bin 100 kilogram asfalt, 11
bin 1 metrekare parke yol ve tamiratı
yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için
çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri de ilçe genelinde 630 ağaç
dikti. 2 bin 300 çalı dikimi de yapan
ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye
devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. 

Ziya Terzi’den 
müzik ziyafeti
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen
Ramazan etkinlikleri kapsamında bir konser
veren Tasavvuf Musikisi sanatçısı Eşref Ziya
Terzi, kendisini ekran başından izleyenlere
unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı 1991
yılındaki ilk albümünden bugüne kadar
seslendirdiği en popüler şarkıların yer aldığı
müzik şöleninde dinleyenleri mest etti

BağcılarBelediyesi'nin internet üzerin-
den yayınlanan “Ramazan Bağcılar’da
farkılı yaşanır” etkinliği vatandaşlardan

yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tasavvuf Musiki-
si’nin önde gelen isimlerinden Eşref Ziya Terzi, on-
line olarak gerçekleşen programda Bağcılarlılarla
buluştu. Kendisini izleyenlere hayırlı Ramazanlar di-
leyen Terzi, “Bizleri ekranları başında izleyen tüm
kardeşlerime sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderi-
yorum. İki Ramazandır canlı buluşamıyoruz ancak
böyle ortamlarda bir araya geliyoruz. Sizlerle yüz
yüze konserlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Bizleri
ekran başında da olsa sizlerle buluşturduğu için
Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya
da teşekkür ediyorum” dedi.

Geçmişe yolculuk yaptılar

Terzi, 1991 yılındaki “Kalksam
ve Dirilsem” isimli ilk albümün-
den bu yana en çok sevilen şar-
kılarından oluşan bir müzik
şöleni sundu. Sanatçının özel-
likle “Adını Anıyorum”, “Ağ-
lama Karanfil”, “Zaman” ve
“Sevda Dedim” isimli ezgilerine
büyük beğeni ve yorum yağdı.
Dinleyiciler, Terzi’nin duygusal
şarkıları eşliğinde geçmişe yol-
culuk yaptı. Ünlü sanatçı prog-
ramı, “Minareler Süngü
Kubbeler Miğfer” adlı şarkısıyla
bitirdi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık isim vermeden AK
Parti Meclis Grubu’nu eleştirerek,
“Üzüldüğüm bir nokta var, yerel 
siyaset yine durmuyor. Vatandaşla-
rımızın kafası karıştırılıyor” açıkla-
masını yaptı. 



Birkaç gün önce güvenilir bir kaynaktan edin-
diğim bilgiye göre YÖK’ün YÖS sınavlarının 
kaldırılmasının ardından öğrencilerin not 

ortalamalarına değil de öğrenci başına seçtikleri 
bölümler için 10 Bin ABD doları alındığı ve bu 
paraların YÖK içerisinde bir çete tarafından 
paylaşıldığı ileri sürülüyor. 
İddia sahibi öğretim görevlisinin anlatımlarına 

göre: Cumhurbaşkanlığı beklentileri doğrultusunda 
hazırlanan “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma 
Strateji Belgesi” çoktan idealist amaç ve hedefle-
rinin dışına çıkmış durumda. Nitelik ve nicelik yö-
nünden kağıt üzerinde belirlenen büyük öngörülerin 
aksine yabancı öğrenci meselesinin, YÖK marife-
tiyle Türkiye’de rant kapısı haline getirildiği. 

Özellikle pandemi sürecinde yurtdışı-yurtiçi öğ-
renci yatay geçiş süreçleriyle ilgili kendinden bir 
hayli söz ettiren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Başkanlığı 24 Mart 2021 tarihindeki Genel 
Kurulunda almış olduğu kararla birçok suistimalle-
rin önünü açtı. 

Alınan kararla yalnızca yükseköğretim kurum-
ları tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci 
Sınavlarının (YÖS) uluslararası öğrenci kabulünde 
kullanılabileceği kararlaştırıldı. Bu kararın sonu-
cunda üniversiteler dışında yapılan YÖS sınavlarını 
ise üniversitelerden değerlendirme dışı bırakmaları 
istendi. 

Ancak üniversiteler dışındaki kar amacı gütme-
yen bağımsız kurumlarca gerçekleştirilen 
YÖS sınavları devre dışı bırakılırken, hiçbir objektif 
ölçme ve değerlendirme sistemi işletmeksizin yal-
nızca not ortalaması ile öğrenci kabulü gerçekleşti-
ren üniversitelere yönelik herhangi bir düzenlemeye 
gidilmedi. Bu durum ise uygulamada büyük bir 
tezat oluşturdu. 

Rant kapısı oluştu 

Kabul edilen sınav envanterine getirilen sınır-

lama, uluslararası eğitim sektöründe baş gösteren 
informal yapıları daha da güçlendirdi. Dünya gene-
linde ve yereldeki aktörlerle işbirliği halinde ger-
çekleştirilen sınava dayalı ölçme ve değerlendirme 
sisteminin, YÖK tarafından Türkiye’de sınırlandırıl-
ması neticesinde; öğrenci yerleştirme usullerinde 
tek tip yeknesak yapıdan uzaklaşılarak ahbap çavuş 
ilişkisine dayalı ücretlendirilmiş bir formata geçil-
miş duruma getirildi. YÖS'de yaşanan bu olayların 
başını çektiği ileri sürülen Dr. Vedat Demir’in Cum-
hurbaşkanlığında çekilmiş görüntüsü verilen foto-
montaj fotoğraflarla kontenjan pazarlığı yaptığı 
iddialar arasında.  
İddiaya göre: Hakkında kamu hizmetleriyle 

ilişiğinin kesilmesi ve yurtdışı çıkış yasağının geti-
rilmesi. 2017 yılında açılan adli soruşturmada 
FETÖ şüphelisi olduğu iddia edilen Dr. Vedat De-
mir’in ayrıca son olarak görev aldığı Ankara’daki 
bir uluslararası eğitim vakfından ilişiğinin kesildiği 
ve öğrenci kontenjanlarının bir havuzda toplanan 
talep datalarıyla eşleştirilerek adayların ailelerine 
ulaştırıldığı, hatta konuyla ilgili birçok danışmanlık 
ve aracılık firmalarının havuzdan pay almak 
için sıraya girdiği ileri sürülmekte. Öğrenci başına 
talep edilen rakamların ise 10 bin ABD doları
olduğu ve bu rakamların yıllık bazda toplanmasıyla 
milyonlara varması, yapılan bir vurgunu gözler 
önüne sermekte. 

Suç duyurusunda bulunuldu 

Özellikle 2020 yılında pandemi nedeniyle Türki-
ye’deki üniversitelerin yurtdışına götüremedikleri 
YÖS sınav hizmetleri, bu alanda kamu menfaatleri 
doğrultusunda gönüllü hizmetler sunan diğer ku-
rumsal organizasyonlar tarafından gerçekleştirili-
yor. Sunulan bu katma değerli hizmetler karşısında 
infiale ve hezimete kapılan ve lise not ortalamasıyla 
fahiş ücretli yerleştirme ticareti yapan merdivenaltı 
yapılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

aliavcu@gazetedamga.com.tr 
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10 bin dolara eczacılık 
ve tıp fakültesi

K uyumcukent’te 1,5 yıldır faa-
liyet gösteren bir altın atöl-
yesi sahibi 2 kişi, güvenini 

kazandığı yaklaşık 50 firmayı dolan-
dırdı. Yaklaşık 30 milyon lira tutan 60 
kilogram altının ortadan kayboldu-
ğunu öne süren firma sahipleri şika-
yette bulundu. Kaçmaya 
hazırlandıkları iddia edilen atölye sa-
hipleri Erkan L. A. ve Milad I., esnaf 
tarafından yakalanarak polise teslim 
edildi. 1 kilo ile 10 kilo arasında deği-
şen miktarda altınlarından olduğunu 
öne süren esnaf, avukatlarıyla birlikte 
firma önünde açıklama yaptı. 

Piyasa değeri 30 milyon 

24 saat geçmeden 45-50 mağdurun 
ortaya çıktığını söyleyen Avukat Ümit 
Karadağ “1.5 yıldan beridir burada 
altın atölyesi olarak faaliyet gösteren 
bir grup, esnafa bir şekilde güvenceler 
vererek altın toplamışlar. 
İlk etapta bu altınların karşılığı olan 
ödemeleri yapsalar da daha sonra bu 
ödemelerden kaçınmaya başlamışlar. 
Dün gece  kaçma hazırlığındayken 
esnaf tarafından fark edildiler. Bu ki-
şiler yakalandı şu an gözaltındalar” 
dedi. 

Yabancı uyruklular 

"2 kişi olduklarını biliyoruz" diyen 
Karadağ, “Bu kişilerin eşlerinin ve 

yakınlarının da bu şekilde çalıştıkları 
yönünde bir düşünceleri var. Yabancı 
uyruklu bu kişiler, polis ve savcılıkta 
titiz bir şekilde çalışıyor. Umuyoruz ki 
esnafımızın mağduriyeti giderilecek-
tir. Altınları erittiler diye de bir bilgi 
aldık. Dolandırıcılık boyutu ise esna-

fımız kimisi 1 kilo, kimisi 2, kimisi  
3 kilo. Bu şekilde 60 kiloya yakın bir 
altın dolandırıcılığı söz konusu. Top-
lamda TL karşılığı da 30 milyon Türk 
lirası dolandırılan miktar söz konusu. 
Umarım bir an önce aydınlığa kavu-
şur” diye konuştu.

İstanbul Kuyumcukent'te bir altın atölyesinin sahibi 2 kişinin 50 firmadan topladığı piyasa 
değeri 30 milyon TL olan 60 kilogram altınla kaçama çalıştığı iddia edildi. Esnaf tarafından 
kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan iki şahıs polise teslim edilirken mağdur olduğunu öne 

süren firma sahipleri, Kuyumcukent'teki firma önünde toplandı 

TOKATLAYIP 
GIDECEKLERDI

KUYUMCUKENT’TE 30 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI 

DOLANDIRILDIKLARINI ve kayıp-
larının büyük olduğunu söyleyen 
esnaf bir an önce mağduriyetleri-
nin giderilmesini istedi. 1 kilo 800 
gram altın kaybının olduğunu 
söyleyen  Mehmet Vural “Başka-
sından aldığını bize ödeme yapı-
yormuş. Kaçmaya  çalışırken 
yakaladık” şeklinde konuştu. 
Ökkeş Balcı ise “1.5 senedir bu-
rada esnaflar önce güven verdiler. 
Aldılar, verdiler. 45-50 kişiyiz 
bugün belki daha çoğalır bu. 
Güven sağlayaraktan belli bir 
zaman ödediler. Sonra ödemeleri 
yapmadılar bu esnafları mağdur 
ettiler. Sonra da patladı. Benim 
kaybımda 1900 gram” dedi. 
Esnaf Milad Şarad ise "10 kilo al-
tınım vardı. Son bir haftada şüp-
helendik. 5 milyon TL yapıyor 

altın. Maalesef gitti” diye ko-
nuştu. Soruşturmanın derinleşti-
rildiği kaydedilirken mağdur sayısı 
ve altın miktarının artabileceği 
kaydedildi. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan Erkan L. A. ve 
Milad I. adliyeye sevk edildi. 
Erkan L. A. ve Milad I. çıkarıldık-
ları mahkemece adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. DHA 

ÖNCE GÜVEN VERDİLER

Yaklaşık 30 milyon lira  
tutan 60 kilogram altının  
ortadan kaybolduğunu  
öne süren firma sahipleri  
şikayette bulundu.

Son yıllarda sık sık skandal üstüne skandalların yaşandığı Yükseköğretim  
Kurulu’nda yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Şimdi de YÖS sınavlarının  
kaldırılmasının ardından öğrencilerin not ortalamalarına değil de ceplerindeki 
paralarına göre bölümlere yerleştirildiği iddiaları YÖK’e “Yine mi?” sorularını yöneltti.

Başkan Saraç: YÖK’ten çıkan 
pis kokular sizi rahatsız etmiyor mu?

Tutanaklarla kayıt altına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 
organize suç örgütü yapılanmasına ilişkin dos-
yadaki tutanaklarda Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu Başkanlığının üst düzey çalışanlarına 
yönelik çok vahim tespitlere de yer veriliyor. 
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri olan 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi eski Rektörü 
Prof. Dr. İrfan Aslan ve 2019/113 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararıyla Diyanet İşleri Başkanlı-
ğındaki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevi 
sonlandırılan lisans mezunu Hasan Ali Yıldız 
iddiaların odağındaki isimlerden bazıları. Üye-
lerden Prof. Dr. İrfan Aslan’ın, kontenjan işle-
riyle uğraşan Dr. Vedat Demir ile olan 
ilişkilerine yer verilen tutanaklarda özellikle 
üniversitelerden Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültele-
rine sınavsız öğrenci yerleştirme için kişiye özel 
kontenjan taleplerinde bulunulduğu ileri sürülen 
iddialar arasında. Hasan Ali Yıldız’ın ise Dr. 
Vedat Demir tarafından imza taklidi yapılmak 
suretiyle gerçeğe aykırı tanzim edilen bir takım 
ihbarları işleme alarak üniversite rektörlükleri 
üzerinde baskı ve yıldırma faaliyetleri yürüttük-
leri belirtiliyor. Tam bir korku imparatorluğuna 

çevrilen bir ortamda “YÖK” kimlikli kişilerden 
gelecek taleplere karşı koyan rektörlerin akıbeti 
ise belirsiz. Dr. Vedat Demir ile Prof. Dr. İrfan 
Aslan’ın telefon (HTS) kayıtları üzerinden ilişki 
yumağının detaylarına ulaşılması öngörülüyor. 
Ayrıca hâlihazırda irtibatta oldukları ve kayıt 
dışı öğrenci yönlendirme girişimleri icra ettik-
leri üniversite idarelerini de bağlamakta. 

Sahte imzalarla  
işlemler tanzim ediliyor 

Hakkında sahte dilekçe hazırlanarak Yük-
seköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığında 
işlem tesis edilen mağdurlardan D.Ö. ise noter 
kanalıyla çektiği ihtarname ile yaşanan orga-
nize eylemlerin bir parçası olmadığını ve hak-
kında kumpas kurulduğunu bildiriyor. Muhatabı 
konumundaki Yükseköğretim Denetleme Ku-
rulu Başkanlığı ile Kurul Üyesi Hasan Ali Yıl-
dız cephesinin ise sessizliğini koruduğu ileri 
sürülüyor. 

Çark görevdeki üyeler 
marifetiyle yürümekte 

Objektif bir sınav ve belgelendirme hizmeti ye-
rine sistemin süregelen dinamiklerini kendi çıkar-
ları doğrultusunda şekillendirmeyi tercih eden 
yapıların Dr. Vedat Demir ile iltisaklı olduğu, 
Prof. Dr. İrfan Aslan’la birlikte görevdeki Kurul 
üyeleriyle organize hareket ettiği yönündeki tespit 
edilen belgelerin cumhuriyet savcılığına intikal 
ettirileceği söylenmekte. 

Özellikle özerk yapıdaki ve nitelikli yabancı uy-
ruklu öğrenci kazanması gereken üniversitelere 
YÖK kimliğini kullanarak nüfuz eden yapıların 
temizlenmesini isteyen yurtsever öğretim görevli-
leri başta AKP’li Cumhurbaşkanı ve İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu olmak üzere yetkililerden 
bilim yuvalarındaki bu çeteleri temizlemelerini ve 
genç beyinler ile ailelerin daha fazla sömürülme-
sinin önüne geçilmesini istiyorlar.

 TEL: 0212 871 36 06 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Genel Sekreteri Can Akın  
Çağlar başkanlığında online olarak 
gerçekleştirilen toplantıya; Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç,  
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat 
Çalık, Avcılar Belediye Başkanı  
Turan Hançerli ile 27 ilçenin başkan 
yardımcısı katıldı. Toplantıda İBB 
Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim 
Orhan Demir, Şengül Altan Arslan, 
Murat Yazıcı ve Mahir Polat ile  
İBB Başkan Danışmanı Tonguç 

Çoban da hazır bulundu. 

Çözüm için fırsat 

İBB Genel Sekteri Can Akın Çağlar, 
ülke olarak olağanüstü koşullarda 
hizmet etmenin mücadelesini verdik-
lerini ve siyasetin ötesinde kamusal 
sorumluluk ile çalıştıklarını belirterek, 
"Bu 17 günlük tam kapanma sürecini, 
İstanbul’un altyapı ve üstyapı sorun-
larının çözümü için bir fırsat olarak 
gördük. Çalışamayan ailelere yönelik 
sosyal yardımlarımızı da bu günlerde 
olabildiğinde artırıyoruz. Şehrimiz-
deki hizmetlerin ve yardımların, kay-
makamlıklar ve ilçe belediyeleri ile 
koordineli bir şekilde yürütülebilme-
sini önemsiyoruz” diye konuştu. 

İşbirliği önemli 

İstanbul trafiğinin hareketli olduğu 
zamanlarda girilemeyen alanlardaki 
altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek 
için ciddi bir planlama yaparak uygu-
lamaya koyduklarını belirten Can 
Akın Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Yerel yönetimler olarak bu şehrin so-
runlarını hep birlikte hissediyoruz ve 
yükleniyoruz. Bu süreçte hizmetlerin 
daha hızla yapılabilmesi ve sosyal 
yardımların ihtiyaç sahiplerine en 

doğru şekilde dağıtılabilmesi için iş-
birliği yapmamız büyük önem taşıyor. 
İBB olarak, ilçe belediyelerinden her 
alanda gelen talep ve önerileri hassa-
siyetle takip ederek, sorunları birlikte 
çözmek için büyük gayret sarf edece-
ğiz." Toplantıda söz alan ilçe belediye 
başkanları ve başkan yardımcıları da 
İBB’den yol genişletme, asfaltlama 
çalışmaları, vektörlerle mücadele, 
sokak hayvanlarının bakımı ile soysal 
yardımların koordineli bir şekilde da-
ğıtılması konusunda talep ve öneri-
lerde bulundu. 

TÜYAP üst geçidi yenileniyor 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbra-
him Orhan Demir ise, TÜYAP üst 
geçidi yenileme ve yol genişletme ça-
lışması, Eyüpsultan Silahtarağa ve 
Sancaktepe Ebubekir Caddesi gibi 
birçok yol çalışmasını hızlandırdıkla-
rını belirterek, "İSKİ, Fen İşleri ve Yol 
Bakım daire başkanlıklarımızın da 
birçok alanda altyapı çalışmaları yü-
rüyor. Ulaşım yatırımları çok ciddi 
maliyetler ve bilgilendirmeler gerekti-
riyor. İlçelerimizin bizden taleplerini 
aldık ve hepsini planladık. Projelerin 
imalatlarını önem sırasına göre  
gerçekleştiriyoruz" dedi.

Koordine için online toplantı
İBB ile ilçe belediyeleri, 17 günlük kapanma sürecindeki yatırım ve hizmetlere yönelik koordi-
nasyon toplantısında bir araya geldi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, bu süreyi birçok alt 
yapı ve üst yapı sorununu çözecek şekilde planladıklarını belirtti. İlçe belediyeleri ise; sosyal  

yardımlar ve sokak hayvanlarının bakımı konularında talep ve önerilerde bulundu.

2021 ALES ilkbahar dönemi sı-
navı, dün saat 10.15 itibarıyla 
başladı. İstanbul'un çeşitli yerle-
rinde yapılan sınava erkenden 
gelip okul önünde bekleyenlerin 
yanı sıra son dakikada koşarak 
yetişen öğrenciler de oldu.  
Bazı öğrenciler ise girişlerin son-
landığı saat 10.00'dan sonra gel-
meleri nedeniyle sınava 
alınmadı. Birkaç dakikayla sınavı 
kaçıran öğrenciler görevlilerle 
konuşarak, kapıyı açmaları için 
dil döktü. Tüm ikna çabalarına 
rağmen içeri alınmadıkları için 
hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler 
sınava giremeden geri  

dönmek zorunda kaldı. 

Sınav salonunu terk etti 

Sınava girmek için Nişantaşı 
Maçka Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi'ne gelen bir öğrenci 
ise sınav sırasında maskelerin çı-
karılacak olmasını protesto ede-
rek sınav salonunu terk etti. 
İsmini vermek istemeyen kız öğ-
renci, sağlığının sınavdan daha 
önemli olduğunun altını çizerek 
"Sınav salonunda maske çıkarıl-
masına izin veriliyor. İstediği 
kadar havalandırılsın. Dört 
duvar kapalı alanda, belirli sa-
yıda kişi iki buçuk saat buluna-

cağız. Birisi evinin konforunda 
sınav yapacak diye benim haya-
tımdan bir sene daha gidiyor.  
Bir sene gitmesin istiyorsam  
hayatım riske giriyor. Ben niye 
böyle bir seçim yapmak  
zorundayım" dedi. DHA 

Maske yüzünden ALES'e girmedi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilkbahar dönemi sınavı İstanbul'da 

başladı. Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız 
öğrenci, sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti 

Vedat Demir İrfan Aslan



AJANS Press’in, Hen-
ley Pasaport Endeksi
2021verilerinden elde

ettiği bilgilere göre, vize almadan
seyahat edilebilecek ülke sayısına
göre tüm dünyadaki pasaportla-
rın sıralaması belli oldu. Böyle-
likle Japonya pasaportunun 193
ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sı-
raya yerleştiği görülürken, ikinci

sırada Singapur (192), üçüncü
sırada Almanya ve Güney
Kore’nin (191), dördüncü sırada
ise İtalya, İspanya, Finlandiya ve
Lüksemburg’un (190) olduğu
saptandı. Türkiye ise listenin
52’inci sırasına yerleşirken vize-
siz seyahat edebileceği ülke sayı-
sının 111 olduğu kaydedildi.
Araştırma pasaportların orijinal

sıralamasından oluşurken, 199
farklı pasaport ve 227 farklı se-
yahat noktasını kapsadı.Listenin
son sırasında yer alan ülkenin ise
26 ülkeye vizesiz seyahat imkanı
bulunan Afganistan’ın olduğu
belirlendi.

Medyada pasaportlar

Medya takip kurumu Ajans
Press, pasaportlar ile alakalı ba-
sına yansıyan haber adetlerini
inceledi. Ajans Press’in dijital
basın arşivinden derlediği bilgi-

lere göre 2020 yılından bugüne
kadar pasaportlar ile alakalı ba-
sına 10 bin 728 haber yansıdığı
tespit edildi. Pasaport haberleri
içerisinde yılsonunda pasaport
ücretlerine gelen zamlar büyük
oranda yer alırken, bunun yanı
sıra “altın pasaport” haberleri
ülkemizde oldukça yer edindi.
Türkiye’den artık Azerbaycan’a
seyahatlerin sadece kimlik kartı
ile yapılması son zamanların en
fazla konuşulan başlıkları ara-
sında yer aldı.

NEŞE MERT
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JAPONYA ZİRVEDEVize almadan seyahat 
edilebilecek ülke sayısına göre,

dünyanın en değerli
pasaportları belli oldu. Japonya
193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk

sıraya yerleşirken, Türkiye ise
111 ülkeye vizesiz seyahat

imkanı ile 52’inci sırada yer aldı
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Pandemi nedeniyle kısıtlamaların ve sokağa çıkma yasaklarının devam etmesi, evlilik
hazırlıkları yapan çiftleri de internet alışverişine yönlendirdi. Koronavirüs salgını, bütün
tüketim alışkanlıklarında olduğu gibi evlilik alışverişinde de değişikliklere neden oldu

GELiNLiKLER DE
NETTEN ALINIYOR

A ylar öncesinden başlayan ve üst üste
prova edilerek hazırlanan kişiye özel
dikim gelinlikler, yerini hazır gelinliklere

bırakmaya başladı. www.hazirgelinlik.com web
sitesi üzerinden satışa sunulan gelinlikler, farklı
stillere hitap eden model çeşitliliği ve fiyat avan-
tajlarıyla gelinlerin satınalma tercihleri arasına
girdi. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların ve so-
kağa çıkma yasaklarının devam etmesi, evlilik
hazırlıkları yapan çiftleri de internet alışverişine
yönlendirdi. Önceleri gelin adaylarının farklı
günlere yayılan ve en az 3 prova sonucunda
nikah veya düğün törenlerine teslim edilen ge-
linlikler, hazır giyimde kullanılan beden ölçüleri-
nin gelinlik kalıplarına yansıtıldığı modeller ile
gelin adaylarına sunuluyor.

Beyaz modeller öne çıkıyor

Dünya trendlerinden oluşan gelinlik modellerini
hemen teslim fırsatı ve fiyat avantajlarıyla web
sitesi üzerinden satışa sunan hazirgelinlik.com
modern, minimalist, romantik ve retro görünü-
müyle dikkat çeken yeni koleksiyonuyla yaz ge-
linlerine birbirinden farklı seçenekler sunuyor.
Pandemi koşullarında yaygınlaşan butik düğün
ve nikah seremonilerine uygun tasarlanan par-
çalarda zarafetin simgesi Fransız dantelleri,

duru dokusuyla vücudu saran ithal stretch ku-
maşlar, ipek tül, organze ve ziberlin gibi yüksek
kalitede kumaşlardan hazırlanan kusursuz ka-
lıpların kullanıldığı inci beyazı ve nüd tonlarda
gelinlik modelleri öne çıkıyor. Flörtöz katmanlar,
gecenin yıldızına eşlik eden ışıltılı kumaşlar, zarif
ve etkileyici işlemelerin ustalıkla bir araya getiril-
diği asil duruşuyla kraliyet şıklığını aratmayan
özel parçalar ve zamanın ruhundan ilhamla ha-
zırlanan yeni nesil romantiklere göz kırpan ge-
linlik modelleri ise koleksiyonun en göz alıcı
detayları olarak göze çarpıyor. Koleksi-
yonda gelinliklerin yanı sıra, nikah ya da
küçük kutlamalar için mini ve midi elbise-
ler, çarpıcı bir görünüm yaratan saç ak-
sesuarları, el işi duvak tasarımları, tül
eldivenler ve kemerler gibi zarif parça-
lar da bulunuyor.

Bin 500 TL’den başlıyor

www.hazirgelinlik.com web si-
tesi üzerinden satışa sunu-
lan dünya trendlerinde
hazırlanan tasarımlar, farklı
stillere hitap eden model çeşitli-
liği ve bin 500 TL’den başlayan fi-
yatlarıyla gelinlere hem pratik hem
de yüzde 60’a varan ekonomik satı-
nalma  avantajı sunuyor. Her

tarza ve her bütçeye uygun olarak tasarlanan
gelinlikler, ücretsiz kargo ile teslim ediliyor ve ih-
tiyaç olması halinde tadilatları da ücretsiz ola-
rak yapılabiliyor. Kredi kartı ya da kapıda
ödeme seçenekleri imkanı da tanıyan hazirgelin-
lik.com ‘da  gelinliklerin yanı sıra gelinlik akse-
suarları, nikah elbiseleri ve duvak modelleri de
yer alıyor. Türkiye’nin her noktasına kargo ile
ürün ulaştırılabilen www.hazirgelinlik.com ‘a
tıklayan gelin adayları, beden ölçülerine ve
vücut tipine uygun gelinlik modelini nasıl seçe-

bileceklerine dair bilgilere de site üzerinden
ulaşabiliyor.

Başta İstanbul olmak üzere Türki-
ye’nin dört bir yanından sipariş
alan www.hazirgelinlik.com
her ay dijital mağazasına ekle-

diği yeni modelleri ve  ürün çeşit-
liliği ile gelinlerin düğün günü
şıklığında en pratik çözümü

sunan ilk adres olmayı  hedef-
liyor. İstanbul’da yaşayan
gelin adaylarının anlaşmalı
mağazalarda gidip görme
imkanı bulduğu hazır ge-
linlikler, Türkiye’nin kargo
ulaşabilen tüm il ve ilçele-
rinin yanısıra, Almanya,
İngiltere, Kıbrıs, Fransa,
Rusya ve Arap Ülkeleri’ne
de ulaşıyor. Şu anda yurti-
çinde en çok talep İstan-

bul, Mersin, Hatay,
Eskişehir, Diyarbakır,
Mardin, Konya, Ça-
nakkale, Edirne,
Samsun ve Trab-
zon’dan,  yurtdı-
şında ise Kıbrıs,
Hollanda ve Al-
manya’dan geliyor.

EN YOĞUN TALEP 
ALMANYA’DAN

Değişim fırsata 
olarak görülmeli
EY Sigortacılık Sektörü 2021 Görünümü Raporu’na göre; küresel sigortacılık 
sektörünün pandeminin yarattığı değişimi, yeni normal ve farklı pazar 
ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüm için bir fırsat olarak görmesi gerekiyor

ULUSLARARASI denetim
ve danışmanlık şirketi EY
(Ernst & Young), sigorta-

cılık sektörüne yön veren trendleri in-
celediği Sigortacılık Sektörü 2021
Görünümü Raporu’nun sonuçlarını
açıkladı. Sektörün gelecek 18 - 24
aylık dönemde izleyeceği büyüme
stratejilerini ortaya koyan rapor,

pandeminin sosyal ve ekonomik etki-
leriyle tüketicinin sigortacılık ihtiyaç-
larını değiştirdiğine işaret ediyor.
Raporda sigorta şirketlerinin değişen
beklenti ve artan talebi karşılamak
için sundukları çözümleri yeniden
şekillendirdikleri belirtilirken, hedef
odaklı dönüşüm, müşteri odaklılık,
çeviklik ve maliyet ve sermaye opti-
mizasyonunun sektör liderleri için en
önemli gündem maddeleri olduğu
belirtiliyor. 

Yeni iş stratejisi

Piyasa dinamiklerinin karmaşıklaş-
tığı bir dönemde risk ve fırsatların
iç içe geçmiş olduğunun ifade
edildiği raporda; makroekonomik
koşullar, jeopolitik gelişmeler,
teknolojik ilerlemeler, demogra-
fik değişimler ve artan müşteri
beklentilerinin sektörde yeni ve
yaratıcı iş stratejileri geliştiril-
mesi ihtiyacını doğurduğuna
işaret ediliyor. Sigortacılığın
diğer sektörlerde yaşanan
trend ve değişimlerden git-
tikçe daha fazla etkilendiği
belirtiliyor.

Çözümler üretilmeli

EY Türkiye Finansal
Hizmetler Sektör Lideri
Damla Harman rapora
ilişkin olarak şu değer-
lendirmeyi yaptı: "Si-
gorta şirketlerinin
küresel ekonomik to-
parlanma sürecin-

den büyüyerek çıkmaları için yeni çö-
zümler üretmeleri ve değişen beklen-
tiler karşısında kişiselleştirilmiş bir
deneyim sunmaya hazır olmaları ge-
rekiyor. Bu doğrultuda atılması gere-
ken adımların başında yalın ve esnek
bir maliyet tabanı oluşturulması geli-
yor. Bu, sigorta şirketlerinin hem kısa
vadede karlılığını destekleyen bir etki
yaratacak hem de inovasyonlar ve
sürdürülebilir büyüme için sağlam
bir zemin hazırlayacaktır."

Dijitalleşme korunmalı

Rapora göre; küresel sigortacılık sek-
törünün pandeminin yarattığı deği-
şimi, yeni normal ve farklı pazar
ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüm
için bir fırsat olarak görmesi gereki-
yor. Raporda, gelecek dönemde sek-
törde alternatif sermayenin
çoğalması ve sektör oyuncularının
somut getiri ve sürdürülebilir bü-
yüme hedeflemesi ile birleşme ve
satın alma faaliyetlerinde artış yaşa-
nabileceği ifade ediliyor. Raporda;
gelecek dönemin sektör için halen
pek çok belirsizlik barındırdığına ve
sigorta şirketlerinin bu küresel or-
tamda ana değer önerileri, dağıtım
yaklaşımları, işgücü stratejileri ve
veri ve teknoloji altyapılarına bütün-
sel olarak yaklaşmaları gerektiğine
vurgu yapılıyor. Pandeminin ivme-
lendirdiği dijitalleşme sürecine yöne-
lik odağın korunması ile
operasyonlarda çevikliğin daha da
önem kazandığı belirtiliyor. 
ZEYNEP VURAL

Penta Teknoloji 
halka arz ediliyor
Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri,
sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri
başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir
bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını
gerçekleştiren Penta Teknoloji’nin halka
arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından onaylandı. 

DÜNYANIN
önde gelen
teknoloji mar-

kalarının Türkiye’deki da-
ğıtıcısı Penta Teknoloji’nin
halka arzı için SPK’ya
yaptığı izahname başvu-
rusu sonuçlandı. Penta
Teknoloji halka arzında,
fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak be-
lirlendi. Türkiye’nin dijitalleşme yolculu-
ğunda çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle önemli
bir kilometre taşı olan Penta Teknoloji, ül-
kemiz genelindeki yaklaşık 9 bin müşteri-
siyle Türkiye’nin lider katma değerli
teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer
alıyor. 

Güç katmak istiyoruz

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel 
Özçelik, halka arz kararıyla ilgili değerlen-
dirmesinde şunları ifade etti: “Penta Tekno-
loji’nin bilişim dünyasındaki yolculuğu
1990 yılında üniversite arkadaşlarının kur-
duğu küçük bir ofiste başladı. Bilgisayar,
yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri de-
polama ve ağ ürünleri başta olmak üzere,
30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağı-
tımını gerçekleştiren Penta Teknoloji olarak
müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön
veriyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji
markaları da dâhil olmak üzere 40’tan fazla
küresel ve yerli teknoloji markasının ürünle-
rini tüm Türkiye’yle buluşturarak büyüme-
mizi sürdürüyoruz. Üretimden inşaat ve
mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil,
medya-eğlenceye kadar birçok sektöre tek-
noloji ürünleri tedarik ederek dijitalleşme-
deki öncü rolümüzü sürdürüyoruz.”

Damla
Harman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma  
Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren bir fabrika işçilerle iftar yaptı. İftarın  
ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Başbakanlığım döneminde Emek ve 
Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Ama bunun lafını yapıp  
maalesef farklı eylemlere dönüştüren, bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel  
günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar” dedi. 

C umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Gü-

nü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren 
bir fabrika işçilerle iftarda buluştu. 
Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin ile Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank eşlik etti. İftarın ardından 
açıklamalarda bulunan Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Başbakanlığım 
döneminde Emek ve Dayanışma 
Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan 
ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, 
emekçi kardeşlerimizle olan daya-
nışmamızın en büyük ispatıdır. 
Ama bunu lafını yapıp maalesef 
bunu farklı eylemlere dönüştüren, 
yine bugün de olduğu gibi bazı 

aşırı terörist gruplar, bu güzel günü 
anlamsız hale getirmenin gayreti 
içerisine giriyorlar" dedi. 

Her taraf yakıldı, yıkıldı 

"Ne yazık ki bu sadece tabii Türki-
ye'de değil, işte bugün Paris'in so-
kakları ne hale geldi görüyorsunuz. 
Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler 
de orada yaşayanlar da bu olayları 
çok çok farklı olarak anlatırken, işte 
bugün Paris'te bütün mağazaların 
cam, çerçeve her taraf yakıldı, yı-
kıldı" diyen Erdoğan, "Bunu aynı 
şekilde bizde de yapıyorlardı ama 
şimdi artık fırsat yok ve fırsat da 
zaten vermeyeceğiz. Yani işçinin o 
kutsal alın terini sömürmek isteyen-
lere ülkemizde fırsat vermeyeceğiz. 

Biz barışın egemen olduğu bir 
günü kalkıp da bu hale dönüştür-
meye tevessül edenlere fırsat ver-
meyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin 
adeta bayramı olarak kutlamak isti-
yoruz. Hamdolsun son aldığım bil-
gilere göre de Türkiye genelinde 
herhangi bir ağır sayılabilecek yani 
yaralama, vesaire gibi bir olay 
bugün cereyan etmedi.  
Temennimiz odur ki bugünü-
müzü aynı şekilde devam etti-
relim ve bayrama da bu 
şekilde kavuşalım. Tüm işçi 
kardeşlerimin, Emek Bay-
ramı diyeceğim, kutlu 
olsun, nice bugünlere 
Allah bizleri kavuştur-
sun" ifadelerini kullandı. 

KARADENİZ’İN termal ve kış tu-
rizmi için yeni turizm destinas-
yonu alanı olarak belirlenen ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 
‘örnek yayla’ modellerinin uygula-
nacağı iki noktadan biri seçilen 
doğal sit alanı Rize’nin İkizdere 
Vadisi Gürdere ve Cevizlik kö-
yünde açılması planlanan ve 16 
milyon tona yakın taşın alınacağı 
bazalt ocağı projesi tepkilere yol 
açtı. Yeşil vadinin doğal güzelliği-
nin yok olacağını, köylerinin elle-
rinden 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. 

1 MAYIS’I TERORIZE 
EDIYORLAR ARTIK 

FIRSATLARI 
YOK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Er-
doğan, Tuzla'da işçilerle birlikte yap-
tığı iftarın ardından, Sultanbeyli'de 
yaşayan Mahruze Keleş'i ve ailesini 
evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından 
sokakta kendisine sevgi gösterisinde 
bulunan vatandaşları selamlayan Er-
doğan, çocuklara da oyuncak hediye 

etti. Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konu-
şan, Mahruze Keleş "Dünyalar 
benim oldu. Onun boyuna posuna 
kurban olayım. Kapıyı açar açmaz 
çok mutlu oldum. Rüyamda onu 
görmüştüm zaten, yüzüne de söyle-
dim. Aniden haber vermeden geldi. 
Yemeğe gelecekti ama çok yorgundu. 
Allah güç kuvvet uzun ömürler ver-
sin. Kazalardan belalardan onu ko-
rusun. Rüyamda görmüştüm aylar, 
yıldızlar, güneş onun peşindeydi. 30 
sene önce görmüştüm. Allaha şükür-
ler olsun, muradıma erdim" dedi. 

Soylu'yu da bekliyorum 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da 
beklediğini dile getiren Keleş, sözle-
rine şöyle devam etti: "Onu da çok 
seviyorum. Binali Yıldırım'ı da çok 
seviyorum. Cumhurbaşkanımızın pe-
şinde oldukları için ikisini de çok  

seviyorum. 
Binali Yıldı-
rım ve  
Süleyman 
Soylu'yu da 
davet ediyorum. 
Polislerimize Allah zeval vermesin. 
Türkiye'ye bir daha böyle bir Cum-
hurbaşkanı gelmez. Benim ajan oldu-
ğumu söylemişler, ben ajan falan 
değilim. Ben Allah için seviyorum. 
Rüyamda gördüğüm için seviyorum. 
Hepiniz böyle çalışın, Türkiye'yi 
böyle ilerlettirin. Hep okuyun, ilerle-
yin. Benim okur yazarlığım yok. Eğer 
olsaydı hep okur öğrenirdim. Soy-
lu'm seni de bekliyorum. Sende gel. 
Binali kardeşim de gelsin. Hepinizi 
çok seviyorum. Sizlerde gelin ben 
muradıma ereyim. İkinizin de gelme-
sini istiyorum. Özellikle Soylu'nun 
gelmesini çok istiyorum" dedi. DHA 

BOYUNA POSUNA KURBAN OLAYIM 

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı 
televizyon programında gündemi değerlendirdi. 
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın bir gazetecinin “Tam kapanmada İstan-
bul’da mı olacaksınız?” sorusuna, “En kötü 
ihtimalle Türkiye’deyim” yanıtına atıfta buluna-
rak “En iyi ihtimal Türkiyemiz’den herkesi se-
lamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı. 
"Sayın Erdoğan’ın ve iktidar partilerinin demo-
kratik usullerle sandıkta, seçmenin oyuyla gide-
bileceğine ve gitmesi gerektiğine inanıyorum” 
diyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı 
içinse, "Meral Akşener 24 Haziran’da Cumhur-
başkanı adayı olmuş olduğu için herkes bana 
döndürüp o soruyu soruyor: ‘Sen aday mısın?’ 
diye. Yarın ben Cumhurbaşkanı olabileyim diye 
bırakın kelimeyi, harf çıkarmadım ağzımdan. 
İkincisi bu açıklıkta söylüyorum; benim ken-
dimle ilgili vazgeçmeyeceğim hiçbir şey yok 
bana dair. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu 
şartların en büyük sorunu tek adam meselesidir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye getiri-
lip partili cumhurbaşkanlığı sistemi haline çevri-
len bu ucube sistemdir. Önceliğimiz bu sistemi 
değiştirmek olmalıdır. Dolayısıyla bu sistemin 
değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım ol-
mayacak" ifadelerini kullandı.  

Müthiş bir kopuş var 

İl ziyaretleri kapsamında AK Parti’nin çok yük-
sek oy aldığı yerlere de gittiğini vurgulayan Ak-
şener, şöyle konuştu: "28 Şubat’ın Meral 
Akşener’ini unutmayan, AK Parti’ye oy veren ve 
AK Partili olmasına rağmen 28 Şubat’ın Meral 
Akşener’inin vicdanında yeri olan insanların dile 
geldiğini görmeye başladım. Şu anda AK Par-
ti’nin çok büyük olduğu yerlerde AK Parti’den 
kopuş çok müthiş. Ben bunu kaşımıyorum. Kaşı-
maya kalkışsam çok acayip haber değerleri 
çıkar ama yapmıyorm. Çünkü amacım o değil. 
Kayseri Develi’de sinir krizi geçiren, AK Parti ku-
rucusu olan insanlar oldu. AK Partililer çok 
daha sert bir tutum içerisinde. Ekonominin 
bunda etkisi var. Liyakatsizlik, kayırma, 5 müte-
ahhit meselesi, damatlar, gelinler, kayınçolar, 5-
6 maaş alanlar…İnsanların ruhunda 
gayretullaha dokunuyor bu işler. Acı bir tat var." 

O öngörüm tutmadı 

Akşener, seçimle ilgili beklentisini ise "AKP sis-
tematiğini kendine göre bildiğini düşünen bir in-
sanım. Ben Sayın Erdoğan hızlı bir şekilde 
seçime gider, seçime gayret eder, Amerik'ayla 
masaya seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak 
oturmak ister deyip Haziran ayında seçim yapar 
demiştim. O öngörüm tutmadı. Kasımda diyorlar 
ama bir öngörüm yok. Bugünkü şartlarımız ge-
reği pandemiden tutun aşıya kadar, ekonominin 
haline kadar, işsizlik ordusuna kadar esnafın 
haline baktığınız zaman derhal bir seçim yapıl-
malı. O sandıkta milletimiz bir karar vermeli. Sı-
fırdan her şey yeniden başlamalı. Parlamenter 
sisteme geçişle ilgili ilkeler bütünlüğü sağlaya-
cağız. Keşke Tayyip Bey bugün dese ki, ‘Arka-
daşlar buyrun gelin bu iş yürümüyor, hadi gelin 
parlamenter sisteme eksiğini, gediğini kapatıp 
geçiş yapalım’ dese. En uygunu bu. Ama sayın 
Erdoğan ve arkadaşlarının bunu yapması 
mümkün değil" şeklinde açıkladı.  

Derhal erken 
seçim yapılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral  
Akşener, "Bugünkü şartlarımız 

 gereği pandemiden tutun aşıya 
kadar, ekonominin haline kadar, 
 işsizlik ordusuna kadar esnafın  

haline baktığınız zaman derhal bir 
seçim yapılmalı. O sandıkta milleti-
miz bir karar vermeli. Sıfırdan her 

şey yeniden başlamalı" dedi.

Ocak karşıtları 
nöbet tutuyor!

Rize’de, Lojistik Merkez ve Liman 
Projesi'nin inşa edileceği deniz 
 üzerindeki alanın dolgusu için  

16 milyon tona yakın taş alınması 
kararlaştırılan taş ocağının açılacağı 
İkizdere ilçesi Gürdere ve Cevizlik 
köyünde tepkiler sürüyor. Alana 

gelen CHP İstanbul Milletvekili Mah-
mut Tanal da gruba destek verdi

Recep  
Tayyip 
Erdoğan



F eriha Öz Acil Durum Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Nurettin
Yiyit, CNN Türk yayınında

Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
"Aşı konusundaki talebin devam et-
mesi büyük mutluluğumuz. Biz ne
kadar aşı randevusu açıyorsak hepsi-
nin dolmasını istiyoruz. Talep böyle
tatlı gidiyor ama biz bunun daha da
artarak gitmesini istiyoruz. 'Yeter ki
gelin' o anlamda hiç bir sıkıntımız
yok" diyen Prof. Yiyit, vakalarda son
10 günde düşüş yaşandığına dikkat
çekti. Yiyit, "Vakalarda da son 10
günde olan o gevşeme bizi mutlu
ediyor. Biz en büyük pandemi hasta-
nesiyiz biliyorsunuz. Aşağıya doğru
iyi bir düşüş yakaladık" dedi. Yiyit,
hastanedeli dolu yatak sayısında da
azalma olduğunu belirtti.

Aşıya riayet çok önemli

Prof. Yiyit, "Yataklarımızdaki düşüş
şöyle. Artık boş yatak hem serviste
hem yoğun bakımda bulabiliyoruz.
Hatta bu hafta yoğun bakımların da
rahatlamaya başlamasını bekliyoruz.
İyi gidiyoruz. Hem vakalar düştü,
hem yatan hastalar düştü. Şu an 100
civarında boş yatağım var" dedi. 
Tam kapanma sürecini de değerlen-
diren Başhekim Yiyit, "Bizi rahatlata-
cak şey ne? Yeni vaka oluşmaması.
Yeni vaka oluşmazsa zaten biz onun
yansıması olan yatak doluluğunu da

yoğun bakım doluluğunu da konuş-
mayız. Zincirin en başındaki halkası
yeni vaka oluşmaması. Yeni vaka
oluşmamasını da bu tedbirlere uyum
gösterecek. Yasaklar demiyorum
uyum gösterecek. Bir başka konu da
aşıya riayet çok önemli. Bundan
sonra daha büyük yorgunluklar, dal-
galar yaşanmamasının altında aşının
etkisi ve gücü yatıyor. Aşıya uyum da
bu işin olmazsa olmazı" uyarısını
yaptı. 

Her iki aşı da var

Şu anda Feriha Öz Acil Durum
Hastanesi'nden hem Sinovac hem
de BionTech aşılarının yapıldığını be-
lirten Yiyit, "Ama ilk dozların ağırlık
olarak BionTech geliyor. Biontech'in
ikinci dozları da başladı. Öncelikle
alınmış randevular devam ediyor.
Yeni randevularda aralar açılacak.
Bunda da yanlış olan bir şey yok.
Aşıların aralarının açılmasında yan-
lış bir şey yok. Eğer aşı birinci dozda
iyi bir bağışıklık bırakıyor ve bunu
uzun süre koruyorsa bu yapılabilir
bir şey ki dünyada da bunun örnek-
leri var. Biliyorsunuz çocukluk aşıla-
rında da bunu yapıyoruz, arayı
açıyoruz. Bu uygulanabilir bir şey"
açıklamasında bulundu. 

Açıklık getirmek lazım

"Bir 15-20 dakika bekletiyoruz bu-

rada. Sebebi şu; eğer bir yan etki
olursa bunu gözlemleyelim diye.
Yan etki konusuna da açıklık getir-
mek lazım" diyen Yiyit, "Toplumda
şu an yan etkileri halk nazarında
konuşuluyor. Şunu unutmayalım,
aşının yan etkisi yanlış ya da kötü
bir şey değil. Aşıda görülen yan et-
kiler ne? En fazla aşı yapılan yerde
ağrı, baş ağrısı, halsizlik, eklem ağ-
rıları gibi artan yan etkiler. Bu etki-
ler aşının bizim bağışıklık sistemini
uyardığının bir verisi. Biz aşıda
neyi hedefliyoruz. 
Aslında virüs girmişçesine bağışık-
lık sistemimizi kandırıyoruz, ve o
mücadeleye geçiyor ve o mücade-
leyi hafızaya vücut alsın istiyoruz.
Yani bir gün gerçek virüs geldi-
ğinde kapıya dayandığında hazır-
lıklı olsun istiyoruz. Bu görülen
yan etkilerin hepsi 48 saat içinde
kayboluyor. Ve aşının da vücudu-
muzun bağışıklık sistemini uyardı-
ğını gösteriyor. Gördüğümüz bu
geçici yan etkilerin aslında aşıya
karşı karşıtlık değil de aşının görevi
yaptığına inancı perçinlemeli ve in-
sanların aşıya olan güvencini art-
tırmalı. Çünkü aşının işe
yaradığının bir göstergesi. Endi-
şeye gerek yok. Dünyada milyon-
larca doz aşı yapılı ve bu aşılardan
elimizde veriler var" ifadelerini 
kullandı. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1368318)

BİNA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI

İSTANBUL MEM 2021-1 GRUP AVRUPA YAKASI TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (5
ADET) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/243490
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube 

Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem 
Caddesi No: 1 , Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 
34410 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2123843615 - 2123843425
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İSTANBUL MEM 2021-1 GRUP AVRUPA YAKASI 

TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (5 ADET)
b) Niteliği, türü ve miktarı : Avcılar İlçesi 1 Adet Ortaokul, Beylikdüzü İlçesi 1 Adet İlkokul, 

Çatalca İlçesi 2 Adet İlk -Ortaokul, Silivri İlçesi 1 Adet İlkokul olmak 
üzere 5 (Beş) Adet Temel Eğitim Okulu Onarım İşiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Avcılar Cihangir Ortaokulu, Beylikdüzü Dr. Haydar Aslan İlkokulu, 
Çatalca Karacaköy İlkokulu-Ortaokulu, Çatalca Ormanlı 
İlkokulu-Ortaokulu, Silivri Fatih İlkokulu

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 25.05.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmran Öktem 
Cad. No:1 Toplantı Salonu Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir
pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ti-
caret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan C IV. Grup  işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Son bir kaç gündür vaka sayılarında az da olsa düşüş gözlemleniyor. Aşılama da devam
ediyor. Salgından kurtulmanın yolu aşıdan geçiyor. En büyük salgın hastanesi Feriha Öz
Acil Durum Hastanesi başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, "Vakalarda aşağıya doğru iyi bir düşüş
yakaladık" dedi. Yiyit, hastanedeli dolu yatak sayısında da azalma olduğunu belirtti.

VAKALARDA 
DUSUS VAR!

Ben böyle bir vaka görmedim
Kalp hastası olan ve gittği her doktordan “Ameliyat olursan ölürsün ama ameliyattan başka çaren yok"
denilen Vasfiye Yardım (72) aynı anda gerçekleştirilen 4 ameliyatla hayata döndü. Kalp Damar Cerrahı Prof.
Dr. Cengiz Köksal, "25 yıllık hekimim, binlerce kalp ameliyatı yaptım. Ama her biri büyük bir ameliyat
gerektiren bu dört riskli durumun tek bir hastada olduğu başka vaka görmedim. Literatüre girecek" dedi

4 KIZ annesi Vasfiye Yar-
dım, yaklaşık 15 yıl kalp ve
tansiyon hastalıklarıyla

mücadele etti. Geçtiğimiz Şubat
ayında fenalaşınca hastaneye kaldırı-
lan Yardım'da hepsi birbirinden riskli,
ameliyat edilmesi gereken 3 hastalık
tespit edildi. Gittikleri her hastanede,
ameliyattan çıkamayacağı, çıksa bile
yoğun bakımdan çıkmasının zor ol-
duğu söylenen yaşlı kadın için kızları
çaresizce şifa aradı. Vasfiye Yardım
son bir umutla Bezmialem Vakıf Üni-
versitesi Hastanesi Kalp Damar Cer-
rahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Cengiz Köksal’a gitti. Yardım’ın kal-
binde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp ka-
pakçığının değiştirilmesi gerektiği ve
kalp damarlarında “fistül (anormal
bağlantı)” nedeniyle temiz kanla
kirli kanın birbirine karıştığı 
saptandı.

Olsa da ölceke olmasa da!

Çaresizce annesini ameliyat ede-
bilecek bir cerrah aradıklarını an-
latan Nazan Yardım, “Farklı
hastanelere başvurduk ama
ameliyatı kaldıramayacağı, ame-
liyat olmazsa da ölüm riskinin

olduğu söylendi. Saatli bir bombayla
yaşıyormuş meğerse. Kendisini takip
eden doktoruna danıştık öncelikli ola-
rak. Bu ameliyatın yapılması gerektiği
yönünde karar çıktı” dedi.

Üç damarı tıkalıydı

Prof. Dr. Cengiz Köksal ise ailenin
kendisine geldiğinde çok çaresiz du-
rumda olduğunu anlatarak "Vasfiye
teyze bize geldiği zaman kızlarıyla be-
raber, beş çift endişeli gözle karşı kar-
şıya kaldım. Çok çaresizlerdi. İlk
geldiğinde aort kapağında kaçağı
vardı, kapağın değişmesi gerekiyordu.
Üç damarı tıkalıydı, koroner damar-
larda ise fistül dediğimiz, temiz kanla
kirli kanın anormal bir birleşim yeri
vardı. Uzun uzun kendisi ve yakınları

ile konuştuk. Süreci anlattık. Hasta-
neye yatırdığımızda bu kez de şah da-
marı tıkanıklığı ortaya çıktı. Yüzde 90
tıkanıklık vardı. Problem dörde çık-
mıştı. Bu kadar büyük bir ameliyat
yaptıktan sonra ekip olarak ben dahil
hepimiz 48 saat hastaneden ayrılma-
dık" dedi.

Literatüre girecek

Damar sertliği, kapak problemleri,
kalpten çıkan damarlardaki anomalile-
rin aynı seansta ameliyatının çok zor
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kök-
sal, "Bu dört problemi dört ayrı kişiye
verseniz, hepsinde de ayrı bir ameliyat
nedenidir aslında. Üstelik bu dört
problemin aynı anda bir hastada ol-
ması çok çok ender görülen bir

durum. Aynı seansta ameliyat
edilmesi de ender yapılan
ameliyatlardan biri. 25 yıllık
doktorum, binlerce kalp ameli-
yatı yaptım, bu dört problemi-
nin bir kişide olması ve bu
ameliyatın aynı seansta ger-
çekleştirilmesine ben hiç rastla-
madım. Dolayısıyla bizim için
de bir ilkti. Literatürde de çok
görülen bir durum değil” dedi. 

Zabıtadan tam kapanma denetimi
Kartal Belediyesi, ilçe genelinde tam kapanma kapsamı dışında
kalan market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı
yapan işletmelerde; hijyen, maske, sosyal mesafe denetimi yaptı

KARTAL Belediyesi, vatan-
daşların sağlıklı gıda ürün-
lerine ulaşmasını

sağlamak amacı ile ‘tam kapanma’
sürecinde denetimlerini sıklaştırdı.
Denetim ve bilgilendirme çalışması sı-
rasında usulsüz fiyat artışlarını engel-
lemek için ürünlerin fiyat kontrollerini
de yapan ekipler, gıda ürünlerinin hij-
yen denetiminde de bulundu. Ekipler
ayrıca tam kapanma sürecinin kont-
rollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün
yayılmasını önlemek amacı ile detaylı
teftişlerin yanı sıra; ilgili işyerlerine yö-
nelik bilgilendirmede de bulunuyor.

Çalışmalar sürüyor

17 Mayıs Pazartesi gününe kadar
devam edecek olan tam kapanma sü-
recinde Kartal Belediyesi ekiplerinin, 7
gün 24 saat esası ile çalışmalarına
devam ettiğini söyleyen Kartal Bele-

diye Başkanı Gökhan Yüksel, özellikle
içinde bulunulan süreç ve Ramazan
Bayramı’nın da yaklaşması itibari ile
zabıta ekiplerinin yoğun bir denetim
mesaisi gerçekleştirdiğini belirtti. Yük-

sel, vatandaşların sağlığını esas alan
denetimlerin ilçe genelinde artarak
devam edeceğini ve belediyenin tüm
birimleri ile çalışmalarına devam etti-
ğini ifade etti. DHA

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
başhekimi Prof. Nurettin Yiyit,
koronavirüs hakkında yüreklere
su serpen açıklamalar yaptı. 
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KABADAYI AĞZIYLA OLMAZ!
SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 
geçtiğimiz hafta hizmette iki yılını değer-
lendirdiği bir  basın toplantısı yapmış ve 
hem eski CHP’li yönetim hem de İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. 
Yılmaz, İmamoğlu’nu "Başladığı noktada 
değil" sözleriyle eleştirmiş; kendisinden 
önceki yönetimin de enkaz bıraktığını 
ifade ederek özellikle çöp toplama hiz-
metleriyle ilgili eleştirileri sırasında "Ala-
yınız gelin ben tek geleceğim. Bu konuyu 
tartışalım. Hodri Meydan!” demişti.  

Öngörüleri neymiş? 

Silivri CHP İlçe Başkanı Berker Esen İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söz-
lere karşılık Damga’ya açıklama yapa-
rak, "Öngörüleri neymiş? İmamoğlu 2 yıl 
önce hangi noktadaysa yine orda. Deği-
şen tek bir şey yok. Tuzla’dan Silivri’ye 
kadar İstanbul hak ettiği hizmeti alıyor. 

Başkanımız bizleri dinliyor, projelerimizi 
önemsiyor. Silivri’ye katacağımız çok şey 
var; farkındayız. Vizyon sahibi olmadan 
eleştirmek çok kolay" cevabını verdi.   

Ciddiye almıyorum 

Esen, Başkan Yılmaz’a "vizyonsuz" diye-
rek, "İki yılda ne yaptınız bize bunu söy-
leyin. Silivri’nin öz kaynaklarıyla bu 
ilçeye ne yaptınız? Hayata geçirdiğiniz 
hangi projeniz var? Çöp toplamak, yer-
leri süpürmek bir belediyenin aslı görevi-
dir. Bunları çıkıp hizmet diye anlatılmaz. 
İki yıl geçti; siz bu ilçeye vizyon katacak 
ne yaptınız? Silivri 2009 yılında CHP’nin 
göreve gelmesiyle ‘Belediyede ilk yüz 
gün’  ‘vizyon projeleri hayata geçirdi. Yüz 
gün değil iki sene geçti. Ortada algı yö-
netiminden başka hiçbir şey yok. Silivri 
algı yöntemiyle yönetilmez.  Bu algı yö-
netiminin vatandaşta karşılığı var mı 
sizce? Bu konuşmaları ciddiye bile 

almıyorum" dedi.  

Kendisiyle çelişiyor 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla Silivri Kavaklı Mahallesi'nde ha-
zine arazisi tahsis edilen Maxicells İlaç 
Sanayi A.Ş.’nin kuracağı kan ürünleri fab-
rikasını da hatırlatan Esen  "Karşımızda 
kendi kendiyle çelişen bir belediye başkanı 
var. Bakın Kavaklı’da yer tahsisi ile ilgili 
önce olumsuz düşündüğünü söyledi; sonra 
kalktı ‘Cumhurbaşkanımızın takdiri’ dedi. 
Sen bu şehrin şehri emini isen kararlı du-
ruşunu göstereceksin. Atanmış bürokrat 
gibi davranmayacaksın. Kabadayı ağzıyla 
hodri meydan diyerek bu işler olmaz. 
Hodri meclis! Biz 17 Mayıs günü belediye 
meclisinde rakamlarla, dosyalarla konuşa-
cağız" diye konuştu. Esen, bundan sonraki 
süreçte her meclis toplantısı sonrası ba-
sınla da bir araya geleceklerini ifade etti.   
MÜGE CESUR ÖZMEN

TUZLA Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından 
birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan 
ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve 
İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün 
ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından 
bizzat bakkallara gidilerek kapatıldı. Yapılan yar-
dım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz, ihti-
yacımız var diyen herkesin 365 gün yanındayız. İn-
şallah hiçbir vatandaşımız muhtaç olmaz. Ancak 
muhtaç olduğu anda bize ‘Alo’ dediklerinde yanla-
rında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesile 
ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış, 
kapatılacak veya çekinmiş söylememiş, gizli kalsın 
istemiş ama ihtiyacı olan herkes bize ulaşırsa eli-
mizden geleni yaparız” dedi. Borçları kapatılan ai-
lelerin, Ramazan ayı süresince bakkallardan ücret 
ödemeden ekmek alabileceği de belirtildi. 

300 gönüllü var 

Dr. Şadi Yazıcı, “Ramazan ayı vesilesi ve Cumhur-
başkanımızın talimatlarıyla oluşan Vefa grupları 
koordinasyonunda, 365 gün yapmış olduğumuz 
yardım organizasyonunu daha da artırarak yapıyo-
ruz. Özellikle de Ramazan ayı dolayısıyla ecdadın 
bir âdeti olarak günümüze kadar gelen bakkal def-
terlerini, borç defterlerini, sanayici iş adamlarımı-
zın destekleri ile kapatıyoruz. Hem yaşlılara, hem 
gençlere üniversite bursuna varıncaya kadar top-
lamda 21 bin 600 aileye 365 gün boyunca yardım 
ediyoruz. 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile bir-
likte bu işi yapıyoruz. Böyle gönüllüler olmadan iş 
başarmak mümkün değildir. Ramazan ayı pay-
laşma ayıdır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 
hizmetkar olmayı ve mağdur ailelerin yanında ol-
mayı, 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile en iyi şe-
kilde sağlıyoruz” dedi. 

Birçok proje yapıldı 

Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı 
Erkan Yavuz Atagün ise iyilik hareketinin içerisinde 
olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Atagün, 
“Bizler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile 
beraber görevde olduğu son 12 yılda bu tarz yetim-
lerin ve ihtiyaç sahiplerinin giyim kuşamı gibi bir-
çok projeye imza attık. Bu tarz şeyler gizli yapılan 
işlerdir. Şu ana kadar yapılan işleri gizli yapmaya 
çalıştık ancak bazen yardımları daha büyük iş 
adamlarına teşvik olsun diye insanlara göstererek 
yapmanın da bazen faydası olduğunu düşünüyo-
ruz. Tuzla’da dokunmadık bir el bırakmadık. İhti-
yaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduğu için 
Dr. Şadi Yazıcı’yı bu konuda kutluyoruz. Bizim gibi 
iş adamlarını da bu konuda teşvik ederek bu yar-
dıma ortak etmiştir” ifadelerini kullandı. DHA 

FENERBAHÇE Sahili'nde bulunan Dalyan Kayıkha-
nesi'nin sorumlusu Levent Oğuz, "Deniz salyası de-
diğimiz şey aslında çamur. Denizin dibinde olan bir 
çamur normalde. Isıyı da gördükten sonra tekrar 
yukarı çıkan bir plankton. Canlı bir tabaka. Deniz 
bunu atamıyor. Kirlilikten kaynaklanan bir durum 
söz konusu. Tamamen çevreye zarar veren, tabiatın, 
balıkların zarar gördüğü bir durum. Kötü bir man-
zara, çamur halini görüyorsunuz. Tekneleri etkiliyor, 
zaten insanlar tekne ile çıkmak istemiyor. Denizin 
kenarına geldiğinizde böyle bir görüntüyle karşılaştı-
ğınızda siz de çıkmayı düşünmezsiniz" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı,  
hayırsever iş insanlarını bir araya  

getirerek Osmanlı geleneği olan ‘zimem 
defteri’ uygulaması ile ilçe genelindeki  

birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin  
bakkal borçlarını ödedi

Bakkal borcu 
kapatıldı

Sahili salyalar sardı 

TARIM ve hayvancılık alanında önemli çalışmaları 
hayata geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il 
genelinde ayçiçek ekiminin sürdüğü, buğday ha-
sadının ise yaklaştığı şu günlerde çiftçilerin, tarla-
larına ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı 
yaşamamaları için uygulamaya geçirdiği, tarla 
yollarının bakımı faaliyetine Süleymanpaşa ilçesi 
ile başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tara-
fından Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ger-

çekleştirilecek çalışmalar kapsamında, bahar ayla-
rında alınan yağışlar nedeniyle bozulan tarla yol-
larının bakım onarım çalışmaları 10 greyderle 
yapılacak.  

Faydalı olacak 

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ’da 
tarımsal faaliyetlerin giderek yoğunlaştığı şu dö-

nemde önemli bir etkinlik olarak görülen tarla 
yollarının bakım uygulamasının, önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize çok faydalı ola-
cağını düşünüyorum. Tarımsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığımız tarafından planlanıp uygulamaya 
konulan bu çalışmadan; beklenilen sonucun alın-
ması ve üreticilerimizin memnuniyetinin sağlan-
ması en büyük temennimiz. Ben çalışmamızın 
tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Tekirdağ’da tarla yollarına bakım yapılıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve geldiği iki yıl içerisindeki hizmetlerini anlattığı toplantıda  
“Alayınız gelin. Hodri meydan" çıkışına; CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, "Bu işler kabadayı ağzıyla  
konuşarak olmaz. 17 Mayıs’ta mecliste her şeyi zaten konuşacağız. Hodri meclis!” diyerek karşılık verdi

DAYAK YETMEDI 
CEZA DA ODEDI!
Bağcılar'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hemşire arkadaşını korumaya 
çalışırken darp edildiğini belirten sağlık memuru Bülent Akdemir, silah sayılan 
sıcak çay yüzünden 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Darp edilirken elindeki 
sıcak çayları 2 kişinin üzerine dökerek yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava  
açıldığını belirten Akdemir, "Asıl saldırgan hiçbir zaman mahkemeye  
çıkarılamadı. Ben cezası ödedim, karşı taraf ise beraat etti" dedi.

İ ddiaya göre, olay 27 Ekim 2018 tari-
hinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde yaşandı. Acil servise 

serum taktırmak için gelen Ş.U.Y. isimli 
kişi, hemşireyle tartıştı. Sağlık Memuru 
Bülent Akdemir de araya girince hasta ve 
hasta yakınının saldırısına uğradı. İd-
diaya göre Ş.U.Y., Bülent Akdemir ve 
hemşireye yönelik olarak "Yakınlarımı 
çağırıp kafanıza sıktırayım, siz göreceksi-
niz" seklinde tehditte bulundu. Taraflar 
karakola giderek birbirlerinden şikayetçi 
oldu. İddiaya göre aynı günün gecesinde 
saat 00.00 sıralarında kafeteryaya çay al-
maya giden sağlık memuru Akdemir ka-
labalık grup tarafından yine darp edildi, 
kaçırılmaya çalışıldı, elinde  bulunan 
sıcak çaylarda Ş.U.Y ve eşinin üzerine 
döküldü.  

Yeterli delil bulunamadı 

Yapılan şikayetler üzerine soruşturma 
başlatan savcılık, sağlık memuru Akde-
mir ve hemşire ile Ş.U.Y. hakkında dava 
açtı. Yapılan yargılamada taraflar suçla-
maları reddetti. Bakırköy 27. Asliye Ceza 
Mahkemesi, elindeki sıcak çayların dö-
külmesi nedeniyle 2 kişinin yanmasına 
sebebiyet verdiği gerekçesiyle katılan 
sanık Akdemir'i "Basit yaralama" suçun-
dan toplam 4 bin TL adli para cezasına 
çarptırdı, hemşire beraat etti. Mahkeme, 
katılan sanık Ş.U.Y.'nin ise "tehdit" su-
çundan cezalandırılmasına yeterli her 
türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil 
bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hük-
metti. Karara tepki gösteren Bülent Ak-
demir, yaşananlara ilişkin konuştu. 

Beni darp ettiler 

Pandemi döneminde Bağcılar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Covid-19 servi-
sinde çalışan Akdemir, "4 yıl önce acil bir 
durumu olmayan bir hasta, serum taktır-
mak amacıyla bir alana gönderiliyor. 
Hasta hizmet aldığı halde hemşire ha-
nıma, hem fiziksel hem de sözlü saldırı-
larda bulunuyordu. Ben takım lideri 
olduğum için o esnada konuyla ilgilen-
dim, bu hastayı yaklaşık yarım saat bo-

yunca ikna etmeye çalıştım ama yarım 
saat sonucunda bu hasta beni yakınıyla 
birlikte darp etti. Karakolluk olduk, gittik 
şikayetlerde bulunduk. Yoğunluk nede-
niyle görevden çekilme hakkım bulun-
masına rağmen ben tekrar görevime 
döndüm, çalışmaya başladım" dedi. 

Kaçırılmaya çalışıldım 

Aynı günün gecesinde aynı kişiler tara-
fında kaçırılmaya çalışıldığını iddia eden 
Akdemir, "Aynı günün gecesinde saat 
00.00'da ben kafeteryaya çay almaya gi-
derken bu kişi yakınları ile birlikte dışa-
rıda pusu kurmuş, ben gittiğim esnada 
da önümü kestiler ve çok ciddi tehditlerle 
beni hastaneden alıp götürmeye çalıştı-
lar. Ben olaydan uzaklaşmaya çalıştım 
ama maalesef mümkün olmadı, bu sefer 
şiddet uyguladılar. Bellerinde silahları ol-
duğunu söylediler. Bana silahı göstererek 
eğer gelmezsem bunun sabahı ve devamı 
da olacağını söylediler. Bu sefer fiziksel 
olarak müdahale ettiler, elimdeki çaylar 
da muhtemelen o esnada döküldü. Çay-
ların dökülmesi ile zaten ben de yanmış 
oldum. Şiddetli bir şekilde beni darp et-
meye başladılar, bu dakikalarca sürdü, 
ben sayıların iki olduğunu sanıyordum 
ama kamera görüntülerini izledi-

ğinde sayılarının daha fazla 
olduğunu gördüm. Etraftaki 
hasta ve hasta yakınlarının yar-
dımıyla kaçırılmaktan kurtul-
muş oldum ama yaklaşık 
20 gün darp ve istirahat 
raporu almak duru-
munda kaldım. 
Tehdit edildiğim 
içinde birimimi 
değiştirmek 
zorunda 
kaldım" diye 
konuştu.

ADLİ süreçte asıl saldırganın hiçbir 
zaman mahkemeye çıkarılmadığını öne 
süren Bülent Akdemir şunları söyledi: 
"Bütün itirazlarımıza, bütün şahit ve 
delillere rağmen asıl saldırgan hiçbir 
zaman mahkemeye çıkarılamadı, ismi 
dahi mahkemede geçmedi. Mahkemede 
olayın iki defa olduğunu, kaçırılmak is-
tendiğimi, şiddet ve darp edildiğimi ve o 
saldırganın şu anda mahkemede olma-
dığını, asıl o saldırgandan şikayetçi ol-
duğumu dile getirdim. Buna rağmen 
maalesef mahkemeye çıkarılamadı. Ben 

de 4 bin TL para cezası ödemiş oldum, 
karşı taraf ise beraat etti. Yaklaşık 1 yıl-
dır Covid ile mücadele ediyoruz, şu 
anda da Covid-19 servisinde çalışıyo-
rum, orada hizmet veriyorum. Bütün 
meslektaşlarım ile birlikte zaten bu  
yoğunluk içerisinde büyük bir özveriyle 
çalışıyoruz ama bir yandan da bu  
süreçleri olumsuz yönde takip etmek 
gerçekten motivasyonumuzu ciddi a 
nlamda bozuyor. Sadece benim değil 
bu tür olaylar bir çok meslektaşımın  
başına geliyor." DHA 

KARŞI TARAF BERAAT ETTİ

Marmara Denizi'nin pek çok noktasında 
görülen deniz salyaları, Caddebostan ve 

Fenebahçe sahillerini sardı. Anadolu yakasında 
yaşayanların yürümek ve bisklete binmek için 

tercih ettiği yerlerin başında gelen sahil şeridin-
deki deniz salyaları denizde kirliliğe neden oldu

Volkan  
Yılmaz

Berker 
Esen



T ürkiye epey bir süredir bazı sü-
reçleri ve derin krizleri bir arada
yaşıyor. Bir söz var “Bozulma-

dan yapılamaz” diye. Ancak tahribatın
da bir alt sınırı olmalı, tekrar toparlan-
maya imkan verecek bir sınır. Sanki
şimdi o sınırda dolaşıyoruz gibime geli-
yor. Nedenini aşağıdaki modelde açık-
ladığımda bana hak vereceksiniz diye
düşünüyorum. O sebeple bundan son-
raki süreci onarmaya, düzeltmeye aday
olan muhalefetin elini çabuk tutması,
ona göre yol ve yordam belirlemesi
lazım. 
Bu çerçevede bugün değişik bir dü-
şünme stili ile bir modelleme yapmak,
süreçleri ve krizleri sistematize etmek
istiyorum, kısa kesin ve net olarak.

Türkiye’ye şimdi 
4 belirleyici aktör var;

1-Her şeyi belirleyen bir Cumhurbaş-
kanı2-Her durumda zenginleşen bir
sermaye kesimi3-Her zaman müdahale
edecek diye beklenilen bir ordu4-Her
durumda Türkiye’ye nizamat vermeye
çalışan bir ABD.

Bunlar Türkiye’nin temel gerçeğidir.
Ama bundan daha çarpıcı olan gerçek
de şudur ki bu tabloda maalesef belirle-
yici olması gerekip de olmayanlar var:
1-Siyaset kurumu yok ne yazık ki,
2-İşçi sınıfı yok,
3-Sivil toplum yeterince yok.
4-Halk yok, halk. 
Oysa demokratik ülkelerde halk iradesi
her şeyin üstündedir. Yönetimin meş-
ruiyetinin temeli halktan aldığı rızaya
dayanır. Rıza üretilmeyen yerde şiddet
ve baskı devreye girer. Ona karşı tepki
daha büyüğünü getirir. Baştakiler meş-
ruiyeti rızayla üretemediklerinde bas-
kıyla boyun eğdirmeye çalışırlar. Bu da
toplumsal felce yol açar. Korkunun ol-
duğu yerde toplumsal tepkiler felce uğ-
radığı için sesler kısılabilir ama bu

tepkilerin yok olduğu anlamına gelmez.
İşte muhalefetin hüneri bu tepkileri ne
kadar örgütleyebildiği ile ölçülür. San-
dığa yansımadığı taktirde tepkiler hiçbir
işe yaramaz. Bunu düşünmesi ve ba-
şarması gereken kurum siyasal 
muhalefettir. 

Türkiye’de 4 süreç ağır aksak da 
olsa bir arada yaşanıyor;

1-Kentleşme
2-Sanayileşme
3-Demokratikleşme ve
4-Küreselleşme
Kırdan kente yoğun göç devam ediyor.
İktidar kırı güvenli hale getireceğim
diye kentlerin varoşlarını adeta fitili
ateşlenmemesi bombalar haline getirdi.
Açlık, yokluk ve yoksullukla malul olan
bu kitleler küçük bir azınlığın lüks ve
safahat içinde yaşadığını görerek kızgın
bir şekilde bileniyorlar. Üretim olmadığı
için kentlerde nüfus emme kapasiteleri
de gelişmiyor, hak- hukuk-adalet işle-
miyor ve adil bir bölüşümün olduğu
sosyal devlet olmadığı için de demokra-
tikleşme de tam meydana gelmiyor. Bu
nedenle önlem alınmadığı taktirde gele-
cekte kapanması zor derin sosyal buna-
lımlar yaşayabiliriz. Bunların ortaya
çıkardığı krizlere gelince.

Hızla yaşanan 4 kriz ise;

1-Yönetim krizi
2-Ekonomik kriz
3-Kutuplaşma krizi
4-Korona krizi
Yönetim krizi hem içte hem dışta 
yaşanıyor:
Türkiye’nin iyi yönetilemediği ayan
beyan ortada. Tek adam rejimine dönü-
şen cumhurbaşkanlığı hükümet site-
minden büyük çoğunluk memnun
değil. Güya bu sitemle ademi merkezi-
yetçi olacaktık merkezileştik. Ekonomik
olarak Türkiye uçacaktı ekonomi kriz-
den bunalıma everilmekte. Toplum or-
tadan yarılmış durumda. Ve hepsinin
üstüne gelen Korona krizini de hükü-
met iyi yönetemiyor. Her gün yüzlerce
insanımız ölüyor on binlerce insan Ko-
ronaya yakalanıyor. Aşı tedarik edilemi-
yor, tam kapanmada toplumun alt

gruplarına yeterli destek sağlanamıyor.
Esnaf can çekişiyor, işsizlik rekor kırı-
yor, yüksek faize rağmen enflasyon ve
döviz bir türlü düşmüyor. Şimdi bütün
bunlara rağmen hala bu tabloya iyi di-
yorlar. Buna inanan var mı? Bu yöne-
tim krizine içerde ve dışarda bir göz
attığımızda satırbaşlarıyla şunları gör-
müyor muyuz? 

İçerde;

1- Kuvvetler ayrılığı yok
2-Denge denetleme yok
3-Adem’i merkeziyet yok
4-Hesap verilebilirlik yok

Dışarda;

1-Suriye krizi var
2-AB ve ABD ile kriz yaşanıyor
3-Yunanistanla kriz hala sürüyor. 
4-Libya krizi çözülmüş değil, 
(Ukrayna krizi de yolda)

Ve ABD krizi;

1-S 400 ve F 35 krizi
2-Soykırım açıklaması krizi 
3-Feto krizi ve
4-Suriye (PYD) krizi.

Gelecekte tamamen bizi içine alacak
ve hazırlıksız yakalandığımız 4 şey;

1- Dijitalleşme
2-Yapay zekâ
3-Otomasyon
4-Sosyal medya.
Dünyanın gelişmiş ülkeleri bu noktada
yol alırken biz hala seçilmişlerin yerine
kayyum atayıp parti kapatmayala uğra-
şıyoruz. Böyle yaparak 18. yüzyılı ıska-
ladık matbaa iki yüz yıl geç geldi
ülkeye. 19 yüzyılı ıskaladık sanayileşme
bir asır geç gelişti. 20. yüzyılı ıskaladık
otomasyonda yarım asır geciktik. Bari
21. yüzyılı ıskalamayalım, çocukları-
mıza daha güzel, daha müreffeh bir
dünya bırakalım. 

Bizi bekleyen 4 tehlike

1-İklim değişikliği ve buzulların erimesi
2-Çevre sorunları ile dünyanın yaşan-
maz hale gelmesi ve yaşanacak bir dep-
rem felaketi.
3- Nükleer silah çılgınlığı

4-Biyolojik silahlar 
Korona’yı çözdük diyelim daha
büyüğünün, sözgelimi Moro-
na’nın  yolda olmadığının ga-
rantisi var mı? Bunun için
gerekli hazırlıkları yapıyor
muyuz, tedbirlerimiz var mı?
Bütün bu konjonktür artık bize
“tebdili mekanda ferahlık var”
diyor. Peki bu değişikliği kim
yapacak? Elbette muhalefet
partileri. 
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SURECLER VE 
KRIZLER

1- Seçim nasıl kazanılacak? Demokratik muhalefet tuzağa
çekilerek küçültülmek isteniyor. Tuzağa düşmeden 
büyütmek gerekir. 
2- Sistem ne zaman ve nasıl değişecek? Yani seçim kazanıl-
dıktan sonra yeni yapının temel taşları nasıl oluşturulacak,
yani parlamenter demokrasinin içeriği ne olacak?
3- Bunun için nasıl bir anayasa yapılacak? Yapılacak yeni
Anayasanın yapım şekli, özü ve ilkleri deklere edilmeli. Ve,
4-Bu süreç ne kadar zamanda tamamlanacak?
Bunların açık ve net bir biçimde topluma deklere edilmesi
lazım ki seçmen kime ne için oy verdiğini bilsin. Ayrıca oluştu-
rulacak yol haritası, sistemin nasıl onarılacağı konusunda da
gereklidir. Bu toplumu rahatlatacak, umut ve güven verecektir. 

MUHALEFETİN
YAPMASI 

GEREKEN 4 ŞEY;

iNSANLIĞI 
KURTARACAK 4 ŞEY;
1-BARIŞ ve KARDEŞLİK; İnsanın insanla, insanın doğa ile ba-
rışması gerekir. Kardeşlik sözde kalmamalı bir hukuka dayanmalı-
dır. Sözde kardeşlik eşitliği yaratmaz, eşitlik hukuku kardeşliği
yaratır. 
2- ADALET ve SEVGİ: Adil olmayan hiçbir toplum ayakta kala-
maz. Sevgisini yitiren toplum yolunu da yitirir. Toplumsal beraber-
liğin yolu sevgiden ve adaletten geçer. 
3-EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜK: İki şeyden tasarruf edilemez. Sağ-
lıktan ve özgürlükten. Sağlıktan tasarruf ölümü, özgürlükten tasar-
ruf esareti getirir. 
4- BİLİM ve SANAT: Bilim yolumuzu, sanat ruhumuzu aydınla-
tacaktır. Anlamsızlığı gidermek için sanat, eşitliği sağlamak için de
hukuk ve adalet gerekli. İlerleme de ancak bilime içten bağlılıkla
olabilir. 
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel
haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve 

spor gündemine ilişkin birçok içeriği 
bünyesinde barındırıyor. Zengin 

haber seçenekleri ve tarafsız 
habercilik anlayışıyla 

hizmet veren web 
sitemize ulaşarak

gerçeklerden haberdar 
olabilirsiniz.gazetedamga gazetedamga damgaweb

Yaşadığımız düzenden memnun
değiliz. Herkesin bir düzenden memnun
olama hakkı vardır. Ama yetmez. Bu onu
değiştirip daha iyisini getirme görevini
yükler insana. Değişimin gücü ise onu 
isteyenlerin gücü oranında olur ancak.
Türkiye bir değişimin eşiğinde. Onun

niteliğine, yönüne ve hızına 
müdahale etmek bizim 

elimizde. 

SONUÇ



DR. CAVİD VELİYEV* 

A BD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olay-
larına ilişkin “soykırım” açıklaması 
hukuki ve siyasi tartışmalara neden 

oldu. Hukukçulara göre bu, uluslararası hu-
kuku ihlal eden, siyasi saikli bir açıklama. 
Siyaset bilimciler ise Biden’ın açıklamasının 
ABD’nin bölgesel siyasetinin, özellikle Tür-
kiye-ABD ilişkilerinin ve dahi Türkiye Erme-
nilerinin lehine olmadığını belirtiyorlar. 
Aksine, Biden’ın kullandığı ifadelerin Güney 
Kafkasya’da çatışma sonrası barış arayışla-
rına ciddi zarar verme ihtimali bulunuyor. 

Mahkemeler karar verir 

Uluslararası hukuk bağlamında Soykırım 
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesi’ne göre, bir olayın soykırım ola-
rak tanımlanıp tanımlanmayacağına dair 
karar verme yetkisi siyasi liderler veya parla-
mentolarda değil, uluslararası mahkemeler-
dedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) 2013’teki bir kararına göre de 1915 
olayları siyasetçilerin değil mahkemelerin 
karar vereceği bir meseledir. Kısacası, 1915 
olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren bir 
mahkeme kararı bulunmuyor. 

İşbirliğine zarar verir 

Biden’ın açıklaması İkinci Karabağ Sava-
şı’nda ağır yenilgiye uğrayan Ermenis-
tan’daki revizyonistlere destek ve bölgedeki 
işbirliği atmosferine zarar veren bir adım 
olarak nitelendirilebilir. Uluslararası ba-
sında yer alan haberlere göre Biden, 23 Ni-
san’da Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la yap-
tığı telefon görüşmesinde, 
1915 olaylarına ilişkin 
gerçekleştireceği açık-
lamada son yirmi 
yıldır bu husus-
taki tutumu 
neyse onu dile 
getireceğini ve 
Ermenilere ver-
diği sözü tuta-
cağını ifade etti. 
Bu oldukça 
basit görünen 
gerekçenin as-
lında pek de ger-
çeği yansıttığı 
düşünülmüyor. 2008 
ABD başkanlık seçimle-
rinden önce Demokrat Ba-
rack Obama da Ermeni 
diasporası ve lobi teşkilatlarına 1915 olayla-
rını soykırım olarak tanımlama sözü ver-
mişti ancak ABD-Türkiye ilişkilerinin zarar 
görmemesi için başkanlık döneminde “soy-

kırım” ifadesini hiç kullanmamıştı.  

Aliyev üç somut teklifte bulundu 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hik-
met Hacıyev, Biden’ın açıklamasını “tarihi 
bir hata” olarak tanımladı. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ABD Dış-
işleri Bakanı Antony Blinken’la gerçekleştir-
diği telefon görüşmesinde, İkinci Karabağ 
Savaşı’ndan sonraki dönemde Tür-
kiye’nin bölgede önemli ve 
olumlu bir rol oynadığını be-
lirtti. ABD başkanının bu 
açıklamasından Azerbay-
can yönetimi ve halkının 
rahatsız olduğunu belir-
ten Aliyev, müttefiki 
Türkiye’ye doğrudan 
destek verdi. İkinci Ka-
rabağ Savaşı’ndan 
sonra Azerbaycan, böl-
gedeki işbirliği ve barış 
inşası süreçleri için üç 
somut teklifte bulundu: 
Azerbaycan-Ermenistan-
Rusya-Türkiye demiryolu iletişim 
hatlarının açılması, bölgede altılı iş-
birliği formatının ortaya çıkması ve Kara-
bağ’da yaşayan Ermenilerin Azerbaycan’a 
entegrasyonu. Cumhurbaşkanı Aliyev’e göre 
amaç, bölgesel gerilimleri azaltmak ve olası 
yeni savaşları önlemekti. Ankara da bu tek-
liflere destek vererek bölgesel barışa katkı 
sağlamaktaydı. 

Gerçeğin farkındalar 

Son zamanlarda düşük dü-
zeyde de olsa Ermenis-

tan’da Azerbaycan ve 
Türkiye’nin bölge-

sel işbirliği öneri-
lerine olumlu 
destek verenler 
oldu. Erme-
nistan Başba-
kanı Nikol 
Paşinyan da 
dahil olmak 
üzere Erme-

nistan’daki 
bazı politikacı-

lar, bölgesel iş-
birliği olmadan 

Ermenistan’ın gele-
ceğinin tehlikede oldu-

ğunun farkındalar. Bu 
anlamda Paşinyan’ın Ermenis-

tan’ın komşu devletlerle ilişkilerini gözden 
geçirmesi gerektiği açıklaması dikkat çekici. 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkis-
yan da Gürcistan’a yaptığı ziyarette ülkesi-

nin Gürcistan ve Azerbaycan’la ilişkilerini 
geliştirmesi gerektiğini açıklarken bu gerçe-
ğin farkındaydı. 

Yeni fırsatlar yarattı 

Karabağ sorununun çö-
zümü ayrıca Türkiye 

ile Ermenistan ara-
sındaki diplomatik 
ilişkilerin yeniden 
tesisi ve sınırın 
açılması için yeni 
fırsatlar yarattı. 
Her iki ülkenin 
yetkililerinin açık-

lamaları da bu 
yönde adım atmaya 

istekli olduklarını gös-
teriyor. Bu hususta ta-

raflar arasında halledilmesi 
gereken temel sorunlardan biri 

güven meselesidir. Diplomatik ilişkilerin öte-
sinde, ilişkilerin normalleşmesi için karşılıklı 
güven tesis edilmeli. Ancak Biden’ın beyanı 
iki toplum arasındaki güveni baltalıyor ve 
ilişkilerin normalleşmesine zarar veriyor. 
Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Ma-
şalyan, “Konunun on yıllardır parlamento 
gündeminde kullanılmasının yarattığı geri-
lim iki milletin yakınlaşmasına hizmet et-
medi. Aksine düşmanca duyguları 
kışkırtıyor ve barışı geciktiriyor” açıklaması 
bunun bir kanıtı. 

Türkiye'nin net önerisi 

Biden’ın açıklaması sonrası iki ülke arasın-
daki ilişkilerin normalleşmesi için “soykı-
rım” talebinin tekrar gündeme gelmesi 
ihtimali bulunuyor. Türkiye’nin bu konuda 
oldukça net bir önerisi var: 1915 olaylarını 
araştırmak için ortak bir komisyon kurul-
ması. Ancak Ermenistan bu öneriyi kabul 
etmiyor ve 1915 olaylarının tartışılmasına 
karşı çıkıyor. Dolayısıyla Biden’ın açıkla-
ması Türkiye-Ermenistan arasındaki uz-
laşma olasılığını da baltalıyor. 

Radikal milliyetçi kesimler güçlenebilir 

Öte yandan Haziran ayında gerçekleştirile-
cek erken parlamento seçimlerinden önce 
Paşinyan’a karşı rekabet eden revizyonist ve 
radikal milliyetçi muhalefet gruplarına dik-
kat çekmek gerekir. Bu gruplar Ermenis-
tan’da uzun süredir destek bulmaya 
çalışsalar da Paşinyan karşısında zayıf kal-

dılar. Biden’ın bu açıklamasıyla Ermenis-
tan’daki bu radikal gruplar artık daha aktif 
hale gelebilirler ve taraftarlarının sayısı arta-
bilir. Yani Biden’ın açıklaması bölgesel işbir-
liğini baltalamakla kalmıyor, 
radikal milliyetçi grupların 
lehine bir gelişme ol-
duğu için Ermenis-
tan’daki seçim 
sürecini de 
olumsuz etkili-
yor. 
Görünen o ki 
Biden’ın açık-
laması Tür-
kiye 
Ermenilerinin 
çıkarlarına da 
hizmet etmiyor. 
Son 18 yıldır 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Türk Er-
menilerine sunduğu ta-
ziye mesajları bu kapsamda 
Türkiye’de güven ortamının oluş-
masına hizmet etti. Üçüncü aktörlerin Er-
meni meselesini kendi siyasi çıkarları için 
kullandığını düşünen Türkiye Ermenileri bu 
kapsamda Biden’ın açıklamasından duy-
dukları rahatsızlıkları dile getirdiler. 

Barışı desteklemeli 

İstanbul Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pır-
giç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros 
Şirinoğlu da 1915 olaylarının yıl dönümü 
vesilesiyle Beyaz Saray'dan Ermeni halkının 

acılarını paylaşma maksadıyla mutat açıkla-
manın beklendiğini dile getirmiş, o dö-
nemde meydana gelen olayların siyasi 
otoriteler tarafından araçsallaştırılmasını 

eleştirmişti. Şirinoğlu, “ABD, AB ve 
diğer bazı ülkeleri iyi niyetli 

yaklaşımdan uzak görüyo-
rum. Ermeni halkıyla 

empati yapmanın ön 
koşulu, Türk halkının 
onuruyla oynamak 
ya da Türkiye’ye 
yönelik hasmane 
tutumlar içerisine 
girmek olmamalı-
dır” ifadelerini kul-
lanmıştı. Biden 

yönetimi bu tür be-
yanlar yerine İkinci 

Karabağ Savaşı son-
rası dönemde bölgede 

barış inşası ve işbirliği sü-
recini desteklemenin yolla-

rını aramalı. Bu kapsamda 
Biden ve ekibi, Türkiye-Ermenistan ve 

Azerbaycan-Ermenistan barışına olumlu 
katkıda bulunacak ve savaşın tam olarak 
durmasını sağlayacak etkin adımları ve so-
runun tamamen sona erdirilmesini öngören 
bir süreç başlatan 10 Kasım deklarasyonu-
nun uygulanmasını destekleyecek adımlar 
atabilir.  
*Dr. Cavid Veliyev Azerbaycan  
Uluslararası İlişkiler Analiz  
Merkezi’nde şube müdürü olarak 
çalışmaktadır.

11DIŞ HABER 3 MAYIS 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım  
açıklamasının hukuki sonuçları konusunda 
fikir ayrılıkları olsa da bu ifadelerin siyasi  
sonuçlarının olacağı muhakkak

DARBE

NORMALLESME  
CABALARINA  

ABD Başkanı Barack Obama, ‘Sözde Ermeni soykırımı’nın 101. yıldönümünde Ermenice ‘Büyük Felaket' anlamına gelen  
‘Meds Yeghern‘ ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da 1915 olaylarının yıldönümü için yaptığı yazılı açıklamada, 
"Meds Yeghern"yani "Büyük felaket" ifadesini kullandı. ABD'nin mevcut Başkanı Biden ise açıklamasında 2 kez "soykırım" dedi.  

BÜYÜK FELAKETTEN SÖZDE SOYKIRIMA! 

ABD Başkanı Joe Biden'ın  
açıklamasının ardından  
Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan  
memnuniyeti dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 
1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yap-
tığı yazılı açıklamada yaşananları "soykı-
rım" olarak tanımladı. Dışişleri 
Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Sat-
terfield'ın Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın açıklamayı kınadı ve "ABD Başka-
nına kendi tarihine ve bugününe bakma-
sını tavsiye ediyoruz" diyerek Biden'a 
tepki gösterdi. Ermenistan Başbakanı 
Nikol Paşinyan ise açıklamadan duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. "Her yıl 
bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni 
soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve 
böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması 
için taahhüdümüzü yeniliyoruz" cümle-
leriyle başladığı açıklamasında Biden, iki 
kez "soykırım" ifadesini kullandı. 

Acılarını görüyoruz! 

İstanbul'dan "Konstantinapolis" olarak 
bahseden ABD Başkanı mesajında, "24 

Nisan 1915'te Konstantinopolis'te Er-
meni aydınları ve cemaat önderlerinin 
Osmanlı yetkililerince tutuklanmasıyla 
başlayarak 1 buçuk milyon Ermeni bir 
imha harekatı dahilinde sınırdışı edildi, 
katledildi ya da ölüme yürütüldü" dedi. 
Açıklamasında Ermenice "Büyük Fela-
ket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ta-
nımını da kullanan ABD Başkanı şöyle 
devam etti: "Hayatta kalanların birçoğu 
dünyanın çeşitli yerlerinde yeni evler ve 
yeni hayatlar bulmak zorunda kaldı. Bu 
yerlerin arasında ABD de vardı. Kuvvet 
ve direnç ile Ermeni halkı ayakta kaldı ve 
toplumlarını tekrar inşa etti. Geride 
kalan yıllarda Ermeni göçmenler ABD'yi 
sayısız yönde zenginleştirdi, ancak atala-
rını bizim kıyılarımıza getiren trajediyi 
unutmadı. Hikayelerini onore ediyoruz. 
Acılarını görüyoruz. Tarihi kabul ediyo-
ruz. Bunu kimseyi suçlamak için değil 
ancak tarihin tekerrür etmediğinden 
emin olmak için yapıyoruz.

JOE BIDEN NE SÖYLEDİ? 

ABD Başkanı Joe 
Biden, 24 Nisan'da 
1915 olaylarının  

yıldönümüyle ilgili 
yaptığı yazılı  
açıklamada  
yaşananları  

"soykırım" olarak 
tanımladı.

BİDEN’IN  
NİTELENDİRMESİNİN  
HUKUKİ SONUÇLARI 

 KONUSUNDA FİKİR AYRILIKLARI  
OLSA DA BU İFADELERİN SİYASİ  

SONUÇLARININ OLACAĞI  
MUHAKKAK. BU AÇIKLAMANIN 

ÖZELLİKLE İKİNCİ  
KARABAĞ SAVAŞI’NDAN SONRA  
GÜNEY KAFKASYA BÖLGESİNDE  

İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI  
AÇISINDAN  

OLUMSUZ SONUÇLARI  
OLACAĞI KESİN. 

BİDEN’IN  
AÇIKLAMASININ  
KARABAĞ SAVAŞI  

SONRASINDA AZERBAYCAN  
VE TÜRKİYE’DEN BÖLGEDE 
 İŞBİRLİĞİNE VURGU YAPAN  

YAPICIAÇIKLAMALARIN  
GELDİĞİ BİR DÖNEME DENK  

GELMESİ  
DERİN  BİR HAYAL  

KIRIKLIĞINA  
NEDEN OLDU. 

GÖRÜLDÜĞÜ  
GİBİ BİDEN’IN AÇIKLAMASI 

 SADECE DİASPORA VE  
ERMENİSTAN’DAKİ RADİKAL  

MİLLİYETÇİ KESİMLERİ MEMNUN  
ETMİŞE BENZİYOR. DAHASI,  
BİDEN’IN BU AÇIKLAMASI  

BÖLGESEL BARIŞA ZARAR VERDİĞİ  
GİBİ ERMENİSTAN’IN  

GELECEĞİNİ DE SÖZDE  
SOYKIRIM  

AÇIKLAMALARINA  
HAPSEDİYOR.  
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M V I R U Y A R I M
A C B E Ü D E K

R U M A R S I Z Y L S
K T G K O M P L E E A
E A Z E R T O U L L R
T G Ü M B E D E K P D
O A T A N M A A L L O E
N L S L M E T E V L
H A R M A N L A N M A K
T E S A D Ü F E N R
K U R G A N K Ü L T E L
F A D A M S E N D E C

 ACİBE

 ADAM-

SENDECİ

 AĞYAR

 ASABİ

 ATANMA

 AZERİ

 BAMTELİ

 DEĞİŞ

 DOLAR

 EL ELE

 EZELİ

 GÜMBEDEK

 HARMAN-

LANMAK

 İKİLİ

 İKSİR

 KEMAL

 KETON

 KOMPLE

 KURGAN

 KÜLTE

 LİMİT

 MADAM

 TAGAL

 TAKLA

 TESADÜFEN

 TEVİL

 UMARSIZ

 UYARIM

 ÜSLUP

M L T A R Z M

3 HARFLİ
 ÂLİ
 DİA
 EĞE
 IRA

4 HARFLİ
 ADAK
 ADEM
 ANUT
 DEBİ
 DEFA
 EDAT
 ETER
 HÖST
 KİŞİ

 KOMİ
 MUÇO
 MUTİ
 ÖZET
 TEİN
 UŞAK
 VEBA

5 HARFLİ
 BALİĞ
 İZZET

 KELAM
 LEYDİ
 NÂZIM
 RİCAT
 ŞAPEL

 ŞİMAL

6 HARFLİ
 BİLGİÇ

 DAHA AZ
 HADSİZ
 İÇERİK

 MAKALE
 MİLFÖY
 RİTMİK

10 HARFLİ
 DAVET ETMEK

 MİLİTARİZM
 NEŞESİZLİK

 TATARİSTAN

SOLDAN SAĞA:
1. Acı, üzüntü, dert, keder. - Üzerinde boks yapılan, 
çevresi kordonla çevrilmiş yer. 2. Başkasının adına ve 
onun parası ile hacca giden kimse. 3. Bir makinenin, 
herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdur-
maya yarayan mekanizma. - Ağır yük kaldırmaya ve 
bir yere taşımaya yarayan araç. 4. Kolay işlenir ve tel 
durumuna gelebilen element. 5. Genellikle giysilerin 
buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden 
geçirilen kızgın demir araç. - Duyarlığını yitirmiş. 6. 
Genellikle davranışlarından kuşku duyulan, kötü ola-
rak bilinen, mimlenmiş. 7. Hristiyanların her yıl 25 
Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yor-
tu. - Ad. 8. İçinde cinlerin olduğuna inanılan. 9. Kısır, 
verimsiz, döl veremeyen. - Nevale.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Grip. 3. Ebegümecigillerden, mor renkli çiçekleri 
ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden 
yetişen çok yıllık bir bitki. 4. Yenecek yemeklerin lis-
tesi. - Bilim. 5. Işık şiddeti birimi, kandela. 6. Çeşitli 
dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne 
gösterisi. - Bir renk. 7. İlişkisi olmayan. 9. Geçirme işi-
ni yaptırmak.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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P Bir Ö N
Bir tür

P G E Birim

Müzikte Ü "Mehmet
..." E biçiminde

bildirir
V Küme

"Müjde ..." Ö E
A L A N T O P U 48 km. U B Ü L E N T K A Y A B A

A S U Mitoloji E S A T R D S B A R E Küçük

Ö Z L E M Ö R E N H E C E Pir T "... C U K K K K
Ün M Antimon S B Özen T N A Ö Art G E R 100 m² A R O
N A M A Bin T O N Süre U H Y A

Ülkü
Bir ölçü H deri Ç A L K A R E C E
D E A L örtündükleri U Gözle U Hekim A B E S
U S T A H R A M O T A C
R K M A Tibet Y A K Hitit D
A L E A L A N Bir tür L R E B A P

A K L P Gerçek A M G O T H Dâhilik T O T O
Bir tür için K Ö K A R Y A On O N L U A D L R
S T O K L A K E Bitkilerde T A L Z A L E Tel L F

Örtmek için Ö R T Ü T E Ö R F F A S H U D
A S A Z A M K birimi L R A E T K A S K E R
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.comÇÖZÜMLER
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Bir süredir ekranlardan uzak kalan ancak şu sıralar oynadığı Yemin'de yeniden izleyicilerin kar-
şısına çıkan Gürkan Tavukçuoğlu Damga'ya konuştu. Set maratonunu ve dizinin gidişatını anla-
tan Tavukçuoğlu, Ümit Karakteri için “Kendi içinde ne kadar özel ve güzel bir anlatımı var. Hem 
sorun çözüyor hem sorun yaratıyor hem de sorunun kendisi aslında. Ümit tek suçlu değil” dedi.

TEK SUCLU 
UMIT DEGIL
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C umartesi ve pazar günlerinde yayın-
lanan Yemin dizisine Ümit karakte-
riyle fırına gibi bir giriş yaptı. 

Feride'nin hayatını zindana çeviren ve yap-
tıklarıyla her defasında 'bu kadar da olmaz' 
dedirten Gürkan Tavukçuoğlı bu haftaki ko-
nuğumuz oldu. Kendisiyle Yemin dizisinden 
oyunculuğa, günlük hayattan Beşiktaş'ın 
şampiyonluğuna kadar geniş yelpazeli bir 
röportaj gerçekleştirdik. 
 
İnsanlar seni tanıyor ancak 
Yemin ile yeni bir yolculuğa başladın. 
Gürkan Tavukçuoğlu kimdir?  
Kendini tanıtır mısın bize... 
Her şeyden önce normal biriyim. Hüznüyle, 
keyfiyle gerçek olmaktan asla vazgeçmeyen 
bir adam. Mutlu olduğu yerde her şeyi yapa-
bilecek gücü bulan biriyim. Yıllar önce başla-
yan oyunculuk hikayemde böyle başladı. 
Mühendislik okurken mutlu olduğum şeyleri 
aradım. Biraz da kendi dünyamda değişik 
fantastik bir çocuktum. Hayallerim vardı her 
çocuk gibi ama benimkiler büyüdüğümde 
kaybolmamalıydı. O yüzden karar verdimm. 
Arayışlarım hep enerjimi aynı yerde tutma-
lıydı. Heyecan bitmemeliydi. Önce dans 
sonra tiyatro girdi hayatıma. Sonra da ekran-
lar ; Kampüsistan, Bütün Çocuklarım gibi o 
dönemin büyük projelerinde yer aldım ve yol-
culuk başladı. Okumak ise hiç vazgeçemedi-
ğim yeni bilgilerin kuyusuydu benim için. 
Endüstri mühendisliğinden sonra madem 
oyunculuk yapıyorum o zaman okumalıyım 
dedim. Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları 
Oyunculuk bölümünü bitirdim. Sahneye çık-
maktan ve hayallerimi yaşamaktan hiç vaz-
geçmedim. İşte ben buyum. 
 
Diziye katılma serüvenini anlatır 
mısın? Neler yaşandı o süreçte... 
Bir süredir televizyonda kendimi göreme-
miştim. Tiyatro ve eğitim alanlarında çalış-
maya devam ediyordum. Ancak özlemimin 
arttığını farkettik. Buradaki biz sevgili arka-
daşlarım ve menajerim Umut Sakallı ve Filiz 
Alaz Sakallı. Birkaç proje için görüştük 
sonra sıkı bir rol olmasını arzu ettiğimi söy-

ledim. Bir gün telefonum çaldı ve bana 
Ümit’ten bahsettiler. Dizinin adını ve kana-
lını sonra sordum diyebilirim. Evet uzun bir 
aradan sonra bu karakter bana iyi gelecekti.  
 
Dizide sorunlu bir psikiyatrı 
canlandırıyorsun. Feride ile olan 
ilişkin de problemli. Ümit karakterini 
anlatır mısın bize... 
Sorunlu bir psikiyatr... Kendi içinde ne 
kadar özel ve güzel bir anlatımı var. Hem 
sorun çözüyor hem sorun yaratıyor hem de 
sorunun kendisi aslında. Kötü bir karakter 
ama zeki, manipüle yeteneği olan bir adam. 
Sonuç olarak bu ona her şeyi planlayabilme 
ve herkesi etkileyebilme özelliği veriyor. Fe-
ride ile olan ilişkisi de problemli ama tek 
suçlu Ümit değil. Diziyi izleyenlerin eminim 
yakaladıkları ayrıntılar vardır.  
 
Dizi her ne kadar iyilikler üzerine 
kurulsa da kötülükler de eksik olmuyor. 
Kadına şiddet uygulayan bir rolü 
canlandırmak sana ne hissettiriyor? 
İyiliklerin değeridir kötünün varlığı. Hiç ol-
masın diye dua ettiğimiz ancak olmadığında 
şükrü ve iyi olmayı unuttuğumuz bir öz ger-
çektir. Kötülük ve kötü keşke hiç olmasa. 
Hele ki bazıları kötülük değil hakka tecavüz-
dür. Mesela kadına şiddet, insanlığımızın yü-
zünü karartan bir lanet gibi. Bir canlı bir 
canlıya hangi hakla zarar verebilir. Bir 
oyuncu olarak tabiki rolümü seçme hakkım 
var. Bazen kötüyü göstermekte izleyen açısın-
dan bir aydınlanma nedeni olabilir. Şiddet 
sahnelerinde o sahnenin hakkını vermek için 
elimden geleni yaparım. Ancak tabiki aşık bir 
adamı oynamakla aynı hazzı yaşamam. 
 
Yemin hafta içi günlerinde yayınlandığı 
günlerde de önemli oranlar elde 
ediyordu. 3. sezonunda zaman zaman 
eleştiriler gelse de dizi rayına oturdu. 
En azından benim bakış açım bu. 
Reyting konusunda gelen tepkiler nasıl? 
Ben diziye girmeden önce haftaiçi yayını 
varmış. Benden sonra haftasonuna geçti. 
Daha bir haftasonu adamıyım ben, sanırım 

yapımda bunu hissetmiş (gülüyor). Reyting 
konusunda 3 sezondur belli bir çizgisi var 
Yemin’in. Çünkü oldukça ciddi bir fan kit-
lesi mevcut. Tabii böyle bir kitleyi memnun 
etmek zor, En ufak değişikllikte tepki ve eleş-
tiri olması da bana normal geliyor.  
 
Hafta sonu iki bölümle yayınlanan 
bir dizi olması Yemin için avantaj mı 
dezavantaj mı? Hem sizin çalışma 
maratonunuz hem de izleyici ve 
reyting açısından... 
Haftasonu iki bölüm ilk kez denk geldiğim 
bir iş. Ama bir tık dezavantaj olarak görüyo-
rum. Haftada bir bölüm beklenti yaratan bir 
senaryoyla etkili olur. Günlük iş ise bağımlı-
lık yaratabilir. Ancak Haftasonu iki bölüm 
algı olarak alışık olduğumuz bir düzen değil. 
Ben günlük işleri çok doğru bulan bir adam 
değilim. Hakkını vermek oldukça zor. Ça-
lışma temposu her türlüsünde yoğun ve zor. 
Ancak bahsettiğim hak işin alt metinlerinin, 
senaryonun ve karakterlerin psikolojik akışı-
nın hakkı. Haftalık bir işte yada bir sinema 
filmindeki gibi hazırlık yapmak çok zor. 
Zaten televizyon işi demek ‘Kervan yolda 
düzülür’ demek değil mi? 
 
Diğer oyuncularla ilişkin ve set ortamı 
nasıl? Uzun süren mesailer olduğunu 
düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz 
koşullar nedeniyle şu an daha da zor 
gibi görünüyor. Çekimler nasıl gidiyor? 
Sahne veya set farketmeksizin orada herkes 
benim geniş ailemdir. Sevsem de az sevsem 
de onlarla ortak bir işi sunma durumum var. 
Bunu en güzel şekilde yapmak için birlikte 
saygıyla profesyonelce çalışırım. Cansu 
Tuman (Feride) ile Ümit’e ve kötülüklerine 
rağmen çok iyi bir partner ilişkisi yakaladık. 
Sahnelerim büyük bir çoğunluğu kendisiyle. 
Onun dışında setteki bütün oyuncu arka-
daşlarımla aram iyi (en azından ben öyle bi-
liyorum). Ben oyuncu değilim ama aynı 
zamanda o setin bir parçasıyım. O yüzden 
setteki herkese sabah günaydın eve giderken 
iyi akşamlar ve arada iyi misin diye hatırını 
sormazsam rahat edemem. Covid ile ilgili 
ise zaten süre olarak uzun saatler çalıştığı-
mız için ev ve iş arası mekik dokuduk. Böy-
lece sağlık açısından daha da dikkatli olduk. 
 
Sen aynı zamanda bir eğitmensin. 
Önemli yerlerde de eğitim aldın. 
Dersler ne durumda şu an? Pandemi 
koşullarında eğitim verebiliyor musun? 
Evet, bir oyuncu öğretmendir ve her öğret-
men ise biraz da oyuncu bence. Her iki mes-
lekte örnek olmalı, öğretmeyi ve sunmayı 
sevmeli. Önemli yerlerde eğitim aldım ve tek 
derdim bunları aktarmak oldu. Pandemi de 
ise online başlayan süreç maalesef sağlıklı 
yürümedi. Şu an için eğitimler durdu. 
 
Öğrencilerine neler öğretiyorsun? 
Oyunculuğun hangi alanlarını?  
Eğer bir kişi oyuncu olmak isterse 
nereden ve nasıl başlamalı? 
Eğitim konusunda biraz kafam farklı çalışı-
yor. Diplomalara çok önem vermem. Alınan 
bilginin kullanılması çok önemli. Kör eği-
time karşıyım. Yaratıcılığı üretmeyi durdu-
ran klişe sistemlerden uzak dururum. Ne 
anlatırsam anlatayım beklentileri değiştiri-
rim. Heyecan körüklenmeli. Oyunculuk deli-
likten beslenir. Gerçekten delirmemek için 
ana madde adrenalini iyi kullanmak gerekir. 
Bir kişi oyuncu olmak istiyorsa metotları 
öğrenmeli, kendi metodunu bulmalı ve tüm 
metotları unutup olma kavramını öğren-
meli. Tüm bunlar için de doğru bir öğreti-
ciyle yola başlamalı. Doğal olmaktan 
uzaklaşmadan rol yapmaktan hızla kaçmalı. 
 
Tiyatroda da varsın. Ekran ve sahne 
arasında nasıl farklar var? 
Senin için hangisi daha ön planda? 
Oyunculuk adına hiçbir fark yok. Hepsinin 
adı ve yapılması gereken aynı. Oyuncu 
içinse sinema ve tiyatro hazırlığı açısından 
televizyondan farklı. Haz ve keyfe gelirsek 
sanırım ne söyleyeceğim fazlasıyla bellidir. 
Alkışlarınız durmasın nefesim yok olmasın. 
Elleriniz dert görmesin, çıkışta bir sonraki 
oyunun bileti için cebe girsin.  
 
Oyunculukta hedefin ne? 
Doyum ya da tatmin noktası 
şurası olur diyebileceğin bir yer... 
Hedeflerimin içinde yaşamayı severim. 

Hedefin içinde tazelenir, hedefi yükseltir ve 
o hedefin oluşum zevkini yaşarım. 
Bu döngü sürekli devam eder. Tatmin 
noktası konusunda bir fikrim yok.  
 
Kariyerine baktığın zaman 
yaşadığın pişmanlıklar var mı? 
Olmaz mı? Aaaa bu ben. Bu kadar heyecan 
bu adamın vücudunda normal durur mu ki? 
Tabi ki yanlış çıkışlarım, davranışlarım ve 
seçimlerim oldu. Ama pişmanlık demek ye-
rine deneyim ve doyum demeyi mi tercih 
etsem diyerek mutsuz olmayı unuttum. Tel-
evizyon ve sinema için verdiğim arayı hiç 
vermemiş olmayı da düşünmüyor değilim.  
 
Oyunculukta dönüm noktası 
olarak yaşadığın bir şey oldu mu? 
Bütün Çocuklarım inanılmaz bir kadroydu 
ve çok şey öğrendim. Yola başlarken ilk 
adım için iyi bir fırsat oldu. Doludizgin Yıl-
lar ve Osman Sınav ise hakkını ödeyemeye-
ceğim bir başka öğreti oldu. Bazen bir şeye 
işte dönüm noktam diyorum sonra biraz 
zaman geçiyor ve bir başka şeye işte dönüm 
noktam diyorum.  
Oyunculuk sanki böyle bir şey, sürekli ciddi 
yükselişlerin olduğu ve hazır değilsen ciddi 
düşüşlerinin de olabileceği bir mecra.  
Bende artık noktaları birleştirme oyunu  
gibi bakıyorum her bir dönüm anına. 
 
Koronavirüs süreci herkesi yıprattı. 
Hem sağlık açısından hem de moral 
olarak. Geçen sene mart ayından 
bu yana neler yaşadınız aile olarak? 
Sağlık olarak çok şükür bir problem yaşa-
madık. Ama psikolojik olarak kötü günler 
geçirdim. Üstesinden bir şekilde geldim. 
İnsan bazen çöktükçe daha iyi yukarı çıkabi-
liyor. Pandemi öncesi ‘Kadınlar, Filler ve 
Saireler’ adında bir oyun yönetmiştim. Ya-
pımcılığını da üstlenmiştim. Maalesef süreç 
çok iyi başlamışken bir anda tersine döndü. 
Bir de benim oynayacağım bir yeni oyun 
vardı, provalarına başladığımız üzülerek 
onu da durdurduk. Seminerlerim vardı tabi 
bu süreçte onlarda durdu. Yani iş damarım 
toptan çöktü. Aile olarak böyle bir süreçten 
geçmek bizi moral olarak oldukça düşürdü.  
 
Eve kapanma ile birlikte birçok 
yeni alışkanlıklarımız ve keşiflerimiz de 
oldu. Senin hayatında değişenler neler 
var? Bir dönem evde ekmek yapma işi 
çok patladı mesela... 
Sizde de böyle yeni uğraşlar var mı? 
Ekmekler, yoğurtlar ve tüm yapılması gere-
kenler listesi zaten biz de bitti.  Ben yemek 
yapmayı çok severim. Ama özellikle yaptı-
ğım yemekler olurdu. Artık yeni tatlar dene-
meye başladım. Çeşnicibaşı gibi oldum. 
Tabi bu kadar çok yiyince spor yapmakta 
farz oldu. Spor çok sevdiğim bir alışkanlık 
benim için,yaşam tarzı. Ancak bu pande-
mide yetersiz kaldı. Ben de iş yerimde minik 
bir stüdyo kurup Kickbox ve gölge boksu 
yapmaya başladım. Döner tekmelerim için 
instagram videolarıma bakabilirsiniz. 

İkinci çocuğunuz oldu. Yeniden 
bir anne babalık sınavı veriyorsunuz. 
Baba olmak nasıl bir duygu? 
Büyük kızım Aden doğduğunda bir serseri 
adam gitmiş ve bir gecede ben doğmuştum. 
Şimdi Mercan da katıldı aileye ve bende 
kalan pürüzleri de giderdi. Şimdi eşimle bize 
hayatı öğretecek iki çılgına bizde bildikleri-
mizi aktaracağız. Aile olma kavramı zor 
ama çok özel bir süreç. Dünyadaki tüm ka-
zançların ve değerlerin ötesinde bir dipsiz 
sevda baba olmak benim için. Pandoranın 
kutusu gibi belirsiz neyin olacağı belirsiz 
ama müthiş bir heyecanın habercisi sürekli. 
Onlar benim Dünyam..

Sosyal medya kariyerin nasıl  
gidiyor? Orası da artık bir port-
folyo. Yaptığın işleri ve hayatını 
gösterebilmek adına bir fırsat. 
Nasıl bakıyorsun bu ortama? 
 
Açıkça sosyal medya ile çok geç 
tanıştım. Hani benim dönemimde 
olsa neler yapardım derler ya, 
benim de benzer bir cümlem ola-
cak. Yoğun olarak film ve dizi çek-
tiğim dönemlerde girmiş olsaydım 
şu an çok daha farklı olurdu bir 
çok şey. Ancak artık öğrenmeye 
başladım. Oyunculuğumun ve 
alacağım rollerin sosyal medya-
daki takipçi sayıma bağlı olmasını 
asla kabullenmem. Bana bir rol 
gelecekse benim o role uygun cast 
olmam ya da tamamen oyunculu-
ğuma güvenle olmalı. Birçok arka-
daşım bu ara bir isyanda; neden 
oyuncu olmadığı halde sırf takipçi 
sayısı yüzünden bir diziye alınıyor 
diye. Bu düşünceye kısmen katıl-
makla beraber çoğunun balon hi-
kayeler olduğunun unutulmaması 
gerektiğini de düşünüyorum. Bir 
de bu ortamda çok güldüklerim 
var. Doğallıktan uzak, altı şort-ter-
lik üstü kravat-ceket modeli takı-
lanlar. Bir gün yaşamak için bir 
çok gününü feda eden instagram 
fedamenleri.

“ARKADAŞLARIM  
İSYAN EDİYOR! 

 
 
Beşiktaş taraftarısın... 
Pandemi öncesi açlara 
gidiyor muydun? 
Şampiyonluk gelir mi bu 
sezon sonunda? Takımın 
şansını nasıl görüyorsun? 
 
Kardeşim de Beşiktaşlı ve 
biz maç günleri ayrı bir 
sevdaya dalıyoruz. Pan-
demi öncesi onunla vakit 
bulursam maça gidiyor-
dum. Şimdi Beşiktaşlı 
olunmaz doğulur gibi bir 
durum daha var, Beşiktaşlı 
şampiyonluk gelir mi diye 
tutmaz takımını gönüllerin 
şampiyonudur bizim için 
takımımız. Tabiki Şampi-
yon olacağız. Siz başka bir 
alternatif görüyor musu-
nuz ? Ama tabi Süleyman 
Seba’dan gelen kültürü-
müzle Hak eden kazansın 
diyelim. 

ŞAMPİYON  
OLACAĞIZ!
ŞAMPİYON  
OLACAĞIZ!
ŞAMPİYON  
OLACAĞIZ!
ŞAMPİYON  
OLACAĞIZ!
ŞAMPİYON  
OLACAĞIZ!
ŞAMPİYON  
OLACAĞIZ!

 
 
 
 
 
Hangi şehirde yaşamak istersin? 
Göcek, Fethiye taraflarını çok  
seviyorum ( Huzur  nerede ben orada) 
 
Beşiktaş tarihinde en sevdiğin  
futbolcu kim? 
Tartışmasız Sergen Yalçın  

 
 
Oyuncu olmasan 
ne olmak isterdin? 
Sporcu (dal ayırt etmedim, azim 
ve kazanma önemli) 
En son izlediğin dizi ve film? 
Zack Snyder's Justice League  /  
Gölge ve Kemik, Designated Survivor 
 
En çok beğendiğin oyuncu 
Jack Nicholson

Kısa Kısa...

BURAK 
ZİHNİ

SÖYLEŞİ



BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 39’uncu haf-
tasında evinde Atakaş Hatayspor’u 7-
0 mağlup etti. Karşılaşmanın 
ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre 
Kocadağ, basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Kocadağ, “7 günde 
3’üncü maç. Bugün itibarıyla fantastik 
bir skor var. 7-0’lık bir skor, uzun dö-
nemdir galiba almadığımız bir sonuç. 
Hatay da bu sene itibarıyla gerçekten 
ligin flaş ekiplerinden biri. Zor geçece-
ğini, stresli olacağını düşündüğümüz 
bir maçtı. Ama Beşiktaş takımı bugün 
gerçekten oynadığı oyun, inancı, az-
miyle bulunduğu noktayı ne kadar 
hak ettiğini, ana sütü gibi helal bir 
noktada olduğunu göstermiştir. Tabii 
daha matematiksel olarak bitmiş bir 
şey yok. Biz bugün çok büyük bir 
avantaj sağladık. Bunun farkındayız. 
Sonuna kadar bu avantajı koruyup 
şampiyon olmak istiyoruz. Bunu daha 
önce söyledik, bugün de inancımız-
dan hiçbir şey kaybetmedik. Artarak 
devam eden inancımız ve motivasyo-
numuz var. Tabii ki taraftarlarımız 
bayrakları çıkardı, ütülemeye başladı. 
Ama sakin olsunlar, sevincimizi abart-
mayalım. İnşallah önümüzdeki maç-
ları da kazanıp bu işi matematiksel 
olarak garantileyelim, sevincimizi hep 
beraber kutlayalım” diye konuştu. 

Kırılanlar oldu belki 

Ömer Erdoğan’ın açıklamalarına 
cevap olarak Sergen Yalçın’ın “Cu-
martesi günü ne olacağını göreceğiz” 
sözlerinin hatırlatılması üzerine ise 
Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’ın ta-
kıma her zaman inancı olduğunu be-
lirterek, “Ben çıkıyorum bazen burada 
eleştiriler yapıyoruz. Hocamız konu-
şuyor. Yanlış gördüğü şeyleri eleştiri-
yor. Başkanımız zaman zaman basın 
toplantısı düzenliyor. Yine yıllar içeri-
sinde bu tarz konuları konuştu. İddialı 
konuşmalar oldu, eleştiriler oldu. Bu 
noktada bize karşı da bir sürü eleştiri-
ler oldu. Kırılanlar oldu belki. Ama 
şunu unutmasın kimse; bizim Beşik-
taş sevdamız ve Beşiktaş kavgamız 
hiçbir zaman bitmez. Bu sonuna 
kadar devam edecek bir konu. Beşik-
taş camiası hiçbir zaman altın tepside 
şampiyonluğu görmemiştir. Saha 
içinde sonuna kadar mücadele etmiş-
tir. Saha dışında da mücadelesini her 
zaman vermiştir şampiyonluk için. 
Bizim de bu mücadelemiz sonuna 
kadar hem saha içi hem de saha dı-
şında sürecek” ifadelerini kullandı. 

7 günde 3 maç oynadık 

“7 gün 3 maç oynadık. Bu 3 maçta bu 
kadar yorgunluğa rağmen gerçekten 
her maçta ciddi gol sayısına ulaşıyo-
ruz” diyen Kocadağ, "Bence skorer bir 
takım var. Bizim bazı taleplerimiz 
oldu, bu hafta gündemi meşgul etti. 
Hatayspor’dan talebimiz olmuştu er-
telemeyle alakalı, daha sonra sağlık 
problemleriyle ilgili talepler olmuştu. 
Bunlar kabul görmedi. Bu anlamda 
da Beşiktaş’ın ne zaman istenirse sa-
hada hazır olduğu ortaya çıkmış oldu. 
Bizim için gün fark etmiyor. Yeter ki 
saha, zemin oynamaya müsait olsun. 
Bundan sonra da çıkar oynarız" ifade-
lerini kullandı.  

Keşke pandemi olmasaydı 

Galatasaray derbisi hakkında da ko-
nuşan Kocadağ, “Bizim açıkçası öyle 
bir motivasyonumuz yok. Bunun bize 
ekstra motivasyon olarak yansıması, 
çok fazla düşünmüyoruz o konuyu. 
Bizim hedefimiz en başından beri 
şampiyon olmak. Bu Galatasaray 
Stadı’nda olmuş, başka bir yerde 
olmuş ekstra bir motivasyon kaynağı 
değil. Bizim zaten motivasyonumuz 
şampiyon olmak. Biz isterdik ki keşke 
pandemi olmasaydı, tribünlerimiz 
dolu olsaydı ve kendi stadımızda bu 
şampiyonluğu kutlayabilseydik.  
Sonucu şampiyonluk olsun da fark 
etmiyor" dedi. DHA 

BİZİM İÇİN GÜN  
FARK ETMİYOR!
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FANTASTİK BİR SKOR OLDU 

BEŞİKTAŞ, Hatayspor'u evinde  
7-0'lık tarihi bir skorla mağlup etti. 
Siyah-beyazlıların dördüncü golünü 
kaydeden N'Koudou, maçın ardın-
dan görüntülendi. Dans ederek stat-

tan ayrılan tecrübeli yıldızı Fanatik 
muhabiri Murat Akbaş görüntüledi. 
Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya 
çıkan Cyle Larin de dört gol atıp 
toplamda 19 gole ulaştı. Kanadalı 

oyuncu böylece Aboubakar'ı geçip 
bu sezon Beşiktaş'ın en golcüsü 
oldu. Larin ayrıca bir sezonda iki 
kez bir maçta 4 gol atıp Beşiktaş ta-
rihine geçti. 

N’KOUDOU MAÇ SONU COŞTU!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre  
Kocadağ, "Daha matematiksel 
olarak bitmiş bir şey yok. Biz 
bugün çok büyük bir avantaj 

sağladık. Bunun farkındayız. So-
nuna kadar bu avantajı koruyup 
şampiyon olmak istiyoruz. Bizim 

için gün fark etmiyor" dedi. 

CUMARTESI  
GORECEGIZ! 

BEŞİKTAŞ 
TARİH 

YAZDI!

B eşiktaş, Süper Lig'in 39. hafta-
sında oynadığı Hatayspor karşı-
sında tarihi performanslardan 

birini ortaya koydu. Ligin lideri, yalnızca 
14 dakikada Hatayspor ağlarını 3 kez ha-
valandırmayı başardı. Siyah-beyazlıların 
gollerini 2. dakikada Akintola kendi kale-
sine, 11 ve 14. dakikalarda Larin kaydetti. 
Beşiktaş, 14 dakika ile Hatayspor karşı-
sında 2010/11'den bu yana bir Süper Lig 
maçında en erken 3-0 öne geçen takım ol-
mayı başardı. 

Tarihte bir ilk yaşandı 

Bu süreçte siyah-beyazlılar rakip kaleye 7 
isabetli şut çekmeyi başardı ve 6 kez gol 
pozisyonuna girdi. İlk 14 dakikadaki per-
formansa rağmen durulmayan siyah-be-
yazlı oyuncular, 38. dakikada N'Koudou ve 
44. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaydettiği 
gollerle ilk yarıya 5 gol sığdırmayı başardı. 
Böylece Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk 
kez bir maçın ilk yarısında beş gol attı. 
Siyah-beyazlılar ikinci yarıda Larin'in at-
tığı iki golle de farkı açarak sahadan 7-
0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın eski 
oyuncularından Nihat Kahveci, siyah-be-

yazlıların oyununu ise "Beşiktaş'ın ilk yarı 
performansını bir kelimeyle nasıl anlata-
yım? Destan yazılır, kitap yazılır. Tarihin 
en iyi ilk 45 dakikası olabilir Beşiktaş 
adına" şeklinde yorumladı. 

Kimseden korkumuz yok 

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen 
Yalçın, Hatayspor'un maç günün değiş-
mesine olumlu yanıt vermemesi üzerine 
iddialı açıklamalarda bulunmuştu.Sergen 
Yalçın, "Son olarak Hatayspor'u aradık. 
Maçı bir gün ileri alalım dedik. Dinlenme 
süremiz yok, oyuncu sağlığından ve insan 
sağlığından bahsediyoruz. Demek ki ya-
landan bahsediyoruz. Herkes başarıya 
giden yolda bir şeyler peşinde. Hatayspor 
1 gün sonra oynasa ne olacak? Şampi-
yonluk iddiası mı var, küme düşme du-
rumu mu var? Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF), üç gün sonraya maç 
yazmışlar. Nasıl böyle bir program yapı-
yorsunuz? Koca Beşiktaş camiası. Böyle 
bir hesap yapılır mı? Bunu anlayamıyo-
ruz. Biz kime karşı mücadele ediyoruz? 
Maç bitiyor Hatayspor hocası, bakıyorum 
kendi galibiyetinin sevincini yaşamaktansa 

Cumartesi günü oy-
nanacak Beşiktaş 
maçıyla ilgili konu-
şuyor. Göreceğiz 
Cumartesi günü ne 
olacağını. Konuş-
makla oluyor. Bizim 
kimseden korkumuz yok. 
Kim geliyorsa gelsin, nasıl geli-
yorsa gelsin. Bizim kimseden kor-
kumuz yok. Biz sahada mücadele 
edelim. Onu bekliyoruz biz." ifa-
delerini kullanmıştı. 

Hücum yapmaya gideceğiz! 

Ömer Erdoğan ise Gençlerbirli-
ği'ni 3-1 yendikleri karşılaşmanın 
ardından "Beşiktaş'a karşı keyifli 
bir futbol sergilemek istiyoruz. 
Beşiktaş, Türkiye'de bana göre 
bu sezon genelinde en iyi oyna-
yan takımlardan birisi. Oraya sa-
vunma yapmaya değil, hücum 
yapmaya gideceğiz. İnşallah orada 
da yine izleyicilere güzel bir futbol 
izleterek, Hatay'a döneriz." şeklinde 
konuşmuştu.

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan maçta Beşiktaş'ın  
Hatayspor karşısındaki performansı, rekorları altüst etti.  
Siyah-beyazlıların mücadeleye görkemli başlangıcı ve 7 gollü  
galibiyet, Sergen Yalçın'ın 'Cumartesi göreceğiz' sözlerini hatırlattı.

SÜPER Lig'in 39'uncu haftasında Be-
şiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 
7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardın-
dan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, basın toplantısında mücade-
leyi değerlendirdi. Toplantıda basın 
mensuplarından soru alamayan Ser-
gen Yalçın, kazandıkları için mutlu ol-
duklarını söyledi. Erken gelen gollerin 
gidişatı değiştirdiğini söyleyen Yalçın, 
"Bizim için 3 puandan fazlasıydı. 
Final yolunda artık maçlar zor, herkes 
mücadele ediyor. Herkes elinden gele-
nin en iyisini yapıyor. Oyunlar kolay 
olmuyor. Alınan skor fantastikti. Bek-
lediğimiz bir skor değildi. 15 dakikada 
3 gol gelmesi gidişatı değiştirdi. Raki-
bin direncini erken kırdı. Farklı bir 
skor ortaya çıktı. Oyuncularımın iş-
tahı, arzusu, motivasyonları bugün 
için maksimum seviyedeydi. En iyi 
oyunu oynadık. Oyuncularımın hep-
sine teşekkür ediyorum. Final yolunda 
önemli bir engeli atık. Artık önümüz-
deki hafta daha fazla mücadele ede-
rek ipi göğüslemek istiyoruz. En 
büyük arzumuz şu anda bu" ifadele-
rini kullandı.

İZAHI ZOR BİR GECE
SÜPER Lig'in 39'uncu haftasında Beşik-
taş sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 
mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 
Hatayspor Yardımcı Antrenörü Özhan 
Pulat basın toplantısınca mücadeleyi de-
ğerlendirdi. İzahı zor bir gece olduğunu 
belirten Hatayspor Yardımcı Antrenörü 
Özhan Pulat, "İzahı zor bir gece. Kabus 
gibi bir ilk yarı oldu. Beşiktaş'ın geçen 
hafta Rizespor maçında yaptığı etkili 
baskıyı biliyorduk, hazırlıklarımızı buna 
göre yaptık. 2'nci dakikada kendi kale-
miZe attığımız gol bir olumsuz etkiledi. 
2'nci yarı girenler bir reaksiyon gösterdi. 
Tarifi olmayan üzüntülü bir skor. Camia-
mızdan ve taraftarlarımızdan özür dili-

yoruz. Bize yakışan bir skor ve oyun ol-
madı" diye konuştu. Böyle meydan oku-
malar olduğunu belirten Pulat, "Her 
rakibe saygı duyarak maçlara çıkıyoruz. 
Bireysel olarak Ömer hocamız da her 
basın toplantısında saygı kelimesini en 
başa koyuyor. Bu tarz polemikler, içinde 
olmak istemediğimiz polemikler. Futbo-
lun güzelliklerini, doğrularını yapmanın 
peşindeyiz. Böyle meydan okumalar olu-
yor. Biz de bu meydan okumaya domi-
nant bir oyunla cevap vermek isterdik. 
Ama ilk 30 dakikadaki süreçteki baskıyı 
kıramamamız, erken gol oyuncuları 
olumsuz etkiledi ve skor böyle oldu" 
dedi. DHA 

Yalçın,  
“Bizim için  
3 puandan 

fazlasıydı. Final 
yolunda artık  

maçlar zor, herkes 
mücadele ediyor” 

şeklinde  
konuştu

Yalçın,  
“Hatayspor 1 gün 
sonra oynasa ne 
olacak? Şampi-

yonluk iddiası mı 
var, küme düşme 
durumu mu var?” 

ifadelerini 
kullandı
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Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ve yeni tarihli Davet;
2020 faaliyet yılına ilişkin olarak 07.05.2021 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının ,İçişleri
Bakanlığının 26.04.2021 tarihli ve E-89780865-153 - 7576 Sayılı “Tam Kapanma Tedbirleri” genelgesi kapsamında belir-
tilen “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” sebebi ile Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.05.2021 tarihinde Pazartesi günü
Saat:14.30’a ertelenerek, Şirket merkezi olan Mahmutbey Mahallesi 2655.Sokak No:3 Kat: 2  Bağcılar / İSTANBUL
adresinde ve aşağıda belirtilen gündem maddelerinde çerçevesinde  2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 
gerçekleştirilecektir.  

GÜNDEM:
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
3. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yeni adayların ve belirlenen üye sayısına göre seçim
yapılması ve 2021 yılı huzur hakkı ve  ücretlerinin belirlenmesi,
6. Şirket 2021 yılı içerisinde geçmiş yıl karı’ nın dağıtılması ve kar payı avanslarının Türk Ticaret Kanunu ve “Kar Payı
Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
7. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 399.Maddesi gereği 2021 yılı için Bağımsız Denetçinin seçimi hakkında Genel Kurul’un
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve karara bağlanması, 
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9. 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası ve  politika kapsamında yapılan
ödemeler hususunda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 
11. 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılacak Bağış
ve Yardımların içeriğinin belirlenmesi,
12. Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesi amaç konu ve 6. maddesi şirketin sermayesi maddesinin tadilinin görüşülmesi
13. Dilekler ve kapanış

Yukarıda belirtilen gündeme ilişkin bilgi ve belgeler Genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde
pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan
olunur. Adı Soyadı :

Remzi AKÇİN      Tarih : 28.04.2021

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1368270)
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Misli.com 3. Lig 
1. Grupta 

şampiyon olan 
Diyarbekirspor'da

yönetici ve 
futbolcular,

şampiyonluk
kupasını alarak

Diyarbakır Emniyet
Müdürü Şehit Ali
Gaffar Okkan'ın

Sakarya'nın 
Hendek ilçesinde

bulunan mezarını
ziyaret etti. Yönetici
ve futbolcular, Türk
Bayrakları ve kulüp

bayrağıyla şehit
emniyet

müdürünün mezarı
başında dua etti.

Daha sonra
şampiyonluk

kupası mezar
başına getirildi

SiLiVRi LiGE TUTUNAMADI
TFF 3. Lig 4. Grupta

kümede kalma 
mücadelesi veren

Silivrispor, deplasmanda
Bayrampaşaspor'a

3-0 yenilerek Bölgesel
Amatör Lige düştü

LigdE kalması hem Bayrampaşa'yı
yenmesine hem de rakiplerinin ala-
cağı sonuçlara bağlı olan temsilcimi-
zin evdeki hesabı çarşıya uymadı.
Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda
oynanan maçta ev sahibi ekip 28. da-
kikada Bünyamin Balat'ın golüyle 1-
0 öne geçti. Bu gol Silivrispor için
adeta soğuk bir duş oldu. Golden
sonra 31. dakikada bir kez daha sah-
neye çıkan Bünyamin Balat Silivris-
por filelerini bir kez daha

havalandırınca skor ev sahibi ekip
adına 2-0'a geldi. Bu gol aynı za-
manda ilk yarının skoru oldu. 

Reaksiyon gösteremedi

İkinci yarıda skora reaksiyon vereme-
yen Silivrispor 59. dakikada Burak
Saban'ın golüne engel olamayınca
maçın skoru ortaya çıktı: 3-0. Bu so-
nuçla Silivrispor 35 puanda kalarak
3. Lig'e veda etti. Silivrispor'la birlikte
Kozan, Sultanbeyli Belediye ve Muğ-

laspor da gruptan 3. Lige veda eden
diğer takımlar oldu. Birbirinden il-
ginç sonuçların alındığı grupta son
haftaya lider giren Adıyaman 1954
deplasmanda Karaköprü'ye 3-1 ye-
nilmesine rağmen en yakın rakibi
Bursa Yıldırım'ın Kozanspor'a 2-1
yenilmesiyle şampiyonluk turu attı.
Grupta son alınan sonuçların ardın-
dan Bursa Yıldırım, Düzcespor, 68
Aksaray ve Kelkit Belediye de Play
Off oynamaya hak kazandı.

KUPAYI OKKAN’A 
GOTURDULER!

Z iyaret sonrasında konuşan Diyarbekirspor Kulübü Tek-
nik Direktörü Şenol Demir, "Sene başından beri çok
zorlu bir yarış içerisinden geldik, çok çekişmeli bir lig.

Ligin başında Şehit Gaffar babanın yanına geldiğim zaman fut-
bolcularımla birlikte ona bir söz verdim, 'bu kupayla inşallah
tekrar yanına geleceğim' diye. Bunun huzuru ve mutluluğunu
yaşıyorum. Aynı zamanda bu kupayı buraya getirebilmek her-
kese nasip olmaz, çok gururlu ve mutluyum. Şehrimize hayırlı
olsun. Tekrar buradan Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Ba-
bayı da rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi. 

Gaffar babaya söz vermiştik

Kazanılan şampiyonluğu Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar
Okkan'a hediye ettiklerini belirten Diyarbekirspor Kulübü Baş-
kan Yardımcısı Veysi Avşar da, "Öncelikle bu kupayı aldığımız
için çok mutlu ve gururluyuz. Sezonun başında Gaffar babaya
söz vermiştik. Allah rahmet eylesin, keşke bugünlerimizi gör-
seydi. Bizim Diyarbakırımızın onursal başkanı Şehit Ali Gaffar
Okkan. Bu kupa ve şampiyonluğu kendisine armağan ediyoruz.
Allah rahmet eylesin, kendisine ve silah arkadaşlarına. Gururlu-
yuz, sevinçliyiz. Her İstanbul'a geldiğimizde bu bölgede oynadı-
ğımız tüm maçlarda Allah bize nasip ediyor kabrini ziyaret
etmeyi. Bu kupayı da kendisine armağan ediyoruz" diye
konuştu. DHA

Akhisarspor 
nereden nereye!
SÜpEr Lig'de Gekas, Niasse, Ro-
dallega, Seleznyov, Vaz Te, Bilal
Kısa gibi yıldızların yer aldığı kad-
rolarıyla 7 yıl boyunca aralıksız
mücadele ederken Türkiye Kupası
ve Süper Kupa'yı kazanan Akhi-
sarspor, 2 sene içinde kendisini
2'nci Lig'de buldu. Henüz 2018 yı-
lında Türkiye'deki en önemli 3 ku-
padan 2'sini kazanıp UEFA
Avrupa Ligi'nde ülkemizi grup-
larda temsil eden, ilçede Avrupa
devi Sevilla'yı ağırlayan Akhisar,
2019'da Süper Lig'den düştükten
sonra TFF 1'inci Lig'e de sezon
bitmeden mendil salladı. Bu sezo-
nun ilk yarısında kadrosundaki
futbolcuları mali sıkıntı nedeniyle
kaybeden yeşil-siyahlılarda devre
rasında alınan 8'i yabancı 27 fut-
bolcu da takımı kurtarmaya 
yetmedi.

33 maçta 29 puan

Giresunspor'a deplasmanda 3-0
yenilerek 33 maçta 29 puanda
kalan Akigo, son hafta öncesi kur-
tuluş umutlarını kaybedip 11 yıl
sonra 2'nci Lig'e geriledi. Tarihinde
ilk kez 2008'de 3'üncü Lig'den 2'nci
Lig'e yükseldikten sonra basamak-
ları hızla çıkıp yıllarca Süper Lig
takımı olan Akhi-
sarspor, en son
2009-2010 sezo-
nunda 2'nci Lig'de
yer almıştı. 2019'da
Süper Lig'de küme
düşüp tarihinin ilk
düşme acısını yaşa-
dıktan sonra geçen
yıl 1'inci Lig'de
Play-Off oynayıp
lige dönüş umu-
dunu ıskalayan Ak-
hisar, bu sene ise
acı sondan kurtula-
madı. Sezon bo-
yunca yönetimsel
krizlerle boğuşan
Akhisarspor'da ta-
kımın küme düş-
mesinin ardından
kulüpteki 9 yabancı

oyuncu da serbest kalıp ayrılacak.

Manisa'ya 2 sevinç 2 acı

Manisa futbolu profesyonel lig-
lerde bu sezon en köklü 2 kulübü-
nün küme düşmesinin acısını
yaşarken 2 takımını da üst liglere
uğurladı. 2005-2012 yılları arasına
iki farklı dönemde Süper Lig'de
yer alıp kenti en üst kademede
temsil eden ilk kulüp olan Mani-
saspor, üst üste 4'üncü yıl da küme
düşme acısı yaşadı. TFF 1'inci
Lig'den başladığı düşüşte geçen
sezon amatöre düşmekten koro-
navirüs pandemisiyle küme düş-
menin tek sezonluğuna
kaldırılması üzerine kurtulan tarihi
kulüp, bu yıl ise kaderine razı oldu.
Manisaspor 3'üncü Lig 1'inci
Grup'u 12 puanla son sırada ta-
mamlayıp 37 yıl sonra profesyonel
liglere veda ederek amatöre
döndü. Akhisarspor ve Manisas-
por küme düşme acısı yaşarken
Manisa Futbol Kulübü, 2'nci Lig
Beyaz Grup'ta sezonun galibiyet,
puan ve gol rekorları kırarak tari-
hinde ilk kez 1'inci Lig'e çıktı. So-
maspor da 3'üncü Lig 3'üncü
Grup'tan ilk kez adını 2'nci Lig'e
yazdırdı. DHA

Yüksel Yıldırım
yanlış anlaşılmış!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "İçişleri
Bakanımızın adının kullanılarak, müsamaha
gösterildiği, bu yüzden de yetkililerin bu 
hususlara göz yummuş olabileceği duyumlarını
aldığımı belirterek, yanlış anlaşıldım" dedi
SamSunSpor Başkanı Yüksel Yıldırım, Adana De-
mirspor maçının ardından “‘Bizim şampiyon olma-
mız istenmedi. Engellendi. Benim taraftarımı polis
stada sokmuyor. Polise ‘Başka takımın taraftarları
neden giriyor’ dedim. ‘Süleyman Soylu'nun oğlu de-
diler. Emniyet Müdürü, Soylu’nun oğlunun karşı-
sında önünü ilikliyor” açıklamasında bulunmuştu.
Bu açıklamanın üzerine İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Böyle duyumlar aldık

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir
açıklama yapan Yüksel Yıldırım, konunun yanlış an-
laşıldığını ifade etti. Yıldırım paylaşımında, “Pan-
demi yasaklarına rağmen rakip takımların seyircili bir
şekilde müsabakalara çıkmasına karşılık, Samsuns-
por'un hiçbir şekilde seyirci alamamasının şaşkınlı-
ğını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 30 Nisan 2021
tarihinde ani olarak katıldığım canlı yayında, taraf-
tarlarımızın maçlara gelememesinin üzüntüsü ve he-
yecanıyla, basın mensuplarının sorduğu
‘Maçlarımıza neden rakip takımlar gibi seyirci alamı-
yoruz’ sorusu üzerine, diğer takımların oynadıkları
müsabakalarda İçişleri Bakanımızın adının kullanıla-
rak, müsamaha gösterildiği, hatta Adana Demirspor
Kulübü Başkanı’nın, İçişleri Bakanımızın manevi
oğlu gibi görüldüğü, bu yüzden de yetkililerin bu hu-
suslara göz yummuş olabileceği duyumlarını aldı-
ğımı belirterek, yanlış anlaşıldım” ifadelerini kullandı.
Alınan önlemlerin bazı illerde uygulanmadığını ifade
eden Yıldırım, “Pandemi yasakları sürecinde seyirci
konusundaki olumsuzlukların önlenmesi amacıyla
Türkiye Futbol Federasyonu’nun stadyumlara seyirci
alınmaması konusunda yetkili mercilere yapmış ol-
duğu yazılı tebligatlara rağmen bazı illerde gerekli
önlemlerin alınmamış olması, bizleri taraftarımız
önünde zor duruma düşürmüştür” açıklamasını
yaptı. 

VakıfBank'tan 
büyük bir gurur
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı,
2021 CEV Şampiyonlar Ligi’nde
gümüş madalyanın sahibi oldu.
Süper Final maçında İtalya’nın
Imoco Volley Conegliano takımıyla
karşılaşan sarı siyahlı ekip, 4 kez
kazandığı Avrupa’nın en büyük
kupasında son 11 yılda 9. kez
kürsüde yer alma başarısı gösterdi
2020 - 2021 sezonunda Türkiye Ligi
ile Türkiye Kupası’nı kazanan ve dört
şampiyonlukla Devler Ligi’nde en çok
kupa kazanan Türk takımı unvanının
sahibi olan VakıfBank Kadın Voleybol
Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar
Ligi’nde gümüş madalyaya uzandı.
Devler Ligi’nde son 4’e kalma başarısı
gösteren tek Türk takımı olarak yarı fi-
nalde İtalyan rakibi Busto Arsizio’yu
geçen sarı siyahlılar, CEV Şampiyon-
lar Ligi Süper Final maçında İtal-
ya’nın Imoco Volley Conegliano
takımı ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli
geçen maçın sonucunda CEV Şampi-
yonlar Ligi’nde gümüş madalyaya
uzanan VakıfBank, son 11 yılda 9. kez
kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Hepsiyle gurur duyuyorum

VakıfBank Genel Müdürü ve Vakıf-
Bank Spor Kulübü Başkanı Abdi Ser-
dar Üstünsalih, sarı siyahlı ekibin
Avrupa ikinciliğiyle ilgili yaptığı açıkla-
mada şu ifadelere yer verdi: "Avru-
pa’nın en büyük kupasında ikinci
olma başarısı gösterdik. Elbette Vakıf-
Bank’ın hedefi her zaman mücadele
ettiği her kulvarda şampiyonluğa
ulaşmaktır. Bu işin doğasında kazan-
mak kadar kaybetmek de var. Oyun-
cularımız ve teknik heyetimiz elinden
gelen mücadeleyi gösterdi. Hepsiyle
gurur duyuyorum” dedi.



ŞİŞLİ’NİN günlük nüfusunun gelip ge-
çenlerle 3 milyonu aştığını belirten Şişli 
Belediye Başkanı Muammer Keskin, il-
çenin trafik ve parklanma sorununu bil-
diklerini ve çözümleri için de 
çalıştıklarını söyledi. Mecidiyeköy Mey-
danı’ndaki çalışmaya da değinen Keskin, 
çalışmanın kısa sürede biteceğini ve 
ikinci etabına geçileceğini, nihayetinde 
daha evvel kasvetli, beton yığını olan 
meydanın nefes alınabilecek, oturabile-
cek, herhangi bir sorunu olduğu zaman 
hem Büyükşehir hem Şişli belediyesinin 
irtibat noktaları olan bir yere dönüşece-
ğini söyledi. Keskin, çalışmanın ikinci 
etabında da Şişli Caminin karşısından 
Esentepe, Zincirlikuyu’ya kadar bir yaya 
yolu ve bisiklet yolu yapmayı planladık-
larını da belirtti.  

Normale dönecek 

Radyo Trafik gönüllü muhabirlerinden 
gelen soruları da yanıtlayan Şişli Bele-
diye Başkanı, metro çalışması bittiği 
halde eski haline getirilmeyen Mecidiye-
köy Meydanı’ndan Taksim yönüne dö-
nüşün de 1 ay içerisinde eski haline 
getirileceğini belirtti. Devamında da Ha-
laskargazi Caddesi’nde bir düzenlemeye 
gidileceğini belirten Başkan Keskin söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Taksim Meyda-
nına kadar olan Caddeler Halaskargazi 
ve Cumhuriyet caddesidir. Bu iki caddeyi 
de protokol yolu olarak Sn. Ekrem İma-
moğlu’yla planladık. O caddeyi de dün-
yada ünlü caddeler arasına 
sokabileceğimiz, Şanzelize gibi ya da 
Londra’daki başka caddeler gibi hem 
oradaki esnaf kardeşlerimizi hem oradan 

hizmet alanları daha sağlıklı bir şekilde, 
geldiğinde oradan aldıkları hizmetten 
memnun kalmalarını sağlama, hem de 
oraya artı değer sağlamak, katma değer 
sağlamak içinde önümüzdeki süreçte bu 
aks üzerinde işlem yapılacak.” 

Pandemiye takıldı 

Osmanbey’de yaşanan yükleme/indirme 
sorununun bölgede ciddi trafik sorunla-
rına yol açtığının hatırlatılması üzerine 
açıklama yapan Şişli Belediye Başkanı, 
Meşrutiyet Mahallesindeki sorunun çö-
zümü için pandemi öncesinde OTİAD 
(Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Der-
neği) ile bir projeye başladıklarını ancak 
pandemi sürecinde projenin askıya alın-
dığını söyledi. Keskin, projenin havaala-
nından bölgeye gelen yabancıların 
alışverişleri için düzenlemeler ve o bölge-
deki iş sahibi insanların taşıma, mal in-
dirme, bindirme durumlarını bir kurala 
koymak üzerine planlandığını söyledi. 
Hala konunun gündemlerinde olduğunu 
belirten Muammer Keskin, "Bu yük in-
dirme, bindirme konusunda bileşenlerle 
birlikte toplantılar yapıp o caddelerde, 
sokaklarda indirme, bindirme yerlerini 
yapıp, belli zaman diliminde işlerin be-
lirli zaman dilimlerinde yapılmasını sağ-
lamak düşündüğümüz bir iştir. 
Çalışmamız var, şu anda bir altyapımız 
var ama pandemi biraz engel oldu bun-
lara. Önümüzdeki günlerde çalışmamızı 
hızlandıracağız." İfadelerini kullandı. 
Keskin ayrıca, bölgede bazı hafta sonları 
da perakendeci günleri yapmak istedikle-
rini, bu neden bazı sokakları da kapat-
mayı düşündüklerini belirtti.
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Rumeli yeniden 
yapılandırılacak

Hava kirliliği can alıyor 

DÜNYA Sağlık Örgütü verilerine göre 
hava kirliliği sınırlarını aşan bölgelerde, 
çocuklar dâhil olmak üzere küresel nü-
fusun  yüzde 92’si yaşıyor. Araştırmalar, 
yılda yaklaşık 5 – 6 yaş altındaki 600 bin 
çocuğun hava kirliliği kaynaklı hastalık-
lar nedeniyle hayatını kaybettiğini de or-
taya koyuyor. Hava kirliliği bu yaş grubu 
çocuklarda ayrıca solunum 
yolu enfeksiyonları, astım, 
yenidoğan sorunları ve 
konjenital anomaliler 
için de ciddi risk oluş-
turuyor. Dünya ça-
pında çocuk 
mortalitesinin önde 
gelen nedenleri ara-
sında yer alan pnömoni 
hastalığı yükünün yüzde 
50’den fazlası da hava kirli-
liği ile ilişkili bulunuyor.  

Çocuklar risk altında 

İç ortam hava kirliliği özellikle kadınlar 
ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyon-
ları, akciğer kanseri, bronşektazi, nazo-
farinks kanseri ve kronik akciğer 
hastalıklarına yol açarken çocuklarda bi-
lişsel gelişimi de olumsuz etkiliyor. Kar-
bonmonoksit (CO) gibi gazlar, uzun 

dönemde solunum yollarını etkilemenin 
yanı sıra öğrenmeyi etkilemekte, yorgun-
luk, görme yetersizliği, konfüzyon ve 
fetal yaşamın ilk 3 ayında maruz kalın-
dığında doğum ağırlığının 28 g daha az 
olmasına yol açıyor. 

Hastalığa davetiye 

Sağlığımızı doğrudan etkileyen 
kapalı ortam hava kalitesi-

nin,  Çevre Koruma 
Ajansı (EPA)’nın belir-
lediği standartlarda ol-
ması hayati önem 
taşıyor. Çünkü bulun-
duğumuz kapalı or-
tamlardaki hava 

kalitesi bu standartların 
altında olduğu zaman 

birçok hastalığa davetiye 
çıkarıyor. Froumann Profes-

yonel Hava Temizleme Sistemleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yaku-
poğlu iç ortam hava kalitesinin insan 
sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu, 
özellikle bebek ve çocukların ciddi risk 
altında olduğunu söyleyerek, bulundu-
ğumuz kapalı ortamlarda hava ölçümle-
mesi yapılmasının artık bir gereklilik 
haline geldiğini aktardı.  

HIKAYELERI 
UMUT OLUYOR

Tedavileri sona eren 
gençler, şimdilerde  
Lösemili Çocuklar  
Vakfı’nın profesyonel bir 
üyesi olarak kariyerlerini 
sürdürüyor. On binlerce 
lösemili çocuğa umut olan 
bu gençler şimdilerde ise 
mücadelesi süren kardeş-
lerine hep bir ağızdan 
‘Yalnız Değilsiniz’ diyor.

L ösemi tedavileri devam ettiği sırada 
LÖSEV Ailesi’nin bir parçası olan 
çocuklar, hastalıkları süresinde bu-

radan güç ve destek aldı. Tedavileri sona 
eren bu gençler, şimdilerde Lösemili Ço-
cuklar Vakfı’nın profesyonel bir üyesi ola-
rak kariyerlerini sürdürüyor. On binlerce 
lösemili çocuğa umut olan bu gençler şim-
dilerde ise mücadelesi süren kardeşlerine 
hep bir ağızdan ‘Yalnız Değilsiniz’ diyor. 

9 yaşında teşhis kondu 

Bu isimlerden biri de Halil Telli. 9 yaşında 
iken Lösemi teşhisi alan Halil’e, Ada-
na’daki bir devlet hastanesinde tedavisi 
devam ettiği sırada bir odada yapayalnız 
yatarken içeriye giren LÖSEV Sosyal Hiz-
met personelleri, ona yalnız olmadığını 
gösterdi. Halil tedavisi devam ederken al-
dığı çok yönlü desteklerle tünelin ucundaki 
ışığa yaklaşıyordu. Yatarak başlayan teda-
visi ayakta devam etmeye başladı, ardından 
evine döndü ve eğitim hayatına kaldığı yer-
den devam etti. Okul derslerine katkı sağla-
ması için LÖSEV Canım Kardeşim Ders 
evlerinde etüt desteği almaya başladı. LÖ-
SEV’deki diğer gençlerle tanışarak sosyal 
hayatına kaldığı yerden ve daha büyük bir 
ailenin parçası olarak devam etti. Diğer 
yüzlerce genç gibi o da geleceğe umutla 

bakmaktan hiç vazgeçmedi. 

İyi ki LÖSEV’deyim 

Şu an LÖSEV’in Adana şubesinde İdari 
İşler görevlisi olarak çalışan Halil Telli ya-
şadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "2009 
yılı başlayan lösemiyle mücadele yolculu-
ğumda dünya ile bağlantım koptu. Sürekli 
aldığım iğneler ve ilaçlarla fiziksel olarak 
çok zorlanıyordum. Hastane odamda ya-
payalnız ve başıma gelenlerden habersiz bir 
yıl geçirdim. Sosyal hayatım yok diye üzü-
lürken hastaneye LÖSEV’den gelen abla-
larla umut buldum. Tedavim 
tamamlanırken LÖSEV hep yanımda oldu. 
Burada kazandığım özgüvenle üniversiteyi 
kazandım bir yandan profesyonel dalgıç 
oldum. Tedavi sürecimden beri aktif olarak 
LÖSEV’e destek verirken profesyonel iş 
hayatıma da burada devam ettim. 
LÖSEV’in bu süreçte yaptığı maddi ve 
manevi destekleri sayesinde bu hastalığı 
yendim ve geleceğimi inşa ettim. İyi ki LÖ-
SEV’deyim, iyi ki LÖSEV’liyim.” 
Halil’in LÖSEV desteği ile hayata tutun-
duğu gibi gelecek kariyerini de Kayseri’den 
Bursa’ya İzmir’den İstanbul’a LÖSEV’de 
yeşerten onlarca gençten birkaçının dilin-
den yaşam yolculukları şöyle: "Recep Nihat 
Karadeniz (İdari İşler – LÖSEV Kayseri): 

“LÖSEV hem tedavim sırasında maddi 
manevi destekleriyle hem de tedavi sonrası 
iş imkânı sunarak bana yardım elini uzattı. 
Hiç yalnız bırakmadı. Bağışçıların destek-
leri ile bu günlere geldim. Bende şimdi kan-
ser tedavisi gören diğer kardeşlerim için 
LÖSEV’de çalışıyorum. Ben de onları yal-
nız bırakmıyorum İyi ki LÖSEV var.” Aylin 
Babaoğlu (Sosyal Hizmet Uzmanı- 
LÖSEV Bursa): Benim mücadelem 2005 
yılında Lösemi tanısı almamla başladı. 
2011’de sağlığıma kavuştum. Tedavim sü-
resince LÖSEV hep yanımdaydı. Şimdi 
bende tedavisi süren kardeşlerim ve ailele-
rine umut olmak, bu zorlu süreci birlikte 
tamamlamak için LÖSEV’de çalışıyor ve 
onların yanında olmaya devam ediyorum. 
İyi ki LÖSEV’liyim. DHA 

Bir hastane odasında tedavileri devam ederken LÖSEV ile tanışan çocukların  
başarı hikayeleri, şimdi lösemi mücadelesi veren on binlere umut oluyor. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Rumeli Caddesi’nin yeniden  

yapılandırılacağını, cadde üzerinde bulunan İsPark’ın kaldırılacağını ve cadde 
üzerinde yapılacak çalışmaların ise bir ay içerisinde başlayacağını açıkladı 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hava kirliliği sınırlarını aşan bölgelerde, 
çocuklar dâhil olmak üzere küresel nüfusun  yüzde 92’si yaşıyor. Froumann 
Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, araştırmaların yılda yaklaşık  
5-6 yaş altındaki 600 bin çocuğun hava kirliliği kaynaklı hastalıklar nedeniyle 
hayatını kaybettiğini ortaya koyduğuna dikkat çekti

Keskin, çalışmanın 
ikinci etabında da  
Şişli Caminin karşısından 
Esentepe, Zincirlikuyu’ya 
kadar bir yaya yolu ve  
bisiklet yolu yapmayı  
planladıklarını da belirtti. 

Muammer  
Keskin


