
Partisinin grup toplantısında
konuşan İYİ Parti lideri Akşe-

ner, “Bizim tavrımız net. Arkadaşla-
rın bu şaşkınlığını gidermek adına
tavrımızı açıklamak istiyorum. İYİ
Parti terörün yanında yöresinde
olmaz. Mesela İYİ Parti teröristle
masa kurmaz, pazarlık yapmaz.
Mesela İYİ Parti,
teröristin kafasın-
dan konfeti 
temizlemez. 
Mesela İYİ Parti,
seçim kazanmak
için terörist 
mektubuna katil  
röportajına 
bel bağlamaz”
dedi. I SAYFA 7
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İYİ Parti terörün
yanında olmaz!

Avcılar'da dini nikahlı eşi
Seda Kurt'u (41) öldürdükten

sonra firar ettiği iddiasıyla kırmızı
bültenle aranan Ercan Akkaş'ın 
yargılanmasına devam edildi. 
Mahkeme heyeti, sanık Akkaş 
hakkında çıkarılan yakalama kararı-
nın infazının ve sanık hakkında 
çıkarılan kırmızı bülten sonucunun

beklenmesine karar verdi. Davanın
ardından konuşan anne Bedia 
Akar, “Kızımın katili aranıyor hala
bulunamadı, bulunup en ağır ceza-
nın verilmesini istiyorum. O sadece
kızımın değil, 2 yaşındaki kızı Havin
ve oğlu Özgür'ün hayatını bitirdi. Bir
anneye de evlat acısı yaşattı. Adalet
istiyorum” diye feryat etti. 
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EN AĞIR CEZANIN VERiLMESiNi iSTiYORUM

Avukat Fadime Polat ise
“Müşteki Bedia Hanım ve

oğlunun yanlarında olmaya devam
edeceğiz. Sanık bugüne kadar bu-
lunamadığı gibi hakkında herhangi
bir bilgi elde edilemedi. Yurt dışına
çıktığına dair duyumlar almıştık.
Mahkemenin karar verebilmesi için
sanığın getirilip dinlenmesi gereki-

yor” diye konuştu. Olay, 4 Kasım
2019 tarihinde Avcılar'daki Ambarlı
Mahallesi'nde bir binanın giriş ka-
tında meydana geldi. Ercan Akkaş,
resmi nikahsız eşi 2 çocuk annesi
Seda Kurt'u defalarca bıçaklayarak,
öldürdükten sonra kaçtı. Sırra
kadem basan Akkaş, aradan 15 ay
geçmesine rağmen yakalanamadı. 
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KATiL ZANLISI 15 AYDAN BERi YAKALANAMIYOR

Meral Akşener

Selahattin Eyyubi Mahallesi
muhtarı İlhan Aydemir, 

Esenyurt’ta okul sayısının az olma-
sıyla önemli bir konuya değindi. 
Aydemir, “Bir ülkenin en sağlam 
taşı eğitimden geçmektedir. Bir 
mahallede okulları artırmalıyız. 
Artırmalıyız ki
gençlerimiz
farklı yollara
sapmasınlar.
Esenyurt’un
nüfusuna göre
okul sayısı çok
az. Buda eğitim
kalitemizi düşü-
rüyor” diye ko-
nuştu. I SAYFA 4
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YARAYA PARMAK BASTI

Nüfusa göre 
okul sayısı az

İlhan Aydemir

AK Parti İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe, İstanbul se-

çimleri hakkında “Bu seçim CHP’nin
ve Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı
bir seçim değil. Dönemsel ve geçici
bir şeydi. Kalıcı değildi. Bir seçimi
kaybettik. İstanbul’u kaybetmedik. 
İstanbul’un sosyolojisi AK Parti’nin
yanındadır. Bunu 2024 seçimlerinde
gösterecektir” dedi. I SAYFA 7
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YENİ BAŞKAN İDDİALI

İstanbul’u değil
seçimi kaybettik!

Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu Apartman Görevlileri
Buluşmasının açılışında konuşma 
gerçekleştirdi. Ataşehir'de Apartman
görevlilerine, “Hak arama konusunda
zayıfsınız. Hakkınızı aradığınız zaman
yönetici senin sözleşmeni feshettim
diyor. Gidecek yeriniz yok. O yüzden
örgütlenme önemlidir. Sigortasız 

çalıştırmak o 
kişinin geleceğini
çalmak demektir.
Sigortasızsanız
emekli aylığı 
bağlanamaz.
Adaleti istiyorsa-
nız adaleti 
beraber 
arayacağız” 
dedi. I SAYFA 9
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ATAŞEHİR’DE KONUŞTU

Adaleti istiyorsanız
beraber arayacağız

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, CHP’den istifa eden Teo-

man Sancar’ın “Beni değil şantajcıları
savundular. İstifa etmem için boş ka-
ğıdı önüme uzatıp istifa mektubunu
imzalamamı istediler. Görüntüleri iz-
lememe bile fırsat vermediler. Partim
bana sahip çıkmadı” ifadelerine yanıt
verdi. Altay, “Nerede yaşanmış olursa

olsun; CHP ola-
rak asla kumpas-
çılara boyun
eğmeyiz. İstifa
tek taraflı bir
irade beyanı, 
partimizden istifa
etmiştir, yürüyen
bir savcılık soruş-
turması vardır”
dedi.
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ŞOK İSTİFAYI YORUMLADI

Kumpasçılara
boyun eğmeyiz

Engin Altay

Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. 

Mustafa Necmi İlhan, iki haftada
bir güncellenecek normalleşme 
uygulamasının ilin risk durumuna
göre daha erken de yapılabileceğini
söyledi. İlhan, “Baktınız mavi renkli

ilimizde isten-
meyen görüntü-
ler oluştu,
insanlar kural-
lara uymadılar.
İl Umumi 
Hıfzıssıhha 
Kurulu kapatma
yaklaşımını be-
nimseyebilir”
dedi. I SAYFA 5
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İLHAN’DAN HAYATİ UYARI

Kısıtlamalar her
an geri gelebilir!

Mustafa N. İlhan

SESiMiZi YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞiZ
Tüm Belediye ve Yerel
Yönetim Hizmetleri

Emekçileri Sendikası (Tüm
Bel-Sen) üyeleri, Avcılar Bele-
diyesiyle süren toplu iş sözleş-
mesinin imzalanmamasına
tepki göstererek taleplerini dile
getirdi. Tüm Bel-Sen 1 No'lu
Şube Başkanı İbrahim Sön-
mez, burada yaptığı açıkla-
mada, geçen yıl nisan ayında
imzalanması gereken toplu iş

sözleşmesinin hala imzalanma-
dığını anlattı. Sönmez, burada
yaptığı açıklamada geçen yılın
Nisan ayında Avcılar Belediye-
si’nde yürürlüğe girmesi gere-
ken toplu sözleşmesinin henüz
imzalanmadığını belirterek,
“Ayrımcılığa son verilene kadar
ve taleplerimiz kabul edilene
kadar örgütlü mücadelemizle
ses yükseltmeye devam 
edeceğiz” dedi. I SAYFA 9
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Ercan Akkaş, Avcılar'da dini nikahlı eşi Seda Kurt'u öldürdükten sonra firar
etti. Akkaş, 15 aydan beri yakalanamazken, kızı öldürülen Bedia Akar,
sanığın yakalanmasını ve adalet istediğini söyledi. Acılı anne, “Sadece
kızımın değil, 2 yaşındaki kızı Havin ve 20 yaşındaki oğlu Özgür'ün de
hayatını bitirdi. Bir anneye evlat acısı yaşattı” diye dert yandı

MeMuRlARDAn

HAlAYlI eYleM!

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu dönemin

Ordu Valisi’nin suç duyu-
rusu üzerine hakkında 
açılan “hakaret” davasında
açıklanan savcılık mütalaası
hakkında, “Gündemi ala-
bora etmek için çabalar
bunlar” yorumunu yaptı.
“Bazı konularda gündem
yaratılıyor, sonra bunlar
buzluğa konuluyor” diyen

İmamoğlu, “İstediği zaman
buzluktan çıkartılıyor, 
istediği zaman gündemde
parlatılıyor ve bunun üs-
tünde tepinilmesi isteniyor.
Ben, böyle yapmayacağım.
Bu ülkenin gerçekten kronik,
kritik sorunları var; en 
büyüğü yoksulluk. Sokakta
yüzleşiyoruz. Ona çare 
bulmak istiyoruz” ifadelerini
kullandı. 
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GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!
GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!
GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

İmamoğlu’ndan savcılık mütalaasına yanıt

GunDeMi AlAboRA 

etMeK iStiYoRlAR!

Ekrem 
İmamoğlu Üsküdar Belediyesi CHP 

Meclis üyesi Ahmet Başbaydar,
Hüseyin Kazan, Köksal Durmuş, 
Selahattin Kamışoğlu 29 Eylül 2020’de
partilerinden istifa etti. İstifa eden 
4 meclis üyesinden Köksal Durmuş ve

Selahattin Kamışoğlu AK Parti’ye
geçti. Hüseyin Kazan, İBB kadroları-
nın İYİ Parti'ye ve HDP'ye peşkeş 
çekildiğini vurgulayarak, “Seçim 
döneminde bir sürü şey söylendi ancak
İstanbul 5 yıl geriye gitti” dedi. I SAYFA 5
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AKP ve MHP oylarının eridiğini gördükçe,
rakipleri olan Millet İttifakı’nı dağıtmak ve
ittifakı oluşturan partiler arasında ayrışma
yaratacak formüller arıyor.
Zira; Millet İttifakı’nı 
oluşturan partiler arasında
yaşanacak bir kırılma,
AKP ve MHP’nin iktida-
rını sağlamlaştıracaktır. 

CHP ve İYİ Parti’ye yeni tuzak

BArış YArkAdAş’ın köşe YAzıSı SAYfA 5’Te 

CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci
Barış Yarkadaş Damga'da. Haftalık köşe

yazılarıyla bundan böyle Damga'da yazacak olan
Yarkadaş, gündemin nabzını tutacak. Gazetemizin
İmtiyaz Sahibi Mehmet Mert’le görüşen Yarkadaş
önceki akşam katıldığı, “Şimdiki Zaman” isimli si-
yaset programında yeni adresinin Damga olduğunu
duyurdu. Sayın Yarkadaş'a hoş geldin diyoruz. 

YARKADAS
DAMGA’DA

SAYFA 14’TE

KATILI BULUN!

Bedia Akar, 
kızının daha önce 
kadın sığınma evinde 
güvenlik görevlisi olduğu-
nu belirterek, “Kızım, görev 
yaptığı dönemde kadına şiddeti
önlemek isterken bir kişi tarafın-

dan bacağın-
dan bıçaklan-
mış, bacağına
7 dikiş atıl-
mıştı. Şimdi
şiddet kur-
banı oldu”
dedi

Toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki gösteren memurlar Avcılar Belediyesi önünde 
eylem yaptı. Sendikaya üye belediye çalışanları pankartlar açıp slogan attı, kısa süreli halay çekildi

BU KENT YÜZÜNÜ

DENİZE 
DÖNECEK

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

ortaklaşa yürütülen, 1 milyon 200 bin metre-
karelik alanıyla da Beylikdüzü’nden tüm 
İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesi-
nin denizle buluşmasında sona yaklaşıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Bu kent artık denize yüzünü dönecek
ve biz vatandaşlarımızla birlikte 
denizle kucaklaşacağız” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 8
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İnsan Hakları Eylem Planı'nı 
kamuoyuna açıklayan Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan her
inanca mensup kişilerin kendi dini 

bayramlarında izinli sayılacaklarını 
açıkladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,

“Maltepe'de 2014 yılında mecliste alınan kararla bu uy-
gulamayı 7 yıl önce başlattık. Yerel yönetim anlayışımı-
zın Türkiye’ye rehber olması umut verici” dedi. I SAYFA 9
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Kadınlar için anlamlı destek
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Seda Kurt

Bedia
Akar
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Mehmet
Murat
Çalık

Osman Nuri 
Kabaktepe

Ali Kılıç
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Türkiye’ye 
rehber 
oldukHABERİN DEVAMI SAYFA 6’DA
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İş sanaT’ın klasik müzik konserleri bu ay
genç keman sanatçısı Yiğit Karataş’ın resi-
tali ile başlıyor. İş Sanat’ın “Parlayan Yıldız-

lar” konserlerinden tanığımız Karataş’ın bu resital için
hazırladığı repertuvarda Wolfgang Amadeus Mozart,
Franz Schubert, Maurice Ravel, Tomaso Antonio Vi-
tali ve Frederic Chopin’in eserleri yer alıyor. Eğitim ha-
yatına The Juilliard School’da devam eden, bugüne
kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyanın
önemli sahnelerindeki konserleriyle kariyerinde başarılı
adımlar atan genç sanatçıya, uluslararası birçok festi-
valde sahne alan, halen Ankara Müzik ve Güzel Sa-
natlar Üniversitesi’nde eğitim veren piyanist Doç.
Tayfun İlhan eşlik edecek.

Bu bir caz baharı

İlk gösterimi 4 Mart Perşembe saat 20.30’da İş Sa-
nat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayınlana-
cak olan konser, İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz
kaydedilmiş olup, sezon sonuna kadar izlenebilecek. İş
Sanat’ın mart ayındaki etkinlikleri çevrim içi izleyici-
lerle buluşmaya devam edecek. Mucize Doktor dizisi-
nin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in solisti olduğu
grup “Barabar”ın konseri 14 Mart Tıp Bayramı’nda
yayında olacak. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın
unutulmaz şarkılarından oluşan repertuvarıyla “Caz
Baharı” konseri Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova
Ülker Band yorumuyla 20 Mart’ta yayınlanacak. Kla-
sik müzik konserlerinde 11 Mart’ta Milli Reasürans
Oda Orkestrası ile keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25
Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan
Buldular sanatseverlerle buluşacak.

YAŞAM

Y üzyılın salgın hastalığı Covid-19
enfeksiyonu nedeniyle hastaneye
gitmek yerine ertelenen bazı sağlık

sorunlarının arasında kulak hastalıkları
ve işitme ile ilgili sıkıntılar da yer alıyor.
Oysa işitme sorunlarının ertelemeye gel-
meyeceğini belirten Acıbadem Üniversi-
tesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Deniz Tuna Edizer “Son bir yıldır Covid
pandemisi sürecinde özellikle de işitme ile
ilgili sıkıntıların ertelendiğini görüyoruz.
Ancak ertelenen şikayetler hastalıkların
ilerlemesine veya şiddetlerinin artarak bi-
reyin yaşam kalitesinde kalıcı bozulmaya
neden olabiliyor. İşitme ve denge organı-
mız olan kulaktaki olası bir problem bir-
çok önemli hastalığa yol açabiliyor.”
diyor.  KBB Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Deniz Tuna Edizer, 3 Mart Dünya
Kulak ve İşitme Günü kapsamında yap-
tığı açıklamada, kulakta en sık görülen 5
hastalığı anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.

Kulak tıkanıklığı

Sıklıkla kulak salgısının, dış kulak yo-
lunda birikmesine bağlı olarak ortaya çı-
kıyor. Dış kulak yolunda üretilen bu salgı
genellikle kendiliğinden dışarı doğru atılı-
yor ancak dar kulak yolu ve kulak kanalı-
nın içine yabancı cisim sokulması gibi
durumlarda bu salgı derinlere itilerek
kulak yolunda tıkanıklığa neden olabili-
yor. Bu durumda genellikle bir kulak
burun boğaz uzmanının sıkışmış ve ge-
nellikle sertleşmiş olan salgıyı çıkarması
gerekiyor. Bu sıkışmış salgı bireyin kula-
ğında tıkanıklık, ağrı ve hatta işitme kay-
bına yol açabiliyor.

Kulak yolu enfeksiyonları

Dış kulak yolu çeşitli bakteri, mantar,
virüs enfeksiyonlarından etkilenebiliyor.
Genellikle lokal travma (örneğin kaşı-
mak) ve kulak yolunun kirli su ile teması
sonrasında ortaya çıkıyor. Kulak egza-
ması gibi cilt ile ilgili hastalıklarda, birey

kulağını kaşıma sonrasında travmaya uğ-
ratırsa ciddi kulak yolu enfeksiyonları ile
karşılaşabilir. Kulak ağrısı, kulakta ödem
temel şikayet olarak görülürken, kulak
kepçesine dokunma veya çene hareketi
bile ağrıyı artırabiliyor.  Enfeksiyon ilerle-
dikçe akıntı ve kulak yolunda birikime
bağlı olarak işitme kaybı, kulak etrafında
veya boyundaki lenf bezlerinde büyüme
ve ağrıya yol açabiliyor. KBB Uzmanı
Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer “Unutulma-
ması gereken önemli noktalardan birisi de
özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış ve
kontrolsüz diyabet tanısı olan bireylerde
kulak yolu enfeksiyonları uzun süre
devam etmekte ve yönetilmesi zor bir
tablo oluşturmaktadır. Dolayısıyla kulak
yolunun travmaya maruz bırakılmaması
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, kulak
yolunda zona hastalığı da görülebilmekte
ve bu tabloya tek taraflı yüz felci ve işitme
kaybı eşlik edebilmektedir.” diyor.  

İşitme kaybı

İşitme kaybı hemen her yaş grubunda
karşılaşılan bir sorun. İki kulağı da etkile-
diğinde önemli sağlık sorunlarına yol açı-
yor. Erişkinlerde ortaya çıkan işitme
kayıpları travma, enfeksiyon, toksik ne-
denler, damar hastalıkları, genetik neden-
ler ve immünolojik nedenler gibi geniş bir
yelpazede görülebilirken, ileri yaşa bağlı
işitme kayıpları ve gürültüye bağlı işitme
kayıpları sık görülen iki neden olarak kar-
şımıza çıkıyor. Özellikle ileri yaştaki birey-
lerde işitme kaybının sosyal izolasyona ve
yalnızlık hissine neden olduğunu, unut-
kanlık ile ilişkili hastalıkların daha kötü
seyretmesine zemin hazırladığını belirten
KBB Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edi-
zer, ani işitme kaybının da ihmal edilme-
mesi gerektiğini vurgulayarak şöyle
konuşuyor: “Ani işitme kaybı genellikle
tek kulakta üç gün içinde ortaya çıkan ve
en az 30 desibel kayıp oluşturan işitme
kaybı olarak tanımlanır. Örneğin; birey
bir sabah uyandığında aniden bir kula-
ğında işitme azalmış hatta hiç işitmemeye
başlamıştır. İşitme kaybına baş dönmesi
ve kulak çınlaması eşlik edebilir. Hafif dü-

zeydeki ani işitme kayıplarında bireyler
bir kulağımda aniden çınlama başladı
şeklinde de şikayet bildirebilmektedirler.
Hikaye, fizik muayene ve işitme testi son-
rasında tanı kesinleşir ve gerekli görüntü-
leme yöntemleri istenerek uygun tedavi
başlanır. Şikayetin ortaya çıkışından
sonra 7-10 gün içinde tedavinin başlan-
ması tedavi başarısı açısından önemlidir.”

Baş dönmesi

KBB Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edi-
zer “Hareket etmeden hareket algısının
olması olarak tanımlanabilen baş dön-
mesi toplumda yaygın olarak görülen
önemli bir şikayet. Birçok hastalığa bağlı
olarak karşımıza çıkabiliyor. Kulak kay-
naklı baş dönmelerinin temel özellikleri
arasında dönme hissi, bulantı ve kusma,
eşlik eden çift görme ya da konuşma bo-
zukluğunun olmaması yer alıyor. Top-
lumda kristal kayması olarak da bilinen
BPPV, denge sinirinin iltihabı, Meniere
Hastalığı kulak kaynaklı baş dönmeleri-
nin içinde sık görülenlerden. Bu tablolar
genellikle ani baş dönmesine neden olur
ve bireyde önemli bir kaygı oluşturur. Ani
başlayan baş dönmesinde bireyin genel

sağlık durumu ile ilgili bilgi almak, basit
hasta başı muayene bulguları ve gerekirse
görüntüleme yöntemlerini kullanmak
önem taşımaktadır. Tek bir manevra ile
düzeltilebilen kristal kayması (BPPV) be-
yinde önemli damar tıkanıklıkları gibi
geniş bir hastalık yelpazesi baş dönme-
sine neden olabilmektedir.” diyor.  

Yüz felci

Yüz felci beyin, beyin sapı, kulak ve tükü-
rük bezleri hastalıklarına bağlı olarak or-
taya çıkabiliyor. Kulak ile ilgili yüz felci
genellikle yüzün tek yarısında göz ve ağız
etkilenmesi ile karşımıza çıkıyor. Bireyde
gözünü kapatamama ve ağız hareket bo-
zukluğuna bağlı tükürüğün ağızdan dı-
şarı akması gibi şikayetler görülüyor. Ani
ortaya çıkan tek taraflı yüz felcinde kulak
arkasında ağrı, yüzde ağrı / uyuşma tab-
loya eşlik edebiliyor. Etken olarak aktive
bazı olmuş virüsler sorumlu tutuluyor.
Tanı koyulduktan sonra gecikmeden te-
davinin başlanması gerekiyor. Özellikle
bireyde önceden tanı almış kronik orta
kulak iltihabı varlığında ortaya çıkan yüz
felcinin tedavisinde cerrahi yöntem de
kullanılabiliyor.

ÇocukLuk çağı obezitesi
dünyada ve ülkemizde hızla
artıyor. Yapılan çalışmalar

Türkiye’de her 4 çocuktan birinin fazla
kilolu ya da obezite hastası olduğuna
işaret ediyor. Özellikle pandemi süre-
cinde çocuklarda yaygın olarak görülen
hareketsizlik ve beslenme düzenindeki
değişiklikler obezite riskini de berabe-
rinde getirebiliyor. Obezite yani şişman-
lık, vücuttaki yağ miktarının sağlığı
bozacak şekilde aşırı artması olarak ta-
nımlanmaktadır. Çocukluk çağında obe-
zite sıklığı ülkemiz de dahil tüm dünyada
artmaktadır. Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde her 3 çocuktan birinin fazla tar-
tılı/şişman olduğu bildirilmektedir.
Ülkemizde ise COSI-TUR 2016 çalış-
ması ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin
%24,9’unun fazla tartılı/şişman oldu-
ğunu göstermiştir. Bu oran da yaklaşık
her 4 çocuktan birinin fazla kilo veya
obezite hastası olduğuna işaret etmekte-
dir. Obezite hastalığının tanısında sık-
lıkla boy ve vücut ağırlığı değerleri
kullanılmaktadır. İki yaşından küçük ço-
cuklarda boya göre ağırlık değerlerine
göre tanı konulmaktadır. Daha büyük
çocuklarda ise vücut ağırlığı, boyun
metre cinsinden karesine bölünerek
vücut kitle indeksi hesaplanmaktadır.
Ancak erişkindekinden farklı olarak sabit
bir değere göre karar verilmemektedir.
Yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş eğri-
lerde vücut kitle indeksi yüzde değerleri
%85 ile %95 arasına denk gelen çocuklar
fazla tartılı, %95 ve üzerinde olanlar ise
şişman olarak kabul edilmektedir. Bu ço-
cuklarda bel çevresi değerleri de organ
yağlanması ve metabolik risklerin ortaya

konulmasında yardımcı olmaktadır.

Sağlıklı bir ergenliği de 
önleyebilir

Ülkemizde yıllardır süregelen “Şişman
bebek ya da çocuk sağlıklıdır” algısı son
derece yanlıştır. Çünkü çocukluk ve er-
genlik çağında en sık görülen şişmanlık
tipi basit şişmanlıktır. Basit şişmanlık, ki-
şinin aldığı ve harcadığı enerji dengesinin
bozulması nedeniyle karşımıza çıkmakta-
dır. Bu çocukların beslenme öykülerinde
çok miktarda şeker ve şekerli gıda/içecek,
yağlı ya da hazır gıda tüketimi vardır.
Bazen de porsiyonların büyük olması ya
da besin öğelerinin uygun oranlarda
alınmaması bu duruma yol açar. Ergen-
lik öncesi dönemde yaşıtlarına göre
uzundurlar ancak ergenliğin erken başla-
ması ve büyümenin erken sonlanması
nedeni ile erişkin boyları olumsuz etkile-
nebilir. Özellikle de aile bireylerinin ya da
bakımı üstlenen kişilerin “Çocuktur,
yesin, vücut zamanla kiloyu atar” gibi
yaklaşımları şişmanlığın gelişimi ve ağır-
laşmasında rol oynamaktadır. Bugün ço-
cukluk çağında şişman olarak
adlandırılan çocukların önemli bir kısmı-
nın erişkin dönemde de obezite hastası
olmaya devam ettiği bilinmektedir.

Pek çok tehlike pusuda bekliyor

Çocukluk çağı şişmanlığında; kalp
damar hastalıkları, hipertansiyon, kan 
yağlarında yükseklik, karaciğer yağlan-
ması, diyabet (şeker hastalığı), ortopedik
sorunlar, uyku bozuklukları, özgüven
kaybı ve sosyal izolasyon gibi sorunlar
görülebilmektedir. Her zaman ek tedavi-
ler gerektirmese de ergenlik bulgularının

öne kayması ile karşılaşılabilmektedir.
Özellikle de obezitenin erişkin dönemde
meme, yumurtalık,  prostat gibi bazı kan-
serler için de zemin hazırladığını ve
üreme bozukluklarına yol açabildiğinin
unutulmaması gerekir. Şişmanlığın bağı-
şıklık sistemi üzerine de olumsuz etkileri
olabilmektedir.

Şişmanlık riski 15 kat artırıyor

Çocukluk çağında obezite konusunda
hem genetik, hem de çevresel etmenlerin
büyük etkisi vardır. Anne-babadan bi-
rinde obezite varlığı çocukta şişmanlık
gelişme riskini 2-3 kat, ikisinde birden ol-
ması da 15 kat artırmaktadır. Doğum
öncesi ve sonrası nedenler, fiziksel akti-
vite durumu, beslenme alışkanlığı, sosyo-
kültürel ve ailesel etmenler, psikososyal
faktörler ve kimyasallar gibi ek çevresel
etmenler de obezitenin oluşumunda rol
oynamaktadır. NEŞE MERT

ZEYNEP VURAL

Çocukları fazla kilodan koruyun
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KULAKTA GORULEN 
5 HASTALIK!

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Tuna Edizer, 
3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında
yaptığı açıklamada, kulakta en sık görülen 5 hasta-
lığı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Memorial Bahçelievler Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bölümü’nden Uz. Dr. Bahar Özcabı,
çocuklarda obezite hakkında bilgi verdi ve anne babalara önemli önerilerde bulundu

Transformers, Mission Impossible,
The Cure, Faster gibi ses getiren yapımların
yaratıcı ve ödüllü fragmanları ile fark yara-

tan yönetmen Ahmet Atalay, yeni projelerini ve Türki-
ye’den Hollywood’a uzanan kariyer yolcuğunu anlattı.
“Börü 2039” dizisi için hazırlıklara başladıklarını belir-
ten başarılı yönetmen, “Dizinin kırk beş dakika ve altı
bölümden oluşması planlanıyor. Serinin ilk dizisi
Börü’nün başlangıç tarihinden yirmi beş sene sonra-
sını anlatan “Börü 2039” dünyada karmaşanın yaşan-
dığı bir dönemde Türkiye’ye odaklanıyor” diye
konuştu. Börü’nün ilk sezonun bazı karakterlerin de
yeni bölümlerde geri geleceğini belirten Atalay, yurt
içinden ve yurt dışından bir çok başarılı oyuncun 
kadroya dahil olduğunu belirtti. 
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Çatalca'da gece bekçileri şüp-
helendikleri iki kişinin üzerinde
uyuşturucu madde buldu. Kara-

kola teslim edilen şüphelilerin iş yerlerinde
arama yapan asayiş büro ekipleri hassas
terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele
geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken iki kişi de
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çatal-
ca'da 25 Şubat'ta saat 22.10 sıralarında
devriye görevini yapan gece bekçileri şüp-
helendiği R.A ve E.K'yı durdurdu. Üst ara-
ması yapılan iki şüpheliden R.A’nın
eşofmanından 13 adet alüminyum folyoya
sarılı, 5 adet poşete sarılı toplamda 18
adet bonzai , 1 adet kağıda sarılı metamfe-
tamin, E.K isimli şüphelinin çantasından
ise 1 adet peçete kağıdına sarılı bonzai, 1
adet not kağıdına sarılı metanfetamin ol-
duğu düşünülen maddeler ele geçirildi.
Gece bekçileri tarafından Çatalca Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine teslim
edilen R.A ve E.K’nın buradaki sorguları-
nın ardından Çatalca Cumhuriyet Savcılı-
ğı'ndan alınan izin ile iş yerlerinde de
arama yapıldı. İş yerinde yapılan arama-
larda binanın bodrum katında 1 adet has-
sas terazi ve binanın değişik yerlerine
gizlenmiş poşetler içerisinde uyuşturucu
ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Çatalca
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.A ve
E.K’nın yanı sıra üç kişiyi daha gözaltına
aldı. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli adli-
yeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 5 kişi-
den 3’ü serbest kalırken R.A ve E.K
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.

ÜskÜdar meydanda bankta
oturan 81 yaşındaki yaşlı adam
silahla intihar etti. Olay saat

10.00 sıralarında Üsküdar'da meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre meydanda
bankta oturan 81 yaşındaki Elmas Erdal
Özakıncı yanında getirdiği silah ile başına
ateş etti. Yaşlı adam kanlar içinde yere yığı-
lırken, silah sesini duyan çevredeki vatan-
daşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayı
görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, çevre-
deki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri Özakıncı'nın hayatını
kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri ince-
leme ekiplerinin çalışmasının ardından ce-
naze Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldı-
rıldı. Cenazenin götürülmesinin ardından
geriye kalan kanlı baston polis ekipleri tara-
fından alındı. Görgü tanığı Eser Kaygı,
"Silah sesi duyduk, yaşlı amca bir anda yere
düştü. Silahla başından intihar etmiş" diye
konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih'te piyasa değeri yaklaşık
1,5 milyon lira olan 4 bin 224
adet cep telefonu ele geçirildi. İş

yeri ve depoya düzenlenen baskın anları ka-
meralara yansıdı. Ele geçirilen cep telefon-
ları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
sergilendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü görevlileri, dün Fatih'te bulunan bir
iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ih-
barını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit
edilen iş yerine ile iş yeri ile bağlantılı ol-
duğu tespit edilen depoya baskın 
düzenlendi. DHA

Olay, Altayçeşme Mahallesinde ön-
ceki gün saat 17.00 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre, okuldan

dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sı-
rada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye
çalıştı.Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir
madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile sal-
dırganın arasında bir süre arbede yaşandı. Kız
çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakin-

leri dışarı çıkarak duruma müdahale edince sal-
dırgan olay yerinden kaçtı.  İhbar üzerine olay
yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri,
çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incele-
meye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri
alınması için polis merkezine götürdü. Kız ço-
cuğunun ifadesi Üsküdar Çocuk Şube Müdür-
lüğü'nde pedagog tarafından alındı. Olayla ilgili
geniş çaplı soruşturma sürüyor. DHA

Ümraniye'de park halindeki otomobilde oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda araçtaki kişi silahla yaralanırken, kaçan şüpheli
de trafik kazası sonrası başından yaralandı. Yaşanan silahlı saldırı bir işyerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Olay saat 10.50 sıralarında
Mehmet Akif Mahallesi Ta-
vukçuyolu Caddesi'nde mey-

dana geldi. Silahlı şüpheli içinde 3
kişinin olduğu aracın kapısını açarak
ateş etmeye başladı. Araçtakiler dışarı
çıkarak kaçmaya çalışırken, silahlı sal-
dırgan ile araçtakiler arasında kovala-
maca yaşandı. Silahlı saldırı sonrasında
şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı.
Saldırgan kaçarken bir otomobilin
çarpması sonucu yaralandı. Saldırı sıra-
sında silahla yaralanan bir kişi özel bir
araçla hastaneye götürülürken, silahlı
saldırgan ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Polis ekipleri saldırıda kullanılan
silahı şüpheliden aldı. Ekipler konu ile
ilgili çalışma başlattı. OIay yeri ince-
leme ekipleri yaptığı çalışmada çok sa-
yıda boş kovan buldu. Hastaneye

kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin
olmadığı öğrenildi.Görgü tanığı Nurul-
lah Ateş "Araç içinde bir grup tartışma
yaşandı. Şüpheli önce araçtaki bir kişiyi
vurdu. Daha sonra araçtan çıkarak kaç-
maya başlayanları kovalamaya başladı.
Alacak verecek meselesi olduğunu anla-
dım. 'Dolandırdınız beni' diye bağırı-
yordu ateş eden kişi." diye konuştu

Silahlı saldırı kameralarda

Bir kişinin silahla yaralandığı saldırı bir
işyerinin güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde si-
lahlı bir kişi içinde 3 kişinin bulunduğu
aracın kapısını açtıktan sonra ateş et-
meye başlıyor. Araçtan inen 2 kişi kaç-
maya başlıyor. Kaçanlarla ,silahlı
saldırgan arasında kovalamaca 
yaşanıyor. DHA

Yol ortasında can pazarı

Maltepe’deki sapık her yerde aranıyor
Maltepe'de okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun, arkasından binaya giren kişinin
tacizine uğradığı öne sürüldü. Küçük kızın çığlıkları üzerine apartman sakinlerini karşısında
gören saldırgan hızla kaçtı. Polisin, saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor

230 LIRA ICIN ADAM
OLDURECEKTI

Esenyurt'ta, taksi şoförünün
boğazına bıçak dayayıp, 
230 lirasını gasbeden şüp-
heli, polis ekiplerinin 23
farklı güvenlik kamerasını
incelemesi sonucunda 8 saat
içinde yakalandı. Şüpheli
polis merkezindeki işlemle-
rinin tamamlanmasının ar-
dından adliyeye sevk edildi

O lay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Esenyurt
Battal Gazi Mahallesi Limon Sokak üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Uğur Bayram Çırak’ın kullandığı 34 TJB 31 plakalı
taksiye binen Doğan Ç., sürücünün boğazına bıçak
dayadı. Taksi şoförünün 230 lirasını bıçak ile tehdit
ederek gasbeden şüpheli daha sonra yaya olarak olay
yerinden kaçtı. Taksi şoförü ise durumu polis ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur
şoförün ifadesini aldıktan sonra şüphelinin peşine
düştü.

8 saat içinde yakalandı

Mahalle içindeki yaklaşık 23 güvenlik kamerasını in-
celeyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit et-
tikten sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonu-
cunda Doğan Ç., gasbettiği parayı harcayamadan 8
saat içinde yakalandı. Para, geri taksiciye iade edilir-
ken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götü-
rüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan Ç.,
adliyeye sevk edildi.

Gırtlağımı kesecekti

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Uğur Bayram
Çırak, "Şahsı aldım arabama, ‘Aileme gideceğim’
dedi. Sokağa girdiğimde buranın çıkmaz olduğunu
söyledim. O da ‘Ağabey alttan gir’ dedi. Girer girmez
sağa yanaşmamı söyledi. Sol eliyle gırtlağımı tuttu,
bıçağı dayadı. ‘Telefonu ver, gırtlağını keserim’ dedi.
O sırada kemerimi çözmüştüm. Bıçağı biraz gevşetti,
kendimi dışarı attım. ‘Gasp var’ diye bağırdım. Şahıs
kaçtı. O anki stresle yakalayamadım. Birkaç arkadaş
da müdahale etti ama yakalayamadık" dedi. DHA

Olaydan 8 saat sonra kendisinin arandığını söyleyen
taksi şoförü Çırak, polis ekiplerinin bu kadar hızlı bir
şekilde gaspçıyı yakalamasını beklemediğini söyleyerek,
"155’i aradım. Onlar geldi 10 dakika içinde. Yunus,
asayiş büro, gasp büro, sivil ekipler olsun hepsi 10
dakika içinde olay yerindeydi. 8 – 10 saat içinde beni

arayıp, şahsı yakaladıklarını söylediler. Ben başta il em-
niyet müdürümüze, ilçe müdürümüze, asayiş büro ekip-
lerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Olayı
gerçekten çok hızlı bir şekilde çözdüler. Şahsı çok hızlı bir
şekilde aldılar hemen. Ben bile bu kadarını beklemiyor-
dum. Kendilerini seviyor ve saygı gösteriyoruz" dedi.

Bu kadarını
beklemezdim

Mahalle içindeki yaklaşık 23 güvenlik kamerasını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Doğan Ç., gasbettiği

parayı harcayamadan 8 saat içinde yakalandı. Para, geri taksiciye iade edilirken, şüpheli emniyete götürüldü. 

Ceplerinden
uyuşturucu
çıktı

81 yaşında
intihar etti

Kaçak telefonlar
ele geçirildi



İ ki dönemdir mahalle muhtarı oldu-
ğunu söyleyen İlhan Aydemir, 32 yıl-
dan beri İstanbul'da yaşadığını

belirterek, "1974 Muş Malazgirt doğumlu-
yum. Gerek işçilik, gerek esnaflık gibi çok
çeşitli mercilerde çalıştım. İki dönemdir bu
mahallenin muhtarlığını yapmaktayım.
Daha önce sivil toplum kuruluşlarında ça-
lıştım. Çalışırken de mahalleme dair ku-

rumlarda bulunurdum. Bu sayede mahal-
lemle iyi kaynaştık. En önemli prensibim
hiçbir zaman insanları ayırmadım. Muh-
tarlığa gelen vatandaşın ihtiyacı var ki
gelme durumunda bulunuyor. Beklentisi
olanlarda, maddi durumunu idare edeme-
yen insanlardır. Bize sığınan herkese
kapım sonuna kadar açıktır" bilgisini verdi. 

Ulaşım sıkıntısı çözülmedi

Mahalle nüfusunun yaklaşık 30 bin ci-

varda olduğunu söyleyen İlhan Aydemir,
mahalledeki sıkıntıları şu şekilde dile ge-
tirdi; "Mahallemizdeki en büyük sıkıntıla-
rımızdan biri semt pazarımızın olmayışı.
Belediyemizden sözümüzü aldık ileriki bir
zamanda pazarımızı yapacağız. Ciddi bir
sıkıntımız olunca gerekli mercilerle payla-
şıyoruz. Selahattin Eyyubi Mahallesi
Esenyurt’un en fakir mahallesidir. Geçim
sıkıntısı fazlasıyla var. Kira fiyatları burada
daha uygun olduğu için ciddi bir yığılma

durumu yaşanmaktadır. Ulaşım sıkıntı-
mızı yıllardır çözemedik. Halkımız özel-
likle kış aylarında minibüs sıkıntısı yaşıyor.
Bu sıkıntının çözülmesi için gerekli çabayı
sarf ediyoruz.  Esenyurt’un toplanan çöp-
leri bir ara bizim mahalleye bırakılıyordu.
Gözle görünen bir sıkıntıydı. Mahalle ola-
rak bu duruma göz yumamadık. Alınan
tepkiler sonucunda şuan için durduruldu.
Asla böyle bir durumu kabul etmiyoruz"
dedi.
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ZEHRA ÇELİK

istanBul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ha-
zırlanan 35 sayfalık iddianamede, Suri-
ye'deki iç çatışma ve krizler sonrasında

2011 yılından itibaren Türkiye'ye kitlesel olarak sığın-
macıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu,
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ikamet et-
tikleri anlatıldı. Sığınmacıların zor koşullarda yaşamla-
rını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasadışı
faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figuranı olabilecek
durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kap-
samda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti su-
çunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi.
İddianamede, "suç örgütlerinin oluşturduğu organi-
zasyonlarda Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin ço-
cuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında,
ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla
dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin
ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşları-
mızı zarara uğrattıkları bilinmektedir" denildi.

Sultangazi'de operasyon

İddianamede, şüphelilerin Suriye'den mağdur çocuk-
ları getirerek zorla dilendirdikleri, çalışmayanları döv-
dükleri kaydedildi. GSM hatlarının teknik takip
sonucu belirlenen Sultangazi'de 9 ayrı adrese eş za-
manlı adrese 28 Eylül 2020'de operasyon düzenlendiği
anlatıldı. Örgütün lider pozisyonunda Abdo Ham-
mud'un bulunduğu, çocukları ve örgüt üyelerini tele-
fonla yönlendirdiği kaydedildi. Şüpheli Yusuf
Hammud'un ise Suriye'den geldikten sonra ilk etapta
kendi çocuklarını metro-metrobüs ve duraklarda dilen-
dirdiği, daha sonra Suriye'den getirilen yaşı küçük ço-
cukları akrabaları vasıtasıyla ikna ederek su satarak
çalıştırdığı anlatıldı. Çocukların halkın yoğun olarak
geçtiği noktalara gönderildiği, duygu sömürüsüyle va-
tandaşlardan para topladıkları, toplanan paraların
örgüt üyeleri tarafından alınarak örgüt lider yardımcı-
ları ve en üstte örgüt liderinde toplanarak bir nevi ku-
rumsal yapı modelinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Ağır cezada yargılanacaklar

İddianamede, örgüt lideri şüpheli Abdo Hammud ile
örgüt yöneticisi şüpheliler Ahmed Hammud, Yusef
Hammud, Hasan Hammud'un "İnsan ticareti yapma",
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından top-
lam 570 yıldan 858 yıla kadar hapis istendi. Örgüt
üyesi olan diğer 11 sanığın da "Suç örgütüne üye
olma" ve "insan ticareti yapma" suçlarından 569 yıldan
855 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, önümüz-
deki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde
hakim karşısına çıkacaklar. DHA

İddianame 
tamamlandı
İstanbul'da Suriye'den getirilen ve yaşları 
3 -17 arasında değişen 71 çocuğun zorla 
dilendirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.
Savcılık, 13'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında
"İnsan ticareti yapma", "Suç işlemek amacıyla
örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma" 
suçlarından iddianame düzenledi

2 001 krizinde dönemin Başbakanı
Bülent Ecevit'in önüne "işime yara-
mıyor artık sayın başbakanım" di-

yerek yazar kasasını fırlatan Ahmet
Çakmak bu eylemi Dolar’ın 600 liradan
1.100 liraya yükselmesi sonrası yaşadığı
ekonomik sıkıntı sebebiyle yaptığını
söylemişti.

Oysaki bugün çok daha vahim bir tab-
loyla karşı karşıyaydık ama Rahmetli Ec-
evit hükümetini dövizdeki “kuruş” artış
sebebiyle eleştiren o da yetmedi ülkeyi

batırdılar çığırtkanlığı yapanların bugün
o aynı dolar ve euro’yu iki katına çı-
karma başarısı gösteren Akp Hükümetini
alkışlıyor ve savunuyor olması çok 
ilginçti.

Asıl bir diğer ilginç olan şeyde Covit
19 tedbirleri kapsamında aylardır kapalı
olan işletmelerden bir tanesinin bile
yazar kasa fırlatmıyor olmasıydı.

Ki fırlatamazlardı da! 

Çünkü Ahmet Çakmak yazar kasa ey-

lemi Rahmetli Bülent Ecevit’e
karşı yapmıştı. Yani o aynı eylem bugün
Saraya karşı yapılıyor olsaydı kişinin ka-
deri ya Soma’da tekmelenen madenci ile
aynı olurdu yada adına terörist denilirdi. 

Kısacası yalanı doğruymuş gibi an-
latma kabiliyetine sahip mükemmel bir
siyaset ve o siyasete inanan milyonlarca
insan vardı bu ülkede. 

Sorgulamak yoktu! 

Aynen 2014 yılından beri havada milli
uçağı göremeyip sorgulayamadığı gibi.
Hal böyle oluncada o havaya bakıp uçak
görmeyi hayal eden toplumdan yeryüzü
gerçeklerini yani Pandemi gerekçesi ile
aylardır kapalı olan 700 bine yakın kah-
vehane esnafınının, çiftçinin, sanayicinin,
emeklinin, daha mezun olmadan borçlan-
dırılan öğrencinin, evine her ay 5 kilo et
girdiği iddia edilen asgari ücretlinin, açlık
sınırında yaşam mücadelesi veren 20 mil-
yona yakın insanın, üniversitelere atanan
Liyakatsiz Rektör ve Dekanlarla yok edil-
meye çalışılan eğitim sistemini, çöpten yi-

yecek toplayan insanları veya yırtık ayak-
kabısı su geçirmesin diye ayağına poşet
giyen çocukları görmesini beklemek hata
olurdu. 

Ve bu ülkede Covit 19 tedbirleri kapsa-
mında cenaze ve düğün, nişan, sünnet düğün-
lerine kişi sınırlaması getiren iktidarın “ele
verir talkımı kendi yutar salkımı” misali
kendi koyduğu “maske, mesafe, hijyen“ kura-
lını kendisinin takmayıp kalabalık cenaze-
lerde boy gösteriyor ve lebaleb dolu olan
kongrelerle övünüyor olması utanç vericiydi. 

Sonuç olarak bu ülkede kısıtlanan özgür-
lükler, çalınan yaşam hakları ve yasaklar sa-
dece fakirler için vardı. Yani siyasetin sevdiği
fakir halk Covit 19’unda gözdesi oluvermişti. 

Le ba leb batıyor gibiydik...

NUFUSA GORE 
OKUL SAYISI AZ
Selahattin Eyyubi Mahallesi muhtarı İlhan Aydemir, Esenyurt’a okul sayısının az olmasıyla önemli bir konuya değindi. 
Aydemir, “Bir ülkenin en sağlam taşı eğitimden geçmektedir. Bir mahallede okulları artırmalıyız. Artırmalıyız ki gençlerimiz
farklı yollara sapmasınlar. Esenyurt’un nüfusuna göre okul sayısı çok az. Buda eğitim kalitemizi düşürüyor” dedi

hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

Mahalle halkına bazı tavsiyelerde bulunan Aydemir, "Mahal-
lemden ricam, binalarda oturma usulünü birbirimize öğretme-
miz gerekiyor. Şöyle görüntülere şahit oluyoruz. Bazı mahalleli
halkımız pencereden çöplerini sokağa döküyor. Bu durum hem
mahalle halkını hem de çevreye kötü bir görüntü veriyor. Bu-
rası çok çocuklu bir mahalle olduğu için gece yarılarına kadar
dışarda olabiliyorlar. Ama aktivite bakımından yakınlarında bir

park bulunsa böyle bir durum
yaşanmayacaktır. Birbirimize
saygı duyarak daha duyarlı ya-
şamaya çalışmalıyız. Bir ülke-
nin en sağlam taşı eğitimden
geçmektedir. Bir mahallede
okulları artırmalıyız. Artırmalı-
yız ki gençlerimiz farklı yollara
sapmasınlar. Esenyurt’un nüfu-
suna göre okul sayısı çok az.
Buda eğitim kalitemizi düşürü-
yor. Bir an önce okulları artır-
malıyız. Bizim geleceğimiz
çocuklardır. Onlara iyi bir temi-
nat kurmalıyız ki gelecek nesil
oluşabilsin" ifadelerini kullandı.

PARK SAYISINI
ARTIRMALIYIZ

800 gönüllüye eğitim verilecek
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Şişli Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği arasında imzalanan iş
birliği protokolü gereği, 25 mahallede 800 Mahalle Afet Gönüllüsü’ne (MAG) Temel Afet Bilinci eğitimi verilecek.

ŞiŞli Belediyesi, tüm mahalle-
lerde afet hazırlıkları için eğitim
ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor.

“Temel Afet Bilinci Eğitimi” programını
hayata geçiren ve Mahalle Afet Gönüllüsü
(MAG) ekiplerini oluşturmaya başlayan

Şişli Belediyesi, gönüllülerin alacağı eği-
timler için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil
Müdahale Derneği ile bir süre önce imza-
ladığı iş birliği protokolü gereği eğitimlere
başlıyor. Şişli Belediyesi, 25 mahallede ilk
etapta 800 kişi olarak hedeflenen MAG

ekiplerini oluşturacak. Mahalle Afet Gö-
nüllüleri Acil Müdahale Derneği ise bu
ekiplerde yer alan gönüllülere 12 ay bo-
yunca sırasıyla; Tanıtım ve Farkındalık,
Mahalle Afet Gönüllüleri ve Temel Afet
Bilinci eğitimlerini verecek.

Saha eğitimleri yüz yüze

Pandemi kurallarına uygun olarak Şişli
Belediyesi salonları ve internet üzerinden
gerçekleştirilmek üzere planlanan eğitim-
ler, 25 ve 40 kişilik gruplar halinde düzen-
lenecek. İlk yardım pratik uygulamaları ve
saha eğitimleri ise yüz yüze gerçekleştirile-
cek. Bu eğitimlerin içerikleri ise şöyle: "Ta-
nıtım ve Farkındalık Eğitimleri; 1 buçuk
saatlik Şişli MAG projesinin tanıtımı ve
gönüllü adaylarının bu eğimlere kayıtları
amaçlanıyor. Eğitim materyali olarak Bo-
ğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathane-
si’nin hazırlamış olduğu Temel Afet Bilinci
sunumunun kullanılacağı eğitimlerin so-
nunda, Şişli’nin 25 mahallesinde oluşturu-
lacak MAG ekiplerinden, 36 saatlik Temel
Eğitimlere kayıt olmaları talep edilecek.
Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitimi;25 ma-
halle için eşit olarak paylaştırılmış 800 kişi
için pratik ve uygulamalı olarak gerçekleş-
tirilecek 36 saatlik eğitim programının, 12
ayda bitirilmesi hedefleniyor. Temel Afet
Bilinci Eğitmen Eğitimi; Bu eğitim, Ma-
halle Afet Gönüllü Eğitimi almış olan 80O

kişiden seçilen 20 gönüllüye verilecek. Eği-
tim alan bu 20 gönüllü, diğer gönüllülere
de eğitim verme sertifikasına sahip olur-
ken, mesleki anlamda da bir katkı elde
etmiş olacak. Seçilen gönüllüler, eğitmen-
ler ve proje sahibi kurumlar ile ortaklaşa
belirlenen eğitim takvimine göre eğitim
faaliyetlerini gerçekleştirecekler."

Ölü yunuslar
KARAYA 
VURDU

Beykoz, Riva'da dün
akşam saatlerinde iki
ölü yunus karaya

vurdu. Olay, dün akşam saatle-
rinde Beykoz Riva Ezgi Ko-
yu'nda meydana geldi. Sahilde
gezintiye çıkan vatandaşlar, 2
ölü yunusun karaya vurduğunu

gördü. Bunun üzerine hemen
yetkililere haber verildi. Ölü yu-
nusların bulundukları yerden
alınması için bölgeye İBB Atık
Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı
ekipler sevk edildi. Öte yandan,
yunuslar orada bulunan vatan-
daşlar tarafından cep telefonu

kameralarına kaydedildi. Sa-
hilde gezintiye çıkan bir vatan-
daş, "Biz buranın sakinleriyiz.
Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu
manzarayı gördük, cidden üzül-
düm. Deniz de dalgalı. Şu anda
en yakın yetkilinin gelmesini
bekliyoruz" dedi. DHA
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Barış YARKADAŞ

CHP ve İYİ PARTİ’ye
yeni tuzak

KISITLAMALAR GERI GELEBILIR

IBB KADROLARI
PESKES CEKILDI
Ü sküdar Belediyesi Cumhuriyet Halk

Partisi meclis üyeleri Ahmet Baş-
baydar, Hüseyin Kazan, Köksal

Durmuş, Selahattin Kamışoğlu 29 Ey-
lül'de partilerinden istifa etti. CHP'den is-
tifa eden 4 meclis üyesinden Köksal
Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu 5 ay
sonra taktıkları rozet ile AK Parti'ye geçti.
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem
Demir, "CHP'den istifa eden, Üsküdar Be-
lediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ve
Selahattin Kamışoğlu'nun AK Parti aile-
mize katılımlarını gerçekleştirdik. Millete
hizmetin adresi olmuş AK Parti'mizi tercih
eden ve aramıza katılan meclis üyelerimizi
tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini
kullandı.

Ongun ne derse o oluyor

29 Eylül'de CHP'den istifa ettikten sonra
Sabah gazetesine konuşan Hüseyin
Kazan, istifa etme gerekçelerini İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun kendilerine kapıyı tamamen
kapatması ve taleplerini ileten vatandaşla-
rın hiçbir sorununu çözemedikleri oldu-
ğunu vurguladı. Kazan, "İBB 25 yıl sonra
iktidar partisinden alındı. Ekrem Bey bir
kenara çekilmiş Murat Ongun'a İBB'yi yö-
netme yetkisi vermiş. O da daire başkanla-
rını atadı. Daire başkanları Murat
Ongun'un onayı olmadan hiçbir şey yapa-
mıyor. Ongun'un onay verdikleri yapılıyor
onay vermedikleri yapılmıyor. Seçimden
sonra bir kere dahi olsun ne İBB Başkanı
ile ne de yanındakilerle görüşemedik" de-
mişti.

HDP'ye peşkeş çekildi

İBB kadrolarının İYİ Parti'ye ve HDP'ye
peşkeş çekildiğini vurgulayan Hüseyin
Kazan, "İnsanlarımız geliyor makul, anla-
şılır ancak bürokratik sorunlarını dile geti-
riyor. Biz bunları İl örgütünde belirtiyoruz

ancak hiçbiri çözüme kavuşmuyor. Söyler-
ken, konuşurken hak veriyorlar ancak iş ça-
lışmaya gelince icraat yoktur. Büyükşehir
belediyesinde İYİ parti kendi isteğine göre
istediği telden çalıyor. İstediği işi anında
yapıyor. HDP'ye zaten İSKİ'de kanalizas-
yon kazı işlemlerini ve İSPARK'ı teslim et-
mişler. Onlar oradan götürüyor.
Bölgemizde artık vatandaşla oturup konu-
şamıyoruz. Yeminlerimiz bile vatandaş
nezdinde geçerli değil" şeklinde konuştu.

İstanbul 5 yıl geriye gitti

İstifa nedenlerinin kişisel olmadığını karşı-
laştıkları sorunların tüm CHP'li meclis
üyelerinin hepsinin sorunu olduğuna deği-
nen Kazan, "İBB Başkanı bir tane soruna
çözüm bulmuş değil. Seçim döneminde bir
sürü şey söyledi ancak İstanbul 5 yıl geriye
gitti. İstanbul'da hizmet yoktur. İstanbul'u

kazanma gibi bir ihtimali de yoktu zaten
herkes artık nasıl kazanıldığını biliyor ve
şimdi de diyet ödeniyor. İBB Başkanının
çalışmak diye bir derdi yoktur. 'Çocukları-
mın ergenliğini kaçırmak istemiyorum'
deyip Bodrum'da tatil yapmaya başladı.
'Elazığ'da deprem oldu oraya gideceğim'
dedi soluğu Erzurum Palandöken'de
kayak yapmakta buldu. Madem ailenizi
bu kadar çok seviyorsunuz iyi, güzel on-
lara vakit harcamak istiyorsanız neden bu
göreve geldiniz? neden siyasete girdiniz?
İstanbullu hizmet bekliyor ama başkan
çalışmıyor, çalışmadığı için de emin olun
en az 5 yıl geriye gitti. Ben de İstanbul'da-
yım görmüyor muyum? Hiçbir çalışma,
proje yapmamışız, AK Parti'nin var olan,
yapılmış projelerinin üzerine yatıyoruz.
AK Parti'nin geliştirdiği, yaptığı projelere
de çamur atılıyor" demişti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki haftada bir güncellenecek normalleşme uygulamasının
ilin risk durumuna göre daha erken de yapılabileceğini söyledi. İlhan, "Baktınız mavi renkli ilimizde istenmeyen görüntüler
oluştu, insanlar kurallara uymadılar. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kapatma yaklaşımını benimseyebilir" diye konuştu

Gazİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakan-
lığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr.

Mustafa Necmi İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın ayrıntılarını açıkladığı yeni 'kontrollü normal-
leşme' dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. İlhan, yeni sınıflandırma sistemi ile illerin 4 kate-
goride değerlendirildiğini anımsattı. İlhan, illerde değer-
lendirme kriterinin sadece 100 binde vaka sayısı
olmadığını, illerdeki yoğun bakımdan tutun yatak sayısı,
PCR pozitifliği gibi pek çok bileşeni bir arada tutan bir
yaklaşım söz konusu olduğunu kaydetti.

Rehavet olmamalı

Prof. Dr. İlhan, bazı illerde kırmızı renkte kümeleşme ol-
duğuna dikkat çekerek, "Özellikle Karadeniz bölgesinde
bunu gözlemliyoruz. Bu illerimizde birbirine geçişler çok
fazla. İnsanlar hafta içi, hafta sonu birbirlerine gidiyorlar,
bu da tabii virüsün yayılmasına sebep oluyor. Virüsün ya-
yılmasında mutant virüs de söz konusu olabilir; ama bu
denli yüksekliği açıklayacak kadar bir mutant virüs söz ko-
nusu değil. Bu illerde, illerin yöneticileri değerlendirme ya-
parak, o illerde filyasyon sonuçlarına göre riskin daha bol
olduğu yerleri tespit edip, buna göre ilerlerseler çok kısa
zaman içinde, 2 hafta sonraki değerlendirmede daha alt
renge doğru yol alırlar. Mavi renkli illerimiz de daha farklı
bir renge, hatta aniden kırmızıya doğru yol almamak için
şu an hangi önlemi aldılarsa, daha iyisini almaları için

çaba sarf etmeleri gerekiyor. Geldiğimiz noktada geçtiği-
miz haziran, temmuz, ağustos aylarında şahit olduk; eğer
bir ilde önlemler alınmaz ve aniden bir rehavet söz ko-
nusu olursa vaka sayısı çarpan etkisiyle artıyor. Bugün
mavi olan illerimiz, iki hafta sonra baktığınızda sarı, tu-
runcuya doğru da dönebilirler. Mavi renk olmak, 'maskeyi
çıkartalım, fiziksel mesafeye uymayalım, her yer açıldı gi-
delim sıkışık oturalım' anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Acil önlem alınabilir

Prof. Dr. İlhan, her hafta risk durumuna göre illerin kate-
gorilerinin yeniden tespit edilerek, iki haftada bir güncelle-
necek normalleşme uygulamasının ilin risk durumuna
göre daha erken de yapılabileceğini kaydetti. İlhan, "Bak-
tık illerimiz kırmızıda sebat ediyor, diğer kırmızı renkli ille-
rimiz benzer önlemler ile vaka sayılarını azalttılar, o
ilimizde çok daha sert önlemler söz konusu olabilir. Örne-
ğin hafta içi sokağa çıkma zamanları yine daha da kısıtla-
nabilir, ilçeler, mahalleler, sokaklar kapatılabilir. Örneğin
bu hafta sonu baktınız mavi renkli ilimizde istenmeyen
görüntüler oluştu, insanlar kurallara uymadılar, işletmeler
hıncahınç doldu. Biliyorsunuz 3-4 gün sonra vakalara
yansıyor, yeni vaka sayısı çok arttı. Elbette 'iki hafta bekle-
necek' diye bir şey yok, hemen İl Umumi Hıfzıssıhha Ku-
rulu karar alıp, o ilde bu olumsuz gidişatı önlemek için
önlemler alabilir, il içerisinde ilçeleri kapatma, açılan res-
toranları, kafeleri kapatma yaklaşımını benimseyebilir"
ifadelerini kullandı. 

3 Mart 2013 tarihinde kalp yet-
mezliği nedeniyle tedavi gördüğü
hastanede hayatını kaybeden

Müslüm Gürses için ölümünün 8'inci yıldö-
nümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki
kabri başında anma töreni düzenlendi.
Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlı-
ğı'na saatler öncesinden gelen hayranları,
merhum sanatçıya dua etti. Aralarında
Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayran-
larının da yer aldığı kalabalık, uzun süre
ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.

Üsküdar Belediyesi CHP Meclis üyesi Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan, Köksal Durmuş, Selahattin Kamışoğlu 29 Eylül 2020’de partile-
rinden istifa etti. İstifa eden 4 meclis üyesinden Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu AK Parti’ye geçti. Hüseyin Kazan, İBB kadroları-
nın İYİ Parti'ye ve HDP'ye peşkeş çekildiğini vurgulayarak, "Seçim döneminde bir sürü şey söyledi ancak İstanbul 5 yıl geriye gitti" dedi

Meclis üyeliğinden de 
istifa etmeleri gerekir
CHP’den istifa ederek AK Parti'ye katı-
lan Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri
Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğ-
lu'na tepki gösteren CHP Üsküdar İlçe
Başkanı Suat Özçağdaş, "Belediye
meclisinizde 15 CHP’li Meclis üyemiz
vardı. 6 ay önce de 3 üye istifa etti. İs-
tifa etme gerekçeleri olarak beklenti-

lerinin karşılanmadığını
söylediler. Partiden istifa
ediyorlarsa, meclis üyeli-
ğinden de istifa etmeleri
gerekir. İstifanın arka-
sında kişisel beklentile-
rin olduğu ortaya
çıkmıştır” diye konuştu.

İBB, şeffaf ve katılımcı anla-
yışla "Askıda Plan SMS'le"
hizmetini hayata geçiriyor.

Türkiye’de bir ilk olan bu hizmetle, as-
kıya çıkarılan tüm imar plan ve deği-
şiklikleri anında SMS ile paylaşılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi
yetki alanında hazırlanan ve  30 gün
boyunca belediye binasında sergilenen
planları, artık İstanbulluyla paylaşıyor.
Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı
doğrultusunda hayata geçirilen "As-

kıda Plan SMS'le" uygulaması saye-
sinde, İstanbullu, başta kendi mahal-
lesi olmak üzere kentin dört bir
yanında gerçekleşen imar plan ve  de-
ğişikliklerinden haberdar olabilecek.  

Bilgilendirme yapılacak

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu
hizmetle, askıya çıkan plan ve plan de-
ğişikliğinden kentlinin hızlı bir biçimde
haberdar olabilmesi amaçlanıyor.
Bunun için her bir İstanbullunun cep

telefonuna kısa mesaj (SMS) gönderi-
lerek, söz konusu plan bilgisi iletilecek.
SMS'ler, İBB sisteminde kayıtlı olan
mahalle bilgisi baz alınarak gönderile-
cek. İBB sisteminde kayıtlı olduğu ma-
halle bilgisini değiştirmek isteyen
İstanbullu, planaski.ibb.gov.tr “haber-
dar ol” sekmesinden istediği gibi dü-
zenleme yapabilecek. Bu hizmetten
yararlanmak istemeyenler ise SMS
iptal linkine tıklayarak SMS alımını
sonlandırabilecek.

PLANLAR SMS’LE CEPTE!

Prof. Dr.
Mustafa
Necmi İlhan

A
KP ve MHP oylarının eridiğini 
gördükçe, rakipleri olan Millet İtti-
fakı’nı dağıtmak ve ittifakı oluşturan

partiler arasında ayrışma yaratacak formüller
arıyor. Zira; Millet İttifakı’nı oluşturan parti-
ler arasında yaşanacak bir kırılma, AKP ve
MHP’nin iktidarını sağlamlaştıracaktır. 

AKP ve MHP bu kırılmayı yaratacağını 
düşündükleri en önemli adımlardan birini, 16
şehit verdiğimiz Gara operasyonu sonrası at-
maya çalıştı. İktidar, hem Gara’daki başarısız-
lığın üstünü örtmek, hem de HDP’yi siyaset
yapamaz hale getirmek için Millet İttifakı’nı
arkalarında hizalandırmak istedi. Hedef; Gara
üzerinden HDP’ye yönelik bir carı avı başlat-
maktı. Eğer bu yapılabilmiş olsaydı, hem CHP
ile İYİ Parti arasında bir  ayrışma yaratılacak,
hem de Millet İttifakı’na yerel seçimde destek
veren HDP tabanı bu ittifaktan 
uzaklaştırılacaktı. 

Akşener ve Kılıçdaroğlu sağlam durdu

Haklarını yemeyelim; KRT TV’deki Şimdiki
Zaman programında da söyledim: CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, bu tuzağı erken
fark etti. Her iki lider  ortak bir tavır alarak,
hem operasyonun siyasi sorumluluğunda 
başarısız olan iktidarı teşhir etti, hem de hesap
sordu. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ezberini 
bozduğu AKP ve MHP ne yapacağını ve ne
söyleyeceğini bilemez hale geldi. 

Ancak iktidar hem Millet İttifakı’nı bozacak
hem de HDP’yi tasfiye edecek planlarından
vazgeçmiş değil… Yeni plan iki hafta önce
devreye sokuldu: HDP’li milletvekillerini terör
örgütü PKK ile ilişkilendirerek dokunulmazlık-
larını kaldırmak. Bu plan çerçevesinde, İYİ
Parti ve CHP’yi de “dokunulmazlıkların 
kaldırılması için oy vermeye zorlamak..” 

Tek çare ‘Milliyetçi dalga’

Belli ki; ekonomik sorunlar karşısında 
ezilen, yoksulluğa çare bulamayan, gençlere
umut veremeyen iktidar, tek çare olarak, HDP
üzerinden yaratacağı ‘’milliyetçi dalga”ya 
ihtiyaç duyuyor. İYİ Parti ve CHP bu plan 
çerçevesinde, HDP’ye yönelik linç operasyonu-
nun bir parçası olmaya zorlanıyor. 

AKP ve MHP bu bilindik oyunu, 2016 
yılında da oynamıştı. Yeni HDP’li vekillerin
dosyaları üzerinden bir dokunulmazlık tartış-
ması açılmış, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Doku-
nulmazlıkların geçici 20. Madde üzerinden 
kaldırılması anayasaya aykırı ama evet oyu 
vereceğiz” demişti. Ve ne yazık ki; CHP’li bir
grup arkadaşımızın verdiği oylarla, TBMM’nin
gerçek anlamda tasfiyesi gerçekleşmişti. 

Tavır net olmalıdır

CHP ve İYİ Parti bu kez aynı tuzağa 
düşmemeli, AKP ve MHP’nin ne diyeceğine
bakmadan, bu tür bir psikolojik baskıyı dikkate
almadan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına 
ilkesel olarak “HAYIR” demelidir. Zira; AKP
ve MHP, HDP’yi tasfiye etmeyi planlarken, ara-
dan CHP ve İYİ Parti’yi de çıkarmak istiyor. 

CHP ve İYİ Parti, son yerel seçimlerde
HDP tabanının kendilerine verdiği hayati 
desteği de unutmadan sağlam politik bir hat
çizmelidir. Bu konu kuşkusuz önümüzdeki 
ayların en yakıcı sorunu olarak önümüzde 
duruyor. Daha çok yazıp konuşacağız. 

Bu ilk yazıyı, ilkesel bir hatırlatma ile bitirelim: 
Dokunulmazlık, milletvekiline tanınmış, 

“kişisel bir imtiyaz” değildir. Ve bu yüzden de
AKP ile MHP’nin günlük siyasi ihtiyaçlarına
göre kaldırılamaz. Dokunulmazlığın siyasi 
literatürdeki karşılıklarından biri de “tutuk-
lanmama hürriyeti”dir. Bu hak, vekillerin 
hiçbir baskı altında kalmadan, halkın sesini
özgürce duyurmaları için verilmiştir. CHP ve
İYİ Parti, bu hürriyeti AKP ve MHP baskısı
yüzünden çarçur etmemelidir. 

Müslüm Baba
unutulmadı



E lidor, genç kadınların hayallerine
ulaşmalarını eğitimle destekleyerek
güçlenmelerine katkı sağlamak

için Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)ve on-
line eğitim platformu Udemyile özel bir
proje için bir araya geldi. “Kendi Yolu-
muzda” adını taşıyan projenin duyurusu, 3
Mart Çarşamba günü Unilever Türkiye Gü-
zellik ve Kişisel Bakım Kategorisinden So-
rumlu Pazarlama Direktörü ve Yönetim
Kurulu Üyesi Alper Eroğlu, Toplum Gönül-
lüleri Vakfı Yönetim Kurulu Eş Başkanı
Didem Duru, müzisyen ve Elidor marka el-
çisi Zeynep Bastık’ın katılımıyla online ola-
rak gerçekleştirildi. Cansu Canan Özgen’in
moderatörlüğünü üstlendiği buluşmada ay-
rıca Elidor’un proje kapsamındaki iletişim
çalışmalarında kendi hikayelerini genç ka-
dınlarla paylaşacak olan Türkiye’nin dalga
sörfü dalında ilk olimpik milli sporcusu
Aleyna Hadımoğluve hukuk fakültesi öğren-
cisi Emine Yiğcide yer aldı.

Kadınlar için engel olmamalı

Elidor’un Türkiye çapında yaptığı araştır-
maya göre her 10 genç kadından 6’sı hayal-
leriyle arasında engeller olduğunu söylüyor.
Genç kadınların engel olarak gördüğü konu-
ların başında ise toplumdan yeterince destek
görememek, hayallerine ortak olunmaması
ve kadınlara yönelik sınırlayıcı beklentiler yer
alıyor. Bu konularda değer yaratmak için ha-
yata geçirilen Kendi Yolumuzda projesi kap-
samında TOG tarafından belirlenecek
üniversite öğrencisi 200 genç kadına eğitim
hayatları boyunca burs desteği veriliyor. Ay-
rıca gelecekleri için yol haritalarını çizmek is-
teyen genç kadınlara Toplum Gönüllüleri
Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları
Merkezi (ICRW) tarafından hazırlanan bir
kişisel eğitim programı da sunuluyor. Farklı
alanlarda becerilerini geliştirmek ve yeni yet-
kinlikler kazanmak isteyen genç kadınlara
ise proje kapsamında Udemy’den özel ola-
rak seçilen eğitimlere indirim kodu ile erişim
imkânı sağlanıyor. Ayrıca genç kadınların
hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerinden
ve toplumdan bekledikleri destek konusunda
farkındalığa da katkı sağlanması hedefleni-
yor. Elidor marka elçisi Zeynep Bastık da
projeye özel olarak hazırladığı ve 5 Mart
Cuma günü yayınlanacak şarkısı ve müzik
videosu ile çalışmalara destek veriyor. 

Hayallere katkı vermek istiyoruz

Unilever Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım
Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direk-
törü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper
Eroğlu, projeyle ilgili olarak “Elidor olarak
ürünlerimizle saç bakım ihtiyaçlarına cevap
verdiğimiz genç kadınların hayatında değer
yaratmayı, hayallerini gerçekleştirmek için
attıkları adımlara destek olabilmeyi önemsi-
yoruz.Güncel araştırmamız bize gösteriyor
ki her 10 genç kadından 6’sı hayalleriyle ara-
sında engeller olduğunu düşünüyor.Genç
kadınların cesaretini başta yeterli destek gö-
rememek, hayallerine inanılmaması ve ka-
dınlara yönelik sınırlayıcı beklentiler kırarken
aynı zamanda eğitim konusundaki maddi
zorluklar, rehber ve yönlendirme eksikliği
gibi konular da dikkat çekiyor. Biz de genç
kadınların engel olarak gördüğü bu konu-
larda destek sunabilmek üzere Toplum Gö-
nüllüleri Vakfıve Udemy ile Kendi
Yolumuzda projesi için bir araya geldik. Bili-
yoruz ki eğitim genç kadınların güçlenmesi

için öncelikli başlıklardanbiri. Kendi Yolu-
muzda projesiyle hedefimiz binlerce genç
kadına yol arkadaşı olmak ve kişisel gelişim
ve eğitim konusunda onlara ihtiyaç duyduk-
ları desteği sunabilmek. Projemizden yarar-
lanabilecek tüm genç

kadınları kendiyolumuzda.com’u ziyaret et-
meye davet ediyorum.” dedi.

Kadınlara ilham vereceğiz

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu
Eş Başkanı Didem Duru, lansman toplantı-
sında yaptığı konuşmada “ TOG olarak her
yıl açtığımız burs ve mentorluk desteği prog-
ramlarına binlerce genç başvuru yapıyor. Bu
gençlerin büyük bir çoğunluğunu ise; hayal-
leriyle arasında engeller olduğunu düşünen
genç kadınlar oluşturuyor. Genç kadınların
toplumsal hayata katılımını artırmak için
atılan adımları ve bu adımların bir parçası
olmayı çok önemsiyoruz. Bu yüzden, Elidor
ve Udemy iş birliğiyle hayata geçirdiği-
miz “Kendi Yolumuzda” projesiyle genç ka-
dınları hem burs imkanlarıyla hem de
eğitimlerle güçlendirerek kendilerini keşfet-
melerini sağlamayı hedefliyoruz. Proje kap-
samında amacımız, hayallerinin peşinden
koşmak isteyen kadınlara ilham vermek ve
özgüvenlerini artırmak. Projeye dair en he-
yecan verici nokta ise; proje katılımcıları-
nın aldıkları eğitimlerle kendileri gibi başka
genç kadınları da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
eğitimleriyle güçlendirecek olmaları. Böy-
lece, bursiyerlerimiz sadece kendilerini dön-
üştürmekle kalmayacak, dokundukları pek
çok kişinin de yaşamını
değiştirecekler.” dedi. 

Oldukça keyifli bir proje 

Müzisyen ve Elidor marka elçisi Zeynep
Bastık,“Genç kadınların güçlenmesine des-
tek konusunda Elidor ve TOG ile değerleri-
miz ortak. Hayalinin peşinden giderken
destek görmenin, yalnız olmadığını hisset-

menin, birilerinin sana inanmasının ve reh-
berlik etmesinin ne kadar önemli olduğunu
biliyorum. Kendi Yolumuzda projesiyle genç
kadınlara bunu hissettirmek istiyoruz. Özel
olarak hazırladığım şarkıda da bunu vurgu-
lamak, birbirimize destek verdiğimizde ve
yan yana durduğumuzda hayallerimize
giden yolun daha kolay ve daha keyifli oldu-
ğuna dikkat çekmek istedim.” diyerek pro-
jeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

Genç kadınlar kendi anlattı 

Toplantıda söz alan hukuk fakültesi öğren-
cisi Emine Yiğci, “Genç kadınları hayal kur-
maları için destekleyen ve güçlenmelerine
odaklanan bir projede yer almak, en başın-
dan beri bana çok iyi hissettirdi. Hayalleri-
mizin önünde engeller olabilir. Engelleri
aşmak her zaman çok kolay olmasa da yanı-
nızda sizi destekleyen, size inanan birileri ol-
duğunda imkânsız değil. Ben ilk günden
itibaren beni destekleyen ailemden, öğret-
menlerimden ve bana imkân sunan destek-
çilerden aldığım güçle hayallerimden hiç
vazgeçmedim” dedi. Olimpik milli sporcu
Aleyna Hadımoğlu ise “Hayallerinize giden
yol, uzun ve yorucu olabilir. Hayalini kurdu-
ğun şeye ulaşmanın verdiği keyfi veren sanı-
rım çok az şey var hayatta. Yanınızda sizi
destekleyecek yol arkadaşları da olduğunda
yolculuk çok daha keyifli bir hale geliyor di-
yebilirim. Benim için de ailem, hocalarım ve
aynı sporu yapan erkek sporcuların desteği
çok önemliydi. Şimdi de birilerine ilham
kaynağı olabilme fırsatı yakaladığım ve genç
kadınlara yönelik bir projede onları temsil
etme şansı bulduğum için ben de çok mutlu-
yum.” dedi.
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GoDIva 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde ülkemizin
köklü eğitim kurumlarından

Darüşşafaka ile bir araya gelerek an-
lamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına
imza atıyor. Yüksek çözünürlüklü gör-
sellere https://we.tl/t-rSSl3WC1yb lin-

kinden ulaşabilirsiniz. İsmini cesur,
merhametli ve kendini yaşadığı top-
luma fayda sağlamaya adamış Lady
Godiva’dan alan GODIVA, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kapsamında
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’yla el
ele veriyor. Bu iş birliği kapsamında 8-

14 Mart tarihleri arasında GODIVA
mağazalarına ve Godiva.com.tr’ye ya-
pılan ziyaretler, sosyal sorumluluk pro-
jesinin parçası haline gelerek
Darüşşafaka’da okuyan kız çocukları-
nın eğitimi için anlamlı birer desteğe
dönüşüyor. 

Elidor, Toplum Gönüllüleri
Vakfı (TOG) ve online eğitim

platformu Udemy iş
birliğiyle hayata geçirdiği

“Kendi Yolumuzda” 
projesiyle, genç kadınları

hayallerine giden
yolda eğitimle 

desteklemeyi hedefliyor

Darüşşafaka için sosyal sorumluluk

KADINLAR ICIN
ANLAMLI DESTEK 

Kendi Yolumuzda projesiyle genç kadınlara
hayallerine giden yolda yol arkadaşı olmayı
hedefleyen Elidor, Türkiye çapında yaptırdığı
araştırma ile genç kadınların hayallerini ve bu
hayallere ulaşmak için kendilerini nerede gör-
düklerini ortaya koydu. Elidor için IPSOS tara-
fından yapılan ve projenin çıkış noktasını da
oluşturan araştırmadan*öne çıkan veriler ise
şöyle:
Türkiye’de her 10 genç kadından 6’sıhayalle-
riyle önünde engeller olduğunu düşünüyor.
Yüzde 78’i geleceğe ilişkin hayallerinin sadece
kadınlara “yakıştırılan” belirli kalıplarla sınır-
landırılmasını  kabul etmiyor. Yüzde 44gelece-
ğini şekillendirmek için duygusal desteğe
ihtiyaç duyduğunu ama toplumdaki önyargıla-
rın cesaretini kırdığını söylüyor. 
Yüzde 41’imaddi imkansızlıklar sebebiyle ha-
yalini kurduğu alanda üniversite eğitimi ala-
madığını ifade ediyor. 
Yüzde 42’si geleceklerini şekillendirirken bir
yol göstericinin eksikliğini hissediyor.
Yüzde 33’üilerlemek istediği alanda kendini
geliştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip
olmadığını söylüyor. 
Yüzde 29’u geleceği için nasıl bir yol çizmesi
gerektiğini bilmediğini söylüyor. 
Her 10 genç kadından 9’ubir hayali olduğunu
söylüyor. 18-25 yaş arası genç kadınların
yüzde 45’i, en çok güçlü ve kendi ayaklarının
üzerinde duran bir birey olmanın hayalini 
kuruyor.

İŞTE ÖNEMLİ VERİLER

Teknosa bir ilki başardı
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji perakendeciliği sektöründe Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi alan ilk şirket oldu

Türkiye teknoloji perakendeci-
liğinin güçlü markası Teknosa,
sektöründe güvenilir ve kaliteli

hizmet konusunda öncü adımlar atmaya
devam ediyor. Pandemiyle birlikte çalışan-
larının, müşterilerinin ve tüm paydaşları-
nın sağlığını ilk sıraya koyan Teknosa,
sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Hiz-
met Belgesi alan ilk şirket oldu. Teknosa,
bu belgeyle birlikte, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın TSE liderliğinde hazırladığı,
“COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol Kılavuzu” çerçevesinde belirle-
nen pandemi tedbirlerine harfiyen uydu-
ğunu gösterdi. Teknosa’nın Gebze Lojistik
Merkezi ile 30 mağazasında yapılan dene-
timlerde, “Korunma ve Kontrol Önlemleri
Yönetimi”, “Yükleniciler, Dış Servis/Hiz-
met Sunucuları, Ürün ve Hizmet Tedarik-

çileri”, “Eğitim”, “Atık Yönetimi”, “İşyerine
Yönelik Önlemler”, “Müşterilere Yönelik
Önlemler”, “Personeli Korumaya Yönelik
Önlemler” ve “Ortam Temizliği, Dezenfek-
siyonu ve Havalandırma” başlıklarıyla ilgili
kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Dene-
timlerden başarıyla geçen Teknosa, lojistik
merkezi ile 30 mağazasında üst düzey hij-
yen tedbirleri uyguladığını belgelemiş oldu.

Tedbirler devam edecek

Teknosa, pandemi sürecinin en başından
itibaren tüm mağazaları, lojistik merkezi ve
merkez ofisinde sağlık ve güvenlik için en
üst düzeyde tedbirler almış, 22 Mart gecesi
itibarıyla tüm mağazalarını kapatacağını
duyuran ilk teknoloji perakende şirketi
olmuş ve bu süreçte teknosa.com ve mobil
platformu üzerinden müşterilerinin artan

teknoloji ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde
karşılamaya devam etmişti. 2020 yılını son
20 yılın en iyi performansıyla kapatan şir-
ket, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlık
ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya
devam edecek.

Modüler yapıya
ilgi çok artıyor

koronavirüs (Kovid-19) insan sağlığı
için önemli bir tehdit olmaya devam eder-
ken bu dönemde sağlık, çevreye duyarlılık,

minimalist yaşam gibi konular daha çok öne çıktı. Hal
böyle olunca birçok sektörde de yeni nesil fikirlere olan
ilgi arttı. Bu alandan biri de inşaat sektörü olarak karşı-
mıza çıkıyor.  Hız, düşük maliyet, sürdürülebilirlik, dep-
rem gibi doğal afetlere dayanıklılık gibi birçok avantajı
ile öne çıkan modüler yapılar sektörün geleceğini de şe-
killendiriyor. Nitekim salgın sürecinde artan talep fuar
ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Tureks
Uluslararası Fuarcılık tarafından Türkiye’nin ilk ve tek
‘Prefabrik, Modüler, Mobil Ev ve Yapı Sistemleri Fuarı’
16 -18 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenecek.

Geleceği şekillendiriyor

İnşaat sektörünün salgından en çok etkilenen sektörle-
rin başında geldiğini dile getiren Tureks Uluslararası
Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, “Yıllardır dün-
yanın pek çok yerinde yaşam alanından iş yerine, hasta-
nelerden fabrikalara kadar birçok kullanım alanı sunan
prefabrik yani modüler yapılar, Kovid -19 sürecinde
sektörün başka bir yöne evrilmesine de neden
oldu.  Burada kişilerin bakış açılarının değişmesi de kilit
rol oynuyor. Biz de buradan yola çıkarak hem sektörün
hem de tüketicilerin bir platformda buluşmaları için
kolları sıvadık.  Hedefimiz farklı coğrafyalardan gelecek
250 katılımcı firma ve mimarlardan müteahhitlere,
kamu kurum ve kuruluşlarından uluslararası alıcılara
kadar birçok meslek grubundan 20 bin ziyaretçi ile fu-
arcılığa yeni bir soluk kazandırırken sektörün nabzının
atacağı bir buluşma organize etmek” dedi. 

Lastikler geri
dönüşümde!

Çevre dostu lastik üreticisi Michelin, sür-
dürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği
çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Uzun

ömürlü lastik teknolojileriyle üretim yapan ve yasal sınır
olan 1,6 mm’ye kadar lastiklerin kullanımını destekle-
yen Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış lastikler-
den karbon siyahı, yağ, çelik ve gaz elde etmek için
dünyanın ilk lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. İs-
veçli şirket Enviro ile ortak girişim projesi olan tesis,
2023’te doğaya hizmet vermeye başlayacak. Lastik geri
dönüşüm tesisi, yenilikçi süreçlerle döngüsel ekonomiyi
destekleyecek. Kullanım ömrünü tamamlayan lastikler
doğrudan müşterilerden toplanacak, ardından parçala-
nıp geri dönüştürülmek üzere tesise taşınacak. Şili’de
yapılan tesis yılda 30.000 ton iş makinesi lastiğini veya
her yıl ülke çapında ıskartaya çıkarılan bu lastiklerin
yaklaşık %60’ını geri dönüştürebilecek. Geri dönüştürü-
len malzemelerin %90’ı lastikler, konveyör kayışları ve
titreşim önleyici ürünler gibi kauçuk ürünlerde yeniden
kullanılacak. Kalan %10 ise tesis tarafından kendi ısı ve
enerji üretimi için doğrudan yeniden kullanılacak. Tesis
sayesinde Michelin, kullanım ömrünü tamamlamış las-
tiklerin toplanmasından geri kazanılmış ham maddele-
rin yeni ürünlerin imalatında yeniden kullanımına
kadar kapsamlı bir geri dönüşüm çözümü sunacak.

Havayoluna özel
koronavirüs paketi

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak
kuruluşu SunExpress, bilet tarifelerinde
yaptığı değişikliklerle pandemi döneminde

beklenmedik nedenlerle seyahatlerini ertelemek isteyen
misafirlerine maksimum esneklik sağlamaya devam
ediyor. Havayolu, SunFlex uygulamasından sonra
şimdi de “Korona Garanti Paketi”ni kullanıma sundu.
SunExpress, Kasım 2020’de hayata geçirdiği SunFlex
uygulaması ile yolcularına, rezervasyon yaparken tercih
ettikleri tarifeler doğrultusunda uçuşlarından belirli bir
süre öncesine kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği
yapma imkanı tanıyor. Bu kapsamda, rezervasyonla-
rında SunClassic’i tercih eden misafirler, SunFlex 30
Gün özelliği ile artık bir defaya mahsus olarak uçuş ta-
rihlerinden 30 gün öncesine kadar değişiklik yapabilir-
ken, bu süre SunPremium’u tercih eden misafirler için 7
gün öncesine kadar düşebiliyor. Ayrıca SunExpress, 31
Mart 2021’e kadar devam edecek kış sezonunda, Sun-
Classic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirle-
rine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar
ücretsiz değişiklik avantajı sağlıyor.

Müzisyen ve Elidor marka elçisi Zeynep Bastık,“Genç kadınların güçlenmesine destek konusunda Elidor ve TOG ile 
değerlerimiz ortak. Hayalinin peşinden giderken destek görmenin, yalnız olmadığını hissetmenin, birilerinin sana

inanmasının ve rehberlik etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum” dedi.
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İ
Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, par-
tisinin TBMM’deki grup toplantısında ko-
nuştu. 28 Şubat'a değinen Akşener, "Bugün

Türkiye’nin üzerinde 28 Şubat’ın hayali, haya-
leti dolaşıyor. Bu hayalet, beğenmediklerine te-
rörist diyor. Gerçeklerine boyun eğmedik,
hayaletlerine de tabii ki boyun eğmeyeceğiz.
İYİ Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice
okur çünkü İYİ Parti o fezlekelerin önünde biri
varsa arkasında da sizin olduğunuzu çok iyi
bilir. Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar
gereği neyse yapar. Konuşulan 9 fezleke hal-
buki gelen 33 fezleke.  Bundan hiç kimsenin en-
dişesi olmasın. Ancak Twitter fenomeni küçük
ortak, tatava yapmayı bıraksın. Ağzına sakız et-
tiği malum kapatma başvurusunu ne zaman
yapacakmış onu söylesin. Biz de bilelim" dedi. 

Hukukun yanındayız

"İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz.
Mesela İYİ Parti, teröristle masa kurmaz, pa-
zarlık yapmaz" diyen Akşener, "Mesela İYİ
Parti, teröristin kafasından konfeti temizlemez.
Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için, terörist
mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. İYİ
Parti, her zaman milletinin yanında, demokra-
sinin yolundadır. Mesela İYİ Parti, sandıkta
başkasına oy verdi diye, milletine bela okumaz.
Mesela İYİ Parti, itirazı olan gencine, esnafına,
çiftçisine terörist demez. Mesela İYİ Parti, mil-
let şehidine ağlarken, lebalep kongrelerde sırıta
sırıta konuşmalar yapmaz İYİ Parti, hukukun
yanında, adaletin peşindedir. Mesela İYİ Parti,
terörden siyaset devşirme peşinde olanların
ipiyle, kuyuya inmez. Mesela İYİ Parti, adaleti,
siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara,
alkış tutmaz. Mesela İYİ Parti, milletin derdi

konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere,
gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekele-
rin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti,
o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da
sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti,
Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, ge-
reği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endi-
şesi olmasın. Ama bu arada, Twitter fenomeni
küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, “Yapaca-
ğım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum"
diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvu-
rusunu, ne zaman yapacakmış, onu söylesin.
Hızlı olmasa da, ziyadesiyle öfkeli küçük ortak,
hamaseti bıraksın, HDP eş genel başkanının,
Sayın Erdoğan'la, nasıl kol kola yürüdüklerini
anlattığı, Netflix belgeseli kıvamındaki açıkla-
malara cevap versin" ifadelerini kullandı. 

Boş konuşmayı bıraksın

MHP'ye eleştirilerini sürdüren Akşener, "Kür-
sülerde fırtınalar estirip, icraata gelince, “ara-
dığımız kişiye ulaşılamayan” küçük ortak, boş
konuşmayı bıraksın, Uygur kardeşlerimiz için
ne düşünüyorlar, Çin zulmü için ne yapacak-
lar, onu açıklasın. Bu vesileyle, Çin'in, Uygur
kardeşlerimize yaptıklarının “Soykırım” olarak
tanınması için, meclis grubumuzun, Yüce
Meclis'e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve ar-
kadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabi
Sayın Perinçek'ten izin alabilirlerse. Merak edi-
yorlarmış. İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne ya-
pacakmış? Elbette, vatandaşı iki yumruk
arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit ver-
meyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine
saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil,
hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu
kadar basit, bu kadar net" dedi.  Konuşması-

nın devamında iktidara sert eleştiriler yönelten
Akşener, "Allah kimseyi böyle şaşırtmasın.
Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın. Siz hiç,
“israfa tahammülümüz yok” diyen, ama, 12
uçakla gezen birini duydunuz mu?  Siz hiç,
“israfa tahammülümüz yok” diyen, ama, ken-
dine saray koleksiyonu yaptıran birini gördü-
nüz mü?  Siz hiç “İsrafa tahammülümüz yok”
diyen, ama, ultra lüks araç filosuna, her gün
yenilerini katan birini gördünüz mü? Alın size
en yakın örnek; 17 milyar lira zarar etmiş Türk
Hava Yolları'na, 347 adet lüks otomobil kirala-
mak için, 2 gün sonra ihale yapılacak. Bir kişi
de çıkıp, “Şirket bu kadar zarar etmiş, millet bu
kadar darda, bir süreliğine iki yaşında, üç ya-
şında arabalarla idare edelim” demiyor. Lüks
arabayı israf görmeyen bu zihniyet, utanma-
dan çıkıp “kamuda israfa tahammülümüz
yok.” diyebiliyor. Ne diyeyim, Allah ıslah 
etsin" diye konuştu. 
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PAZARLıK 
YAPMAYıZ!
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Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener,
"Bizim tavrımız net. Arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek

adına tavrımızı açıklamak istiyorum. İYİ Parti terörün yanında
yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti teröristle masa kurmaz, 

pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti, teröristin kafasından konfeti
temizlemez. Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için terörist

mektubuna katil röportajına bel bağlamaz" diye konuştu MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA MİLLETLE İNATLAŞMA 
Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yükle-
nen Akşener, "Pandemi yüküyle dara düşmüş vatandaşına,
53 milyar lira destek vermekle övünen, israf düşmanı
Sayın Erdoğan, bunun iki katını, hem de inadına, Kanal İs-
tanbul çılgınlığına yatıracağını söylüyor.
Egoya bakar mısınız? Cürete bakar mısınız?
Arkadaş, ‘İnadına yapacakmış.' Bak sayın
Erdoğan; madem sen unuttun, ben sana ha-
tırlatayım; Peygamber Efendimiz buyuruyor-
lar ki; ‘Bir kimseyi, inada kapılmış,
çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş gö-
rürsen, bil ki, onun ziyanı tamamdır.' Milletle
inatlaşma Sayın Erdoğan! Millet iradesiyle

inatlaşılmaz. Siyaset tarihi, milletiyle inatlaşan şuursuz si-
yasetçi çöplüğüdür. Milletiyle inatlaşanların sonuna bak,
ders çıkar. Ama illaki inat edeceksen; Millete karşı değil,
millet için inat et. Mesela, kalkınmada, üretimde, istih-

damda inat et. Mesela, adalette, hukukta, de-
mokraside inat et. Mesela, refahta, huzurda,
mutlulukta inat et. Mesela, açları tok yapmakta,
işsizlikten ağlayan babanın derdine derman ol-
makta inat et. Mesela, yolsuzlukları bitirmekte,
gençlerimizin umutlarını yeşertmekte inat et.
Gel, siyasi hayatında bir kez olsun kendi çıkarın
için değil, milletinin iyiliği için inat et. Bu sözle-
rimi yabana atma" diye konuştu. 

İstanbul’u değil
seçimi kaybettik!
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul seçim-
leri hakkında "Bu seçim CHP’nin ve Ekrem İmamoğlu’nun
kazandığı bir seçim değil. Dönemsel ve geçici bir şeydi. Kalıcı
değildi. Bir seçimi kaybettik. İstanbul’u kaybetmedik" dedi

AK PArti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe, “Clubhouse” adlı sosyal medya
mecrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kabaktepe’ye üç soru yö-
neltti. Saymaz, ilk olarak AK Parti’ye ne zaman üye ol-
duğunu sordu. Doğrudan bir tarih vermeyen
Kabaktepe, "AK Parti’ye oy veren 20 milyon içinden bir
tanesinin yarın AK Parti kademelerinde görev alma
hakkı yok mu? Son 10 yılda tercihim sivil toplum kuru-
luşları oldu. TÜGVA, Maarif Vakfı ve İlim Yayma Ce-
miyeti’nde görev yaptım. Siyasal süreçte zihni ve fili
olarak bulundum ama kurumsal görev almadım. Bu
süreçlerden dolayı üye olup olmamam noktasındaki
tartışmayı demokrasinin geriye gidişi olarak kabul edi-
yorum. O zaman partiler desin ki: Bize oy verebilirsiniz
ama üye değilsiniz ve görev alamazsınız. Şöyle bir soru
ile cevap vereyim: Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye girdi-
ğinde partiye üye miydi? Ne zaman üye oldu? Memur
adam. Tabi ki olamayacak. Böyle bir tartışma gereksiz-
dir" cevabını verdi. 

Erbakan hoca ile çalıştım

Saymaz, Kabaktepe’ye 2011 yılına
kadar Saadet Partisi’nde kaldığını ha-
tırlatarak, "O günlerde hangi eleştiri-
lerden ötürü AK Parti’ye katılmadınız?
Bugün hangi görüşleriniz değişti?"
diye sordu. Kabaktepe, bu soruyu da
"Ben Erbakan hoca ile çalıştım. Onun
vefatı ile serüvenim tamamlandı. Er-
bakan ile ilişkim dolayısıyla devam et-
tiğim süreçti. Bir yerde bulunmuş
olmanız ya da olmamanız onun her

şeyini reddetmeniz veya kabul etmenizden kaynaklan-
maz" şeklinde yanıtladı. 

Mesafeye dikkat edilmedi

Kabaktepe AK Parti’nin İstanbul’u neden kaybettiği ko-
nusunda da, "Bu seçim CHP’nin ve Ekrem İma-
moğlu’nun kazandığı bir seçim değil. Dönemsel ve
geçici bir şeydi. Kalıcı değildi. Bir seçimi kaybettik. İs-
tanbul’u kaybetmedik. İstanbul’un sosyolojisi AK
Parti’nin yanındadır. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde
gösterecektir" yorumunu yaptı. Osman Nuri Kabak-
tepe, bir başka izleyicinin AK Parti kongrelerini sorması
üzerine şunları söyledi: "İstanbul kongresinde sınırlı sa-
yıda teşkilat mensubumuz en az iki metre sosyal mesafe
olacak şekilde içeriye alındı. Coşku ortamında mesafeye
zaman zaman dikkat edilemedi. Bundan sonra dikkat
etmemiz noktasında bir tecrübe yaşadık. Heyecanla da
olsa birtakım tedbirleri aksatmamamız gerekli."



Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1322747)

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİNE 3 KALEM MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF.DR.SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisine 3 Kalem Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/107746
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166065200 -
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Malzeme AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Hastanemiz Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim
Edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır 
Kayıt Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda 
peyder pey teslim edilecek olup, Malzemeler Taşınır 
Kayıt Kontrol Birimi İlgili Deposunun talep ettiği günden 
itibaren 10 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.03.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi 
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu ser-
best bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş
ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı
ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, 
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin
TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. 
Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. 
İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu 
bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirme-
yen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı 
verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir 
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir 
liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı
"Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" 
genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname 
hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup 
değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale 
komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.  Uhdesinde ihale kalmayan 
isteklilerin teslim edilebilir durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra  iade edilecektir. 
Uhdesinde ihale kalan  isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak
idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile
birlikte idareye teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Sa-
tınalma Servisi Dr. Erkin Cad. Göztepe -Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

1 milyon 200 bin metrekarelik
alanıyla Beylikdüzü’nden tüm
İstanbul’a nefes olan Yaşam

Vadisi projesinin denizle buluşma-
sında sona yaklaşıldı. Beylikdüzü Be-
lediyesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından ortaklaşa yürü-
tülen çalışmalarla 3. etabı tamamla-
nan projenin 4. ve 5. etap çalışmaları
ise İSKİ ile koordineli bir şekilde
devam ediyor. 2020 yılı sonu itibarıyla
tamamlanan ve hizmete sunulmadan
önceki son hazırlıkları yapılan 3.
etapta, 82 bin m²’lik çim ve bitkisel
alanın yanı sıra 5 bin 200 metre yürü-
yüş yolu ve 4 bin metreye yakın bisiklet
yolu bulunuyor. Vadi içerisinde çeşitli
yaş gruplarına hitap eden tünel, kaydı-
raklı oyun alanı, çim tepeli konsept
oyun alanı, duyusal gelişim oyun alanı
(sokak oyunları), lavanta bahçesi,
Sivas Kongre Meydanı, meydan/seyir
terası, pergoleli oturma alanları, soğuk
piknik alanı, wc, yansıma havuzu, ay-
dınlatma meydanı, bitki tüneli gibi
konseptli yeşil alan tasarımları ile gör-

sel peyzaj alanları oluşturulurken, çim
amfiler ve oturma locaları ile de ilçe
halkının keyifle, günün yorgunluğunu
atacağı alanlar tasarlandı. 

Çalışmalar devam ediyor

Altyapı çalışmaları tamamlanan yak-
laşık 200 bin m²’lik alanıyla Vira Kav-
şağı ile Marmara Caddesi arasında
bulunan Yaşam Vadisi 4. etapta ise yü-
rüyüş yolları ve peyzaj alanlarının ça-
lışmaları hızla devam ediyor. 4. etap
boyunca kesintisiz yürüyüş yolları ve 4
bin 400 m uzunluğundaki bisiklet yolu
yapımı için Ayazma Caddesi altgeçit
çalışması ile etaplar arası bağlantı sağ-
lanırken çalışma alanında İSKİ, gü-
venliği arttırmak amacı ile dere
çevresindeki duvarları yükselterek ça-
lışmalarını sürdürüyor. Soğuk piknik
alanı, temalı çocuk oyun alanları, am-
filer, kaskatlı şelale, workout alanı, te-
malı bahçeler, etkinlik alanları,
engelsiz oyun alanı, wc, yürüyüş yol-
ları, bisiklet yolları, spor alanları gibi
konseptli peyzaj tasarımları ile alanda
ilçe halkının yeşilin bin bir tonuyla bu-
luşturacağı tasarımlar yer alıyor. 

Yeşil koridor tasarlanıyor

Toplamda 5 etaptan oluşan ve ilk etabı
2017 yılında Beylikdüzü’ne kazandırı-
lan Yaşam Vadisi’nin denizle buluşa-
cağı 78 bin metrekarelik son etapta ise
dere ıslahı çalışmaları devam ediyor.
Okuma bahçesi, kokulu bitkiler gösteri
alanı, bisiklet parkurları, ahşap pergole
oturma alanları ve bin m uzunluğun-
daki dere kenarında bulunan yürüyüş
yolları ile Beylikdüzü D100 karayo-
lundan Marmara Denize kadar kesin-
tisiz bir yeşil koridor tasarlanıyor.
Yaşam Vadisi’nin Ağustos ayı içeri-
sinde denizle buluşacağını müjdele-
yen ve devam eden çalışmaları
titizlikle yerinde inceleyen Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışma-
larımız aralıksız devam ediyor.
İnşallah Yaşam Vadisi’ni yaz ayı içeri-
sinde denizle buluşturmuş olacağız. 4.
ve 5. etabımızın imalatları da eş za-
manlı olarak sürüyor. Bu kent artık
denize yüzünü dönecek ve biz vatan-
daşlarımızla birlikte denizle kucaklaşa-
cağız" ifadelerini kullandı. 
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BARIŞ KIŞ

BU KENT YUZUNU
DENIZE DONECEK

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen, 1 milyon 
200 bin metrekarelik alanıyla da Beylikdüzü’nden tüm
İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin denizle
buluşmasında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bu kent artık denize yüzünü
dönecek ve biz vatandaşlarımızla birlikte denizle
kucaklaşacağız” ifadelerini kullandı

BU KUTUDA 

UMUT VAR
Esenyurt Belediyesi, Şubat ayında da tüm birimleri ile 
Esenyurtlulara hizmetlerini sürdürdü. 5 bin 428 aileye
Gıda Kolisi, 11 bin 971 adet 10 kilogramlık patates
yardımında bulunan ekipler, 7 bin 812 kişiye de 
günlük yemek ve kahvaltı desteği sağladı

Koronavİrüs nede-
niyle zor durumda olan
vatandaşların yardı-

mına koşan Esenyurt Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ekipleri, 2 bin 492 aileye; 2 bin 515
adet ‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek Bezi ve
Mama’ desteği sağladı. Ekipler,
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 581
adet ‘Bot, Mont ve Kıyafet’ yardı-
mında bulundu. Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından bin
439 kişiye Hasta Nakil, 722 kişiye
Hasta Nakil Ambulans ve bin 182
kişiye Evde Sağlık hizmeti verildi.
Özel Eğitim Merkezi de 113 va-
tandaşa 283 seans Dil ve Ko-
nuşma ile Oyun Terapisi, Bireysel
Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık
hizmeti verdi.

ESBİM’le işsizliğe çözüm

İş arayanlar ile işveren firmaları
buluşturarak vatandaşların is-
tihdam edilmesini sağlayan
Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi (ESBİM), Şubat ayı
içerisinde 758 kişinin işe yerleş-

tirilmesini sağladı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, ilçede bulunan sokak hayvan-
larını yalnız bırakmadı. Özellikle,
sokağa çıkma kısıtlamasının ol-
duğu hafta sonları çalışmalarını
artıran ekipler, sokak hayvanları
için ilçede 22 bin 500 ton mama
dağıtımı yaptı. Bin 38 hayvanın te-
davisini yapan ekipler, 114 hayva-
nın da aşılamasını yaptı. Öte
yandan, ilçedeki meydanlar,
Covid-19 vakalarının bulunduğu
539 binanın girişi, 83 cami, 5 cem-
evi ve ilçe genelinde tüm kamu ku-
rumlarını da dezenfekte etti. Yol ve
kaldırımları yenileyerek vatandaş-
ların daha rahat bir ulaşım sağla-
ması için çalışmalarını sürdüren
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe
genelinde 10 bin 884 metrekare
parke yol ve tamiratı yaptı. Daha
yeşil bir Esenyurt için çalışan Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri
de ilçe genelinde 660 ağaç dikti. 2
bin 738 çiçek ve bin 189 çalı di-
kimi de yapan ekipler, Esenyurt’u
güzelleştirmeye devam ediyor.

Bin akademisyen
hizmet verecek
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi
Nörolojik Bilimlerinin yeni binası bugün açıldı.
Açılışa çok sayıda akademisyenin yanı sıra 
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut
AK ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Tufan Tükek katıldı. Prof. Dr. Mahmut AK, "Bin
akademisyenin ve toplamda 5 bin çalışanın
hizmet sunduğu bir birimi kurduk" dedi

İstanbul Tıp Fakültesi
Nörolojik Bilimler yeni bi-
nasının açılışı bugün ger-

çekleşti. Depreme dayanıklı 5 katlı
ağır çelik konstrüksiyon yapıdan olu-
şan Nörolojik Bilimler binası yarın-
dan itibaren poliklinik hizmeti
vermeye başlayacak. Üniversitenin
imkanları ve hayırseverlerin yaptığı
bağışlarla tamamlanan bina sağlık
alanında son teknolojik cihazlarla do-
natıldı. Kurdele kesildikten sonra bi-
nayı gezen akademisyenler
ameliyathaneleri ve derslikleri ziyaret
etti. Açılışta konuşan İstanbul Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK,
"Bin akademisyenin ve toplamda 5
bin çalışanın hizmet sunduğu bir bi-
rimi kurduk. 50 anabilim dalının ol-
duğu hemen her branşta bilim dalları
altında da üç hizmet veriliyor. Bu hiz-
metler birbiri ile ortak çalışması gere-
ken birimler. Bu imkanı bulmuş
yerler" dedi. İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de yeni
açılan binanın fiziksel imkanlarından
bahsetti. Tükek, "5 adet ameliyathane
ve 3 adet 70 kişilik dershaneden olu-
şan bir birim. Bu birimlerin ciddi an-
lamda uzmanlık gerektirdiği biliniyor.
Epilepsi, MS merkezi, baş ağrısı kas
poliklinikleri gibi merkezi gibi bir çok
merkezin Türkiye'de ihtiyaç olduğunu
ve bu ihtiyacı karşılamak adına da İs-
tanbul Tıp Fakültesi'nde böyle bir bi-
rimin hizmet vermesi ve
uzmanlaşması gerektiğini biliyoruz.
Poliklinikler yarın hizmete başlaya-
cak. Şu anda bir eksiğimiz yok”
diye konuştu.

Mehmet
Murat
Çalık
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Adaleti beraber arayacağız

MEMURLARDAN
HALAYLI EYLEM

Cumhurİyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu Apartman Görevlileri
Buluşmasının açılışında konuştu. Ataşehir'de

gerçekleştirilen toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal
İlgezdi katılım sağladı.

Benim dostlarım vardır

Konuşmasına kapıcıları selamlayarak başlayan Kılıç-
daroğlu, "Her gün çalışan doğru dürüst bayramı ve ta-
tili bile olmayan yüz binlerce insanın sorunuyla acaba
siyaset kurumu ilgilendi mi? Acaba bu ülkeyi yöneten
insanlar, bunların bir derdi var mıdır diye geldi mi?
Hayır. Bize oy verin diye geldiler sadece. Beni iyi tanı-
manızı isterim. Benim dostlarım vardır. O dostlarımın
başında da sizler gelirsiniz. Bütün apartman görevlileri
benim dostlarımdır. Alın teri dökenlerin tamamı benim
dostlarımdır" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, İzmir'de ya-
şanan deprem sonrasındaki sürece ilişkin olarak, "İz-

mir'de deprem oldu çok sayıda vatandaş hayatını kay-
betti. Depremi yerinde gördük, yararlıları ziyaret ettik.
Bir süre sonra tekrar İzmir'e ziyarete gittik. Evleri yıkı-
lan apartman görevlileriyle bir araya geldik. Nerede bi-
rinin derdi varsa ben onun için çalışmak zorundayım"
dedi.

Hakkınız teslim edildi mi?

Kılıçdaroğlu kapıcıların çalışma şartlarına ilişkin ola-
rak, "Hak arama konusunda zayıfsınız. Hakkınızı ara-
dığınız zaman yönetici senin sözleşmeni feshettim
diyor. Gidecek yeriniz yok. O yüzden örgütlenme
önemlidir. Sigortasız çalıştırmak o kişinin geleceğini
çalmak demektir. Sigortasızsanız emekli aylığı bağlana-
maz. Adaleti istiyorsanız adaleti beraber arayacağız.
Dün bir toplantı yapıldı. İnsan Hakları Eylem Planı
diye. Sizin hakkınız teslim edildi mi? Yasaların öngör-
düğü bütün haklar size teslim edildi mi, edilmedi. Size
teslim edilirken önünüzde bir engel var mı, yok" dedi.

Reform Paketi(ymiş!)

2021 
GENEL KURUL İLANI

Türkiye Emekliler Derneği İstanbul Avcılar Şubesinin 
13. Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2021 Perşembe günü saat

12:00’da aşağıda belirtilen adreste yazılı olan gündemi görüşmek
üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde bu defa

bahsi geçen adreste 26 Mart 2021 Perşembe günü saat 12:00’da 
aynı gündemi çoğunluk aranmaksızın görüşmek üzere 

toplanılacaktır. Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.
Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
4- Raporların okunması ve müzakeresi

a)- Faaliyet raporu
b)- Hesap raporu
c)- Denetim raporu

5- Yönetim ve Denetleme kurulunun tenkitleri cevaplaması
6- Raporların kabulü ve Kurulların ibrası
7- Misafirlerin tanıtımı ve konuşmaları
8- Tahmini Bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar arası
aktarma yetkisinin      

Seçilecek yönetime verilmesi ve oylanması
9- Dilek ve Temenniler
10- Seçimler

a)- Şube Başkanı
b)- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
c)- Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

11- Kapanış

Genel Kurulun yapılacağı adres(Şube Adresi)
Ambarlı Mh. Yurdakul Sk.Beldekent Blokları D-2 Blok No:8/A Avcılar /İST.

Avcılar Belediyesi önünde toplanan memurlar adına açıklama yapan Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, 
"Ayrımcılığa son verilene kadar ve taleplerimiz kabul edilene kadar örgütlü mücadelemizle ses yükseltmeye devam edeceğiz"
dedi. Belediye önünde toplanan sendikaya üye belediye çalışanları pankartlar açıp slogan attı, kısa süreli halay çekildi

T üm Belediye ve Yerel Yönetim Hiz-
metleri Emekçileri Sendikası (Tüm
Bel-Sen) üyeleri, Avcılar Belediye-

siyle süren toplu iş sözleşmesinin imzalan-
mamasına tepki göstererek taleplerini dile
getirdi. Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı
İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıkla-
mada, geçen yıl nisan ayında imzalanması
gereken toplu iş sözleşmesinin hala imza-
lanmadığını anlattı. Sönmez, burada yap-
tığı açıklamada geçen yılın Nisan ayında
Avcılar Belediyesi’nde yürürlüğe girmesi ge-
reken toplu sözleşmesinin henüz imzalan-
madığını belirterek, "Ayrımcılığa son
verilene kadar ve taleplerimiz kabul edilene
kadar örgütlü mücadelemizle ses yükselt-
meye devam edeceğiz" dedi. 

Maaşlar 300 TL düştü

"Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaş-
larına zam yapılmadığı gibi Avcılar Beledi-
yesi Meclis kararıyla maaşları ortalama 300
TL düşürülmüştür" diyen Sönmez, "Ma-
halli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Ta-
vanları Genelgesinde belirlenen limitlerin
altında ücret vermektedir. Yasal olarak zo-
runlu olduğu halde belediye personeline
yemek verilmemektedir. Personel servisinde
de kısıtlama yapılmış, 9 adet olan servis sa-
yısı 5'e indirilmiştir. Hijyen kuralarına uyul-
madığı için onlarca emekçi korona
(covid-19) hastası olmuştur. Önceki dö-
nemlerde yaşadığımız adam kayırma ve ta-
raflı yaklaşımlar artarak devam etmektedir.
Gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli

memurların 9 ikramiyesi, teknik personelin
arazi tazminatı 2017 yılından bu yana
ödenmemiştir. 31 Marta kadar tüm alacak-
larının sözünü veren Başkanın bu sözünün
takipçisi olacağız. Başta müteahhit alacağı
olmak üzere belediye borçlarının önemli bir
kısmı ödenmesine karşın, Avcılar halkına
hizmet sunan biz emekçilerin alacakları
ödenmemiştir" ifadelerini kullandı. 

Alkışlı ve düdüklü tepki

Avcılar Belediyesinin müdürler ve başkan
yardımcılarına toplu sözleşmede memur-
lara yapılan artışın 2 katı artış yapmayı da-
yatmasını kabul etmediklerini belirten
Sönmez, Belediye Başkanı Turan Hançer-
li'nin "Bu artış kabul edilmezse toplu söz-
leşmeyi imzalamam" diyerek 1 yıldır işçileri 

oyaladığını öne sürdü. Sendikalı zabıta 
memurları sık sık düdük ve alkışlarla tepki-
lerini dile getirirken 'Yaşasın Örgütlü Müca-
delemiz’, ‘Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız’
sloganlarını attı. Açıklama ardından çalı-
şanlar kısa süre halay çekerken sendika baş-
kanının koronavirüs salgınını hatırlatarak
mesafeli halay çekilmesi uyarısı üzerine
bundan vazgeçildi. DHA

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

P aket günlerine geldik. 
Hukuk reformu paketi, ekonomik reform
paketi, yeni anayasa paketi vs.

Hayırdır, nedir bunlar?
Demokratikleşecekmişiz!
Kim diyor?
Tek kişi yönetimin hâkimi Erdoğan.
İşe bakın; siz hem mevcut yönetim biçimi, yani

başkanlık sistemi için kırmızı çizgimiz diyeceksi-
niz, hem de hukuk reformundan söz edeceksiniz.
Daha bir ay önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Mehmet Uçum: “Parlamenter sistemle ilgili 
muhalefetin tüm beklentileri bir hayalden öteye
gidemez…Parlamenter sisteme geri dönüş asla
mümkün olmayacaktır” dedi.

Siz hem mevcut sistemi devam ettireceksiniz
hem de süslü cümlelerle reformlardan 
bahsedeceksiniz.  

Siz daha anayasayı uygulamayacaksınız, AYM
ve Türkiye’nin imzaladığı AHİM karalarını 
uygulamayacaksınız, reformdan söz edeceksiniz. 

Sizin varlığınızdan, zihniyetinizden reformun
“R”si, demokrasinin “D”si çıkmaz. 18 yıl, 
koskoca 18 yıl sizin ne olduğunuzu iç ve dış 
kamuoyu gördü, bildi. 

Peki, nereden çıktı topluma paket paket lokum,
pardon reform dağıtması?

Erdoğan iktidarının meşruiyeti ve gücü öyle
daraldı ki, bu haliyle iktidar olması mümkün
değil. Yeter ki muhalefet dik dursun!

Onun için Erdoğan’ın bir hikâyeye ihtiyacı var.
Yeter ki muhalefet dik dursun diyoruz ya; 

Erdoğan’ın korktuğu da işte bu dik duruş.
Erdoğan’ın bütün amacı bu dik duruşu 

yamultmak, parçalamak.
Bunun için son iki kozunu oynuyor: HDP 

üzerinden muhalefetin bir araya gelişini 
engellemek, reform ve anayasa paketleriyle 
toplumu oyalamak! 

Erdoğan’ın bütün oyunu iktidarını devam 
ettirmesi üzerine kurulu. Elbette iktidar, iktidarını
kaybetmek istemez. Ancak bunun kuralları, 
ahlakı, hukuku vardır. Her türlü ayak oyunuyla 
iktidarda kalma çabasının topluma maliyeti çok
ağır olur ki, oldu da! 

Bu toplumun bırakalım bugünküleri, gelecek
kuşakları borçlandırıldı!

Bu toplumun vicdanı, ahlakı, adalet duygusu,
dayanışmacılığı parçalandı!

Bu topluma gülmek, mizah, sanat faaliyeti
unutturuldu!

Bu toplumda umut ve yaşama sevinci bırakılmadı! 
Türkiye özgürlük, basın, şiddet, insan hakları,

kadın cinayetleri, yargı gibi hemen her alanda
dünya ülkeler sıralamasının aşağılarına çekildi!
Birçok Afrika ülkesinin bile gerisine düşürüldü!

Şimdi de bütün bunların baş sorumlusu kalk-
mış bize insan haklarından, adaletten, yargı 
bağımsızlığından söz ediyor.

İnanmıyoruz, güvenmiyoruz!
Erdoğan iktidarını kaybetmek istemiyorsa, 

muhalefet de siyasi stratejisini Erdoğan’a 
iktidarını kaybettirmek üzerine kuracaktır. 

Yapılması gereken son derece açıktır. 
Erdoğan’ın hikâyesini boşa çıkarmak. Yani HDP 
üzerinden kama sokulması ve reform tuzağına
düşmemek!

Milletin kafasına çay atan Erdoğan, pratiğini
geliştirmiş olacak ki, şimdi de kamuoyunun önüne
reform, anayasa paketleri fırlatıyor. 

Bu paketler demokratik ambalajlı ve üzerinde
lokum yazıyor! Hâlbuki paketlerin içinde ayva var!

Bunca yaşanmışlık sonrasında MHP destekli
Erdoğan iktidarından gelecek reform, yeni
anayasa, özgürlük lafızlarıyla donanmış her
türlü öneri bir tuzaktır. Gücünü yitiren Erdoğan,
bu masallarla güç toplamaya çalışıyor.

Her kim bu yeme atlıyorsa, o, Erdoğan 
iktidarının hizmetine koşmuş demektir. 

Bu tartışmalara girmemek gerekiyor. 
Erdoğan’ın bunca lafına karşılık söylenecek şudur: 
Önce uygulamanı görelim. Bunca yapılan 

haksızlığın, adaletsizliğin düzeltilmesi için sizin
elinizi tutan mı var? 

Bunca zulmün önlenmesi için sizin elinizi 
tutan mı var?

Haydi görelim!
Reform paketiymiş!
Geçin bunları!
Toplumda birinin güvenirliliği ve doğruluğu

üzerine bir söz var: “Allah bir dese, inanmam!”.
Muhalefetin tüm kesimlerine de şu soru sorul-

malı: Sizler MHP destekli AKP iktidarına ve 
Erdoğan’a bu konuda güveniyor ve inanıyor 
musunuz? 

Çünkü siyasetin gelip dayandığı yer, burasıdır!
Dünyada demokrasinin cellatlarından 

demokrasi beklendiği görülmemiştir!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Apartman Görevlileri Buluşmasının açılışında
konuşma gerçekleştirdi. Apartman görevlilerine, "Adaleti istiyorsanız adaleti beraber arayacağız" dedi.

Pandemi bitmedi!
Beylİkdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, koronavi-
rüs önlemleri kapsamında uzun

süredir kapalı olan esnafı ziyaret etti. Baş-
kan Çalık, “İstanbul’da yaklaşık dört aydır
kapalı olan esnafımız var. İnşallah önü-
müzdeki günler daha iyi olur. Yaklaşık bir
senedir zor bir süreç içerisindeyiz. O kadar
çok özlemişiz ki bir yerlerde oturup çay
kahve içmeyi. Umarım en yakın zamanda
eski günlere döneceğiz.” diye konuştu.

Bol kazançlar dilerim

Ziyaretleri kapsamında sık sık sosyal mesa-
fenin ve hijyen kurallarının önemine vurgu
yapan Başkan Çalık, “Pandemi henüz bit-
miş değil. Kapanma süreçleri şüphesiz ki
herkes adına zor geçti. Ancak o günleri tek-
rar yaşamamak adına hep birlikte tedbiri
elden bırakmamalı ve tüm kurallara harfi-
yen uymalıyız. Uzun bir aradan sonra ye-
niden iş yerlerini açan esnafımıza sağlık,
bereket ve bol kazanç diliyorum" şeklinde
konuştu. SAVAŞ ATAK

Türkiye'ye rehber olduk
İnsan Hakları Eylem Planı'nı ka-
muoyuna açıklayan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan her

inanca mensup kişilerin kendi dini bayramla-
rında izinli sayılacaklarını açıkladı. Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe'de 2014
yılında mecliste alınan kararla bu uygulamayı
7 yıl önce başlattık. Belki biraz geç adım 
atılıyor ama Maltepe’deki yerel yönetim 
anlayışımızın Türkiye’ye rehber olması, ülke
politikalarına yol göstermesi umut verici" dedi.
"Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarını izle-
yince mutlu oldum" diyen Kılıç, "Hoşgörünün
kenti Maltepe’de tüm farklılıkların bir arada
yaşadığı, tüm inançların özgürce hayat bul-
duğu, herkesin ötekinin inancına ve yaşantısına
saygı duyduğu bir hayatı inşa ediyoruz” dedi.

GENEL KURUL İLANI

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ
ESENYURT ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR
Türkiye Emekliler Derneği İstanbul Esenyurt Şubesinin 7. Olağan
Genel Kurulu 19 Mart 2021 perşembe günü saat 13:30'da Doğan

Araslı Cd. Belediye Kültür Merkesi Esenyurt adres ve numaralı şube
binasında aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara

bağlamak üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde bu
defa bahsi geçen adreste 26 Mart 2021 perşembe günü saat

13:30'da aynı gündemi çoğunluk aranmaksızın görüşmek üzere
aynı adreste toplanılacaktır. Tüm Üyelerimize önemle duyurulur.

Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
4- Raporların okunması ve müzakeresi

a)- Faaliyet raporu
b)- Hesap raporu
c)- Denetim raporu

5- Yönetim ve Denetleme kurulunun tenkitleri cevaplaması
6- Raporların kabulü ve Kurulların ibrası
7- Misafirlerin tanıtımı ve konuşmaları
8- Tahmini Bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar arası 
aktarma yetkisinin      

Seçilecek yönetime verilmesi ve oylanması
9- Dilek ve Temenniler
10- Seçimler

a)- Şube Başkanı
b)- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
c)- Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

11- Kapanış
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik
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ABD’de Başkan joe Biden, koronavi-
rüs tedbirlerine yönelik devam edil-
mesi gerektiği yönündeki tutumunu

sürdürürken, Teksas Valisi Greg Abbott, eya-
lette kritik bir karara imza attı. ABD’de Teksas
Valisi Greg Abbott, dün akşam yaptığı açıkla-
mada, Teksas'ta maske kullanımını kaldıraca-
ğını ve işletmelerin gelecek hafta tam
kapasiteyle yeniden açılmasına izin vereceğini
duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi Abbott, "Artık

Teksas'ı % 100 açmanın zamanı geldi," dedi.
Teksas'ta alınan kritik karara Michigan, Loui-
siana ve Mississippi gibi diğer eyaletlerden de
destek geldi.

10 Mart'ta yürürlüğe girecek

Abbott, salgın sırasında daha önce uygulanan
koronavirüs önlemlerinin çoğunu iptal eden ‘yü-
rütme emrini’ imzaladı. Buna göre, 10 Mart'ta
yürürlüğe girecek olan yeni yürütme emri, tüm

maske gereksinimlerini kaldırılacak. Yerel ma-
kamların maske takmayan kişileri cezalandır-
masını yasaklayacak. Abbott sosyal medyada
yayınladığı mesajında, “Önümüzdeki hafta 7
milyondan fazla aşı yapılacak. Haftada yaklaşık
1 milyon yapıyoruz. Bugün sadece 216.000 aşı
yaptık. Yaşlıların % 50'den fazlası aşılanacak.
Hastanede yatışlar ve pozitiflik oranı, 4 ayın en
düşük seviyesinde. Tüm Teksaslılar güvenli uy-
gulamaları biliyor” ifadelerini kullandı.

ABD’de Başkan Joe
Biden, koronavirüs

tedbirlerinin
devamınından yana tavır

alırken, Teksas Valisi Greg
Abbott, eyalette 10 Mart

itibariyle yasakların 
tamamen kalkacağını

açılması krize neden oldu

Irak alarm verdi

IRAK’IN Anbar ilinde bulunan ve
ABD askerlerinin konuşlandığı
Any’ül Esad Hava Üssü’ne roketli

saldırı düzenlendi.Yerel medya, saldırıda can
kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti. Sal-
dırıda çok sayıda roket kullanıldığı kaydedilir-
ken, Irak'taki yetkililerin olay yerinde
incemelerde bulunduğu ifade edildi. ABD'nin
Bağdat Havalimanında helikopterle düzenle-
diği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafız-
ları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı
General Kasım Süleymani'nin ardından Tah-
ran yönetimi, ABD askerlerinin konuşlandığı
Any’ül Esad Hava üssüne balistik füzelerle sal-
dırı düzenlenmişti. İran'ın misillemesinin ar-
dından Tahran ve Washington arasında savaş
rüzgarlı esmişti.

K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin
(KKTC) başkenti Lefkoşa'da toplu ta-
şıma sektörü çalışanları koronavirüs kı-

sıtlamaları nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini
dile getirerek, Başbakanlık önünde protesto dü-
zenledi. Lefkoşa'da "Araçlarımızı devretmeye ge-
tiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz" sloganıyla araçlı
eylem düzenleyen Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar
Birliği üyesi  toplu taşıma sektörü çalışanları
pandemi nedeniyle çalışamadıklarını ifade etti.
Hükümet ile yaptıkları görüşmede, seyrüsefer,
muayene, toplu taşıma için verilen T izin belgesi
ücreti, yıllık vergiler gibi ödemelerden muafiyet
taleplerinin yanıtsız kaldığını belirten Kıbrıs Türk
Toplu Taşımacılar Birliği, hükümetten destek is-
tedi. Araçlarına KKTC ve Türk bayrakları asan
toplu taşıma sektörü çalışanları, kornalarla Baş-
bakanlık üzerindeki caddeyi inletti.

Başbakanlık kapısına asıldı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı
Menteş Aytaç burada yaptığı konuşmada, üye-
lerinin Mart 2020'den bu yana, çalışamama-
sından dolayı hükümetten; seyrüsefer,
muayene, T izni belgesi ücreti, yıllık vergi,
çalışanların sosyal sigorta ücretlerinden
muafiyet ile geliri olmayan turizm taşı-
macılarına 15 bin TL hibe talebinde
bulunduklarını kaydetti. Eylemin ar-
dından Kıbrıs Türk Toplu Taşımacı-
lar Birliği, araç anahtarlarını
Başbakanlık kapısına astı. Açıkla-
maların ardından KKTC Başba-
kanlık Müsteşarı ile toplantıya
giren Birlik temsilcileri, top-
lantıda taleplerini yeniden
ifade ettiklerini, ancak her-
hangi bir dönüş almadık-
larını kaydetti. Birlik,
Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi'ne yönelik geçiş
sıkıntılarına çözüm
bulmak amacıyla
yarın KKTC Sağlık
Bakanlığı yetkili-
leriyle de görü-
şeceğini
açıkladı.
DHA

Irak’ın Anbar ilinde bulunan ve ABD
askerlerinin konuşlandığı Any’ül Esad
Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Can kaybının yaşanmadığı saldırıda
maddi hasar oluştuğu belirtildi

KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI
KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI

Teksas'ın durumu ABD'yi karıştırdı

KIBRIS HALKI
EYLEM YAPTI

Papaz eşliğinde çizim
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını

kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmada hayatını kaybedenlerin
portreleri papaz ve bölgedeki emniyet müdürü gözetiminde çizildi

Yunanistan’da sokaklarına çizilen portreler
kriz yarattı. Ellinikos-Argirupolis Belediye
başkanı Giannis Konstantatos, belediye sınır-

ları içinde yol kenarlarında bulunan duvarlara Osmanlı
Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan
ayaklanmada hayatını kaybeden kişilerin portrelerini
yapması için bir Graffiti sanatçısını ile anlaştı. Karara
bazı vatandaşlar, destek çıkarken, bazıları da karşı çıktı.
Duvarlara ayaklanmada hayatını kaybeden kişilerin port-
relerini çizen Graffiti sanatçısının takma ismi “Evritos”
olduğu ifade edildi. Duvar sanatçısının geçmişte Altın
Şafak adlı suç örgütüne üye isimlere yakın olduğu ve
Nazi hayranları ile sürekli iletişimde olduğu ortaya çıktı.
Yüzü kapalı Graffiti sanatçısı gencin, geçmişte Nazi, İsla-
mofobik, anti-komünizm hakkında birçok portre çizdiğini
öğrenen yetkililer olası bir krize karşı da önlem aldı. Evri-
tos takma adlı duvar sanatçısı, Belediye Başkanı Giannis
Konstantatos, papaz ve bölgedeki emniyet müdürü göze-
timinde 1821’deki ayaklanmada hayatını kaybedenlerin
portrelerini resmetti.

ABD'yi uyardı
Rusya’da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’nin Rus muhalif lideri Aleksey
Navalny’nin yargılanmasına yönelik yaptırım açıklamasına yanıt verdi. Peskov,
Washington yönetimini Rusya'nın içişlerine müdahale etmesiyle suçladı

RUSYA'DA, muha-
lif lider Aleksey Na-
valny, Almanya'dan

döner dönmez gözaltına alı-
narak, 3,5 yıllık hapis cezasına
çarptırılması hem ülke gene-
linde hem de uluslararası
alanda krize dönüştürmeyi
sürdürüyor. ABD, Rusya’ya
yönelik muhalif lider Aleksey
Navalnıy’ın yargılanması ko-
nusunda Rus hükümetinden 7
kişiye yaptırım kararı aldı.
ABD’nin bu kararına ilişkin
Rusya'dan yanıt geldi. Krem-
lin Sözcüsü Dmitry Peskov,
basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, “Elbette kısas il-
kesi uygulanacaktır” dedi.
ABD’nin yaptırımlarına karşı-
lığın birebir verileceğinin altını
çizen Peskov, söz konusu yap-
tırımları ‘çirkin’ olarak nitelen-

dirdi. Peskov, söz konusu yap-
tırımların Rusya’nın içişlerine
bir müdahale olduğunu ifade
ederek, “Bu tür yaptırımların
kesinlikle kabul edilemez ol-
duğunu düşünüyoruz. Zaten

acınacak durumdaki ilişkilere
(ABD-Rusya) önemli ölçüde
zarar veriyorlar. Yaptırımlar,
Rusya'nın içişlerine müdaha-
leden başka bir şey değil”
dedi.

Hollanda endişeli

HOLLANDA’DA koronavirüs
(kovid-19) test merkezi yakınla-
rında patlama meydana geldi. Pat-

lamada ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.
Hollanda’da koronavirüs (kovid-19) test mer-
kezi yakınlarında patlama meydana geldi. Hol-
landa polisi, başkent Amsterdam’ın
kuzeyindeki Bovenkarspel kasabasında sabah
06.55 sularında patlama meydana geldiğini
açıkladı. Yetkililer, patlamanın etkisiyle olay ye-
rininin yakınındaki koronavirüs test merkezinin
camlarının kırıldığını söyledi. Polis olayda ya-
ralı olmadığını ve geniş çaplı inceleme başlatıl-
dığını ifade etti.

Çin'de bir ilk

YAZILIM şirketi AiFi, Çin’in Şanghay
kentinde dünyanın en büyük kame-
rayla çalışan otonom mağazasını

açtı. Yaklaşık 370 metre karelik mağazada, müş-
terilerin kasa kullanmadan alışveriş yapabilme-
leri için yaklaşık 200 kamera kullanılıyor.
Müşterilerin ürünleri ne zaman aldıkları ve ne
zaman bıraktıkları algılanıyor ve otomatik olarak
oluşturulan sepetler böylelikle güncelleniyor.
Müşteri mağazayı terk ettiğinde AiFi uygulama
aracılığıyla dijital bir makbuz gönderiliyor. Insi-
der’a konuşan AiFi’nin CEO’su Steve Gu, “İn-
sanlar bir dükkana girebilir, bir şeyler alabilir ve
sonra gidebilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan,
otonom mağazacılığın Amazon Go’nun gelişiyle
son yıllarda sıklıkla bahsi geçtiği ifade edilirken
Gu, AiFi’nin farkının bir perakendeci olmaması
olduğunu dile getirdi. Bunun yerine AiFi’nin bir
yazılım şirketi olduğu, yapay zeka (AI) teknoloji-
sini üçüncü taraf perakendecilere sattığı ve Ama-
zon Go mağazalarının Amazon tarafından
işletildiği ifade edildi.

Uzayda
tatil

yapmak
var!

ABD'de faaliyet gösteren
The Gateway Vakfı’na bağlı
Orbital Assembly Corpora-

tion (OAC) tarafından geliştirilen Voya-
ger İstasyonu'na kurulacak otel, ilk
müşterilerini 2027'de ağırlayacağı açık-
landı. Dünyanın alçak yörüngesinde yer
alacak otelin inşaası heyecan uyandırdı.
Uzayda konaklama ile ilgili yeni gelişme
yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde
(ABD) faaliyet gösteren The Gateway
Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corpo-
ration (OAC) tarafından geliştirilen Vo-
yager İstasyonu'na inşa edilecek olan

otel, ilk müşterilerini 2027 yılında ağır-
layağı duyuruldu. 400 kişi kapasiteli
otelin içerisinde birden fazla restoranın
yanı sıra sinema, spor salonu, bar ve
spa da yer alacak. 2027'de açılacak
olan projenin inşaası 2025 yılında baş-
lanacak. Otelin bazı kapsüllerinin uzay
araştırmaları için Amerikan Uzay ve Ha-
vacılık Ajansı’na (NASA) ve Avrupa
Uzay Ajansı’na (ESA) satılabileceği de
öngörülüyor. Otelin maliyeti ve gecelik
konaklama ücretine dair bilgi paylaşıl-
mazken, proje Alman fizikçi Wernher
von Braun, tarafından önerildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti
Lefkoşa'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerin
azaldığını belirten Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, 180
araçla KKTC Başbakanlık binası önünde protesto düzenledi
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

BULMACA

Bir
sebze

Tapa

Kimi vakit,
bazen

"... Kartal"
(Film)

Silindir
biçiminde,

kap
Yazanak

Bal yapar

Ruhsal
enerjinin

Nar

Bir

anlatan bir
veya birkaç

Verme,

Hawaii
müzik

Plasenta

Stronsiyum
(Simge)

Helak
etme

Yurdumuzda
üretilen bir
pamuk türü

Ulusal

Mermerden
oyma mezar

nehir

Ölünün içine Kukla
tiyatrosunda

tipi

Kasvetlenme
Üzerinde

kitap
okunan
masa

Sevindiren

Mi ile sol

ses

Akar
Motosiklet

salon
"Cezmi ..."
(Eski Türk

atlet)
Sermaye

surelerini

her biri

Selenyum
(Simge)

Futbol oyun
Kastamonu

ilçesi

Sinema

kimse

tarihi

Bir
baharat

Devenin pusula

Nevroz

Kalsiyum
(Simge)

Madun

Sinirli
"Filiz ..."

Su
perisi

Kendisine

kimse

Roma impa-
ratorunun

olarak

kimse

Ölü
Cesaret;
yüreklilik

Bir besin
maddesi

Pirinçten
büyük tepsi Radon

(Simge)
Kükürt
(Simge)

Do ile mi

ses

Cetvel türü

" Viktor ..."

yazar)

Oksijen
(Simge) Beddua

Podyum,
sahne

sonu

Ajans
Press

Hangi

anlatan bir
Erkek

Hiper
tansiyon

terlemek
dünyâ Amaç,

gaye tenha

Su
kestaneleri

Toprakla

kimse

Metal
yaprak

Molar kon-
santrasyon

Bir tür
mobilya

Tepeler, Turpgillerde
n bir bitki

Baryum
(Simge)

Aktinyum
(Simge) Bir tür

sahip hayvan

Megabayt

Bakterilerin

Radon
(Simge)

Vaktâki Papaz Metre Gülgillerden Torba
biçiminde

mera Dürbün hayat verme kendine,
kendisine
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T L A P O T S A K Z
I Ç M E E A T Ü N E K O
R A R K V R L I N A T
A I K T E M I Z L I K
P R I U D C F R A K A A
I A U U L U F E U Z Y L
S B R C N L S R B L M
S A L A M L A M A K
N C E L U I N R Ç Ç U
U Ç U K L A K A P A N
M N A N O D K A T R O
D E Y I B O L L U K O D

 ACUN
 ACUR
 AÇALYA
 AKAR
 AKİM
 ALMA
 AYLA
 AZRAİL
 BARIŞÇI
 BAŞÇI
 BİYE
 BOLLUK
 BUUT
 CEVAP
 CURA
 DEYİ
 DONANIM

 DONUK
 EKOL
 ERİL
 ETKİ
 FRAK
 IÇME
 INAT
 KAÇA
 KAST
 KEFE
 KLAN

 KUŞÇU
 KUŞLUK
 LAKAP

 LAKTOZ
 MAÇA
 MİKA
 NATO

 OLUMLU
 ORTAK

 PERİ
 RUBA

 SAĞLAMLAŞMAK
 SAİK
 SARP

 SİPARİŞ
 STOP

 SÜREDURAN
 ŞARK
 ŞIRA

 TEKE
 TEMİZLİK

 TOPALTI
 TÜNEK
 ULUFE

S T A N B U L N

3 HARFLİ
 AHU
 ÂLÂ
 EBE
 EĞE

4 HARFLİ
 AFAK
 AKUT
 ANAL
 ANOT
 ÂYAN
 DAVA
 HAYÂ
 İLMİ
 KATİ

 LOÇA
 NAAT
 NAŞİ
 NOEL
 RODA
 ŞUUR
 YA DA

5 HARFLİ
 BÖLGE
 DİMAĞ
 HALEN
 KÂFUR
 KESER
 MERET
 USSAL

 YÂRAN

6 HARFLİ
 DİSPEÇ

 FAKTÖR
 HEYULA

 İLİNEK
 KASTEN

 KRİTİK
 TARALI

10 HARFLİ
 DERİNBİLGİ
 İSTANBULİN

 NARKOZİTÖR
 YAKINSAMAK

Soldan Sağa:
1. Güç, kuvvet. - On iki düzine. 2. Bir ülke adı. - Kur’an-ı 
Kerim’in 24.suresi. 3. Eşlemesi bozulmuş olan. 4. Padi-
şahların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydir-
dikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış ka�an. 5. 
Pes. - Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkut-
mak amacıyla bir araya gelmiş topluluk. 6. Tir. - Bir mad-
denin diğer bir maddenin içine alınması, absorbsiyon. 
7. Madenî paralara vurulan damga. - Amma. 8. Toprak 
Mahsulleri Ofisi. - İçgüdü, seziş. 9. Ödenti. - Yaşa.

Yukarıdan Aşağıya:
1. “Güneşin Sofrasında - Nazım ... Brecht” (Genco 
Erkal’ın 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını bir 
araya getirdiği oyun). - Bir yere gelen veya bir yerden 
gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. 2. Diş tabibi. 
3. Şeytan. - Şifre. 4. Hercai. 5. Yunan alfabesinin üçüncü 
harfi. - Yiğit. 6. Kasap. 7. Fransa’da 30,59 gr, İngiltere’de 
28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi. - Satıcı, 
tezgâhtar (Macarca). 8. Görev, yetki vb.ni kötüye kullan-
ma. 9. Piyasaya mal sürülmesi. - Belirti, iz, ipucu.
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4 6 5
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5 3 9

7 8 6
1 6 4 7 2
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3 2 4 1
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8 6 1 4
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6 3 5
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3 7 8 4
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3 7
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9 4 5
2 1 7

1 7 5 8

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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2014
senesİnde
“Mucize” ismine sahip
şarkıyla müzik dünyasına adım atan Dr. Asil
Mucize, söz ve müziği Sezen Aksu imzalı olan
“Tükeneceğiz” adlı teklisini AMP Prodüksiyon
etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Sezen Ak-
su’nun ücretsiz olarak verdiği “Tükeneceğiz” adlı
şarkıyla ilgili Asil Mucize, elde edilen tüm gelirle-
rin pandemi başlangıcından bu zamana kadar fe-
dakarca hizmet vermeye devam eden sağlık
çalışanlarının çocuklarının eğitimi için kullanıla-
cağını ifade etti. Sektörde geçmiş olan yedi sene-

lik zaman zarfında
bir çok şarkı ve albüme im-

zasını atan Asil Mucize, sanatçı kimli-
ğinin yanı sıra doktorluk mesleğini de çok büyük
bir özveriyle sürdürmektedir. Asil Mucize’nin
kendisine özgü yorumu ile yeniden güncellenmiş
olan '‘Tükeneceğiz’' adlı single çalışmasının dü-
zenlemesinde Hatem Tutkuş ile Mustafa Ara-
poğlu’nun, Mix-Mastering'inde de Emre Kıral
imzası yer alıyor. Asil Mucize'nin yeniden yorum-
ladığı şarkının klibi ise Buğra Karaçam yönet-
menliğinde covid-19 tedbirlerine uygun bir
şekilde çekildi.

Y aşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Film Tasa-
rımı Bölümü Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun
senaryosunu yazıp yönettiği Boğulmanın Adabı isimli

kısa filmi, uluslararası ve ulusal çok sayıda festivale kabul
edildi. Filmiyle festival yolculuğuna başlamadan önce Cannes
Film Festivali'nin Kısa Film Köşesi bölümüne de kabul edilen
Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu, burada sektör profesyo-
nellerinin görüşleri eşliğinde atölyelere katılıp, filmin festival
stratejisini oluşturdu. Filmiyle 3 ödül kazanan Sertaç Ko-
yuncu, gördüğü bir rüyadan etkilenerek senaryosunu kaleme
aldığı 30 katlı bir apartmanın asansöründe geçen filminin
özetini ise “Bir sabah 30 katlı bir apartmandaki yedi apart-
man sakini, farklı sebeplerle dört kişilik tek bir asansöre dolu-
şur. Apartman yöneticisi hakkında şikayetlerde bulundukları
sırada asansör arızalanır. Kabindeki tansiyon giderek yüksele-
cektir" diyerek anlattı.

Çok önemli ödüller aldı

Uluslararası prömiyerini Amerika Birleşik Devlet-
leri Alexandria'da gerçekleştirilen film, top-
lam bir yıllık süreçte Fransa'dan İtalya'ya,
Belçika'dan İspanya'ya kadar 10 farklı
ülkenin önemli film festivallerinde
resmi uluslararası seçkilere
kabul edildi. Film, toplam 16
festivalde yer alırken bun-
lardan 5'inde en iyi ulus-
lararası film dahil
olmak üzere pek çok
ödüle aday göste-
rildi. Boğulmanın
Adabı, geçen
yılki Fantazya
ve Bilimkurgu
Sanatları
Derneği'nin
Giovanni
Scogna-
millo anı-
sına
düzenle-
diği 7.
Gio
Ödülleri
kapsa-
mında
Kısa
Film Ba-
şarı Ödü-
lü'ne layık
görüldü.
Kısa film,
son olarak
120 ülkeden
3 bin 304 fil-
min başvur-
duğu 7.
Uluslararası
Uşak Kısa Film
Festivali'nde Ulusal
Kısa Film Yarışması
kapsamında 8 dalda
ödüle aday gösterilirken
bunlardan En İyi Ses ve En
İyi Görsel Efekt ödüllerinin
sahibi olmayı başardı. DHA

KÜLTÜR SANAT
PERŞEMBE 4 MART 2021

B ornova'da İzmir Körfezi'ni seyre
daldığımız evin balkonunda oturu-
yoruz. İzmir'in arabesk radyo ka-

nallarından İmbat Fm açık... Üniversite
yıllarındaki ev arkadaşımın favori radyo
kanalı. Daima acı daima keder daima
mutsuzluk...

Çok sevip de sevilmemenin çok isteyip
de sahip olamamanın bedeli bu oluyor
gibi. Heyhat henüz öğle vakti olmasına

rağmen tombul efes şişelerini içiyor, 
dertleşiyoruz. Radyodan adını bilmediğim
birçok isyankar ve umutsuz nidalar 
atan insanların sesleri geliyor. Her biri
için hayat yaşamak ağrısı demek.

Üçüncü biralarımızı içerken radyodan
Müslüm Gürses'in sesi yükseldi;

"Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep üzülmeye mecbur muyum?
İtirazıııımm vaaarrr..."
Öyle bir anda geldi ki bu şarkı; 

bizim kederlerimizin, isyanımızın ve 
hayata karşı aldığımız mağlubiyetlerin

milli marşı oldu. Ev arka-
daşım ve ben hep bir ağızdan eşlik
ettik.

Geçmiş hezeyanlarımıza, kalbimizi kı-
ranlara, kaybettiklerimize ve çok isteyip
de elde edemediklerimize, pişmanlıkları-

mıza içtik ve söyledik.
Bir balkon, bir masa ve iki üniversite

öğrencisinin gençlik hezeyanlarına mana
veren sesi ve sözleriyle masamıza ortak
olmuştu Müslüm Gürses.

İyi ya yıllar geçti, seneler geçti. 
daima aklımızda kaldı Müslüm Gürses.
rahmetlinin bu dramatik anıları bir 
yana; söylediği, yorumladığı çok güzel
alevi deyişleri de vardır. Ve hatta 
"yakarsa dünyayı garipler yakar" şeklin-
deki bir yanıyla sovyetik tavrını da unut-
mamak gerek. Orhan Gencebay, Ferdi

Tayfur beri ki zamanlardan Cengiz Kur-
toğlu gibi "isyanın sesi" olan arabesk
müzik erbapları birer birer el öpmek, etek
öpmek için sıraya girerken;

Müslüm Gürses hiç boyun bükmedi hiç
boyun eğmedi.

Ve o yüzden "Müslüm baba" olmayı çok
hak etti, çok hak ediyor...

Son söz olarak da unutmayın;
Müslüm baba, birilerinin pop caz dinle-

yip kendinden geçtiği allı morlu ışıklara
sahip mekanların mutfağında şarkıları
çalan adamdır...

Müslüm baba
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RUYASI CEKTIGI
FILME ILHAM OLDU
Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Araştırma
Görevlisi Sertaç Koyuncu'nun "Boğulmanın Adabı"
isimli kısa filmi, 16 festivale kabul edilip 5'inde ise
en iyi uluslararası film dahil olmak üzere 
pek çok ödüle aday gösterildi

Bize bir
katil lazım!
Fransa’da son altı yıldır iki dilde
kapalı gişe oynayan “Il Nous Faut
Un Coupable” oyunun yazarı
Atilla Ate Athenrio tarafından
romanlaştırılan “Bize Bir Katil
Lazım”, Dark İstanbul
Yayınları’ndan çıktı

"Oysa uyarmıştı tanrı; dayana-
mazsın!" Dört tarafını aynalarla
çevirmiş insan. Her yerde ve

herkeste kendini görmek istiyor. Üstelik ken-
dinden bile nefret ederken… Öldürecek ve öl-

dürdüğünü katil ilan edecek kadar da
acımasız… Hepiniz katilsiniz! Hem katil hem de

yalancı… Hatırlamaya çalışın, En son kimi öl-
dürmüştünüz? Şu andan itibaren, her düşünceniz

size karşı suç teşkil edebilir! Bir bilet lütfen!

Atilla Ate Athenrio kimdir?

Cinayet konulu tiyatro ve kitap yazmaktan başka, şiirler
yazıyor. Kim olduğunu sorduğunuzda, “Paris’e yolunuz dü-

şerse kırmızı şarap tadında sohbet ederek kendimi anlatı-
rım,” der. Kediler ve şarap... Bir de gitarı vardır yanından

ayırmadığı. Her ne kadar sade vatandaş olduğunu söylese de
normal biri olduğu söylenemez. Bir dönem internet üzerinde
büyük ilgi gören “Türk malı vindovz” komdi sitesinin yaratıcısıdır.

Yayınevinin notu

Fransa’da başta Paris olmak üzere, son altı yıldır iki dilde ka-
palı gişe oynayan eser, umulmadık bir sonla bitiyor. Afişinde
“Tek gösterimlik, ilk ve son defa” yazan oyunu izleyenlerin,
gösterimin yeniden sahnelenmesi için sabırsızlıkla bekle-
melerinin nedenini, yazarın birkaç katmanı birleştirerek
anlattığı romanda göreceksiniz. IF (Institut Français) hi-
mayesinde Fransız Kültür salonlarında Türkiye turnesi
için hazırlık yapan oyun, Fransa’daki gösterimlerinde iz-
leyenleri şaşırtıyor. Oyun bittiği halde seyircinin koltuk-
larında kıpırdamadan bir süre beklemesi, hikâyenin ne
derece etkili olduğunun göstergesidir. Bu kitapta kendi-
nizi cinayet mahallinde göreceksiniz.

Yeni reklam
yüzü Levent
Sülün oldu

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ünlü şovmen Meh-
met Ali Erbil'le özdeşleşmiş durumdaki dondurucu markasının yeni

reklam yüzü kesinleşti. En son EDHO adlı
dizide rol alan ünlü oyuncu Levent

Sülün ile anlaşma sağlandı. Ünlü şov-
menlerden biri olan Mehmet Ali Erbil'le

özdeşleşmiş haldeki dondurucu mar-
kası seneler sonra bir ilke imzasını ata-
rak yeni bir yüzle anlaşma yaptı. En
son ünlü oyunculardan Oktay Kaynar-
ca'nın başrolünde yer aldığı Eşkıya
Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide
rol almış olan başarılı oyunculardan Le-
vent Sülün dondurucu markasının yeni
reklam yüzü oldu. Gazetecilerden Bir-
sen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre
Mehmet Ali Erbil'le özdeşleşmiş olan
marka seneler sonrasında ünlü tiyat-
rocu ve seslendirmen Levent Sü-
lün'le anlaşma yaptı. Firmanın yeni
reklam fimlerinin çekimleri
de 6 Mart tarihinde
Enes Erkan'ın yö-
netmenliğiyle
gerçekleşmiş
olacak.

Sosyal tesisler
yeniden açılıyor

İstanbul’un gastronomi markaları İBB Sosyal Tesisleri ve BELTUR, üç ayı aşan sürenin ardından
yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tüm restoran ve kafelerini kontrollü normalleşmeye

göre düzenleyen seçkin lezzetlerin iki adresi, ara verdikleri hizmetlerine yeniden başlıyor
İstanbullulara kali-
teli hizmet ve seçkin lez-
zetler sunan İstanbul

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal
Tesisleri ve BELTUR, yeniden misa-
firlerini ağırlamaya başlıyor. Covid-
19’la mücadele kapsamında Kasım
2020’den beri tüm lokanta, restoran
ve kafeler gibi müşteri kabul edeme-
yen kentin iki yeme içme adresi, sal-
gına dair tüm önlemleri alarak
yeniden hizmet vermeye devam edi-
yor. İBB Sosyal Tesisleri 5 Mart

Cuma günü İstanbulluyla buluşmak
için hazırlıklarını yaparken, BEL-
TUR’un hazırlıkları tamamlanan
kafe ve restoranları birer birer
açılıyor.

Önceliğimiz sağlık

İBB iştiraki BELTUR, “önce sağlık”
ilkesiyle tüm tedbirleri alarak kade-
meli ve kontrollü bir şekilde yeniden
İstanbullularla buluşuyor. En sağlık
bir şekilde İstanbulluları ağırlamaya
hazırlandıklarını söyleyen BELTUR

Genel Müdürü Cenk Akın, toplum
sağlığı için alınan tedbirleri titizlikle
uygulayacaklarını belirtti. Tüm şu-
belerde HES kodu uygulaması ile
misafir kabul edileceğini anımsatan
Akın, “Önceliğimiz sağlık. Amacı-
mız tüm tedbirleri alarak kontrollü
ve hızlı bir şekilde açılmak. Şubeleri-
mizin dezenfekte işlemlerine belirli
aralıklarla devam ediyoruz. Tüm ça-
lışanlarımızı sağlık durumunu takip
ediyor, onları sağlık kontrolünden
geçiriyoruz” dedi.

Her yerde biz varız
Şubeler dışında on ‘Gezgin Lezzet-
ler’ karavanının İstanbulluya hizmet
vereceğini belirten Akın, “İstanbullu-
nun başını çevirdiği her yerde olaca-
ğız. BELTUR uygun fiyata kaliteli
ürünü İstanbullunun yanına kadar
götürecek. COVID-19 pandemisi
kapsamında alınan tedbirlerin, şube-
lerde olduğu gibi, Gezgin Lezzetler
karavanlarında titizlikle uygulana-
cak” diye konuştu. 
MÜGE YÜCETÜRK

İBB iştiraki BELTUR, 
“önce sağlık” ilkesiyle tüm 

tedbirleri alarak kademeli ve 
kontrollü bir şekilde yeniden 

İstanbullularla buluşuyor. En sağlık 
bir şekilde İstanbulluları ağırlamaya

hazırlandıklarını söyleyen BELTUR 
Genel Müdürü Cenk Akın, toplum 

sağlığı için alınan tedbirleri 
titizlikle uygulayacaklarını 

belirtti. 
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MiSLi.cOM 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampi-
yonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyes-
por'a Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim
Albayrak'tan destek geldi. Abdurrahim Albay-
rak, Nazilli Belediyespor formasıyla poz vere-

rek şampiyonluk yolunda başarı diledi. Ko-
nuyla ilgili Nazilli Belediyespor'dan yapılan
açıklamada, "Teşekkür ederiz Sayın Abdurra-
him Albayrak. 2020-2021 Sezonu'nu şampi-
yonluk ile taçlandırmak için çıkmış

olduğumuz bu yolda bizlere desteğini ve ba-
şarı dileklerini ileten ülkemizin en büyük ku-
lüplerinden Galatasaray Spor Kulübü 2'nci
Başkanı Abdurrahim Albayrak'a teşekkürü
borç biliriz" ifadelerini yer verildi. 

SPOR Toto Süper Lig'de Medipol Ba-
şakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gali-
biyetleriyle şaha kalkan Göztepe'de
devre arasında büyük umutlarla Fraport
TAV Antalyaspor'dan transfer edilen
Adis Jahovic, şu ana kadar beklenen
patlamayı yapamadı. Göztepe'ye 2 yıl
sonra geri dönen Makedon futbolcu, 5
maçta görev yapıp gol ya da asist ürete-
medi. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep
FK maçlarında oyuna sonradan dahil
olan, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasım-
paşa müsabakalarında ise 11'de sahaya
çıkan 33 yaşındaki futbolcu toplam 288
dakika sahada kaldı. Göztepe'ye ilk ola-
rak 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'dey-
ken gelen Jahovic, ilk senesinde 33 maça
çıkıp 21 gol attı. Göztepe ile Play-Off
şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yük-
selen Jahovic, ertesi sezon da formun-
dan bir şey kaybetmedi. Sarı-kırmızılı
formayla Süper Lig'de 18 karşılaşmada
14 gol atan Jahovic, ara transfer döne-
minde sürpriz bir şekilde İttifak Holding
Konyaspor'a satıldı. Göztepe'den ayrı
kaldığı dönemlerde Konyaspor'un yanı
sıra Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor
formalarını terleten tecrübeli futbolcu
bu sezonun devre arasında yuvasına
döndü. Ancak şu ana kadar gol atama-
yan ve fiziksel olarak da hazır bir gö-
rüntü ortaya koyamayan Jahovic'in bir
an önce toparlanmasını bekleyen teknik
ekibin, oyuncuyla yakından ilgilendiği
bildirildi.

ALBAYRAK'TAN ANLAMLI DESTEK

SP  R

kocadın
Jahovic!

MiLLi badmintoncu Neslihan Yiğit ve
Aliye Demirbağ, 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları Kota Puan Müsabakaları kap-
samında İsviçre’nin Basel kentine yapıla-
cak olan YONEX Swiss Open 2021
Badminton Turnuvasına katılacak. Milli
badmintoncular bugün hava yoluyla İs-
viçre’ye hareket etti. Türkiye Badminton
Federasyonu Başkanı Murat Özmekik,
sporculara başarılar dileyerek, "2020
Tokyo Olimpiyat Oyunlarında tek bayan-
larda kota alan sporcumuz Neslihan Yi-
ğit'in İsviçre’deki puan turnuvasında
Dünya sıralamasında yerini daha üst sı-
ralara taşıyacağına inanıyorum. Tek ba-
yanlarda diğer sporcumuz Aliye
Demirbağ da kota almasına rağmen kota
sistemi gereği tek sporcumuz olimpiyat-
lara gidebilecek. Bizlere bu imkânı veren
başta Gençlik ve Spor Bakanımız Meh-
met Muharrem Kasapoğlu’na, Spor

Genel Müdürümüz
Mehmet Baykan'a
ve Spor Toto Teşki-
lat Başkanı Bünya-
min Bozgeyik'e
teşekkür ediyorum.
Sporcularımıza da
eleme müsabaka-
sında başarılar dili-
yorum" ifadelerini 
kullandı. 

Badmintoncular
şimdiden yolcu

S por Toto Süper Lig'in 9'uncu
haftasında Fraport TAV An-
talyaspor'un başına geçen tec-

rübeli teknik adam Ersun Yanal, lig
kariyerinde 500'üncü maçına, şam-
piyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşı-
sında çıkacak. Ersun Yanal, Samet
Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalım-
bay, Yılmaz Vural ve Aykut Koca-
man'dan sonra bu başarıya ulaşan
6'ncı teknik direktör olacak. Teknik
direktör Yanal, çalıştırdığı takımlarla

toplamda 609 maça çıktı. Bu müca-
delelerde 273 galibiyet, 151 beraber-
lik ve 185 yenilgi elde etti. Ersun
Yanal, ligde Denizlispor, MKE An-
karagücü, Gençlerbirliği, Manisas-
por, Eskişehirspor, Trabzonspor,
Fenerbahçe ve Antalyaspor olmak
üzere 8 takımı çalıştırdı. Yanal, ay-
rıca Türkiye A Milli takımın başında
da 9 maça çıkarken 4 galibiyet, 4 be-
raberlik ve 1 yenilgi aldı. Başarılı
teknik adam, Süper Lig'de ise 499

maça çıktı. Yanal'ın takımları bu
mücadelelerde 213 galibiyet, 131
beraberlik ve 155 yenilgi elde etti.

En çok Trabzonspor'da kaldı

Ersun Yanal, 3 kez Trabzonspor'un
başında teknik adam olarak bulu-
nurken, 148 maçta 67 galibiyet, 36
beraberlik ve 45 yenilgi aldı. 2 kez
Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, 96
maçta 51 galibiyet, 21 beraberlik ve
24 yenilgi alırken, kariyerindeki tek

şampiyonluğu da sarı lacivertli ta-
kımla elde etti. Yanal, Fenerbahçe ile
2013-2014 sezonunda Süper Lig
şampiyonu oldu. Yanal'ın şampiyon
olan takımı 34 maçta 23 galibiyet, 5
beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan
ayrıldı.

Antalyaspor'la 22'inci maç

Ligin 9'uncu haftasında Fraport
TAV Antalyaspor'un teknik direk-
törü olarak görev alan Ersun Yanal,

takımın başında toplam 22 maça
çıktı. Akdeniz ekibi Ersun Yanal ile
ligde 18 maçta 5 galibiyet, 10 bera-
berlik ve 3 yenilgi alarak toplam 25
puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı
beyazlı takım başarılı çalıştırıcı ile
oynadığı 4 Türkiye Kupası maçının
tamamını kazandı. Tecrübeli teknik
adam, lig kariyerinde 500'üncü ma-
çına şampiyonluk yaşadığı Fener-
bahçe karşısında çıkarak, bunu
başaran 6'ncı teknik direktör olacak.

Antalyaspor'un 59
yaşındaki teknik direktörü

Ersun Yanal, Süper Lig
tarihindeki 500'üncü
maçına şampiyonluk
yaşadığı Fenerbahçe

karşısında çıkacak. 
Tecrübeli çalıştırıcı, teknik

adam olarak çıktığı 
499 maçta 213 galibiyet,

131 beraberlik ve 155
mağlubiyet aldı. Yanal,
2013-2014 sezonunda

Fenerbahçe ile tek
lig şampiyonluğunu 

elde etti

FenerBahce macı
500’uncu 

Tek hedef
Süper Lig
Şu an için 53 puanlı lider Giresunspor ve 50 pu-
anlı zirve takipçisi Yılport Samsunspor'un ilk 2
için avantajlı olduğunu ancak kalan 10 haftalık
periyotta zirve yarışı veren takımların birbirleriyle
karşılaşacağını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Biz ilk
etapta Play-Off'u garantilemek istiyoruz ancak 2-
3 hafta sonra ilk 2'ye de yanaşabiliriz" diye ko-
nuştu. Ligde iyi bir gidişatları olduğunu söyleyen
deneyimli teknik adam, "Süper Lig için büyük bir
rekabet söz konusu. Her takım çıkış yakalayabilir.
Herkes birbirleriyle oynayacak. Biz bu durumu
kendi lehimize çevirmek istiyoruz. Her maça ka-
zanmak için çıkıyoruz. İstikrarlı gidişimizi devam
ettirmemiz gerekiyor" dedi. Teknik patron Hüseyin
Eroğlu, kırmızı-lacivertli takımda stoperler Sinan
ve Yusuf Yalçın ile kaleci Mertcan'ın tedavilerinin

sürdüğünü, sağ kanat ahmet İlhan'ın ise sarı kart
cezalısı durumunda olduğunu sözlerine
ekledi.Şenol Güneş'e ziyaretaltınordu Teknik Di-
rektörü Hüseyin Eroğlu, a Milli Takım Teknik Di-
rektörü Şenol Güneş'i ziyaret etti. Türkiye Futbol
Federasyonu'nun 4'üncü Levent'te bulunan bina-
sında gerçekleşen ziyarette iki teknik adam Genç
Milli Takımlar, altınordulu futbolcuların gelişimi,
Türk, avrupa ve dünya futbolunun mevcut du-
rumu hakkında fikir alışverişinde bulundular. Hü-
seyin Eroğlu, Şenol Güneş'i İzmir'de oynanacak
ilk altınordu maçına davet edip, kendisine üze-
rinde isminin yazılı olduğu 1 numaralı altınordu
forması hediye etti. Güneş de günün anısına
Eroğlu'na a Milli Takım forması verdi.
DHa
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Bu uclu 
cok guclu
Spor Toto 1. Lig’de son olarak Akhisarspor galibiyetiyle 
birlikte moral bulan ve 3 puanı, 3 gol ile alan Bursaspor’da,
hücum yükünü altyapıdan yetişen 3 oyuncu sırtlıyor

Ligde 38 gole ulaşan Bursaspor’da, alt-
yapıdan yetişen genç oyuncuların per-
formansları göze çarpıyor. Gol yollarına
doğrudan etki eden isimler Batuhan Kör,
Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan,
attıkları 6’şar gol ile birlikte bu noktada
başı çekiyor. Aynı zamanda bu 3
oyuncu, kariyerlerinin de skora katkı ba-
zında en iyi sürecini geçiriyor. Son olarak
oynanan Akhisarspor karşılaşmasında
da rakip fileleri havalandıran Emirhan
Aydoğan, ortaya koyduğu mücadelede
kilit isimlerinden biri konumunda. Golle-
rinin yanı sıra 2 de asisti bulunan 23 ya-
şındaki oyuncu, orta alanda da
üstlendiği rol ile teknik heyeti memnun
etti. Bu sezon öncesinde Bursaspor’da
28 maça çıkan Aydoğan, 2 kez gol se-
vinci yaşayabilmişti. Bursaspor’da, Ali
Akman ayrılığının ardından santrfor

mevkiinde de arayışa geçildi. Batuhan
Kör bu mevkiide boy gösterirken, bir ön-
ceki Menemenspor maçında ise Burak
Kapacak ileri uçta yer aldı. Akhisarspor
karşısında da genç santrfor Berat Altın-
diş, en ileri uçta görev alırken; Bursas-
por, bu süreçte özellikle orta alan
oyuncularından gol katkısı aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet, 
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Alanyaspor 3 puan istiyor
Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okul-
ları Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da
oynanacak maçta İzmir temsilcisi Gözte-
pe'yi ağırlayacak. Maçta hakem Tugay
Kaan Numanoğlu görev yapacak. Son 3
haftada yalnızca 1 puan alabilen Ayte-
miz Alanyaspor, bu kez kayıp yaşamak
istemiyor. Göztepe maçına mutlak 3
puan parolasıyla hazırlanan turuncu-ye-
şilliler, ligin ilk yarısında İzmir'de mey-
dana gelen deprem nedeniyle ertelenen
ve daha sonra oynanan maçta Göztepe
karşısında sezonun ilk mağlubiyetini al-
mıştı. Rakibine deplasmanda 1-0 mağ-
lup olan Akdeniz temsilcisi, bu kez
evinde kazanmak istiyor. Aytemiz Alan-
yaspor son haftalardaki puan kayıpları-
nın ardından 42 puanla 7'nci sırada yer
alırken, son 3 maçta 9 puan toplayan
Göztepe ise 35 puanla 9'uncu sırada bu-
lunuyor.

2'inci galibiyet peşinde

Bugüne kadar iki ekip Süper Lig'de 7 kez
karşı karşıya gelirken, bu maçların 3'ünü
Göztepe, 1'ini Alanyaspor kazandı. 3
maçta ise takımlar birbirine üstünlük
sağlayamadı. Alanyaspor, Göztepe'ye
karşı tek galibiyetini 2018-2019 sezo-

nunda evinde oynadığı maçta 1-0'lık
skorla aldı. İki takım arasında bugüne
dek oynanan 7 maçta Alanyaspor rakip
fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde
12 gol gördü.

Salih ve Babacar yok

Göztepe maçı hazırlıklarını bugün ta-
mamlayacak Akdeniz temsilcisinde, genç
kaleci Ahmet Çağrı Güney U19 Milli
Takım kampında bulunduğu, Salih Uçan

sarı kart cezalısı ve Babacar ise sakat ol-
duğu için kadroda yer almıyor. Hafif sa-
katlığı bulunan Caulker'ın durumu ise
maç günü netlik kazanacak. Öte yandan,
Alanyaspor'da Efecan Karaca, François
Moubandje, Adam Bareiro ve Berkan
Kutlu da sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu oyunculardan biri yarınki maçta sarı
kart görmesi durumunda haftaya oyna-
nacak Trabzonspor deplasmanında
forma giyemeyecek. 
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Siyah beyazlılar 29'uncu haftadan itibaren
fikstür açısından oldukça zorlu bir serinin
içine girecek ve buna karşın maçların önemli
bir kısmını İstanbul'da oynayacak. Cumartesi
günü 29'uncu haftada sahasında Gaziantep
FK'yı ağırlayacak olan siyah beyazlılar, sonra-
sında 3 İstanbul takımıyla oynayacak. Bu
maçlar 30'uncu haftada deplasmanda Medi-
pol Başakşehir, 31'inci haftada kendi saha-
sında Fenerbahçe, 32'nci haftada
deplasmanda Kasımpaşa ile olacak. Beşiktaş
5 maçlık İstanbul serisini 33'uncu haftada Vo-
dafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor maçıyla
tamamlayacak. Siyah beyazlılar ligin ilk dev-
resinde bu 5 maçlık seriden 9 puan çıkarmıştı.
Beşiktaş ayrıca bu fikstür içinde, yine İstanbul
takımı olan Başakşehir ile Ziraat Türkiye Ku-
pası'nda da yarı final mücadelesine çıkacak.

S iyah beyazlılar, etkisiz oldukları
maçlardan birini oynamış gibi
görünse de, karşılaşma boyunca

üstün ve topa sahip olan taraftı. Yeni
Malatyaspor'un agresif savunması kar-
şısında ilk yarıda pozisyona giremeyen
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci ya-
rıda Atiba'nın golüyle mücadeleden 1-0
galip ayrıldı ve hanesine 3 puan daha
yazdırarak 1 maç eksikle 57 puana
ulaştı. Karşılaşmanın 59'uncu dakika-
sında galibiyeti getiren golü atan Atiba,
adeta yıllara meydan okumaya devam
ediyor. Beşiktaş'ta 8'inci sezonunu geçi-
ren Kanadalı futbolcu, geçen sezon 6
gol 6 asistle 7 sezonun en parlak döne-
mini yaşamıştı. Bu sezon da benzer bir
istatistiğe yaklaşan Atiba, 28'inci hafta

itibariyle 4 gol 5 asistlik performansla
oldukça iyi bir grafik yakaladı. Üç hafta
önce 1-0 kazanılan Konyaspor maçında
tek golün asistini yapan Atiba, dün
akşam da 1-0 kazanılan Malatyaspor
maçının tek golünü atarak 6 puana
doğrudan katkı yapmış oldu.

Ersin ve Utku kaleyi kapattı

Beşiktaş, futbolun yazılı olmayan belki
de en başta gelen kuralı olan 'atanı ve
tutanı iyi olacak' kuralını bu sezon ba-
şarıyla uygulayarak zirve yarışını sürdü-
rüyor. Siyah beyazlıların iki forveti
Aboubakar ve Larin 13'erden 26 gol
atarken, 7 de asist yaptı. Aynı şekilde
hücumda oynayan Ghezzal'ın da 10
asist ve 1 golü bulunuyor. Bu üçlü

dursa bile Vida, Atiba, Ljajic, Oğuzhan
gibi oyuncular devreye girerek galibiyeti
getirecek golleri atıyor. Hücum hattının
bu kadar iyi olduğu siyah beyazlılarda
kalecilerin performansı da oldukça iyi
ve taraftara güven verecek şekilde ilerli-
yor. Teknik direktör Sergen Yalçın 'iki-
sine de çok güveniyorum' diyerek başka
kaleci aldırmadığı sezonda, Ersin ve
Utku üzerlerine düşeni fazlasıyla yapı-
yor. Son dört maçtır kaleyi gole kapatan
bu ikili, maçların dönüm noktaları sayı-
labilecek pozisyonlarda yaptıkları kur-
tarışlarla Sergen Yalçın'ın güvenini boşa
çıkarmıyor. Rakiplerine göre daha az
pozisyon veren Beşiktaş'ta kaleciler
kadar defans hattının yüksek formu da
son dört haftada dikkat çekiyor.
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Atletizmde büyük
bAşArı gEldİ
Mersin Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde yapılan
20'nci Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası'nda
müsabakalar sonunda Ali Peker gülle atmada
U18 Avrupa barajını, Hira Öztoprak çekiç at-
mada U18 Avrupa barajını, Selma Davulcu cirit
atmada U20 Avrupa barajını, Münevver Hancı
cirit atmada U23 Avrupa barajını, Nuh Polat
gülle atmada U20 Avrupa barajını,
Savaş parlak gülle atmada U20 Av-
rupa barajını, Melih Gökalp gülle
atmada U20 Avrupa barajını, Ba-
tuhan Hızal çekiç atmada  U23 Av-
rupa barajını, Selma Davulcu cirit
atmada U20  Dünya barajını, Nuh
Polat gülle atmada U20 Dünya ba-
rajını, Savaş parlak gülle atmada
U20 Dünya barajını, Melih Gökalp
gülle atmada U20 Dünya barajını
geçti. World Athletics değerlendirme
tablosuna göre yapılan sıralamada
çekiç atıcılar Özkan Baltacı ve
Tuğçe Şahutoğlu ilk sırayı
alan isimler oldular. Yarış-
maların ardından değer-
lendirmede ilk sekiz
sıradaki atletlere para
ödülleri verildi. TAF Baş-
kanı Fatih Çintimar, iki gün
süren yarışmalarda açık saha se-
zonunun ilk müsabakasını yaptıkla-
rını vurgularken, henüz sezon başı
olmasına rağmen atılan iyi dereceler-
den memnun olduğunu söyledi.

Emin Öncel birinci oldu

Kadınlarda Tuğçe Şahutoğlu,
68.27 ile çekiç atmayı kazanırken
1065 puanla ilk sırayı aldı. Ci-
ritte ise Münevver Hancı,

59.16'lik performansıyla hem tüm zamanlarda
Eda Tuğsuz'un ardından ikinci sıraya yerleşti,
hem de günü genel sıralamada ikincilikte ta-
mamladı. Kadınlar sıralamasında üçüncülüğü
ilk gün 59.15'lik disk atma U20 rekoru kıran
Özlem Becerek aldı. Erkeklerde ise çekiç atma-

nın yıldızları Özkan Baltacı ve Eşref Apak,
müthiş mücadele sonunda aynı puanı yaptı-

lar. Baltacı 76.54, Apak ise 76.53 atarken,
iki atlet de 1141 puan elde etti. Ancak sı-

ralamada bir santim yukarıda olan
Baltacı, birincilik ödülünü aldı. Er-

kekler genel kürsüde üçüncülük,
79.43'lük cirit derecesiyle

Emin Öncel'in oldu. Öte
yandan kupa kapsa-

mındaki U18 Atma-
lar Ligi'nde ilk

kademe so-
nunda er-
keklerde ve
kadın-
larda
ENKA
Spor ilk
sırada
yer aldı.
DHA

Mersin'de merhum il atletizm temsilcisi adına 20'nci kez düzenlenen
Seyfi Alanya Kış Atmalar Şampiyonası'nda gençlerden büyük başarı
geldi. 12 sporcu uluslararası turnuvalara katılma barajını geçti

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Son 3 haftada 1 puan alabilen Akdeniz temsilcisi, evindeki maçtan galip ayrılmak istiyor

Sakarya'da babasının teşvikiyle adım attığı boksta kısa
sürede Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan
milli sporcu Ece Asude Ediz, önündeki son engel olan
seçmeleri de geçerek dünya şampiyonluğu hedefine
emin adımlarla ilerliyor. Babasının gittiği boks kur-
sunda 4 yıl önce ilk kez eldiven giyen, antrenmanların-

daki sürekliliği ve azmi sayesinde 3 ay arayla "yıldız-
lar" kategorisinde Türkiye ve Avrupa'da altın madalya
kazanan milli boksör Ece, salgına rağmen çalışmala-
rını sürdürerek Kastamonu'da yapılan dünya şampi-
yonası seçmelerini başarıyla geçti. Antrenörü
Muhammet Ali Keskin gözetiminde haftanın 6 günü

çift idman yaparak ter döken Adapazarı Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ece, 10-25 Ni-
san'da Polonya'da gerçekleştirilecek Genç Kadınlar
Dünya Şampiyonası'na altın madalya parolasıyla çık-
mak için gün sayıyor. Milli sporcu Ece Asude Ediz,
salgın sürecinde zorlu bir antrenman dönemi geçirdi-
ğini fakat sabah akşam çift idmanla çalışmalarını sür-
dürdüğünü anlattı. Bu süreçte çeşitli illere giderek
idman gerçekleştirdiğini aktaran Ece, Kastamonu'da

gerçekleşen dünya şampiyonası seçmelerine kazanma
parolasıyla gittiğini, zorlu bir maçın ardından bunu
başardığını dile getirdi. "Hedefim kesinlikle dünya
şampiyonu olmak, onun ötesi yok, şampiyonluğa gö-
zümü diktim, olacağım." diyen Ece, kadınlara boks
sporunu yapmalarını tavsiye etti. Antrenör Muham-
med Ali Keskin de boks sporuna 2017 yılında başla-
yan Ece'nin antrenmanlarını hiç aksatmadığı için kısa
zamanda çalışmalarının meyvesini aldığını söyledi.

Ece hedefe doğru ilerliyor



4 MART 2021 PERŞEMBE www.gazetedamga.com.tr 

ÖMER FARUK ARPACIK

16 Şubat akşamı canlı yayınlanan
programda Başkan Türkmen,
Bayülgen’in sorularını yanıtladı.

Trabzon Şalpazarı’nda doğup, çocuklu-
ğunu ve gençliğini orada geçirdikten sonra
üniversite öğrenimi için geldiği İstanbul’da
ilk ayak bastığı yer olan Üsküdar’la tanışma
hikâyesini anlatarak, “Kim derdi ki bir gün
yolunu bile bilmediğimiz bu şehirde bele-
diye başkanı olacağız. Üsküdar benim için
kaderdir.” dedi. Başkan Türkmen belediye-
ciliğin tanımını doğumdan ölüme kadar va-
tandaşa hizmet olarak açıkladı. Sosyal
belediyecilik anlayışının 1994 yılında Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ol-
masıyla başladığını ve günümüzde daha da
gelişerek devam etmek zorunda olduğunun
altını çizdi.

Çalıştıkça motive oluyoruz

“Çalıştıkça motive olan bir ekibiz.” ifadele-
rini kullanan Başkan Türkmen, vatandaşın
her sıkıntısında başvuracağı kurum bele-
diye olduğu için mesai kavramı olmadan
haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati
her an çalışmaya hazır bir anlayışla hareket

ettiklerini belirtti. Üst üstte iki dönem Üskü-
dar Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan
Türkmen, Üsküdar’a kattığı eserler ve hiz-
metler hakkında da bilgi verdi. Özellikle
millet kıraathanelerinin en güzel örneklerin-
den olan Nevmekân’lar ve dünyada bir ilk
olan Valide Sultan Gemisi projesi gibi Üs-
küdarlılara ayrıcalık katan değerleri anlata-
rak 7’den 70’e her yaşa hitap eden nitelikli
merkez, mekân ve hizmetlerin sayısını artır-
mayı hedeflediklerini belirtti.

Z kuşağı cesur olmalı

Z kuşağı ile iletişimin günümüzde çok
önemli olduğunu ve Üsküdar Belediyesi
olarak gençlere yönelik birçok tesis ve mer-
kezin Üsküdar’a kazandırıldığını belirten
Başkan Hilmi Türkmen; en önemli ilkele-
rinden birinin gençlerle arkadaş olmak ol-
duğunu ifade etti. Başkan Türkmen,
“Gençleri iyilikle arkadaş etmek, kültürdür,
sanattır, iştir, eğitimdir, iyi insanlardır, doğa-
dır, hayvanlardır.” diyerek bu temelde genç-
lere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Üsküdar
Belediyesi’nin Bilim Üsküdar ve E-Spor
Merkezi gibi projelerinden bahseden Baş-
kan Türkmen, belediye başkanlarının yeni
işlere açık, girişimci ve cesur olmaları
gerektiğini söyledi.

Henüz televizyonun yaygın olmadığı, internetin olmadığı dönemlerde evleri şen-
lendiren radyo tiyatrosu, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
ve evlerine kapanan çocukların neşesi oldu. 50 yıl öncesinde radyolardan kulak-
lara ulaşan ‘radyo tiyatrosu’, ‘Bizim Çocuklar’ tiyatro ekibinin popüler masal-
ları seslendirmesiyle, yeni nesil radyo deneyimi olan podcaste taşındı. Kadıköy
“Çocukça Tiyatro” atölyesinde tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” Kral
Çıplak, Hansel ve Gretel, Keloğlan, Pinokyo, Yeraltı masallarını seslendirdi.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Tv100 ka-
nalında yayınlanan sunuculuğunu Okan Bayülgen’in
yaptığı “Nokta” programının konuğu oldu. Türkmen,

“Üsküdar'a belediye başkanı olmak, Üsküdar'da
olmak benim en güzel kaderim” diye konuştu

Projeleri
paylaştı

Yaklaşık 1,5 saat süren programın sonunda Üsküdar’ın en
hayır dualı projelerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi, çok
özel bir proje olan Tebessüm Kahvesi ve Üsküdar’ın baş tacı
büyüklerine, emeklilerine hediye edilmiş İkinci Bahar Kahvesi
projelerine de değinerek Okan Bayülgen’e teşekkürlerini iletti.

Küçükçekmece’deki her canlının yaşam hakkına
saygı duyan bir anlayışla hareket eden Küçükçek-
mece Belediyesi, Küçükçekmece’de yaşayan can
dostları da unutmadı. Şubat ayı boyunca 1510 adet
minik dostun tedavisini tamamladı ve 519 minik
dosta ise aşı vuruldu. Küçükçekmece ilçesinde ay-
rıca, pek çok parka ve tespit edilen hayvanların top-
lanma alanlarına, mama ve su odakları yerleştirildi.
Hayvanseverlerin minik dostlarını rahatça dolaştıra-
bilmeleri için ise 3 pati park hizmete açıldı.

17 bin 912 çağrı cevaplandı
1-28 Şubat tarihleri arasında, Küçükçekmece Bele-
diyesi iletişim merkezi ekipleri, 17 bin 912 çağrıya
cevap verdi. Pandemi yasakları dolayısıyla evlerin-
den çıkamayan Küçükçekmecelilere bir telefon
kadar yakın olan çağrı merkezi ekipleri, vatandaşla-
rın istek, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüm
üretti. Pendemi tedbirleri kapsamında halk sağlığını
koruyacak önlemler de alan Küçükçekmece Beledi-
yesi, vatandaşlardan gelen istek üzerine Şubat ayı
boyunca, 85 özel mülkü, 137 sokağı, 163 kamu bi-
nasını, 92 ibadethaneyi dezenfekte etti. 45 bin 600
adet tek kullanımlık seccade ise bu süreçte Küçük-
çekmecelilere dağıtıldı. 133 kaynak kurutma çalış-
ması da yapan belediye ekipleri, 193 ambulans
hizmeti, 236 diyetisyen hizmeti verdi, 671 konteyne-
rın bakım onarımını gerçekleştirdi. YAKUP TEZCAN

Küçükçekmece Belediyesi, şubat ayı 
boyunca, 2 bin 147 gıda kolisi, 33 bin
128 porsiyon yemek ve 10 bin 650
parça kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rıldı. 492 adet kamu binası, özel mülk
ve ibadethane ise dezenfekte edildi
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Seyircisini her bölümde farklı bir malzeme ile birbirinden lezzetli tat-
larla tanıştıran TRT Belgesel’in beğeniyle izlenen programı “Bir Aş Hi-
kayesi”, yeni bölümlerinde Rıza Sönmez’in sunumuyla ekrana gelecek
Her bölüm özel bir malzeme üzerinden
oluşan farklı tabakları ve şeflerin tutkulu
süreçlerini ekrana getiren, TRT Belge-
sel’in beğeniyle takip edilen programı Bir
Aş Hikayesi’nin yeni bölümlerinde gas-
tronomi hikayelerinin peşindeki lezzet
avcısı Rıza Sönmez olacak. 30 yıla yakla-
şan ekran macerasında birçok televizyon
dizisi ve sinema filminde başarıyla rol
almış; gastronomi alanında yazdıkları il-
giyle takip edilen Rıza Sönmez, progra-
mın yeni bölümlerinde izleyicisini yeni
lezzetlerin peşinde yolculuğa davet 
edecek.

İlk bölümü çok sevildi

İlk bölümünden itibaren seyircisi tarafın-
dan severek izlenen ve İstanbul'da birbi-
rinden lezzetli yemekleri tüm hünerleriyle

yapan ustaları tanıtan Bir Aş Hikayesi,
yakında yeni bölümleriyle izleyicisi karşı-
sına çıkacak. Rıza Sönmez’in sunumuyla
ekranlara gelecek programın yeni bölüm-
lerinde esnafından sanatçısına, yazarın-
dan gurmesine herkesin favorisi olan ve
günlük olarak hazırlanan yemekleriyle
seçim yapmakta zorlayan esnaf lokan-
tası, yüz binlerce yıl öncesinde ilk yeme-
ğin pişirilmesini sağlayarak kendine özgü
kokusunu veren ve aromasıyla yemeklere
başka bir anlam katan ateş, hemen
hemen her sebze, meyve hatta et ile ha-
zırlanan ve sofraların olmazsa olmaz lez-
zetlerinden dolma ile güne enerjik ve
mutlu bir şekilde başlamanın ilk adımı
olan ve onlarca çeşit farklı lezzeti aynı
sofrada buluşturan kahvaltı bölümleri
seyirciyle buluşacak.

Bir aşk hikayesi!

Oyunculuğa hızlı başladı
Yönetmenliğini Gitta Gsell’in yaptığı “Beyto” fil-
miyle ilk uzun metraj deneyimini yaşayan ve perfor-
mansıyla göz dolduran genç oyuncu Burak Ateş,
sinema kariyerine ilk adımını attı. Prömiyerini geçti-
ğimiz yıl 16. Zürih Film Festivali’nde yapan Beyto
filminin başrolünde yer alan genç oyuncu Burak
Ateş, ilk uzun metraj oyunculuk deneyimini yaşadı.
Yönetmen koltuğunda İsviçre’de yaptığı işler ile
adından sıkça söz ettiren ödüllü yönetmen Gitta
Gsell’in oturduğu Beyto; Solothurn Film Festiva-
li’nde Seyirci Ödülü, İsviçre Film Ödülleri’nde ise En
İyi Yardımcı Oyuncu kategorisinde adaylık gösterdi.
Filmdeki performansıyla övgü toplayan Ateş, son-
raki projeleri için ise şimdiden heyecanlandırdı. İsviç-

re’nin Solothurn şehrinde doğan ve FilmZ Filmsc-
hauspielschule Zürich okulunda aldığı oyunculuk
eğitimini bitirmek üzere olan Burak Ateş, bir saat
fabrikasında çalıştığı sırada oyunculuk tecrübesinin
ilk adımlarını attı. Beyto filmindeki karakterine
uygun bir oyuncu arayışı içinde olan tiyatro yönet-
meni sayesinde filmin kadrosuna katılan genç oyun-
cunun profesyonel macerası böylelikle başlamış
oldu. Burak Ateş’in başrolünde yer aldığı Beyto, kar-
şılaştığı durumdan dolayı karar vermekte zorlanan
ve bunun sonucunda da kişisel ve aile yaşamında yol
ayrımları yaşayan bir gencin hikayesini sunuyor. Ha-
yatın güzel yanını gözden kaçırmadan ele aldığı ko-
nuyu işlemeyi başardı.

Çocukların sesi radyo 
tiyatrosu ile kulaklarınızda

Hilmi Türkmen,
Üsküdar için

çalışmanın kendisi
adına büyük bir

gurur vesilesi 
olduğunu söyledi.

Türkmen, “Her
zaman Üsküdarla

birlikte yaşayan bir
insanım” diye konuştu.


