
İBB Bilimsel 
Danışma Kurulu,

koranavirüse karşı acilen
alınması gereken tedbir-
leri açıkladı. Altı başlıkta
sıralanan tedbirler 
arasında; dört haftalık 
kapanma, aşılanma 
sürecinde hızlanma, test

sayısının arttırılması yer
aldı. Ayrıca, pandeminin
başladığı geçen yılın
oranlarının bu yıla göre
yüzde 10 seviyelerde ol-
masına karşın, camilerin
kapalı olduğu, toplu iba-
detlere izin verilmediği
hatırlatıdı.  I SAYFA 5

ç

Sağlık Bakanlığı, corona 
virüsü salgını nedeniyle yaşa-

nan yeni can kaybını, vaka ve hasta
sayısını açıkladı. Son 24 saatte gün-
lük vaka sayısında tüm zamanların
rekoru kırıldı. Semptom gösteren bin
483 kişiyle birlikte toplam 44 bin 756
yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre
son 24 saatte 186 kişi corona virü-
sünden hayatını
kaybetti, toplam
can kaybı 32 bin
78’e yükseldi.
İyileşen 23 bin
214 kişiyle bir-
likte toplam iyi-
leşen hasta
sayısı 3 milyon
82 bin 676’ya
yükseldi.

ç

186 CAN DAHA GİTTİ

Virüs pik yaptı
her gün ölüyoruz!

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, eşi

Zehra Çalık ile birlikte 57. Kütüphane
Haftası kapsamında düzenlenen et-
kinlikte çocuklara kitap okudu. Aynı
zamanda ‘Beylikdüzü Belediyesi Yılın
Okurları Ödül Töreni’ne de katılan
Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde 16 tane
kütüphanenin olduğunu hatırlatarak,
“2 adet gezici hizmet otobüsünü de
dezavantajlı mahallelerde kütüphane
olarak kullanacağız” dedi.  I SAYFA 4
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ÇOCUKLARA KİTAP OKUDU

Gezici kütüphane 
ilçede dolaşacak

GÜnLÜk sİYasİ GaZete

Üsküdar'da “sosyal med-
yada içerik üreten bir kanal

için eğlence sahnesi çekiyoruz” 
gerekçesiyle toplanan ve büyük 
çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu
yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasak-
larını hiçe sayarak parti düzenledi.
Kuzguncuk Mahallesi'ndeki 4 katlı
eğlence mekanına, ihbar üzerine
polis baskın yaptı. Polis, bütün

kapıları kilitli olan eğlence mekanına
girmeye çalışırken içeride bulunanlar
arka kapıdan kaçmaya çalıştı. 
Eğlence mekanından kaçamayanlar
ise gizli bölmelere, masa altlarına,
tuvaletlere ve perde arkalarına sak-
landı. Polis mekanın içinde üzerinde
acil çıkış kapısı yazan kapının 
açıldığı koridorun sandalye ve 
masalarla kapatıldığını fark etti. 
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ACiL ÇIKIŞ KAPIsINI MAsA VE 
sANdALYELERLE KAPATTILAR

Bir anda polisi karşılarında
gören kalabalık grup, ken-

dilerinden önceki grubun kaçarak
çıktığı arka çıkışa yöneldi. Polisin
yaptığı uyarılara kulak asmadan tel
örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet
Bahçesi'nin yan tarafında bulunan
ormanlık alana çıkan kalabalık
ağaçların arasında gözden kay-
boldu. Uzaklaşmaya grubun içinde

bulunan bir kişi bağırarak, “Bekçi-
lerin başı benim dayım, hepinizi ya-
karım” diye tehditlerde bulundu.
İsmini vermek istemeyen ama eğ-
lence mekanının yetkilisi olduğunu
söyleyen bir kişi ise “Bir sahne çe-
kecektik, yani bana öyle söylediler.
Ben de arkadaşlara yardımcı
oldum. Eğlence sahnesi çekecek-
lerdi” savunmasını yaptı. I SAYFA 9
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biRÇoĞU oRMANLIK ALANA 
KAÇARAK gÖZdEN KAYboLdU

Üsküdar'da 4 katlı eğlence
mekanında yaklaşık 500 kişilik

partiyi polis bastı. Polisten
kaçanlardan bazıları tel
örgülere takıldı, bazıları 

tuvalete saklandı, bazıları ise
ağaçlık alana doğru koşarak
uzaklaştı. Bir kadın bekçileri,

“Bekçilerin başı benim dayım,
hepinizi yakarım” diyerek 

tehdit etti. Mekanın yetkilisi 
ise “Eğlence sahnesi 

çekeceklerdi” diye konuştu.
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IstaNbul’Da 
buyuk rezalet

Oyuncu olma hayaliyle 2013
yılında memleketi Hatay'dan

İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Şükriye
Bulgurcu'nun cansız bedeni, arka-
daşları tarafından Küçükçekmece'de
tek başına yaşadığı evinde bulundu.
Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları-
nın kapıyı kırarak eve girdiği öğre-
nildi. Genç kadını hareketsiz yatar
halde bulan arkadaşları durumu po-

lise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık
ekipleri tarafından yapılan kontrolde
Şükriye Bulgurcu'nun öldüğü belir-
lendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin
evde yaptığı inceleme sonrasında
genç kızın cenazesi İstanbul Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan
incelemede genç kızın üzerinde her-
hangi bir delici, kesici ve ateşli silah
izine rastlanmadığı belirtildi. 

ç

ARKAdAŞLARI KAPIYI KIRARAK iÇERi giRdi

Küçükçekmece'de yaşayan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'yu
arkadaşları evinde ölü olarak buldu. İncelemede darp veya yara
bulunmadığı belirtildi. Ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak
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İBB BİLİM KURULU’NDAN ÖNERİ;

Kadıköy'de bulunan
tarihi 'Madam Ta-

mara Köşkü' uzun yıllardır
bakımsızlıktan harabeye dö-
nerken, köşk adeta kaderine
terk edildi. Köşk,
bugüne
kadar her-
hangi bir
tadilat ge-
çirmeyince
yıkılmaya

yüz tuttu. Köşkü 20 yıldır
koruma görevi üstlenen
İhsan Yalçın, “Burada tabi
görünürde şu anda 3 tane
bina var tarihi eser olarak”
şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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Özge Özpirinçci, Sarı-
yer’deki evinde doğum
günü partisi verdi.
Oyuncular lüks villa-
nın bahçesinde
müzik çalarak eğ-
lendi. Özpirinçci'nin
komşuları şikayetçi

olup polisi aradı. Ünlü
oyuncunun evine polis

geldi fakat kurallara uyul-
duğu için ceza kesilmedi.
Özpirinçci ise “Çamur at
izi kalsın tavırların karşı-
sında sessizliğimizi koru-
dukça yanlış anlaşılabili-
yoruz” dedi. I SAYFA 3

ÖzpiriNÇCi’NiN
eViNe baskIN!

CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat'a, gizli kamera

kaydıyla şantajda bulundukları iddia-
sıyla yargılanan 4 tutuklu sanığın adli
kontrol şartıyla tahliyesine karar ve-
rildi. CHP'li Özgür Karabat'ın Çek-
meköy Meclis Üyesi olan Aynur D.E
ile bir evde yakınlaşması sonrasında
şantaja uğradığı iddia edilmişti. Gö-

rüntüleri millet-
vekiline gönderen
sanıkların önce
10 milyon TL,
milletvekilinin
şantaja boyun
eğmemesi üze-
rine de bu parayı
3 milyon TL
istedikleri iddia
edilmişti. I SAYFA 7
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10 MİLYON İSTEMİŞLERDİ

Şantaj davasında 
sanıklara tahliye

Özgür Karabat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Pendik -

Sabiha Gökçen Havalimanı Metro
Hattı ilk ray kaynak törenine katıldı.
Karaismailoğlu, “İstanbul'a Marma-
ray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü gibi çok önemli 
eserleri kazandırdık. İstanbul Hava-
limanımızla şehrimizi dünyanın

transit merkezi
haline getirdik.
Herkes bilsin ki,
daha nice dev
eserle, nefes al-
dığımız sürece
İstanbul'a hiz-
met edeceğiz.
Laf değil, iş 
üreteceğiz” 
dedi. I SAYFA 9
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İSTANBUL’A HİZMET SÖZÜ

Herkes bilsin ki
iş üreteceğiz!

Adil Karaismailoğlu
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Fahrettin Koca

Koronavirüs ile mücadele 
kapsamında hafta sonları için

getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları
ve yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte
ertelenen nikahlar nedeniyle, mayıs
ayının ikinci yarısı ve haziran ayında
yoğunluk oluştuğu öğrenildi. Avcılar
Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah
Dairesi Nikah
Memuru Des-
tegül Koçak,
“Pandemi 
döneminde
aralıksız nikah
kıydık, ancak
sayı azaldı”
dedi. I SAYFA 8
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RAMAZAN SONU BEKLENİYOR

Nikah için mayıs
ayını bekliyorlar

İstanbul sahillerinde son bir
haftadır denizde çekilme yaşa-

nıyor. Sahilde bulunanlar çekilme-
den dolayı endişelenirken Dr. Öğr.
Üyesi Güven Özdemir, “Bu, deprem
belirtisi olamaz, korkulacak bir
durum yok. Mevsimsel” dedi. Özde-
mir, “Dünyamızın Farklı bölgelerinde
değişik zamanlarda, mevsimlerde
denizde çekilme ve yükselmeler 
görülmektedir. Çoğunlukla bu olay
meteorolojik hadiselerin sonucunda
meydana gelmektedir” dedi. I SAYFA 8
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UZMANINDAN AÇIKLAMA 

Endişe edecek
bir durum yok!

EVET haklı çıkmanın belki bir gururuyaşanıyor
ama böylesi  durumda haklı çıkmak sesini 
duyuramamak anlamında olunca üzüntüye 
gark oluyoruz. Hep söyledik. Lebalep kongreler
Maşallahlar ile bu iş büyür önlenemez 
hale gelir dedik. 

OktaY apaYdın köŞe YaZısı saYfa 6'da 

VİRÜSE KARŞI TEK BAŞINA

TEL ÖRGÜYE TAKILANLAR, BEKÇİLERİ TEHDİT EDENLER, TUVALETE SAKLANANLAR!
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Polisin yaptığı baskında eğlence mekanının arka kapısından
kaçan iki genç kadın ise Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin 
içindeki tuvaletlere saklanırken bulundu. Kadınlardan biri,
küfürler ve tehditler savurarak, “Beni çekmeye devam 
edersen kafamı çöp varillerine vururum” şeklinde konuştu. 

kaÇIrIlDIĞI
iDDia eDilDi

Milletvekilliği düşürülen
Ömer Faruk Gergerlioğlu,

gözaltına alınmasının ardından has-
tanede anjiyo oldu. Gergerlioğlu'nun
oğlu Sahil Gergerlioğlu ve HDP'li
Mahmut Toğrul, daha sonra yaptık-
ları açıklamada, Gergerlioğlu'nun
hastaneden "kaçırıldığı" iddia ettiler.
Daha sonra Gergerlioğlu'nun ceza-
evine götürüldüğü açıklandı. 7'DE 
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Esenyurt Belediyesi'nden 
yapılan açıklamada mart

ayında 4 bin 32 aileye gıda ko-
lisi, 27 bin 142 aileye patates ve
soğan yardımı sağlandı. I SAYFA 4
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Genç kız
evinde ölü
bulundu. 

4 biN 32 gIdA KoLisi

Camiler yiNe
kapatIlmalI!
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Geçen haftaki yazımda amacımın
yollarınıza ışık tutmak ve kişisel 
gelişiminize katkı sağlamak oldu-

ğumu belirtmiştim. 
Kişisel gelişim çapımızı
artıracak en önemli
konu ile yola çıkalım;
İLETİŞİM!

Anlaşılmak
bir lükstür

Ziya Şakir Yılmaz’ın köşe yazısı sayfa4’te
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KAFAMI ÇÖP VARiLLERiNE VURURUM!



E RÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İyi
Klinik Uygulama Merkezi Başa-

raştırıcısı Dr. Ahmet İnal, koronavirüs
hastalığını geçiren bazı hastalarda dep-
resyon olabileceğini belirterek, uyarılarda
bulundu. 

Beslenmeye dikkat edilmeli

İnal, "Koronavirüs geçirdikten sonra in-
sanlarda depresyon gelişebiliyor. Bu has-
talığı gidermede veya hastalığı
geçirenlerde depresyonu önlemek için
beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Özel-
likle çinko ve folik asitten zengin gıdalarla
beslenme bizim için çok önemli. Uzakdo-
ğuda yapılan çalışmalarda folik asitten
zengin beslenen kişilerde depresyona
daha az girildiği görülmüş. Hatta bir
kısım depresyonlu hastaya folik asitli yiye-

cek verilmiş, bir kısmına da folik asitli yi-
yecek verilmemiş. Folik asitli yiyecek veril-
miş kişilerde depresyon daha az
görülmüş. Bu nedenle folik asit çok zen-
gin bir üründür. Nane, roka gibi yeşil yap-
raklı yiyecekler çok fazla tüketilmelidir.
Bunun dışından çinko bakımından zengin
olan kabak çekirdeği gibi kabuklu kuruye-
mişler yenilmelidir. Bunları tüketirken
miktar da bizim için çok önemli" diye 
konuştu.

Sporu ihmal etmeyin

Özellikle zamanını evde geçiren insanla-
rın sıkıldığını belirten İnal, "Bazen sokak-
lara baktığımız zaman kısmi ve tam
izolasyon döneminde depresyona girme-
mek elde değil. İster istemez iç sıkkınlık
bize de geliyor. Sokakları cıvıl cıvıl görmek
gerekirken, bomboş sokaklarla karşılaşı-

yorsunuz. Bu durumda sadece beslenme
değil, spora da önem verilmelidir. Spor
alışkanlığını artırmak gerekir. Hareketsiz-
lik sadece bedenen değil ruhen de hastalık
yapıyor. Vatandaşlarımız buna karşın
daha iyi tedbir alsın" ifadelerini kullandı.

Ağrı kesicilerin tehlikesi

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımına da deği-
nen İnal, "Günümüzde en sık görülen
problemlerden birisi bilinçsiz ağrı kesici
kullanımıdır. Ağrı kesiciler baş, diş veya
herhangi bir ağrıya karşı eczaneden rast-
gele alabileceğimiz ilaçlardır. Bu bizim bir
handikabımız. Dolayısıyla çok sayıda
rastgele ağrı kesici kullanımı görebiliyo-
ruz. Şunu söylemek gerekirse en basit ağrı
kesicilerde bile ölüm riski var. Belli bir
dozun üzerinde ağrı kesici kullanılırsa
ölüm görülür. Bundan dolayı ağrı kesici-

lerde dikkatli olunmalıdır" dedi.

Aşıdan önce ağrı 
kesici alınmamalı

Aşı yaptıranların ağrı kesici kullanımına
dikkat etmesi gerektiğini kaydeden İnal,
"Günümüzde aşılar çok yoğun bir şekilde
yapılıyor. Ağrı ile aşı etkileşimi hakkında
yapılan çalışmalar var. Aşıdan sonra ve
aşıdan önce ağrı kesicilerin çok fazla alın-
maması gerekiyor. Aşıdan sonra herhangi
baş ağrısında basit ağrı kesicileri düşük
dozda alınabilir. Baş ağrısında ağrının tipi
çok önemli. Ağrılar nörolojik ya da nadir
görülen baş ağrısı şeklinde değerlendirili-
yor. Eğer günlük rutin hastalıktan kay-
naklı bir baş ağrısı ise buna yönelik tedavi
yapılması lazım. Günlük devam eden bir
baş ağrısında ise doktor kontrolünde ağrı
kesici tercih edilmelidir" diye konuştu. 
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çelen, "Antikorun gelişmemiş olması, korumadığı
anlamına gelmemektedir. Bu konuyla ilgili farklı
çalışmalar var. Aşı antikor titresi gelişmemiş kişi-

lerin dahi hücresel düzeyde bağışıklık geliştirebileceğini
gösteren çalışmalar var. Toplumun antikor titresinin yüksek-
liğiyle veya gelişip gelişmediği noktasıyla aşıdan korunma-
dığı şeklinde yanlış hipotez oluşturmamasını öneriyoruz"
dedi.

Henüz yakalanan olmadı

Türkiye'de, 15 Eylül 2020'de Faz-3 çalışmalarına başlanan
çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gö-
nüllüler üzerinde de uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda
10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulandı.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal
çelen, aşı çalışmalarının Faz-3 sonuçlarına göre, aşılama
programını tamamlayıp üzerinden 15 gün geçtikten sonra
koronavirüse yakalanan kimse olmadığını açıkladı.

Sinovac güvenli ve etkin

Sinovac aşısının etkin ve güvenilir olduğunu anlatan Prof.
Dr. çelen, "Son 1 yıldır Covid-19 pandemisiyle iç içeyiz ve
eylül sonu itibarıyla Sinovac aşı çalışması Türkiye ayağıyla
da gündemimize girmiştir. İlk etapta sağlık gönüllüleri üze-
rinde sonra da toplum gönüllüleri üzerinde yapılan aşı çalış-
malarının Faz- 3 sonuçları açıklandı. Burada önemli olan
nokta şu, 'Aşılanmasına rağmen Covid-19 enfeksiyonunu
geçiren oldu mu?' Bizim kendi bölgemizde bu süreçte aşı
programını tamamlamış olup üzerinden 15 gün geçtikten
sonraki süreçte enfekte olan herhangi bir bireyimiz olmadı.
Burada Sinovac aşısının aslında son derece etkin ve güveni-
lir olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Antikor oluşmamışsa endişelenmeyin

Aşılarını yaptırmış olmasına rağmen antikor oluşmamış kişi-
lerin tedirginlik yaşadığına ve akıllarında soru işaretleri ol-
duğuna dikkat çeken Prof. çelen, "Antikor titresinin
gelişmemiş olması, korumadığı anlamına gelmemektedir"
diyerek şöyle konuştu: "Akılda çok sayıda soru işareti var.
Özellikle aşılarını yaptırmasına rağmen biliyorsunuz toplum
bu konuda çok hassas ve 15 gün sonra kendisi antikoruna
baktırıyor, antikoru negatif olan gönüllülerimiz biraz tedirgin
oldu. Fakat bu hasta gurubunda da bu gönüllü gurubunda
henüz Covid-19 geçiren hiçbir bireyimiz Diyarbakır çalışma-
sında oluşmamıştır. Önemli olan bu hastaların izlenmesidir;
yani 'Aşılarını yaptırmış olmasına rağmen antikoru gelişme-
yen kişilerde Covid-19 enfeksiyonu gelişecek mi' bunu izle-
mektir. Burada şunu söyleyebiliriz; aslında antikor titresinin
gelişmemiş olması, korumadığı anlamına gelmemektedir
çünkü toplumda, 'Antikor titresi ne kadar yüksekse koruyu-
culuk o kadar yüksektir' şeklinde bir algı var. Halbuki bu ça-
lışmalarda ya da aşılama işlemine geçtikten sonra aşısını
yaptırmasına rağmen antikor titresi negatif olan bireyler var,
bunların korunmadığını söylememiz çok da doğru değil."

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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Antikor oluşmamış
kişiler dikkat!

Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi İyi
Klinik Uygulama
Merkezi Başaraştırıcısı
Dr. Ahmet İnal,salgın
döneminde evde
zaman geçiren
insanların sıkıldığını,
bu dönemde sadece
beslenme değil spora
da önem verilmesi
gerektiğini  belirtti

HAREKETSIZ YASAM
PSIKOLOJIYI BOZUYOR

Meme sağlığınızı
ihmal etmeyin 

Doç. Dr. Uğur Aydın, yap-
tığı açıklamada, meme kan-
serinin kadınlarda en sık

görülen kanser türü olduğunu vurgu-
ladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan
Kovid-19 salgını nedeniyle gerek
devam eden tedaviler gerekse rutin
kontrollerini yaptırmak isteyen tüm
hastalarda, hastaneye gitme konu-
sunda ciddi korku ve endişe yaşandı-
ğını aktaran Aydın, "Hastane içinde
Kovid-19 taşıyan bir hasta ile karşıla-
şabileceği ya da bu hastalar için kul-
lanılan cihazlarla kendilerine de
tetkik yapılabileceği düşüncesiyle
hastalar, hastaneden uzak kalma eği-
limi göstermektedir." diye konuştu.

Ciddi boyutlara ulaştı

Aydın, bu dönemde aslında kanser
hastalıkları için risk grubu olarak tarif
ettikleri ve tarama grubu içinde bulu-
nan hastaların kontrolden uzaklaştık-
larına dikkati çekerek, şu
değerlendirmede bulundu: "Bu pan-
deminin ilk 3-4 ayında çok ciddi bo-
yutlara ulaştı. Normalde yapılan
taramaların neredeyse yüzde 20'sini
yapabildik. Bu oranlar, aslında dün-
yada birçok merkezde görülenlere
yakın. Ülkemizde de dünyada olduğu
gibi normal ya da daha doğru bir de-
yimle yeni normale geçiş çabalarının
olduğu dönemlerde bu sayılarda yük-
selişler görsek de risk grubunun
önemli bir kısmının taramaya gelme-
diğini gördük.

İleri evrelerle karşılaşılıyor

Ne yazık ki artık daha çok lokal ileri
dediğimiz yani erken evreyi atlamış
meme kanserleriyle karşılaşmaya
başladık. Yani daha büyük kanserli

kitlesi olan ya da koltuk altındaki lenf
bezlerine yayılmış meme kanserli
hastalarımız olmaya başladı. Hasta-
ların hemen hepsinden 'Evet, elime
bir kitle geliyordu ama pandemi dö-
neminde hastaneye gelmek isteme-
dim.' cevabını aldık. Hastalarımızın
neredeyse yüzde 80-90'ına yakın kıs-
mında 2020 kontrollerinin olmadığını
görüyoruz."

Kontrolleri aksatmayın

Aydın, erken evre yakalanamayan
meme kanserlerinde tedavi sürecinin
daha farklı ve zor, iyileşme başarısı-
nın ise daha düşük olduğunu söyle-
yerek, şöyle dedi:

Tedaviye devam edilmeli

"Meme sağlığı merkezi mantığı ile
çalışan hastanelerin bu alanlarının

aslında hastane içinde diğer hasta-
larla hemen hiç temas etmeden
meme muayenesinin yapılıp, mamo-
grafi ve ultrasonografilerinin tamam-
landığı alanlar olduğunu söylemek
gerekli. Dolayısıyla özelleşmiş meme
üniteleri olan hastanelerde bu kont-
rollerin yapılmasının hiçbir sakıncası
yok. Hastalara rutin kontrollerini ak-
satmamaları ve tedavilerini gönül ra-
hatlığı ile devam ettirmelerini tavsiye
ediyoruz."

Korona aşısına dikkat çekti

Kovid-19 aşısı ve tarama ile ilgili de
tavsiyede bulunan Aydın, aşının lenf
bezlerinde değişiklik yaratabileceği
düşüncesiyle taramaların Kovid-19
aşısını takiben 4-6 hafta sonrasında
yapılması konusunda öneride 
bulundu.

Genel Cerrahi ve Meme Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Aydın, pandemi 
döneminde erken evreyi atlatmış meme kanserleriyle karşılaşmaya başlanıldığını ifade etti

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşılarını yaptırmış
olmalarına rağmen antikor gelişmeyenlerde 'Acaba
aşı etkisiz mi?' soru işaretinin oluştuğunu belirtti

Partikül tutucu
maske kullanın

İzmİr Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar,

polenlerin bağışıklığı düşürdüğünü belirterek,
"Gerekmedikçe dışarı çıkmayın, çıkılması gerek-
tiğinde de partikül tutucu maske kullanın. Polen-
ler bağışıklığı düşürdüğü için koronavirüsün
daha da tehlikeli olduğu ortaya çıktı" dedi. Ba-
harla birlikte spor polenler de ortaya çıktı. Ancak
salgın döneminde polenler, daha tehlikeli bir hal
aldı. Bağışıklık sistemini zayıflatan spor polenler,
bireyi, koronavirüse karşı daha korunaksız yapı-
yor. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Havalar
ısınıyor bu çok güzel bir haber. Isınma demek
verimlilik, bitkilerin yeşillenmesi, baharın gelmesi
ve her şeyin güzel olması demek” diye konuştu.



Ü sküdar'da Kız Kulesi karşısındaki 
alanlarda bulunan ağaçları kesen 
6 kişi gözaltına alındı. Polis ekip-

leri, 17 Mart ve 23 Mart tarihleri arasında, 
Sahil Salacak Kız Kulesi karşısındaki alan-
larda bulunan ağaçların akşam ve sabah 
erken saatlerde kesildiği bilgisini aldı. Hare-
kete geçen ekipler, bölgede bulunan kame-
raları inceleyerek, ağaçları kesen S.Ç., 
O.Ö., Ş.C., D.Ç., V.Ç., ve Ö.Ö., isimli 6 ki-
şiyi tespit etti. Şüpheliler bulundukları ad-
reste polis ekiplerince gözaltına alındı. 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama-
larda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet mo-
torlu testere ele geçirildi. 

İfadeleri ortaya çıktı 

Öte yandan, yakalanan ve emniyete götü-
rülen 6 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüp-
helilerin D.Ç.,'den ağaçları kesmek için 
önce 15 bin sonra ise 20 bin lira aldıklarını 
söyledikleri öğrenildi. Ağaçların sabah 
erken saatlerde ve akşam saatlerinde ke-
silme anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 
kişi emniyetteki sorgunun ardından önceki 
gün "Mala Zarar Verme" suçundan adli-
yeye sevkedildiği öğrenildi.

İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü Terörle Mücadele Şubesi 
Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı 

Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapı-
lanmasına yönelik İstanbul merkezli 25 
ilde operasyon düzenlenmişti. Operas-
yonlarda 93 şüpheli yakalanarak gözal-
tına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri 
sırasında 22 kişi etkin pişmanlık hüküm-
lerinden faydalanarak FETÖ/PDY si-
lahlı terör örgütü hakkında bilgiler 
vermesi üzerine emniyetten serbest bıra-
kıldı. Adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 
25'i tutuklandı. 43 şüpheliye adli kontrol 
şartı uygulandı. 3 şüphelinin ise adli iş-
lemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA 

25 şüpheli  
tutuklandı

AVCILAR'DA, evden eve nakliyat 
yapan kamyonun arkasına tutunarak 
yolculuk yapan çalışanın tehlikeli yol-
culuğu cep telefonu kamerasıyla gö-
rüntülendi. Denizköşkler 
Mahallesi'nde, bir çalışanın sabah sa-
atlerinde evden eve nakliyat yaptığı öğ-
renilen kamyonun arkasına tutunarak 
yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza 
getirdi. Kamyonun arkasına tutunarak 
yolculuk yapan çalışan, iple kapılara 
bağlanan masayı da bir yandan düş-
memesi için ayağı ile tutmaya çalıştı. 
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapı-
lan tehlikeli yolculuk anları, cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. DHA 

Aklını peynir  
ekmekle yemiş!

FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus 
polisleri, 40 motosikletli 20 arabalı 
ekip ile ilçe genelinde denetim yaptı. İl-
çeyi sokak sokak gezen yunus polisleri, 
koronavirüs tedbirlerine uyulup uyul-
madığı yönünde işletmeleri denetledi. 
Ayrıca şüpheli görülen kişiler, polis 
ekipleri tarafından durdurularak Genel 
Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Dene-
timlerde bir şüpheli durdurulduğunda 
üzerinde yapılan aramalarda 120 
gram esrar maddesi ele geçirildi. Ay-
rıca sahte kimlik kullandığı tespit edi-
len ve farklı suçlardan aranması olan 
bir kişi de yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri 
alınmak üzere polis merkezine götü-
rüldü. Polis ekipleri, Sultanahmet 
Meydanında bir araya geldi. Polislerin 
bir araya geldiği anlar ise havadan 
görüntülendi. DHA 

Fatih’te sokak 
sokak denetim

İSTANBUL İl Jandarma Ko-
mutanlığı Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele 

ekipleri, şüphelilerin dünyaca ünlü 
parfüm markalarının birebir sahtesini 
üreten ve ürettikleri bu sahte parfüm-
leri orijinalmiş gibi göstermek için 
sahte bandrol ve stok numarası vere-
rek ülke genelinde en çok alışveriş ya-
pılan internet uygulamalarında 
açtıkları sanal mağazalar üzerinden 
pazarladıkları bilgisine ulaştı. Ekipler 
M.K. ve C.G.B. isimli şüphelilerin de-
polarına baskın düzenleyen ekipler, pi-
yasa değeri 20 milyon lira olan 20 bin 
şişe sahte parfüm ele geçirdi. Ele geçi-
rilen sahte parfüm şişeleri İstanbul İl 
Jandarma Komutanlığı Balmumcu 
Kışlası'nda sergilendi. Şüphelilere ait 
depoda Jandarma ekiplerince yapılan 
aramalarda, binlerce şişe sahte parfüm 
bulundu. Operasyonda gözaltına alı-
nan 2 şüphelinin sorgulamalarının 
devam ettiği öğrenildi. DHA 

AVCILAR'DA özel arazilerinin çitlerini atla-
yarak bahçeye giren bir kadın 3 yaşındaki 
köpeği zorla otomobiline bindirerek çaldı. 
Kadının görüntülerine ulaşan Merve Heki-
moğlu, "3 gündür uyumadım. Köpeğim Hi-
sar'ı getirsin, söz veriyorum şikayetçi 
olmayacağım" dedi. 
Merve Hekimoğlu, Ambarlı Mahalle-
si'ndeki babasına ait tesisin bahçesine tu-
valet ihtiyacını gidermesi için bıraktıkları 3 
yaşındaki 'Hisar' isimli 'Golden' cinsi 3 ya-
şındaki köpeğinin çalınmasıyla büyük 
üzüntü yaşadı. Merve Hekimoğlu, saat 
07.30 sıralarında otomobili ile 'U' dönüşü 

yaptıktan sonra park ederek inen bir kadı-
nın köpeğine seslendiğini, yanına gitme-
yince çitlerin üzerinden atlayarak 
tasmasından onu sürüklemeye başladığını 
ardından aracına zorla bindirdiğini söyledi. 

Hiç emek yemedim 

Bu hırsızlık ile ilgili MOBESE ve çevredeki 
esnafın işyerlerindeki güvenlik kamerası 
görüntülerine ulaştığını, Avcılar'da her 
yere bu konuda ilanlar yapıştırdığını belir-
ten Merve Hekimoğlu, şöyle dedi: "O gün-
den bu yana hiç yemek yemedim. 
Sabahın ilk ışıklarından gecenin kör ka-

ranlığına kadar ilanlar asıyorum. Köpe-
ğimi getirirse söz veriyorum, şikayetim-
den vazgeçeceğim. Avcılar Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri plakası da belli olan 
bu otomobil üzerinde çalışma yapıyor. 
Görüntüler şu anda özel bir laboratuvarda 
üzerinde çalışılıyor. Bütün ailem emni-
yette, 'Hisar'ın bulunabilmesi için seferber 
oldu. O bizim için çok önemli. İlk günden 
bu yana yanımızda. Köpeği çalmak ona 
bir şey kazandırmayacak. Onu çalan 
kadının ihtiyacı varsa maddiyatını karşıla-
yacağım. Aksi halde bütün Türkiye'ye 
eşkalini yayacağım." DHA 

ÖZGE Özpirinçci, Sarıyer Yeniköy'deki 
evinde doğum günü partisi verdi. Oyuncular 
lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğ-
lendi. Özpirinçci'nin komşuları yüksek ses-
ten şikayetçi olup polisi aradı. 35. yaşını 
kutlayan oyuncunun evine polis geldi. 
Bunun üzerine polis ekiplerinden bir görevli 
evde kontrol yaptı. Evdekilere kurallara 
uyulduğu için ceza kesilmedi. 

Artık sinirleniyorum 

Özge Özpirinçci yaşananların ardından 
soyal medya hesabından yaptığı açıkla-
mada, "Kariyerim boyunca magazinle her 
zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya 
çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzü-
lüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık 
hava bir restaurantta kutlanan doğum 
günüm evde bahçede devam ediyor ve ma-
gazin kameraları evin önüne gelip bahçenin 
içini çekmeye başlıyor. Bahçe duvarlarına 
çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup 
Burak ve Uraz'ın röportaj yapabileceğini 
söylediğinde 'Herkes gelip bizimle röportaj 
yapacak yoksa sabaha kadar burdayız' ce-
vabı ile karşılaşıyor. Ortamı germemek 
adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeye-
cek bir yükseklikteki müziğimizle ateş ba-
şında oturmaya devam ederken kapımıza 
polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı 
sayıda olan magazin ellerine istedikleri 

malzeme geçmediği için akılları sıra polisi 
arayarak ortaya çıkacak görüntüleri 
manipüle ederek durumu bir 'baskın' gibi 
göstermeye çalışıyor" dedi.  

Polis eve geldi 

"Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan ko-
nuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir 
şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılı-
yor" diyen Özpirinçci, "Magazin kameraları 

tarafından sürekli görüntü alınmasını iste-
mediğimiz için de evin içine giriyoruz ve ev-
lere dağılıyoruz. Dediğim gibi, eskiden böyle 
şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyo-
rum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü 
yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi 
kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliği-
mizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve 
ben artık böyle şeylere tahammül edemiyo-
rum" ifadelerini kullandı. DHA 

Bahçeye girip köpeği çaldılar

ÇAMUR AT iZi KALSIN!
Oyuncu Özge Özpirinçci'nin Sarıyer, Yenköy'deki evinde düzenlediği doğum günü partisine 

komşularının şikayeti üzerine polis baskın yaptı. Özpirinçci, "Çamur at izi kalsın tavırların karşı-
sında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz" dedi
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20 bin şişe sahte  
parfüm yakalandı 

Fatih'te düzenlenen operasyonda 
piyasa değeri 20 milyon lira olan 

20 bin şişe sahte parfüm ele  
geçirildi. Gözaltına alınan  

2 şüphelinin sorgulamalarının 
devam ettiği öğrenildi

Üsküdar'da Kız Kulesi  
karşısındaki ağaçları motorlu 
testere ile keserken yakala-
nan şüphelilerin, D.Ç.'nin 

ağaçları kesmesi için  
kendilerine 35 bin lira verdi-
ğini söyledikleri öğrenildi

35 BIN TL ICIN KESMISLER!

ÜSKÜDAR’DA Kız Kulesi’nin hemen 
karşısında sahilde yer alan ağaçlar, 17 
Mart gece saat 02.00 sıralarında 1’i 
kadın 4 kişi tarafından ellerindeki mo-
torlu testerelerle kesildi. İhbar üzerine 
olay yerine zabıta ve polis ekipleri sevk 
edildi. Ekipler, ağaçları kesen kişileri el-
lerinde 3 motorlu testere ile yakaladı. 
Zabıta ekipleri tarafından haklarında tu-
tanak tutulan kişiler, polise teslim edildi. 
Şüphelilere, “sokağa çıkma kısıtlamasını 
ihlal” ve “kamu malına zarar vermek-
ten” toplam 4 bin 27’şer lira para cezası 

kesildi. İfadeleri alınan 4 kişi hakkında 
soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi. 
Olaya ilişkin sosyal medya hesabından 
paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Gece 
02.15’te Kız Kulesi’nin karşısında, 3 ki-
şiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maa-
lesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, 
diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tu-
tanak tuttuk, polise teslim ettik. Bunu 
yapan insan olamaz. Yenilerini dikecek, 
bu zorbalığın da peşini bırakmayacağız” 
açıklamasını yapmıştı.  

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 
TSK yapılanmasına yönelik İstan-
bul merkezli 25 ilde düzenlenen 
operasyonlarda gözaltına alınan 

93 şüpheliden 25'i tutuklandı



Ramazan’a hazırlık 
SİLİVRİ Belediyesi, Ramazan ayı önce-
sinde ilçede bulunan 84 cami ve mescit-
lerde bakım, onarım ve temizlik işlemleri 

gerçekleştiriyor. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve 
sağlıklı ortamlarda yerine getirmelerine imkân sağ-
lamak amacıyla Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın 
talimatı ile başlayan çalışmalarda, Temizlik İşler 
Müdürlüğüne bağlı ekipler cami ve mescit içle-
rinde, avlularda baştan sona temizlik yaparak ilçe-
deki ibadethaneleri Ramazan ayına hazır hale 
getiriyor. 

Neler yapılıyor? 

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce 
cami zeminlerinin elektrikli süpürge ve köpüklü halı 
yıkama makineleri ile temizlenmesi, cam, avize ve 
pervazların temizlenmesi, minber-kürsü-korkuluk-
dolap gibi ahşap alanların nemli bezle temizliğinin 
yapılması, cami içi veya bağımsız bölümde bulu-
nan ayakkabılık ve cam bölümlerin temizlenmesi 
gibi işler yapılarak ilçe genelindeki camiler Rama-
zan ayı için hazırlanıyor. 

İyilik elden ele yayılıyor

LÜLEBURGAZ Belediyesi’nin iyilik elden 
ele sloganıyla 2 ayda 60 ihtiyaç sahibi 
aileye 698 parça giyecek temin ettiği 

Sevgi Mağazası’na Türk Kızılay Lüleburgaz 
Şubesi’nden anlamlı destek geldi. Lüleburgaz 
Belediyesi ile Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi’nin 
yaptığı iş birliği sonucunda, Sevgi Mağazası’na 
800 parça giyecek teslim etti.  

Gerenli’den teşekkür 

Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Gamsız ve 
ekibi tarafından Başkan Gerenli’ye bizzat teslim 
edilen 800 parça giyecek, gerekli kontrollerin ardın-
dan raflardaki yerlerini alacak. Öte yandan Başkan 
Gerenli de Gamsız’a ve ekibine Sevgi Mağazası’na 
gerçekleştirdikleri anlamlı destek nedeniyle teşek-
kür etti. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, bağlı bulunduk-
ları mahalle muhtarlıklarından aldıkları evrakla 
birlikte Sevgi Mağazası’ndan 3 ayda bir 5’er parça 
kıyafet desteği alabiliyor.  

 
 

B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, eşi Zehra Çalık 
ile birlikte BAKSM Yaşar Kemal 

Kütüphanesi’nde Yuvamız Beylikdüzü: 
Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Ba-
kımevi ve Beylikdüzü Belediyesi Şehit 
Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz 
Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören ço-
cuklarla bir araya gelerek onlara 
“Dewey: Dünyanın Kalbine Dokunan 
Kütüphane Kedisi” adlı kitabı okudu ve 
çocuklara hediyeler takdim etti. Etkinlik 
boyunca keyifli zaman geçiren çocuklar 
Başkan Çalık’a şiirler okuyup hediyeler 
verdi. Başkan Çalık, ayrıca Kütüphane 
Haftası kapsamında Kültür İşleri Mü-
dürlüğü tarafından BAKSM Trakya sa-
lonunda düzenlenen ‘Beylikdüzü 
Belediyesi Yılın Okurları Ödül Töreni’ne 
de katıldı. Başkan Çalık törende yaptığı 
konuşmanın ardından çocuk, genç ve ye-
tişkin kategorilerinde yıl içerisinde kü-
tüphanelerden kitap alıp en çok kitap 
okuyan Beylikdüzülü vatandaşlara ödül-
lerini takdim etti. 

16 kütüphanemiz var 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
ödül töreninde yaptığı konuşmada 
“Bugün kitap okumayı seven insanlarla 
bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı-
ğımı ifade etmek istiyorum. Evlatlarımı-
zın özgür bir şekilde bilgiye ulaşacağı 
alanları kentimizde oluşturmak için gay-
ret gösteriyoruz. Beylikdüzü belediyesi 
olarak 16 tane kütüphanemiz var ve 
Önümüzdeki aylarda bu kütüphanelere 
iki tane daha yeni kütüphane ekleyece-
ğiz. Bunlardan bir tanesi Gürpınar’da 
1000 metrekarelik büyük bir kütüphane 
olacak. Bir diğeri ise Adnan Kahveci 
Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi’nin 
sınırında bir kreş kompleksi içerisinde 
yer alacak bir kütüphane olacak. Ayrıca 
2 adet gezici hizmet otobüsünü de deza-

vantajlı mahallelerde kütüphane olarak 
kullanacağız. Beylikdüzü’nde yaşayan 
365 bin insanımıza hizmet etmek onur 
verici, güzel işler yapmaya devam edece-
ğiz.” dedi.   

37 bin 912 ödünç kitap 

Ödül töreninde Beylikdüzü’ndeki kütüp-
hanelerin 2020 istatistik bilgileri de pay-

laşıldı. Bin 881 yeni üye ile birlikte Bey-
likdüzü kütüphanelerine üye olan top-
lam kişi sayısı 25 bin 736 oldu. Son bir 
yıl içerisinde 215 bin 512 kullanıcı kütüp-
haneleri ziyaret ederek 37 bin 912 adet 
ödünç kitap aldı. 2020 yılı en çok kitap 
okuyan kütüphane kullanıcı sıralama-
sında çocuk kategorisinde okuduğu 67 
kitap ile 4 yaşındaki Arif Uras Zengin bi-

rinci olurken, genç kategoride ise 13 ya-
şında olan Deniz Aksu okuduğu 111 
kitap ile birinci oldu. Yetişkin kategori-
sinde 48 yaşında olan Ayşegül Deynekçi 
81 kitap okuyarak birinciliği elde etti. 
Beylikdüzü’nün en sosyal kütüphane ai-
lesi Tayfun Sürücü ve ailesi olurken, en 
çok okuyan belediye personeli ise Süley-
man Tanrıverdi oldu. 

Merhaba güzel insanlar, 
Merhaba güzel kalpli insanlar, 

Geçen haftaki yazımda amacımın 
yollarınıza ışık tutmak ve kişisel 
gelişiminize katkı sağlamak 

olduğumu belirtmiştim. Kişisel gelişim 
çapımızı artıracak en önemli konu ile yola 
çıkalım; İLETİŞİM! 

Latince kökenli bu kelimenin temeli 
‘ortak, umumi, paylaşılan’ manasına 
dayanmaktadır. Tanımını günümüze uyum-
landırırsak eğer insanlar arasında duygu, 
düşünce, bilgi, haber alışverişinin karşılıklı 
ve sağlıklı aktarılması diyebiliriz. Bu da bir 
başka anlamın kapısını açar ki o da insan-
ların birbirlerini anlamasıdır.  

Farkında olmasak da gündelik yaşamı-
mızın yaklaşık %70’ini iletişimle geçiriyo-
ruz. Bu da bir günün 17 saati, bir yılın 
258 günü, yetmiş dokuz yıllık bir ömrün 
ise 55 yılı eder. 

Ve ilginçtir ki yaşamımızın merkezinde 
olan, büyük derecede yer tutan iletişim ile 
ilgili ne ilkokulda, ne ortaokulda, lisede, 
üniversitede ne de iş hayatına başlarken 
eğitim alıyoruz.  

Yaklaşık otuz yıldır başarılı bir iş haya-
tım var. Yıllar önce başarıyı, işimizde 
teknik bilgi sahibi ve alanımızda uzman 

olmaya bağlar, bu düşünce ile yaşardım. 
Gözlem ve deneyimlerim üzerinden 

baktığımda şimdi diyebilirim ki teknik bilgi 
ve uzmanlığın başarı yolculuğundaki payı 
%10 veya 20. Gerçek başarının asıl 
parametresi, iletişim ustası olmak ve bu 
ustalıkla güvenilir ilişkiler kurmaktır.  

Siz de “Benim bilgim daha fazlaydı, ben 
daha deneyimliydim ama O’nu yönetici ata-
dılar” serzenişlerine şahit olmuşsunuz ve 
belki de bu kaderi birebir yaşamışsınızdır. 
İşte tam olarak anlattığım da budur. Ger-
çek bir iletişim ustası ne torpil v.b. atama-
larına, ne de başka türlü ilişkilerin kaderine 
maruz kalır.  

Doğru bir iletişim her zaman, her yer 
ve durumda kendi alanını yaratır. 

*** 
‘İletişimde Ustalık Sırları’ seminerle-

rimde “Neden iletişim kuruyoruz?” diye 
sorduğumda genellikle şu yanıtları alırım: 
Bilgi aktarmak, ikna etmek, yönetim, pay-
laşım, eğlence, değişim, problem çözme ve 
iş birliği. 

“Gerçekte neden iletişim kurarız?” diye 
sorumu yinelediğimde ise yüzlerindeki 
şaşkınlığı görürüm. Yukarıda söylenenler 
görünen iletişimin sadece sebepleri. 
Oysa gerçekte iletişim kurma sebebimiz 

hislerimizde gizli.  
* Umursanmak 
* Kabul görmek 
* Dikkate alınmak  
* Değerli hissetmek 
* Yeterlilik bilincini duyumsamak ve en 

temelde  
* Sevilmek.  
Hepsini tek bir sözcükte birleştirirsek 

eğer bu başlık ANLAŞILMAK  
olurdu. Çünkü iletişimimizin gerçek 

nedeni anlaşılmayı istemektir. 
*** 

Hıfzı Topuz’un Başın Öne Eğilmesin 
isimli kitabında yer alan Sabahattin Ali’nin 
şu cümlesini ne zaman okusam etkilenirim: 
“Dünyada bana, Ne istiyorsun? diye sorsa-
lar hiç düşünmeden vereceğim cevap şudur; 
Anlaşılmak istiyorum.”   

Bunu hepimiz arzu ediyoruz peki biz 
karşı tarafı anlıyor muyuz ya da neden an-
layamıyoruz? 

Burada da yanıt Sylvine Herpin’den 
gelsin; 

“Düşündüğünüz, 
söylemek istediğiniz, 
söylediğinizi zannettiğiniz, 
söylediğiniz, 
karşınızdakinin duymak istediği, 
duyduğu, 
anlamak istediği, 
anladığını sandığı, 
anladığı arasında farklar vardır. 
Dolayısıyla insanların birbirini yanlış 

anlaması için en az 9 olasılık vardır.” 
İşte anlamak ve anlaşılmak bu denli 

titizlik, dikkat ve özen gerektirmektedir. 
Tam da bu sebepten ‘Anlaşılmak bir 
lükstür’ diyen Ralph Waldo Emerson’a 
şapka çıkarıyorum. 

*** 
Çözüm nedir diye soracak olursanız 

İletişim Ustası olmanın ilk sırrını 
paylaşayım:  

Benim, sizin, etrafınızdaki herkesin 
önünde görünmez bir tabela vardır ve 
o tabelada şöyle yazmaktadır: BANA 
DEĞERLİ OLDUĞUMU HİSSETTİR.  

Ne zaman ki karşınızdaki kişiyi değerli 
hissettirebilirsiniz o zaman gerçek bir 
iletişim ustası olmaya başlarsınız. Bunun 
yolu da insanları anlayabilmekten geçer. 
Anlayabilmek için sahip olmamız gereken 
en önemli iletişim yeteneği ise dinlemektir. 
Evet DİNLEMEK!  

Birçoğumuz konuşmanın en önemli 

iletişim becerisi olduğunu düşünürüz. 
Filozof Diyojen; Bir ağzımızın, iki de 
kulağımızın olduğunu, hatırlatıp demek ki 
konuşmaktan çok dinlememiz icap eder, 
demiştir.  

Gerek iş, gerek özel hayatında başarılı  
ve mutlu insanları gözlemlerseniz, onların 
oldukça iyi birer dinleyiciler olduğunu 
göreceksiniz. 

Bilimsel veriler dakikada ortalama 
150 kelime konuşabildiğimizi buna karşın 
beynimizin de 500 kelime düşündüğünü 
gösteriyor. Bundandır ki karşımızdaki kişi 
bir şey anlatırken, bizim zihnimiz dinle-
meye yani anlamaya değil de vereceğimiz 
cevaba odaklanıyor.  

*** 
Anlaşılmanın omurgası olan Dinlemek 

konusuna önümüzdeki hafta değineceğim. 
Bu arada 10 Nisan Cumartesi günü yapa-
cağım İletişimde Ustalık Sırları eğitimimin 
detaylarına www.basarimuhendisi.com 
sitesinden ulaşabilirsiniz. 

*** 
Gelin bu yazımızı yakın zaman önce 

vefat eden büyük usta, öğretmenimiz Doğan 
Cüceloğlu’nun dinlemek ile ilgili bir sözü 
ile taçlandıralım. 

“Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı 
azdır. İyi bir dinleyici olabilmek için,  
bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek 
gereklidir.”  

Anlaşılmak bir lükstür

ESENYURT Belediyesi Sos-
yal Yardım İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi 

ailelere 4 bin 32 adet gıda kolisi da-
ğıttı. Belediyeden yapılan açıklamada, 
"Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda 
projesi kapsamında çiftçilerden alınan 
patates ve soğanlar da gıda kolilerinin 
yanında verildi. Mart ayında 5 bin 424 
adet 10’ar kilogramlık patates, 19 bin 
214 adet de 12’şer kilogramlık soğan 
verildi.  Yine ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara 7 bin 928 adet ‘Alışveriş kartı’, 
‘Bebek Bezi ve Mama’ desteği sağla-
yan ekipler, 908 adet ‘Bot, Mont ve 
Kıyafet’ yardımında bulundu" denildi.  

Evde sağlık hizmeti 

Açıklamada belediyenin sağlık hiz-
metlerine de değinilerek, "Sağlık İşleri 

Müdürlüğü ekipleri tarafından 683 ki-
şiye hasta nakil, 1518 kişiye hasta 
nakil ambulans,  863 kişiye evde sağ-
lık, 17 kişiye de fizik tedavi hizmeti ve-
rildi. Özel Eğitim Merkezi de 99 

vatandaşa 308 saat dil ve konuşma ile 
oyun terapisi, bireysel eğitim ve psiko-
lojik danışmanlık hizmeti verdi. En-
gelliler Koordinasyon Merkezi ise 
engelli ve 65 yaş üzeri 45 vatandaşa 
evde temizlik, 144 vatandaşa kişisel 
bakım hizmeti, 148 vatandaşa ise sağ-
lıklı beslenme ve diyet programı uygu-
ladı" ifadeleri kullanıldı. Yol ve 
kaldırımları yenileyerek vatandaşların 
daha rahat bir ulaşım sağlaması için 
çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15 bin 
945 metrekare parke yol ve tamiratı 
yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için ça-
lışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri de ilçe genelinde 992 ağaç 
dikti. 4 bin 45 çiçek dikimi de yapan 
ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye 
devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. 

4 bin 32 aileye gıda kolisi 
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İSTANBUL

BANA KITAP OKUR MUSUN?
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte 57. Kütüphane Haftası  

kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklara kitap okudu. Aynı zamanda ‘Beylikdüzü Belediyesi Yılın Okurları 
Ödül Töreni’ne de katılan Başkan Çalık, Beylikdüzü’nde 16 tane kütüphanenin olduğunu hatırlatarak,  

“Önümüzdeki aylarda bu kütüphanelere iki tane daha yeni kütüphane ekleyeceğiz” dedi
BARIŞ KIŞ

AÇIKLAMANIN devamında ise "İş ara-
yanlar ile işveren firmaları buluşturarak 
vatandaşların istihdam edilmesini sağ-
layan Esenyurt Belediyesi İstihdam 
Merkezi (ESBİM), Mart ayı içerisinde 
757 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. 
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, il-
çede bulunan sokak hayvanlarını yalnız 
bırakmadı. Özellikle, sokağa çıkma kı-
sıtlamasının olduğu hafta sonları çalış-
malarını artıran ekipler, sokak 
hayvanları için ilçede 22 bin 500 ton 
mama dağıtımı yaptı. 3 bin 170 Bin 
hayvanın tedavisini yapan ekipler, 495 
hayvanın da aşılamasını yaptı. Öte 
yandan, ilçedeki meydanlar, Covid-19 
vakalarının bulunduğu 187 binanın gi-
rişi, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde 
tüm kamu kurumları da dezenfekte 
edildi" bilgisi verildi. 

Sokaktaki dostlarımız  
yalnız değil

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada mart ayında 4 bin 32 aileye gıda kolisi, 27 bin 142 aileye 
patates ve soğan yardımı, 7 bin 928 aileye de alışveriş kartı, bebek bezi ve mama desteği sağlandı.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi,  Lüleburgaz Bele-
diyesi’nin Ocak ayında “Kimse üşümesin” ve “İyilik 
elden ele” sloganlarıyla faaliyete sunduğu Sevgi 

Mağazası’na 800 parça giyecek desteğinde bulundu

ziya@ziyayilmaz.com



Y ıllar öncesi bir haber sitesinde yayınlanan bir 
tweeti yorumsuz paylaştığı için hapis cezası 
alan ve bu kesinleşmiş ceza nedeniyle milletve-

killiği düşürülen HDP Milletvekili Ömer Faruk 
Gergerlioğlu evinde gözaltına alındı. 

Ayakkabısını giymesine bile fırsat verilmeden ite 
kalka evinden alınan Gergerlioğluna yapılan aslında bir 
gözaltından çok tüm insan hakları savunucularına 
yönelik bir gözdağı idi. 

Bilindiği üzere Gergerlioğlu vekilliğinin düşürüldüğü 
meclis toplantısından sonra bir süre TBMM grup 
salonunda adalet nöbetini sürdürmüş, sonra da aynı 
yöntemlerle yaka paça gözaltına alınmıştı. 

Kesinleşmiş cezasının infazı için on gün içerisinde 
teslim olması için tebligat yapılan Ömer Faruk  
Gergerlioğlu, bu süre içerisinde evinde olacağını, 
güvenlik güçlerinin kendisini oradan teslim 
alabileceğini belirtmişti. 

Peki olması gereken neydi? 
Aynı gün görevliler telefon açıp, kendisini teslim 

almaya geleceklerini bildirip, uygun bir saatte evine 
gidebilirlerdi. 

Evin içerisine bile girmeden dışarıda onun 
hazırlanmasını bekleyip, sonra da gerekli işlemleri 
yapabilirlerdi. 

Böyle bir uygulamaya Gergerlioğlu’nun ne en küçük 
bir tepkisi ne de itirazı olurdu. 

Ama o bir insan hakları savunucusuydu. 
Ama o barıştan yana, HDP’ nin demokratik siyaset 

yapmasını savunan, hiçbir ayrım yapmadan haksızlığa 
uğramış her mağdurun hakları için mücadele eden ve 
namazında niyazında vicdan sahibi bir insandı. 

Milletvekilliği öncesinde de üstelik muhafazakar 
çevrede yetişmiş biri olarak, en başta da baş örtüsü 
mağdurları için mücadele etmişti. 

Her fırsatta, teröre karşı olduğunu söyleyen ama tek 
suçu HDP de siyaset ve insan hakları savunuculuğu 
yapmak olan bir vekile yapılanlar ne yazık ki tarihimize 
bir hukuksuzluk örneği olarak geçecektir. 

Yapılan bu baskı ve tehditler, hukuk dışı uygulamalar 
kalbini öylesine yordu ki, kendisi de bir doktor olan 
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun şimdi sağlığı da tehlike 
altında. 

Kaldı ki hukukçuların büyük bölümünün iddia ettiği 
gibi önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi bu 
kararı iptal ederse ne yapacaksınız. 

“pardon, yanlışlık oldu!” mu diyeceksiniz? 
Ülkemizde var olan tüm olumsuzlukları unutturabil-

mek, gündem değiştirebilmek adına HDP üzerinden 
yapılan şeytanlaştırma operasyonlarını anlarız da bir 
insana yapılan böyle bir zulmü anlamak ahlak ve vicdan 
sahibi insanlar için gerçekten mümkün değil. 

Bu uygulamalara hedef olan kişi Ömer Faruk Gerger-
lioğlu ya da HDP Milletvekili olmasa da her kim böyle 
bir durumla karşılaşsa aynı duyarlılıkla karşı durmak, 
mağdurun yanında yer almak gerekmez mi? 

Üstelik de tüm bu haksız, hukuksuz uygulamaların 
daha önceden kimi siyasilerin yaptığı açıklamalar, daha 
doğrusu talimatlar sonrasında gerçekleşmesi sizce bir 
rastlantı mı? 

Sizi bilmem ama ben bu yapılanlardan sonra şunu 
anladım. 

“Sakın ha! İnsan hakları, demokrasi, adalet gibi 
konularda kimse ne görüş bildirsin ne de bu konularda 
muhalif bir tavır sergilesin. Gergerlioğlu’nun başına 
gelenlerin aynısı sizin de başınıza gelebilir.” 

Kaldı ki, şu an ki iktidarın mağduriyet yaşadığı 
28 Şubat’ta da başörtüsü olaylarında da yine aynı 
kararlılıkla insan haklarını savunan, onların yanında 
duran, sosyolojik olarak da aynı iklimde yaşamış Ömer 
Faruk Gergerlioğlu’na bile tüm bunlar yapılıyorsa 
artık gerisini siz düşünün. 

Gerek ülkemiz kamuoyunda, gerekse uluslararası 
arena da bizi savunulması mümkün olmayan bu 
durumlara düşürmeye ne gerek vardı! 
İşin hukuksal yanını hiç söylemiyorum. 
Yasal süreç devam ediyor, yakın zamanda sonuçlarını 

hep birlikte göreceğiz. 
Ancak yargı kararını uygularken bile kamu vicdanını 

rahatsız edecek şekilde yapılan bu kötü davranışları 
bu ülkenin insanları hak etmiyor. 

Unutulmamalı ki, milyonlarca insanı mağdur eden 
12 Eylül dönemine bile direnen halkımız; bu günleri de 
bu baskıları da göğüsleyecek iradeye sahiptir. 

Umarım iktidar; içinde bulunduğumuz ekonomik, 
sosyal ve siyasal süreci daha akılcı bir şekilde yeniden 
değerlendirir.

ESENTEPE Mahallesi sakinlerinin adeta 
hobi bahçesine dönüştürdüğü, kendile-
rine ait sınırları taşlarla belirledikleri 
alan buradan geçenlerin de ilgisini çeki-
yor. Koronavirüs sürecinde sebze eken-
lerin arttığını söyleyen Özlem Gözgür, 
"Baktık 3-4 kişi ekmişti devamı da geldi. 
Güzel oldu bu koronada evde oturmak-
tan sıkılmaktan iyi oldu. Şimdi herkes 
kendi mahsulünü ekiyor, yeri geldi mi 
eve götürüp evde yiyorlar. Organik de 
oluyor, güzel oluyor. İnsanın nefesi açı-
lıyor. Evde otur otur sıkıldı insanlar ko-
ronadan. Her şeyi ekiyorlar" diye 
konuştu. 

Nefesim çıkmıyordu 

Toprakla ilgilenmenin kendisine iyi gel-
diğini dile getiren 56 yaşındaki Fehime 
Gözgür de "Sıkıldık millet kendine eki-

yordu. dedim 'ben de ekeyim.' Tere, may-
danoz, roka , soğan, salatalık elime ne 
geldiyse ektim. Köy hayatı yaşıyoruz. 
Benim de aklıma geldi kazdım ektim. 
Evde otur otur dizim ağrıdı, yürüyemi-
yordum, nefesim çıkmıyordu. Toprakla 
ilgilenmek iyi geldi. Hepsi komşularım 
ekenlerin. Bakın nereye kadar ekmişler" 

dedi. Bir mahalle sakini de "Emekliyiz 
işimiz yok hem zaman geçiriyoruz hem 
de organik şeyler ekiyoruz " diye konu-
şurken bir başka vatandaş da "Burası 
çok güzel güneş de vuruyor. Torunlarla 
birlikte vakit geçiriyoruz. 1 sene olmadı 
buraya geleli. mutlu oluyorum. Herkes 
buraya geliyor" şeklinde konuştu. DHA 
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Şehirde köy hayatı 

Gözaltı değil, gözdağı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), geçen yıl panedeminin baş 
göstermesiyle hayata geçirdiği İBB 

Bilimsel Danışma Kurulu; alanında 
uzman ve yetkin isimlerle faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bilimin ve dünya genelinde 
yaşanan gelişmelerin ışığında tavsiye-
lerde bulunan kurul, vaka ve ölüm sayı-
larındaki artışın kaygı verici seviyeye 
ulaşması üzerine acilen alınması gere-
ken tedbirleri 6 başlıkta açıkladı.  

Türkiye 5. sırada 

1 Nisan 2021 itibariyle, günlük vaka sa-
yısının 40 bin 806, vefat sayısının ise 
176 olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 
açıklandığını belirten İBB Bilimsel Da-
nışma Kurulu; Türkiye’nin son 24 saat-
teki yeni vaka sayısı ile dünyada 5. 
sıraya çıktığı vurgulandı. İstanbul’da 
Şubat ayı sonunda 100 bin nüfus ba-
şına 89.8 olan vaka sıklığının 4 kat arta-
rak; 19-26 Mart haftasında 401. 62’ye 
yükseldiği bilgisini paylaşan kurul, İs-
tanbul’un 100 binde vaka sayısı bakı-
mından Samsun’dan sonra 2. sıraya 
yerleştiğinin de altını çizdi. Kurulun 
açıklamasında ayrıca; Şubat ayının or-
tasından itibaren saptanan hızlı artışa 
rağmen, 2 Mart’ta hükümet tarafından 
kontrollü normalleşme kararları alındığı 
ve aynı tarihte bir  İçişleri Bakanlığı ge-
nelgesi yayınlandığı kaydedildi. Genelge 
ile kapalı olan restoran ve kafeler yüzde 
50 kapasiteyle açıldığına, il risk duru-
muna göre sokağa çıkma kısıtlamasın-
dan toplu etkinliklere kadar çeşitli 
alanlarda mevcut kısıtlamaların gevşe-
tildiğine dikkat çekildi. 

Ölüme davetiy çıkarılıyor 

Pandeminin başladığı geçen yılın oran-
larının bu yıla göre yüzde 10 seviyelerde 
olmasına karşın, camilerin kapalı ol-
duğu, toplu ibadetlere izin verilmediği 
hatırlatılan bildiride, "30 Mart 2021’de 
bunlara ek olarak  İstanbul İl Hıfzısıhha 
Kurulu’nca daha önce faaliyeti durdu-

rulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesis-
lerin seyirci alınmamak kaydıyla,  inter-
net kafe/salonu, bilardo salonu, 
lunapark, hamam, sauna, masaj salonu 
gibi işletmelerin açılmasına karar ver-
miştir. Ayrıca ülke genelinde, yaklaşan 
Ramazan ayı süresince camilerde toplu 
teravih namazları kılınacağı açıklaması 
yapılmıştır. Epidemiyoloji bilimi, pan-
demi ile mücadelede alınacak önlemle-
rin neler olacağına olgu sayısı artışı, 
bulaşma katsayısı, aşılama oranları, 
sağlık kapasitesi gibi verileri kullanarak 
bilimsel kriterlerle karar verilmesi gerek-
tiğini söylemektedir. Halkımızın sağlığı 
söz konusuysa ve bir hafta içinde salgın 
nedeniyle 1000 vatandaşımız ölüyorsa 
ekonomik veya siyasi gerekçelerle ted-
birlerin gevşetilmesine seyirci kalınma-
ması gerektiği düşüncesindeyiz. Vaka ve 
ölüm sayıları artar, sağlık çalışanlarımız 
tükenmiş ve sağlık kapasitemiz doluluk 
sınırına ulaşmışken tedbirlerin azaltıl-
ması büyük bir çelişki yaratmaktadır. 
İBB Bilimsel Danışma Kurulu olarak 
bu çelişkiyi ortaya koymak, uyarı gör-
evimizi bir kez daha yerine getirmek ve 
acilen alınması gerekli önlemleri ka-
muoyuna ve karar alıcı yetkililere du-
yurmak istiyoruz. Zamanında 
yapılmayan önlem ve uygulamalar top-
lumun sağlığının bozulmasına ve ölüm-
lere davetiye çıkarmaktadır" detayı 
paylaşıldı. 

Ciddi tedbirlere ihtiyaç var 

Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
31 Mart’ta yaptığı, “İngiltere varyantı-
nın Türkiye’deki vakaların yüzde75’ini 
oluşturuyor” açıklamasını hatırlatarak, 
İngiltere varyantının bulaşıcılık hızının 
çok yüksek olduğu, yayılımının durdu-
rulabilmesi için çok daha ciddi tedbir-
lere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 
Açıklamasında; mekanlara girişte HES 
kodu uygulaması koşulu getirilmiş olsa 
da salgını durdurma konusunda yeter-
siz diyen kurul, “Bu uygulama ile sa-

dece kendisine PCR testi yaptırmış ve 
pozitif bulunmuş olgular saptanabil-
mektedir. Oysa bilinmektedir ki bu has-
talıkta olguların yüzde 20-30’nun hiç 
belirti vermemekte, belirti veren olgu-
larda ise yapılan PCR’larda yüzde 
50’lere varan yanlış negatiflik gözlen-
mektedir. Daha da endişe verici olan ise 
birçok kişinin geçim sıkıntısı ve zorunlu 
kısıtlama uygulamaları yüzünden ula-
şım araçlarından men edilmemek için 
test dahi yaptırmadan hastalıkla toplum 
içinde dolaşması gerçeğidir” ifadelerine 
yer verdi. 

 

KORONAVİRÜS ile mü-
cadele kapsamında aşı-
lama işlemleri devam 

ediyor. Öncelikli grupta olan ve sı-
rası gelen vatandaşlar, Sağlık Ba-
kanlığı'nın talimatıyla İlçe Sağlık 
Müdürlükleri tarafından kurulan 
çadırlarda aşı oldu. Esenyurt Mey-
danı'nda da sırası gelen ve 60 yaş 
üzeri olan vatandaşlar, İlçe Sağlık 
Müdürlüğü tarafından kurulan ça-
dıra gelerek, aşılarını oldu. Aşı olan 
Lütfü Gür, "Böyle iyi insanlarla be-
raber olduğum için gurur duyuyo-
rum. 62 yaşındayım. Aşı olmaktan 
korkmuyorum" dedi.

Sırası gelenler 
aşısını oldu

İBB Bilimsel Danışma Kurulu, 
koranavirüse karşı acilen 

alınması gereken tedbirleri 
açıkladı. Altı başlıkta sırala-
nan tedbirler arasında; dört 
haftalık kapanma, aşılanma 

sürecinde hızlanma, test  
sayısının arttırılması yer aldı. 
Ayrıca, pandeminin başladığı 

geçen yılın oranlarının  
bu yıla göre yüzde  

10 seviyelerde olmasına  
karşın, camilerin kapalı  

olduğu, toplu ibadetlere izin  
verilmediği hatırlatıldı 

İBB Bilimsel Danışma Kurulu’nun 
epidemiyolojik veriler doğrultu-
sunda acilen alınması gereken ted-
birleri de şöyle sıraladı: 
"Pandeminin başlangıcından beri 
uygun strateji en az dört haftalık ka-
panmadır. Salgının bitmesi için en 
büyük umudumuz aşılanmadır. İBB 
Bilimsel Danışma Kurulu olarak 
önerimiz; ulaşılabilen aşının vakit 
geçirmeden uygulanması, günlük 
yapılan aşı hızının arttırılmasıdır. 
PCR test sayımız en az iki kat arttı-
rılmalı, hangi varyantların görül-
düğü, kümelenmeler ve bulaş 
kaynakları düzenli aralıklarla açık-
lanmalıdır. Pozitif saptanan olgular-
dan ev koşulları müsait olmayan 
kişiler için otel, yurt ve misafirhane-
ler tahsis edilmelidir. Ülkeye girişte 
karantina uygulaması yapılmalı, 
yüksek ve çok yüksek riskli illere giriş 
ve çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. 
Belli bir gelir grubunun altındaki 
halka muhtarlıklar aracılığıyla çalı-
şanlara günde iki,  diğerlerine günde 

bir olmak üzere ücretsiz maske sağ-
lanmalıdır. Ayrıca satışta olan mas-
kelerin kalite kontrolü yapılmalıdır." 

TEST SAYISI İKİ KAT ARTIRILMALI

Sultangazi'de binalar ve sanayi sitesi arasında kalan yeşil alan koronavirüs döneminde mahalle sakinlerinci 
hobi bahçesine dönüştürüldü. Çok sayıda kişi maruldan, maydanoza, salatalıktan, soğana domatesten  
karalahanaya birçok ürünü ekip toplarken, mahalle sakinleri şehirde köy hayatı yaşadıklarını söylüyor

GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Küçükköy 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürettiği 
maskeleri Çekya'ya ihraç ediyor. Lisesi Mü-

dürü Gülfem Yelenlibağ, "Çekya'ya maskelerimizi gön-
derdik. Aynı zamanda bu ihracat ile İstanbul'da ihracat 
yapan ilkokul olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. 
Meslek liseleri, koronavirüs salgını ile mücadelede 
maske üretmeye devam ediyor. Pandeminin başından 
beri ellerini taşın altına koyan Gaziosmanpaşa Küçük-
köy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğ-
rencileri, birçok kurum ve kuruluşun maske ihtiyacını 
karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Günlük 40 bin 
maske ürettiklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Küçükköy 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülfem Ye-
lenlibağ, "Çekya'ya maskelerimizi gönderdik. Aynı za-
manda bu ihracat ile İstanbul'da ihracat yapan ilkokul 
olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.  

Küçükköy’den Çekya’ya ihracat

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

CAMILER YINE 
KAPATILMALI!



EVET haklı çıkmanın belki bir 
gururuyaşanıyor ama böylesi  
durumda haklı çıkmak sesini 

duyuramamak anlamında olunca 
üzüntüye gark oluyoruz. Hep söyledik. 
Lebalep kongreler Maşallahlar ile bu 
iş büyür önlenemez hale gelir dedik. 
Ne oldu. Geldiğimiz yer neresi Türkiye 
bırakın kan kırmızı idi artık kiremit 
rengine döndü! Vaka sayısı 1 ayda 
4 katına çıktı!  Evet  yine devekuşu 
gibi başımızı kuma gömdük. Sayılarla 
oynuyor. Vakaları gizliyoruz Gidin bir 
hastanede doktorları dinleyin herkes 
biliyor ama tam kapanma gelmiyor . 
Şunu iyi bilin her birey virüse karşı tek 
başına bırakıldı. Vaka sayısında Avru-
pa birincisi dünya 4.süyüz. Maalesef 
sadece bir hafta içinde 1,000’den (bin) 
fazla kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti. 
Bakan Koca’nın deyimiyle “Virüse 
karşı en iyi önlem yakalanmamaktır” 
buyrun bakalım.  Söylediğimiz her şey, 
söylediğimiz tarihlerde birer birer ger-
çekleşiyor. Virüste daha bulaşıcı olan 
İngiliz mutasyonunun geldiğini ve artık 
yerli olduğunu söyledik haftalar önce. 
Bunu takip eden günlerde önlemler 
arttırılacağına, “Kontrollü normalleş-
me” adı altında önlemsizlik getirildi.

Sağlıkçılara haksızlık
Tam bir yıl önce bugünlerde korku 

sıkıntı içinde hatta daha bugünkü gibi 
de ne olduğunun hiç ayırdında olma-
dan Covid-19 denilen yada Corona vi-
rüs olarak anılan bu lanet pandeminin 
içine hızlıca dalmışız. Şöyle bir arşive 
baktım da geçen sene Nisan ayında ne 
dediysek bugün aynılarını tekrar edip 
çözüm arıyoruz. Bir  farkla o günden 
bugüne sadece aşılamanın başlaması 
bu yılın yeniliği olmuş. Anımsayın.  
Cumhurbaşkanı ve eşi balkonlara çıkıp 
sağlıkçılarımızın o günlerde hala da 
insanüstü gayretle  vermeğe devam et-
tiği mücadeleyi alkışlamıştı. Milyonlar 
camlarda balkonlarda günlerce akşam 
saat 21.00 de  alkış tutmuştu. Hakkınız 
ödenmez demiş şükran duygularımızı 
dile getirmiştik. Milyonlar haklı çıktı. 
sağlık emekçilerinin hakkı  ödenmedi 
!  hem de nasıl ödememek onlara kıza-
rak saygısızlık ederek ödememek.

Dünya hak veriyor
Şimdi şuna dikkat çekmek isterim. 

dünyada diğer ülkelere bakıldığında 
İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, 
Amerika Birleşik Devletleri, Gü-
ney Afrika ve Malezya tarafından 
COVID-19 ön planda sağlık çalışan-
ları olmak üzere riskli gruplar için 
meslek hastalığı olarak kabul edilmiş 
iken ülkemizde COVID-19 halen 
resmi olarak meslek hastalığı olarak 
kabul edilmemiştir. Neden?

Selçuk açıkladı tepki yağdı
Bu sorunun yanıtını Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk verdi. Selçuk’un, 
koronavirüsün meslek hastalığı kabul 
edilmesi talebiyle ilgili yanıtı sosyal 
medyada büyük tepki çekti. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirü-
sün meslek hastalığı kabul edilmesi 
talebiyle ilgili “Evde hastalananlar var, 
nasıl meslek hastalığı kabul edelim” 
ifadelerini kullandı.Bu arada Korona-
virüs meslek hastalığı sayılsın önergesi 
AKP ve MHP tarafından reddedildi. 
Türk Tabipleri Birliği,  sağlık çalı-
şanları için Covid-19’un illiyet bağı 
aranmaksızın meslek hastalığı olarak 
kabul edilmesi taleplerine ilişkin 
olarak “Evde hastalananlar var, nasıl 
meslek hastalığı kabul edelim” açık-
laması yaptığı belirtilen Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’u eleştirdi. TTB, “Siz 
kabul etmek istemezseniz de dünya 
yuvarlaktır, Covid-19 da meslek has-
talığıdır!” açıklamasını yaptı. TTB’nin 
sosyal medya hesabından yapılan 

açıklamada, “Bakan Selçuk’un ‘Evde 
hastalananlar var, COVID-19’u nasıl 
meslek hastalığı kabul edelim?’ açıkla-
ması sağlık çalışanlarının hafızasına ve 
tarihe sorumsuzluk örneği olarak not 
düşmüştür. Siz kabul etmek istemez-
seniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 
da meslek hastalığıdır!” ifadesi 
kullanıldı.

Ayıptır yazıktı günahtır
Bakan Selçuk’un ‘hastalığı evde ka-

panlar’ var sözleri, Covid-19 salgının-
da ailelerinden ve çocuklarından uzak 
durarak hastanelerde canhıraş çalışan 
sağlık emekçilerinin hastalığı hasta-
nede değil de evde kaptığı açıklaması 
tepki topladı. Şimdi soruyorum...
Covid19 meslek hastalığıdır. Hiçbir 
sağlıkçı bu hastalığı evinde oturarak 
kapmadı. Çoğu memurlar esnek 
mesai çalışırken,Sağlık çalışanlarının 
Mesai sayısı ve iş yükü arttı.İstifa izin 
hakları iptal edildi. Nasıl evde kaptılar 
sizce? Bunca acı çekilmeseydi, salgı-
nın başından beri 395 sağlık çalışanını 
Covid-19 nedeniyle kaybetmemiş 
olsaydık, Sayın Zehra Zümrüt’ün şaka 
yaptığını düşünebilirdik belki Ayıptır, 
Sayın Bakan, yazıktır, günahtır. Co-
vid-19 meslek hastalığıdır! Bununla 
birlikte salgının başlangıcından beri 
salgınla mücadelenin en ön saflarında 
mücadeleye devam eden ve mesleği/
görevi gereği COVID-19 hastaları ile 
teması/muayenesi/müdahalesi gerekli 
ve kaçınılmaz olan sağlık çalışanla-
rında diğer meslek kollarından daha 
farklı bir durum söz konusudur. İnşa-
atta çalışırken iskeleden düşen inşaat 
işçisinin durumu “iş kazası” olarak ka-
bul ediliyor veya seramik fabrikasında 
çalışırken “silikozis” gelişen çalışanın 
durumu “meslek hastalığı” olarak 
kabul edilip bildirilebiliyor ise; İŞİ ve 
MESLEĞİ gereği COVID-19 hasta-
larına bakan/muayene eden/müdahale 
eden/temas eden sağlık çalışanlarının 
buna bağlı olarak COVID-19 hastalığı 
tanısı almaları da benzer şekilde sağ-
lık çalışanı için meslek hastalığı olarak 
kabul edilmelidir.

Öngörüye gel vatandaş!
Ülkede laf olsun diye barlar hariç 

her yer açıldı. Laf olsun diye konuldu-
ğu aşikar, ne olduğu belirsiz bir yüzde 
50 kapasite şartı ile. Ne bir denetim, 
ne başka bir şey yolda maskesini indir-
miş teyzelere ceza kesildi ama lebalep 
kongreler yapıldı. Biraz kafası çalışan 
herkes “Yani bari kırmızı illere bir 
seyahat yasağı getirin” dedi O da ya-
pılmadı. Bilimi bırakın, aklın önerdiği 
ne varsa hepsinden uzaklaşıldı. “Böyle 
buyurdum” tarzı bir mücadeleye ge-
çildi. Sonunda, doktor olmasına gerek 
yok, biraz izanlı herkesin beklediği 
oldu. Vakalar önce 30 bini hızla aştı, 
şimdi 45 bine doğru koşar adım gidi-
yor. Hastanelerde yine yer kalmadı. 
Yoğun bakımların full hale gelmesinin 
eli kulağında. Ölüm sayılarının da 
pek yakında katlanacağından 
emin olabilirsiniz. Vefatlar, sayı 
artışlarını 15-20 gün geriden 
takip ediyor sadece. Göz 
göre göre buraya geldik, 
başa döndük diyemeye-
ceğim beterine döndük. 
En küçük bir sürpriz yok. 
Çünkü bunun olacağı 
belliydi! Akla, izana 
dönülmeyince, mecburen 
geç de olsa önlemlere 
geri dönüldü.Cumartesi 
yeniden sokağa çıkma 
yasağı. Tam turizm sezonu 
başlarken, Ramazan’da tam 

kapanmaya yakın bir kapanma.

Yazık bu millete
Bir restoranı, bir iş yerini açmak 

ciddi bir para.  Adama aç diyorsun, 
daha yaptığı masrafı çıkarmadan geri 
kapa diyorsun. Sonra bir daha aç, bir 
daha kapa. Birden aklıma geldi Şener 
Şen’in musluk reklamı “ Aç kapa Ar-
tema” şaka gibi ama acı bir gerçekç. 
Bu kadar öngörüsüzlükle devlet mi 
yönetilir Allah aşkına. Salgın gibi 
işleyişi bu kadar belli, bu kadar net 
olan bir olayda bile bu kadar öngö-
rüsüz olunca diğer konularda Allah 
hepimizi korusun diyorum.

Bilim Kurulu ne yapmalı?
Sağlık Bakanlığı Corona Bilim 

Kurulu’nun saygın üyeleri. Tüm olan 
biteni yani zamansız ve kontrolsüz 
açılma sonrasında olacakları sizlerin 
de öngördüğünü tahmin ediyorum. 
Benim bile öngördüğümü, sizin 
öngörmemiş olmanız imkansız.Bu 
durumda şu ortaya çıkıyor.Normal-
leşme kararı size rağmen alınıyor.  
Sizi dinleyen, biliminizi ciddiye alan 
yok.O zaman yapmanız gereken şu. 
Hemen istifa etmek. Yok eğer diyor-
sanız ki, “Hayır her şeyi bize sordular 
ve bizim önerilerimiz doğrultusunda 
yaptılar.” O zaman yapmanız gere-
ken yine hemen istifa etmek.Vakalar, 
sözde kontrollü özde kontrolsüz nor-
malleşme başladığı gün söylediğimiz 
hız ve oranda artıyor.

Artık 40 binlerdeyiz.Bugün muh-
temelen 40-45 bandında oluruz. Vi-
rüsün artık daha genç yaşlara indiğini 
ve daha kolay bulaştığını biliyoruz. 
Lütfen dikkat.  Lütfen kişisel önlem-
lere devam. Kalabalıktan uzak durun, 

lebalep dolu 
lokanta-

lara, 

toplantılara girmeyin.Maskenizi 
takın mutlaka. Aşı olanlar da lütfen 
önlemlerini ihmal etmesinler. Çünkü 
aşı olanlar da öyle veya böyle COVID 
19 olabiliyorlar. Tanıdığım pek çok 
sağlık personeli, ki aralarında profe-
sörler bile var, aşıya rağmen COVID 
oldular. Bazıları hiç de hafif geçirme-
di. Aşı olmamış olsalar muhtemelen 
onları kaybedecektik. Toplum sürü 
bağışıklığı kazanmadan aşıya güven-
mek yanlış ve daha da fenası tehlikeli. 
Çünkü aşılı kişilerin mutasyonlu virüs 
üretme olasılığı daha yüksek.O yüz-
den aşı olmuş bile olsanız, en az 50 
milyon yurttaşımız iki doz aşısını da 
oluncaya kadar korunmaya devam.

Salgında ipin ucu kaçtı
Sağlık Emekçieri Sendikası 

düzenlediği basın açıklamasında 
salgının kontrolden çıktığını ancak 
iktidarın lebaleb kongreler yaparak 
topluma her şey normalmiş görüntüsü 
verdiğini belirten SES, pandemi ile 
mücadelede yapılması gerekenleri 14 
maddeyle açıkladı.

“Haklı itirazlarımızın dikkate 
alınmaması ve bu aşamadan son-
ra yaşanacak gelişmelerden dolayı 
kaygılı ve aynı zamanda çok öfkeliyiz 
çünkü salgın kontrolden çıktı” denilen 
açıklamada, “Salgının başından beri 
sürekli şeffaflık istedik ama hiçbir 
bilgiyi bizlerle paylaşmadınız. Halkın 
sağlığını değil, ekonomik çıkarları ön-
celediniz. Salgınla ve aklımızla dalga 
geçer gibi alınan kararlar, önlem değil 
yasaklar oldu” ifadelerine yer verildi.

Bilime kulak tıkadınız
İktidarın lebaleb (tıklım tıklım) 

kongreler yaparak topluma her şey 
normalmiş görüntüsü verdiğine vurgu 
yapılan açıklamada şu ifadeler de yer 
aldı: “Türkiye de salgının ikinci piki-
nin birincisine göre daha ağır olduğu 
ve üçüncü pikin ikincisinden daha 
ağır sonuçlara yol açacağı endişesi 
yaşayan bilim insanlarının görüş-

lerine kulak tıkasanız da gelinen 
süreçte ne kadar haklı olduklarını 
tüm toplum gibi siz de görüyor 
ve ne kadar haklı olduklarını da 
biliyorsunuz. Salgının kontrolden 
çıktığını, ipin ucunun kaçtığını ve 
bunun sorumlusunun ise salgını 
yönetmede ortak aklı ve bilimsel 
yöntemleri reddederek, toplumun 

değil bir avuç sermayedarın ayakta 
kalması, karına kar katması için 

çarkların dönmesi ısrarında olanlar 
olduğu da bilinmektedir.

1) Salgınla mücadele demokratikleşmeli-
dir. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 

ilgili bakanlıkların da içinde olduğu sağlık 
alanındaki emek meslek örgütleri temsilcileri 
ve siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu 
yeni “bağımsız” bir kurul oluşturulmalıdır. 
Bu kurulun alacağı kararlar toplum ile en 
kısa sürede tüm ayrıntıları ile paylaşılmalıdır.

2)Dört hafta boyunca ülkeye giriş çıkış-
larda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır.

3)Dört hafta boyunca sağlık, belediye 
temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm 

faaliyetler durdurulmalıdır.

4) Güvenlik adına yürütülecek faaliyetler 
cezalandırıcı bir perspektifle değil 

sosyal hizmetler ve destek kapsamında yerel 
yönetimlerin de katılımıyla yürütülmeli, 
başta pandemide belirlenen kuralların 
denetimi, özellikle ev içinde başta kadın ve 
çocuklara yönelik olmak üzere şiddet, va-
tandaşların can ve mal güvenliğini koruma-
ya yönelik tedbirlerle sınırlı olmalıdır.

5)Kamuda çalışan işçi memur vb. tüm 
çalışanların maaşı kesintisiz ödenme-

lidir. Gündelik işlerde ve özelde güvencesiz 
çalışan ve yoksulların tamamına 1 aylık 
ihtiyacını karşılayacak (en az 5 bin TL) mali 
destek kamu bütçesinden karşılanmalı, esna-
fa bir aylık kira bedeli ve geçim giderleri 
desteği (en az 5 bin TL) verilmelidir.

6) Sağlık personeline nitelikli kişisel ko-
ruyucu donanım eksiksiz sağlanmalıdır. 

Pandemi ile mücadelede sağlık alanındaki 
emek ve meslek örgütleri ile bakanlık kolek-
tif çalışmalıdır. Sağlık alanındaki personel 
açığının güvenceli kadrolu istihdamı ile kapa-
tılmasına yönelik planlama yapılmalı, 4C, 4B 
gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personelin 
güvenceli kadroya geçmesi sağlanmalı, hak-
larında kesin yargı kararı bulunmayan ihraç 
tüm sağlık emekçileri göreve başlatılmalıdır.

7) Yüksek enfeksiyon riski ve aşırı iş yükü 
altında çalışan sağlık çalışanlarının 

sahada yaşadıkları şiddet, mobbing, adaletsiz 
ek ödemeler, belirti göstermelerine rağmen 
vb. sorunların giderilmesine yönelik ivedilikle 
planlamalar yapıp girişimlerde bulunulmalıdır.

8)Belediye temizlik işçileri, gıda 
tedarikçileri, güvenlik güçleri gibi 

çalışması zorunlu olan kesimlere kamu ve 
çalıştırmaya devam eden firmalarca nitelikli 
koruyucu donanım sağlanmalıdır.

9)Aşı üretimi için gerekli altyapı ve 
donanım sağlanmalıdır. Aşı üretimi 

ilgilenen ve kapanan tüm kurumlar açılmalı 
ve güçlendirilmelidir. Bu gerçekleşinceye 
kadar dışardan ülkede yaşayan tüm yurt-
taşlara (göçmenler, mülteciler, sokakta 
yaşayanlar, kimliksizler vb dahil) yetecek 
kadar aşı temini için yeterli kaynak ayrılmalı 
ve aşılama hızlandırılmalıdır.

10)Kalabalık ve yoksul aileler içerisinde 
hastalığa yakalananların tedavileri-

nin ve izolasyon süresi boyunca konaklamala-
rının kamuya ait ya da kamunun finansmanını 
sağlayacağı ayrı mekanlarda gerçekleştiril-
mesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara 
bakım verilmesi sağlanmalıdır.

11) Covid-19 nedeniyle enfekte olan 
ve hayatını kaybeden insanlarımı-

zın ve sağlık çalışanlarının sayısı dahil tüm 
veriler, yapılanlar, eksiklikler şeffaflıkla 
toplumla paylaşılmalıdır.

12)Bir aylık sürenin sonrasında salgı-
nın boyutu yeniden gözden geçiri-

lerek hareket edilmelidir. Salgın tüm dünya-
da kontrol altına alınıncaya kadar yurtdışı 
giriş ve çıkışlarda tedbirler (test yapma, 14 
gün izolasyon vb.) sürdürülmelidir.

 
 

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

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

Tüketici modeli değişti 

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

Koronay bahane ettiler 

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

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

Üretim yoksa büyüme de yok 

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

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

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

SAVAŞ ATAK 

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

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

Sçrama aylar olacak 

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

İlgi devam ediyor 

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

Yatrmlar hzland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye riskli görülüyor 

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

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

Türkiye Endüstri 4.0’a hazr değil
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ISTISMARDAN 
VAZGECIN!

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

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

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

KRİZDEN BİLE 

FAYDANLANDILAR

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

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

HER YER BETON YIĞINI! 

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

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

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI 

Onursal 
Adgüzel

Sevgi 
Emanet
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Siyasetin aldğ kararlar son-
ras başlayan "Zorunlu" açlmann ar-
dndan vakalar hzla 20 binin üzerine 

çkt Korkarm ksa sürede 40 binleri görece-
ğiz. İktidar bir türlü radikal kararlar alp 14-
28 günlük tam kapanma yapamadğ için 
geçici tedbirler ile mücadeleyi sürdürdü. Tabi 
bu arada öngörülmeyen olgular da ortaya çkt. 
Ama özünde Corona virüs salgn bilime inan-
madğmzn bir göstergesi olarak siyaset ve 
ekonomik bitişin kaygsyla yönetilince ortaya 
kötü bir tablo çkmaya başlad. Açkça dillen-
direlim. Türkiye bugün 3. Covid-19 dalgasnn 
öncü şoklar ile yüzyüze kalmştr. Bu dalgann 
Nisan ay ortasnda pik yapmas kaçnlmazdr. 
Zaten bu tablo iktidar partisinin önlemleri yok 
sayan kongreleri, keyfe keder uygulanan ce-
naze yasaklar ile binlerce kişinin biraraya ge-
tirilmesi ile günler öncesinden belli idi. Kimileri 
inanmak istemedi. Kimilerinin zaten işine geli-
yordu. Ama yine olan bizlere oldu. Oysa döne 
döne dediğimiz ve akademisyenlerin de değişik 
şekillerde gösterdiği gibi salgn kontrol etme-
den ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bunu aklnz-
dan çkartmayn. 

Bir umut çok umutsuzluk 

Bir yl aşkn süredir. Kaygyla korkuyla dü-
zelme beklerken her seferinde yeni bir hüzünle 
umutsuzluğa kaplyoruz. Peki neden? Açkla-
mas var elbette. Çok basit. Güçlüyüz vs denile-
rek şişirilen ekonomimiz yüzünden. Krlgan, 
borç faiz sarmalnda kayp giden enflasyonun 
sürekli arttğ piyasann bir türlü kontrol altna 
alnamadğ, uyduruk rakamlarla "Zam yok 
artş var" denilerek bugünlere geldik. Yurttaş-
mza evde kal devlet sana bakacak diyemedik. 
Diyenler kazand. Biz gene kaybettik. Ac ama 
gerçek bu Güçlü devlet böyle olmamalyd. 
Yurttaşn zaten cebi delik at bi onluk sms ile 
yolla denmemeliydi."İban attm geldimi" yerine 
"Bankaya yatrdk. Devlet kimseyi aç açk b-
rakmaz bu sosyal devlet ilkemizdir Güçlü dev-
let Güçlü Türkiye " denebilmeydi. Diyemedik. 
Yani ksaca hep bir umut vard ama çokta 
umutsuzluk. 

Üçüncü dalga başlad 

Sağlk Bakanlğ Koronavirüs Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: İstan-
bul'da, salgnda üçüncü dalgaya girildi. Resmi 
hasta says 20 bini geçti! 28 Şubat'ta 8 bin 
400 idi, 2.5 kat! "Bir kasrga olur açlm" de-
miştik haftalar önce. Masum insanlar ölüyor, 
AKP seyirci. Böyle salgn yönetimi olmaz! 
Tüm ülke yaşam hakkna sahip çkmal. Muha-
lefet oyuna gelmesin. Gündem salgn, aş ne-
rede? Yeni vaka says hzla yükseliyor. Ağr 
hasta says artyor. Yeni vakalarn aylk artş 
oran yüzde 113 oldu! Test pozitif (+) oran 
yüzde 11.Ağr hastalarn aylk artş oran 
yüzde 25, salgn üreme hz 1.15 oldu. Bu da 
artşn devam edeceğinin işareti maalesef. Var-
yantlar da hesaba katnca, durum kötü bir 
yöne doğru evriliyor. Durum bu. Yangn kule-
sinden görünen dumann ateşi geliyor. Aktif 
vaka 150 bini aşt. Bugün 20 binden fazla 
vaka. Can kayb 73'den 81'e, ağr hasta 1503'e 
çkt. Artş devam edecek. İki hafta önce ektik-
lerimizi şimdi biçiyoruz. Varyant da üstüne tuz 
biber. Herkes kendine dikkat etsin lütfenYeni 
vakalar, yeni hastalar, ağr hastalar, aktif vaka-
lar, testler, ve ölümler artyor. 

Kabus geri döndü 

Kabus geri döndü. Hastanelerde Doktorlar 
ellerinde telefon yatmas gereken hastalara 

yatak aryor. Hastalarn çoğunun mutant vi-
rüsle enfekte olmas muhtemel. Hastalk daha 
uzun süre devam ediyor ve ciddi seyrediyor. 3. 
Dalga başlad dalgamza bakalm diyeceğim 
ama ayp olacak. Her dalga aramzdan erken 
ayrlan yüzlerce insan binlerce mağdur, dul, 
öksüz, yetim  ve üzüntüden kahrolan insan 
demek . Hasta says arttkça sağlk sisteminde 
artan yük sonucu önlenebilir kayplarn art-
mas demek. Covid’le yatp Covid’le kalkan bir 
sağlk çalşan soruyor hakl olarak "Vaad edi-
len aşlar nerede? ". Hzl bir aşlama uygula-
mas yapmazsak yarar yerine zarar 
sağlarz.Virüsün gardn almas ve aşlarn 
tesir etmediği olumsuz mutasyonlara hazr 
olun. 

Vaka saylar artyor 

Salgnda vaka says hzla artyor. Ac bir 
geçerk ölüm sayalr da önümüzdeki günlerde 
artşa geçecektir. Tam da yazp söylediğimiz 
gibi. 15 güne 20 binleri geçeriz, bir aya 30 
binleri görürüz diye yazdm. Gidişat da öyle 
gösteriyor. Ölüm saylar az.O da şimdilik.Ve-
fatlar gecikmeli olarak artyor, biliyoruz. Yine 
de doğru orantl artmayacaktr, çünkü risk 
gruplarnda aşlamalar ölümleri biraz olsun 
azaltacak. Ama sağlk sistemine binen yükün 
artacağ çok açk. Nisan baş 30 binli vakalar 
konuşuruz. Kaçnlmaz olan ve biraz izanl her-
kesin ilk günden bu yana gördüğü felaket tab-
losu karşmzda netleşirken, siyaset her 
zamanki gibi yapyor 

Bakan Koca insafl 

Siyaset suçu başkasna atyor. Bu kez ce-
hape ya da geçmiş dönem değilse de suçlu 
halk. Sağlk Bakan Fahrettin Koca nispeten 
insafl olduğu için “Ortaya çkan bu tablodan 
hepimiz sorumluyuz” diyerek suçu yayyor ve 
paylaştryor. Ama ben ona “Hayr” diyorum. 
"Hayr" Fahrettin Bey, "Ben bu artştan so-
rumlu değilim.". Sorumlu davranan kimse so-
rumlu değil bu artştan. Siz ve arkadaşlarnz 
sorumlusunuz. Sorumsuzca davranşlarnzdan 
dolay sorumlusunuz. Niye mi?  

Basitçe anlataym. En ufak dernek toplan-
ts yasak iken, 10 binlerce insan spor salonla-
rna toplayarak lebalep mutluluk saçan ben 
değilim. Millet en yaknnn cenazesine katla-
mazken, binlerce kişilik cenaze törenlerine ka-
tlan ve sonra özür dileyen ben değilim. O 
özürden sonra katldğ bir başka kalabalk ce-
nazede saklanmaya çalşan da ben değilim. 
Milletin çoluk çocuğunu eve tkarken, binlerce 
partili genci bir araya getiren ve bununla övü-

nen de ben değilim. Tam aksine ben “Şimdi 
daha çok önlem almak lazm” diyenim. Yapt-
ğnz anormal normalleşmenin sonucunu tah-
min ettiğimiz için bunlar aca da olsa hep 
yineliyorum Suçlu siz ve sizin gibiler. Diyecek-
siniz ki, “Biz herkese önlem aln dedik.” De-
mekle olmuyor. Yapmakla oluyor.Sizler yanlş 
yaptnz. O yanlş herkese örnek oldu. Kötü 
örnek! 

65 yaş üzerine eziyet yeter 

Şu 65 yaş üstü vatandaşlarmza yaptğnz 
eziyet artk yeter. 1 yldr bu insanlar, analar-
mz, babalarmz, ablalarmz, abilerimizi ev-
lere tktnz.  Ama artk gerçekten yeter. Bu 
yaş grubunun hemen hemen tamam aşsn 
oldu. Büyük bölümü iki dozunu da oldu. Ve 
hala yasakllar. Evden çkamyorlar, bir yerden 
bir yere gidemiyorlar. Dün bir beyefendi arad. 
70’li yaşlarnda. Eşiyle birlikte Ege kysnda 
bir kasabada yaşyorlarmş. Emekli olunca 
oraya yerleşmişler. Okullar açlmaynca, torun-
larna bakmak ve kzlarna yardmc olmak 
için bir süreliğine İstanbul’a gelmişler. Bu 
arada birkaç hafta önce ikinci doz aşlarn da 
olmuşlar. Şimdi okullar açlp, hayat bir nebze 
normale dönünce evlerine dönmek 
istiyorlar.Ama ne mümkün. 65 yaş üzerine se-
yahat yasağ olduğu için gidemiyorlar.İzin al-
maya çalşyorlar. Gidecekleri il risk 
haritasnda krmz olduğu için izin de alam-
yorlar. Çok dertli idi.  “Bizim gibi binlerce 
insan var. Kimi yazlğna gidecek, kimi yaşa-
dğ yere dönecek. Ama gidemiyoruz. İstan-
bul’un kalabalğnda, pisliğinde eve tklp 
kaldk. Sğnt gibiyiz. İnşallah bizi bu hale dü-
şürüp, hiç düşünmeyenler de bunu tadarlar ve 
ne ağr bir şey olduğunu görürler” dedi. Hak-
lyd. Yaşlsna bu kadar eziyet eden bir başka 
ülke yoktur herhalde. Bu saçma yasağ uygula-
yan bir başka ülke olmadğn ise 
biliyorum.Maalesef.. Sapla saman birbirne ka-
rşt.. 

Haritay niye renklendirdik? 

Sağlk Bakanlğ illere göre güncel pandemi 
rakamlarn açklad.  Salgnn başndan beri 
konuyla ilgili uzmanlar, kurumlar olarak gidi-
şatla ilgili rakamlarn (yeni vaka saylar, 
ölümler, test saylar vb) yerleşim birimlerine 
göre il, il, ilçe, ilçe ilan edilmesinin gerekliliğini 
döne döne vurguladk. Zira virüs her ili  ayn 
anda ve ayn şiddette etkilemiyordu. Herkesin 
kendi yaşadğ il ve ilçedeki durumu bilmesi 
hem vatandaşlarn içinde bulunduklar riske 
uygun bir şekilde tedbirlere daha sk uymasn 
hem de yerel yöneticilerin kendi bölgeleri için 
uygun tedbirleri  almalarn sağlayacak ilk 
admd. Pandeminin birinci yl dönümüne gi-
derken nihayet Sağlk Bakanlğ, anlaşlmas 
imkansz srarndan vazgeçip vaka saylarn 
(son bir haftada testle doğrulanan yeni vakala-
rn toplamnn o şehrin nüfusuna oran şek-
linde) açklamaya başlad. Olumlu bir adm. 

Mevcut tedbirler etkili mi? 

Sağlk Bakanlğ her ili, bu yeni kritere, son 
bir haftada saptanan yeni vaka saylarnn nü-
fusa oranna göre düşük, orta, yüksek, çok 
riskli şeklinde snflad ve her bir risk snfna 
da bir renk verdi. Krmz renkli iller çok yük-
sek risk, kavuniçi olanlar yüksek risk, sarlar 
orta risk, maviler düşük risk şeklinde. Her risk 
snfnda uygulanacak yasaklar da belirlendi ve 
ilan edildi. Buraya kadar iyi. Sorun ilan edilen 
tedbirlerle riskin yüksekliği arasndaki uyum-
suzlukta. Yüksek riskli illerde, örneğin Sam-
sun’da, ilan edilen yüz binde 468’lik rakamn 
anlam, her 20-25 erişkinden birinin şu anda 
bulaştrc olduğu. Yani, bu şehirde risk snfla-
masna göre izin verilen bir saat süreli ve 50 
kişinin katlmyla yaplacak bir nikah davetine 
katlanlarn en az ikisi bulaştrc olacak ve tö-
rene katlanlarn önemli bir ksm (5-20 kişi) 
törenden virüsü alarak ayrlacaklar. 

“Yüz binde” şeklinde açklanan saylarn ne 
anlama geldiğini hesaplaynca,  haritadaki kr-
mz illerde sosyal etkileşimin neden en aza in-
dirilmesi, kapal alanlardaki bütün aktivitelerin 
yasaklanmas gerektiği daha iyi anlaşlyor. Bu 
illerde artşn devam ediyor olmas, mevcut 
tedbirlerin bulaşmay hiçbir şekilde kontrol 
edemediğini gösteriyor. 

Söz konusu İstanbul olunca 

İkinci sorun 15 Mart akşam ilan edilen ka-
rarlarda. Türkiye çapnda hemen bütün illerde 

vaka saylar arttğ halde (mesela İstanbul’da 
iki hafta içinde yüzde 60’dan daha fazla, zaten 
yüksek oranlara sahip Doğu Karadeniz’deki il-
lerin hemen hepsinde yüzde 20’den daha fazla) 
tedbirlerin o il için iki hafta önce belirlenen dü-
zeyde kalmasna karar verildi. Bu karar bütün 
bu il il sonuç ilan etme, illeri riskle-
rine göre snflandrma, ona 
uygun tedbir belirleme vb. 
şeklindeki sistemi bir anda 
boşa düşürüyor. Eğer 
tedbirler, bir ilde enfek-
siyonun görülme skl-
ğna uygun bir şekilde 
belirlendiyse, bu sa-
yya/renge üstelik bir 
artş takiben ulaşan 
illerin neden uymad-
ğn anlamak mümkün 
değil. Üstelik bulaşmann 
son haftalarda hzlandğ 
yerler, o risk snfnda olan 
ama son iki haftada saylarn 
düştüğü illerden daha çok tehlike al-
tndalar. En sk tedbirlerin bulaşmann hzlan-
dğ bu illerde uygulanmas gerekir. 

İstanbul gözden çkarlamyor 

Anlaşlan o ki, son rakamlarla risk katego-
risi yükselen baz iller (özellikle İstanbul) göz-
den çkartlamyor. Olumlu değil, olumsuz 
anlamda. Bu iller ve ahalisi salgnn riskine b-
raklyor, ama ekonomik aktiviteleri gözden ç-
karlamyor. Oysa döne döne dediğimiz ve 
akademisyenlerin de değişik şekillerde göster-
diği gibi salgn kontrol etmeden ekonomiyi dü-
zeltemezsiniz. Virüs çok hzl. 

 Bizim tek avantajmz, nasl davrandğn 
bilmemiz, nasl yayldğn, nasl hzlandğn 
hem başka ülkelerin, hem de kendi ülkemizin 
deneyimlerinden öğrenmiş olmamz. Salgn 
kontrol etmenin tek bir yolu var, bu bilgileri 
kullanarak virüsten daha hzl davranmak, o 
hamle yapamadan yolunu tkamak. Ama biz 
hep geride kalyoruz. Uzun sessizlikler, yokmuş 
gibi yapmalar sonunda nihayet adm attğ-
mzda, salgn çoktan bir ileri aşamaya geçmiş 
oluyor. Pandeminin bir yl içinde, göreceli ola-
rak vaktinde attğmz tek adm, 2020 Mart 
aynda vaka saylar fazla artmadan baz kitle-
sel kstlamalar uygulamaya koymamz ve şe-
hirleraras dolaşm snrlamamzd. Bu sayede 
ilk dalgay birçok ülkeye göre nispeten az ha-
sarla atlattk. Ama o günden bugüne hep geç 
kalyoruz. Ağr bedeller ödedik. Korkarm 
ödemeye de devam edeceğiz.

Oktay APAYDIN
SON NOKTA

TÜRKİYE'DE 10 milyondan fazla ki-
şiye uygulanan inaktif virüs aşs Corona-
Vac'n yeni varyantlara etkisi hakknda 
Sağlk Bakanlğ'nn bir çalşmas oldu-
ğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, 
"Sonuçlar bilimsel makale olarak henüz 
yaynlanmad ama İngiltere varyant 
yani V1'de aş etkinliğinde çok bir fark 
olmadğ gösterildi. Kullandğmz aşnn, 
Türkiye'de de en fazla yaylan ve önü-
müzdeki haftalarda da en baskn suş ha-
line geleceğini tahmin ettiğimiz İngiliz 
varyant ile D614, yani orijinal formdaki 
Wuhan suşuna etkinliğinin benzer çkt-
ğn ifade etti Halk Sağlğ Kurumu'nda 
çalşan arkadaşlarmz" dedi. Türkiye'de 

V1 kadar yaygn olmasa da V2 olarak 
adlandrlan Güney Afrika varyantnn da 
görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Yavuz, 
"V2, aşlar açsndan en tehlikeli olan. 
Zaten önümüzdeki dönem aşlarn içeri-
ğini de V2'ye göre değiştirecekler. Çünkü 
aşdan en çok kaçan bu suş. V2'nin yayl-
mamas için zaten daha fazla önlem al-
nyor. Örneğin V2 vakas ile temas 
olanlar daha fazla izole ediliyor. Yani 
Güney Afrika varyant biraz daha tehli-
keli şu anda, bizim de çok yakndan 
takip ettiğimiz bir tür. Diğer aşlarda ol-
duğu gibi CoronaVac'ta da böyle bir bek-
lenti var aşdan kaçabileceği yönünde" 
diye konuştu. 

CORONAVAC İNGİLİZ VARNAYTINDA DA ETKİLİ
İLLERE göre haftalk yaynlanan ha-

ritada İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen 
vaka saysnn 178'lere ulaştğna işaret 
eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tp 
Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon 
Hastalklar Anabilim Dal Öğretim 
Üyesi ve Sağlk Bakanlğ Koronavirüs 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şim-
şek Yavuz, İstanbul'da, salgnda üçüncü 
dalgaya girildiğini söyledi. İstanbul'da 
vaka saylarnda günlerdir yukar doğru 
bir çkş söz konusu olduğuna değinen 
Prof. Dr. Yavuz yaptğ açklamada, "Test 
pozitiflik oranlar yüzde 10'u geçti. 

Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki 
enfeksiyon oran da 178 gibi oldukça 
yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalga-
nn İstanbul'da etkisini gösterdiğini, 
henüz pik noktasna da ulaşmadğmz 
gösteriyor. Açlmann etkisini bu hafta 
başndan itibaren görüyoruz. Kendi ku-
rumumuz açsndan söyleyecek olursam, 
geçen haftaya göre belirgin bir fark var, 
Pazartesiden beri çok yüksek sayda 
hasta geliyor. Test pozitiflik oran da 
bizde de yüzde 12 civarnda. Önümüz-
deki haftalarda da skntl günler yaşa-
yabileceğimizi düşünüyorum" dedi. 

AŞILANAN kesimde elde edilen ilk 
verilere göre ölüm oralarnda büyük bir 
azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. 
Dr. Yavuz, "Bu çok sevindirici bir şey. 
Ama İstanbul'da aşsz olan çok fazla 
nüfus var. Onlarn da hastalanma riski 
çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde 
de böyle. Bu nedenle insanlarla yakn 
temasa girmemek, kapal ortamlarda 
bulunmamak, mecbursanz da maskesiz 
asla durmamak, kalabalk ortamlara da 
maskesiz girmemek, çok sk bir şekilde 
ortam havalandrmak, tercihan camlar 

sk sk açmak gerekiyor. Üçüncü piki 
de yaşayacağz gibi görünü-

yor" şeklinde konuştu. 
Sağlk Bakan  

Dr. Fahrettin 
Koca'nn geçtiğimiz 
günlerde açkladğ 
Pfizer-BioNTech 
aşsnn kimlere 
yaplacağ 
konusundaki 
planlamaya da 

değinen Yavuz, 
"Kimin sras 

geldiyse aş onlara 
uygulanacak. Bakanlğn 

plan da bu şekilde. 
Önümüzdeki haftalarda 

4,5 milyon doz aş gelecek. Aşlamada 
da 60 yaş üstüne geçilmiş olacak. 
Dolaysyla bu aşy bunlar olacak. 
Sras gelmiş ama şimdiye kadar 
aşlanmamş daha ileri yaştaki kişiler de 
buna dahil edilebilir. BioNTech aşs da 
o şekilde uygulanacak" dedi.

ÜÇÜNCÜ PİKİ DE  
YAŞAYACAĞIZ

YAYGIN aşlamayla birlikte filyas-
yonda temasl takibinde de değişimler 
olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, artk 
ilk virüs ya da İngiltere varyant ile te-
masl olan "aşl" kişilerin, karantinaya 
girmesine gerek kalmayacağn açk-
lad. Yavuz, "Eğer iki doz aşsn olmuş 
bir kişi vaka temasls olursa, V1 (İngil-
tere varyant) dahil, izolasyonda tutul-
mayacak. Çünkü aşnn koruyucu- 
luğunun olduğunu biliyoruz. Ama V2 
(Güney Afrika) ya da V3 (Brezilya) var-
yantlarnda aşnn yeterince koruma 
sağlamayabileceği yönünde kayglar-
mz olduğu için, temasllarn izolasyona 
girmesi gerekecek. Türkiye'de çok yay-
gn değil bunlar şu anda ama çok yakn-
dan izlememiz gerekiyor" dedi. 

KARANTİNAYA  
GİRMEYECEKLER
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İSTANBUL’DA 3. DALGAYA GİRDİK 

Salgn büyüyor  
biz bakyoruz!Virüse karşı tek başına

Sağlıkçılardan 
önemli öneriler

BAKAN Koca, virüse karşı tek 
başımıza olduğumuzu vurgula-

yıp, “Artık yükün geri kalan kısmı, 
bizim, bilim insanlarımızın, sağlık 
çalışanlarımızın üzerindedir. Bu 
büyük sorumluluk duygusu, size ted-
birlere uyma isteği vermelidir. Yap-
manız gereken, kendinizi korumak 
ve aşı sıranızı beklemektir” dedi. 

Bakan Koca açıklamasında şu 
noktalara dikkat çekti:

*Bilim Kurulu’nun bugünkü 
haftalık toplantısında, virüsün yeni 
varyantları, aşı ile ilgili son gelişme-
ler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile 
birlikte, bazı illerimizde artan risk 
düzeyi ele alınmıştır.

*Her şeyden önce kesinlik arz eden 

şudur: Toplum, her ne kadar bunu 
yeterince gündeme almamış olsa da, 
virüs gücünü korumaya devam ediyor. 
Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır.

*Bugünlerde öne çıkan bir sorun 
var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç 
duyduğumuz sabrı, aşı sayesin-
de Toplum Bağışıklığı sağlanana 
kadar gösterip gösteremeyeceğimiz. 
Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikin-
deki önemli gelişmelerin hepimize 
tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu 
yüklediğini düşünmeliyiz.

*Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı 
geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, 
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak 
üzere, nüfusumuzun yüzde 80’inin 
yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok 

yüksek olduğu iller arasına girdi. 
Buna rağmen başarıya inancımızı ko-
rumalıyız. Bize ve bilim insanlarımı-
za şimdi eskisinden daha fazla görev 
düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de 
her birey direncini artırmalıdır. Kısa 
bir süre içinde aşı ile yaygın bağışık-
lık hedefinde başarılı olacağız. Bu 
hedef topluma bir güç kaynağıdır.

*Bilim insanlarımızın kamuoyuna 
aktarmak zorunda olduğum bir me-
sajı var: Mutasyona uğrayan virüsle-
rin yayılım hızını artırdığı büyük bir 
ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid 
testi pozitif kişilerde bizim yaptığı-
mız araştırmalarda da bu varyantlara 
çok sık rastlanmaktadır.

*Ülkemizde tespit edilen varyantlar 

dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 
ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. 
Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 
örnekte tespit edilmiştir. Brezilya var-
yantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. 
California-New York varyantı 1 ilde 
2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda 
ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantı-
nın ülkemizdeki vakaların yüzde75’ini 
oluşturduğunu, klasik tip Koronavirü-
sün yerini aldığını ortaya koymaktadır.

Yükün bu aşamadaki büyük 
kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, 
sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. 
Bu sorumluluk duygusu, milletimizin 
salgınla mücadelede dayanıklılığını, 
tedbirlere uyma isteğini ve yaşama 
sevincini artırmalıdır.”

Yapmamız gereken kendimizi korumak



SaaDet Partisi Genel
Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, genel mer-

kezde gerçekleştirilen İl Başkanları
ve İl Müfettişleri Toplantısında ko-
nuştu. Karamollaoğlu, hiçbir va-
tandaşın karamsar ve umutsuz
olmaması gerektiğini söyledi. Ka-
ramollaoğlu, "Karanlığın en koyu
olduğu an şafağın en yakın ol-
duğu andır. Herkes bilmeli ki şafak
yakın. Bu sebeple dert var, sorun
var; ama Allah’ın izniyle çözüm
de var. Bizler bunun için Saadet
Partisi olarak tüm il ve ilçe kade-
melerimizle her bir insanımızın
geçim mücadelesine destek

olmak, onları dinlemek, seslerini
duyurmak, çözümler üretmek,
tencerelerinde dert değil aş pişire-
bilmeleri için seçimden önce bir
geçim ittifakı kurmakta kararlıyız"
dedi.

Her kesimine sesleniyorum

Karamollaoğlu, 'Geçim İttifakı'
çağrısında bulunarak, "Gelin bir
geçim ittifakı kuralım. Hayat pa-
halılığına, adaletsiz gelir dağılı-
mına, işsizliğe, ağır vergilere hep
birlikte 'hayır' diyelim. Toplumu-
muzun bu sebeple her kesimine
sesleniyorum, memurumuza, es-
nafımıza, işsiz gençlerimize her-

kese sesleniyorum, sendikalara,
partilere sesleniyorum; gelin mille-
timizle el ele verelim, insanımızın
ortak gündeminde buluşalım.
Geçim ittifakından başka hiçbir
şey konuşmayalım. Gündemi oya-
layan gereksiz tartışmalara kesin-
likle prim vermeyelim. İnsanımızın
derdine hep birlikte tercüman ola-
lım. Bir araya gelerek çözüm yol-
ları arayalım. Milletimizin
sorunlarını ülke gündemine taşı-
mak adına yürüttüğümüz bu far-
kındalık kampanyası olan geçim
ittifakına görüşü ne olursa bütün
vatandaşlarımızı davet ediyorum"
diye konuştu. DHA

A nkara Cumhuriyet Başsavcılığı,
önceki gün hakkındaki kesinleşmiş
hapis cezası nedeniyle milletvekil-

liği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerli-
oğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış
olmasına rağmen 10 günlük yasal süre
içinde gelmemesi nedeniyle, Gergerlioğ-
lu'nu Ankara'da gözaltına almıştı. Gergerli-
oğlu, adliyedeki işlemleri sırasında
rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Ger-
gerlioğlu, kaldırıldığı hastanede anjiyo oldu.
Durumu sosyal medya hesabından payla-
şan Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerli-
oğlu, "Babamın anjiyosu yapıldı.
Tansiyonunun yüksek olmasından dolayı
yoğun bakıma alındı. Bugün yoğun ba-
kımda kalacak. Durumu iyi" dedi.

Hastaneye kaldırılmıştı

Gözaltı sırasındaki muameleye tepki göste-
ren Gergerlioğlu, kendisini gözaltına alan
polislere, "Meclis'teki rezaletin ikinci versi-
yonunu oynuyorsunuz" diyerek tepki gös-
termişti. Gözaltı sonrası açıklama yapan
Salih Gergerlioğlu ise babası Ömer Faruk
Gergerlioğlu'nun hastanede olduğunu, kalp
ve göğüs ağrısından dolayı anjiyo olacağını
bildirmişti. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih

Gergerlioğlu, BBC Türkçe'ye açıklama-
larda bulundu. Gergerlioğlu, sabah 7'den
beri HDP'nin on milletvekiliyle birlikte has-
tanenin önünde beklediklerini belirterek,
"Bize yoğun bakım servisinin tek çıkışı var
dediler, ama yalan söylediler, bir mizansen
uygulandı. Geceden beri burada bekleyen
HDP'li milletvekilleri var, ben sabah yedi-
den itibaren buradayım. Bunca zaman
içinde telefonla dahi doktordan bilgi ala-
madık. HDP milletvekilleri babamın duru-
muyla ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanı,
Adalet Bakanı dahi her merciye ulaşmaya
çalıştık, doktorla telefonla dahi görüşeme-
dik, bize bilgi vermediler. HDP milletvekil-
leri bu konuyla ilgili basın açıklaması
yaparken babamı hastanenin arka tarafın-
dan kaçırdılar" iddiasında bulundu. 

Babamın canıyla oynadılar!

Gergerlioğlu, babasının hastaneden alın-
masından sonra HDP milletvekillerinin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşebil-
dikleri belirterek, "Bu süreçte babamın ca-
nıyla oynadılar" ifadelerini kullandı.  HDP
Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise
partisinden bir grup milletvekiliyle, milletve-
killiği düşürülen ve dün gözaltına alınan

Gergerlioğlu'nun anjiyo olduğu Ankara
Şehir Hastanesi önünde açıklama yaptı.
Gergerlioğlu'nun evinde kabul edilemez bir
tutumla gözaltına alındığını ifade eden
Toğrul, gözaltı işleminin ardından ilk olarak
sağlık kontrolü yapılmak üzere Gazi Mus-
tafa Kemal Devlet Hastanesi'ne götürüldü-
ğünü belirtti. Toğrul, "Biraz önce şahit
oldunuz, biz vekiller olarak buraya geldik ve
vekilimizin sağlık durumu nedir bilgi almak
istedik ama maalesef Ankara Şehir Hasta-
nesi'nde bir kişi bile bize açıklama yapmadı.
Görüşme taleplerimiz bekleyin geliyorlar
denilerek sürüncemede bırakıldı. Kimse

bilgi vermedi. Çıkaracaklar, götürecekler
diye bilgi verildi önlem alındı, araçlar geldi
çıkarılacakmış gibi senaryo çizildi. Ancak
gerçekten korsanvari bir şekilde milletvekili-
miz kaçırıldı. Hastaneden kaçırıldı. Nereye
götürüldüğünü bilmiyoruz. Sincan Ceza-
evine götürüldüğünü düşünüyoruz. İşin
doğrusu, zulmün bir başka versiyonunu
görüyoruz. Bir milletvekili burada basın-
dan, arkadaşlarından kaçırılmıştır; korsan-
vari bir şekilde götürülmüştür." Avukat
Bışar Alınak, müvekkili Ömer Faruk Ger-
gerlioğlu'nun Sincan Cezaevi'ne götürüldü-
ğünü teyit etti.
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Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltına
alınmasının ardından hastanede anjiyo oldu. Gergerlioğlu'nun oğlu
Sahil Gergerlioğlu ve HDP'li Mahmut Toğrul, daha sonra yaptıkları
açıklamada, Gergerlioğlu'nun hastaneden “kaçırıldığığını” iddia 
ettiler. Dha sonra Avukat Bışar Alınak, müvekkili Ömer Faruk
Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi'ne götürüldüğünü açıkladı

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kara-
rını onamasının ardından milletvekilliği
düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na,
10 gün içerisinde teslim olma çağrısı
yapılmıştı. sürenin dolmasına rağmen
teslim olmayan Gergerlioğlu için yaka-
lama kararı çıkarıldı. ankara'da Gerger-
lioğlu'nun evinde kaydedilen gözaltı
görüntülerinde, HDP'li siyasetçi polisin

ikna çalışmalarına rağmen evinden çık-
mak istemediği, zorluk çıkardığı görülü-
yordu. Gergerlioğlu görüntülerde,
"Meclis'teki rezaletin ikinci versiyonunu
oynuyorsunuz" diyordu. anayasa Mahke-
mesi (aYM) Genel Kurulu, HDP'li Ömer
Faruk Gergerlioğlu'nun, milletvekilliğinin
düşürülmesinin iptali istemiyle yaptığı
başvuruyu reddetmişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Saadet Partisi olarak tüm il
ve ilçe kademelerimizle her bir insanımızın geçim mücadelesine destek olmak,
onları dinlemek, seslerini duyurmak, çözümler üretmek, tencerelerinde dert değil
aş pişirebilmeleri için seçimden önce bir geçim ittifakı kurmakta kararlıyız” dedi

Gelin bir geçim
ittifakı 
kuralım
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kuralım
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ittifakı 
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Bir günde tam
100 bin denetim
Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen ve
100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde;
149 bin 815 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı,
pastane, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi
vb. işyeri kontrol edildi

DenetİmlerDe; 1.558 iş yerinin açık
ve kapalı alanlarında yüzde 50 kap-
asiteli oturma düzeni planı hazırla-

madığı belirlenirken, 383 işyerinin HES kodu
sorgulaması yapmadığı tespit edildi. Kontrollü
normalleşme döneminde “Dinamik Denetim
Modeli” kapsamında konu bazlı tematik dene-
timler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda  tüm il ve
ilçelerde  dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı,
pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane,
çay bahçesi vb. işyerlerinde denetim faaliyeti ger-
çekleştirildi. 8 bin 166 yönetici personelin katılım
sağladığı denetimlerde 100.773 personelden olu-
şan 25.913 ekip görev yaptı.  Gün boyu süren de-
netimler kapsamında; 149.815 restoran, lokanta,
kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kıraat-
hane, çay bahçesi vb. işyeri denetlendi. 

Güvenlik verileri 
masaya yatırıldı

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu
başkanlığında İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya’nın katılımıyla, bölgesel

düzeyde düzenlenen güvenlik toplantıları kap-
samında Sultangazi İlçe Güvenlik Toplantısı
gerçekleştirildi. Sultangazi Kaymakamlığı’nda
gerçekleştirilen toplantıya; İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali
Yardımcıları; Dr. Yaşar Aksanyar ve Mehmet
Ali Özyiğit,  Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Aktaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sultan-
gazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İl Göç İda-
resi Müdürü Bayram Yalınsu ve ilgili birimlerin
temsilcileri katıldı. Kaçakçılık ve organize suç-
larla mücadele, asayiş, uyuşturucu ile mücadele
konularının ele alındığı toplantıda, Türkiye ve
İstanbul geneli güvenlik verileri paylaşılırken
Sultangazi ilçesine dair değerlendirmeler 
yapıldı. 

Şantaj davasında sanıklara tahliye
Cumhuriyet  Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a, gizli kamera kaydıyla şantajda
bulundukları iddiasıyla yargılanan 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

İstanbul 50. asliye Ceza
Mahkemesi'nde dün kapalı
oturumda görülen duruş-

maya, tutuklu sanıklar getirildi. Duruş-
mada taraf avukatları dışında izleyici
alınmadı. Mahkeme, tutuklu sanıklar
sanıklar aynur D.E., Cahit a., ahmet a.
ve Erdoğan b'nin imza şeklindeki adli
kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar
verdi. Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

CHP'li Özgür Karabat'ın o dönem Çek-
meköy Meclis Üyesi olan aynur D.E ile
bir evde yakınlaşması sonrasında şan-

taja uğradığı iddia edilmişti. sanık
aynur D.E. ve yine partinin eski Çek-
meköy İlçe başkanı Erdoğan b'nin ara-
sında bulunduğu 4 sanığın,
evdeki yakınlaşmayı gizli ka-
merayla kayda alarak millet-
vekili Karabat'a şantaj
yaptığı öne sürülmüştü. Gö-
rüntüleri milletvekiline gön-
deren sanıkların önce 10
milyon tl, milletvekilinin
şantaja boyun eğmemesi
üzerine de bu parayı 3 mil-
yon tl istedikleri iddia edil-
mişti. Şantajın devam

etmesi üzerine milletvekili Özgür Ka-
rabat, adli makamlara şikayette bu-
lunmuştu. bunun üzerine sanıklar

yakalanan sanıklar aynur
D.E., Cahit a., ahmet a. ve
Erdoğan b. 24 aralık 2020
tarihinde tutuklanmışlardı.
İstanbul Cumhuriyet savcılı-
ğınca tamamlanan soruş-
turma sonucunda 4 sanık
hakkında "Zincirleme şekilde
özel hayatın gizliliğini ihlal
etmek" ve "Zincirleme şe-
kilde şantaj" suçlarından
dava açılmıştı. DHa

Gelin bir geçim
ittifakı 
kuralım Temel 

Karamollaoğlu

NE OLMUŞTU?
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RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-HAYDARPAŞA NUMUNE 
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM SARF MALZEME ALIMI İHALESİ 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 : 2021/188852
1-İdarenin
a) Adresi : TIBBIYE CADDESI NO:40 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165423232 - 2163460582
c) Elektronik Posta Adresi : hnhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM- MAL ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 

tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder 
pey teslim edilecektir. İşin bitiş tarih 31.12.2021'dır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir.
b) Tarihi ve saati : 21.04.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması ye-
terli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,? İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından is-
tekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,? İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından is-
tekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,? İsteklinin alım konusu malı
ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin
üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden bi-
rini ihale dosyasında sunarak tevsik edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen malzemelerin üretici veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli
olarak teklif veren bayilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını belgele-
meleri ve bu belgeyi ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur. İhaleye katılan istekliler, teklifleri
ekinde teklif ettikleri ürünün TITUBB sisteminin kayıtlı ve onaylı Tıbbi Cihaz/ürün olduğunu belgele-
yecek ve teklif vermiş olduğu her ürünün UBB barkod numaralarının ?SAĞLIK BAKANLIĞI TARA-
FINDAN ONAYLIDIR? ibareli çıktısını ihale dosyasında sunacaktır.- ÜTS'ye kayıtlı olduklarını
belgelemeleri ve bu belgeyi ihale dosyası içinde sunmaları zorunludur.- Tıbbi Cihaz yönetmelik kap-
samı dışında olan ürünler için firmalar kapsam dışı beyanlarını sunmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az bir adet numuneyi iki nüsha teslim tutanağı hazırlayarak
ihale saatinden önce imza karşılığı idareye teslim edileceklerdir. Numuneler; ihale komisyonunun
uzman üyelerince teknik şartname kriterlerine ve/veya klinik uygulamaya uygunluk yönünden de-
ğerlendirilecektir.- Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması ha-
linde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Numune teslim tutanağını ihale teklif zarfı içerisinde
sunmayan isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. Numuneler üzerinde firma adı, İhale kalem num-
arası, kaç adet teslim edildiği belirtilecektir.Numuneler iade edilmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 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 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf
Deposuna teslim edilecektir. 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

İ stanbul'da son günlerde deniz-
lerdeki çekilme tedirgin etti. Sa-
hillerde bulunanlar çekilmenin

deprem habercisi olduğunu söyler-
ken bazıları ise hava şartlarının de-
nizleri etkilediğini ifade etti.
Bakırköy, Florya, Silivri, Caddebos-
tan sahillerinde yaşanan ve geçtiği-
miz hafta 5-6 metreyi bulan
çekilmeyle ilgili konuşan Meteoro-
loji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven
Özdemir, "Özellikle Silivri, Bakırköy,
Florya, Büyükçekmece ve Cadde-
bostan sahillerinde çekilmeler görü-
yoruz. Bahar aylarında çok normal.
Tahminen Mayıs ayı sonlarına
kadar görmeye de devam edeceğiz.
Korkulacak bir durum yok. Deprem
habercisi olduğu düşüncesi yanlış"
diye konuştu.

Mevsimsel bir durum

Su seviyesindeki çekilmeyi DHA'ya
değerlendiren İstanbul Aydın Üni-
versitesi Anadolu BİL Meslek Yük-
sekokulu Müdür Yardımcısı Dr.
Öğretim Üyesi Güven Özdemir, çe-
kilmenin mevsimsel bir durum ol-
duğunu söyledi. Özdemir,
“Dünyamızın Farklı bölgelerinde
değişik zamanlarda, mevsimlerde
denizde çekilme ve yükselmeler gö-
rülmektedir. Çoğunlukla bu olay
meteorolojik hadiselerin sonucunda
meydana gelmektedir. En önemli
etken rüzgar, atmosfer basıncı ve
hava sıcaklığıdır. Bu etkenlerin yanı
sıra çekilmenin görüldüğü bölge-
lerde topografik arazi yapısı, bitki
örtüsü, ormanlık alanlar, şehir-
leşme, ısı adalarının varlığı da etkili
olacaktır. Sıraladığımız özellikler ne-
deni ile bölgemizdeki Marmara De-
nizi'nde çekilme belirgin olarak

görülmektedir" şeklinde konuştu.

Bahar aylarında normal

Mayıs ayı sonuna kadar sık sık bu
görüntüyle karşılaşılacağını belirten
Güven Özdemir, “Burada özellikle
Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçek-
mece, Caddebostan sahillerinde çe-
kilmeler görüyoruz. Bahar aylarında
çok normal. Tahminen mayıs ayı
sonlarına kadar görmeye de devam
edeceğiz. Korkulacak bir durum
yok. Deprem habercisi olduğu dü-
şüncesi yanlış. Ülkemizi etkileyen
hava basınç sistemleri bu yüzey su-
yunun çekilmesinde önemli rol oy-
namıştır. Yani Doğu Akdeniz
merkezli alçak basıncın ve Doğu
Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trak-
ya'da etkili olan yüksek basıncın bir
haftaya yakın bölgede kalması du-
rumunda Kuzey Marmara bölge-
sinden ve Eğe bölgesine doğru esen
yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey

Ege denizinden Güney Ege deni-
zine doğru akmasında veya çekil-
mesinde büyük rol oynamaktadır.
Tabii ki bu su çekilmeleri denize sa-
hili olan beldelerin sığlığına bağlı
olarak farklılık gösterebilir. Hava
basınç sistemlerinin o bölgelerdeki
sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak
farklılık gösterir" ifadelerini kullandı.

Görenler tedirgin oldu

Sahillerdeki çekilmeyi görenler ise
endişelerini dile getirdi. Taner Çakır,
"Denizde çekilme varsa tehlikeli.
Her şeye alamet. Zaten havalar da
çok kötü gidiyor. Allah sonumuzu
hayır etsin. Sonumuz kötü. 5 - 6
metre oluyor ara ara. O zaman
daha kötü. Suların çekilmesi depre-
min habercisidir. Öyle diyoruz hep.
Bu durum bizi endişelendirdi. Hepi-
miz burada yaşıyoruz. İstanbullu-
yuz. Allah yardımcımız olsun" dedi.
DHA

8 4 NİSAN 2021 PAZAR İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

İstanbul sahillerinde son bir haftadır
denizde çekilme yaşanıyor. Sahilde
bulunanlar çekilmeden dolayı
endişelenirken Dr. Öğr. Üyesi Güven
Özdemir, “Bu, deprem belirtisi 
olamaz, korkulacak bir durum 
yok. Mevsimsel” diye konuştu.

KORKULACAK
BIR SEY YOK!

Sular çekildiğinde teknede sıkıntılar ya-
şadıklarını söyleyen denizci Fırat Bey,
“Çoğu zaman su çekiliyor. 5 metre 10
metre çekildiği oluyor. Şu anda da çekil-
miş durumda. Deprem alameti olabilir.
Biz ona inanıyoruz. Endişeleniyoruz.
Korkuyoruz yani bazen. Teknedeyken
denizden çıkamıyoruz bazen. Çıkarken
etkiliyor bizi" diye konuştu. Vahap Topal
ise "Devamlı biz burada olduğumuz için
bunu hep yaşıyoruz. Çekilir. Poyraz ol-
duğu zaman daha çok gider deniz.
Lodos olduğu zaman biraz daha gelir bu
tarafa doğru. Poyraz olduğu zaman biz
buradaki taşları çıkarıp örebiliyoruz
yani. Burada rahatlıkla geziyoruz" şek-

linde konuştu. Adem Sipahi de "15-20
gün önce yürüyebiliyorduk burada.
Aşağı yukarı 6-7 metre şu durumdan
içerideydi. Sebebini bilmiyorum. Bu ta-
raftan rüzgar estiği zaman kışın çekili-
yor. Hatta dalgalar geldiği zaman yola
kadar gelebiliyor. Belirli zamanlarda da
çekilmeler oluyor. 8 -10 metreye kadar
çekiliyor" ifadelerini kullandı.

ENDiŞELENiYORUZ!

Nikah patlaması
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları için getirilen sokağa çıkma
kısıtlamaları ve yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte ertelenen nikahlar nedeniyle,
mayıs ayının ikinci yarısı ve Haziran ayında yoğunluk oluştuğu öğrenildi

AVCILAR Belediyesi Zü-
beyde Hanım Nikah Dai-
resi Nikah Memuru

Destegül Koçak, Koronavirüs ön-
lemleri kapsamında belirsizlik ol-
duğu için evlenmek isteyen çiftler
için üçer aylık dönemleri kapsayan
nikah başvuruları alabildiklerini söy-
ledi. Önümüzdeki Mayıs ayının
ikinci yarısı ve Haziran ayı için
yoğun başvurular olduğunu belirten
Koçak, çiftlere sadece hafta içi için
gün verebildiklerini söyledi.
Destegül Koçak, şöyle dedi:

Bin 600 başvuru iptal

“Kısıtlamalar daha sonra
hafta sonunda kaldırılırsa
gün değişimi yapacağız. Pan-
demi döneminde aralıksız
nikah kıydık, ancak sayı
azaldı. Geçen yıl altışar aylık
dönemler için aldığımız baş-
vurulardan pandemi nede-
niyle bin 600 dosya iptalimiz
gerçekleşti. Bu yıl temkinli
davranıyoruz. Ramazan ayı-
nın bittiği Mayıs ayının ikinci
yarısı ve Haziran için çok
yoğun başvuru var. Temmuz
ayında da yoğun başvuru
olacaktır. Nikah salonuna 50

kişi alabiliyoruz. Bundan dolayı
düğün salonlarına 100-150 kişiyi
alabilmek için çok fazla yönelen var.
Bu yönelmede amaç; takı olayı.
Ancak, düğün salonlarında da 50 ki-
şiden fazla kişi alınamadığını bilmi-
yorlar. Kaymakamlığa üç gün
öncesinden nikahları bildiriyoruz,
polis ve zabıta ile buralarda denetim
yapılıyor. Uymayan vatandaş ve
mekan sahiplerine cezai müeyyideler
uygulanıyor. Şu anda verebileceği-

miz en yakın nikah tarihi 25 Mayıs.

Yoğun başvuru aldık

Nikah Memuru Destegül Koçak,
Avcılar’da nikah kıymaya saat
09.30’dan itibaren başlayabildikle-
rini ancak, bu erken saatleri hiçbir
çiftin istemediğini, genellikle 13.00-
16.00 saatlerinin tercih edildiğini
vurgularken, “Saat 17.00’yi verdiği-
mizde kısıtlama olduğunu belirterek

davetlilerin evlerine döneme-
yeceklerini söylüyorlar” dedi.
Koçak, komşu ilçelerden
nikah salonu çok küçük olan
Beylikdüzü, aşırı kalabalık
Esenyurt ve Küçükçekme-
ce’deki çiftlerden de yoğun
başvuru aldıklarını, bu yönel-
mede Avcılar’ın D-100 ya-
nında ve Metrobüs ile
ulaşımın kolay olmasının da
etkili olduğunu belirtirken,
“Avcılar’da 85-90 düğün sa-
lonu, kır bahçesi var. 7 me-
murumuz var. Başvurulara
olumlu yanıt vermeye çalışı-
yoruz. Ramazan’da nikah sa-
yısı çok düşük. Fazla talep
yok; 5-6 tane. Ancak, rama-
zan arkasından aşırı talep
var” diye konuştu. DHA

Tam 1 milyon fidan dikilecek
Başakşehir’de, 1 milyon fidan toprakla buluşuyor, Başakşehir Belediyesi tarafından hayata
geçirilen “Senin Ağacın” projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Yasin
Kartoğlu, çocuklara ağaç sevgisi kazandırmak için seferberlik başlattıklarını söyledi

SIFIR atık ve çevre
projeleriyle ön
plana çıkan Ba-

şakşehir Belediyesi, ilçe gene-
lindeki ağaçlandırma
çalışmalarına yeni bir boyut
kazandırıyor. Senin Ağacın
projesi kapsamında başlatılan
“Fidanlar Birlikte Büyüyor”
kampanyasına Başakşehir
Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu da katıldı.

Birlikte büyüyecekler

İlçede 1 milyon fidanı top-
rakla buluşturmayı hedefle-

diklerini belirten Başkan Kar-
toğlu, “Doğayı ve toprağı
seven bir gelecek yetiştirmek
için çalışmalarımıza aralıksız
olarak devam ediyoruz. Bu
kapsamda hayata geçirdiği-
miz Senin Ağacın projemizle
birlikte çocuklarımızla güzel
bir etkinlik gerçekleştirdik"
dedi. Sitelerde bulunan her
bloğa badem, defne, zeytin ve
karaçamdan oluşan 5 fidan
dağıtımı yaptıklarını belirten
Başkan Kartoğlu, “Ağaç sev-
gisini çocuklarımıza erken
yaşlarda aşılamak için dağıttı-

ğımız fidanları çocuklarımızla
birlikte diktik. Toprakla bulu-
şan her fidanımız artık çocuk-
larımızla birlikte büyüyecek.”
değerlendirmesinde bulundu.
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Üsküdar'da 4 katlı eğlence mekanında yaklaşık 500 kişilik partiyi polis bastı. Polisten kaçanlardan bazıları tel örgülere  
takıldı, bazıları tuvalete saklandı, bazıları ise ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. Bir kadın bekçileri, 'Bekçilerin başı 
benim dayım, hepinizi yakarım" diyerek tehdit etti. Mekanı yetkilisi ise "Eğlence sahnesi çekeceklerdi" diye konuştu.

ISTANBUL’DA  
BUYUK REZALET

Ü sküdar'da "sosyal medyada içe-
rik üreten bir kanal için eğlence 
sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle 

toplanan ve büyük çoğunluğunu turistle-
rin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koro-
navirüs yasaklarını hiçe sayarak parti 
düzenledi. Kuzguncuk Mahallesi, 
Gümüş Yolu Caddesi'nde bulunan 4 
katlı eğlence mekanına, ihbar üzerine 
polis saat 03.30 sıralarında baskın yaptı. 

Polis bile şaşırdı 

Polis, bütün kapıları kilitli olan eğlence 
mekanına girmeye çalışırken içeride bu-
lunan ve çoğunluğu turist olan yaklaşık 
500 kişi arka kapıdan kaçmaya çalıştı. 
Polis, gördüğü kalabalık karşısında şaş-
kınlık yaşadı. Eğlence mekanından kaça-
mayanlar ise gizli bölmelere, masa 
altlarına, tuvaletlere ve perde arkalarına 
saklandı. Polis mekanın içinde yaptığı in-
celemede, üzerinde acil çıkış kapısı 
yazan kapının açıldığı koridorun san-
dalye ve masalarla kapatıldığını fark etti. 
Sandalye ve masalarla kapatılmış bu ko-
ridoru geçen polis, teras kata çıkan ka-
pıya ulaştı. Teras kata giren polis 
sessizce oturmuş bekleyen yaklaşık 100 
kişilik bir grupla karşılaştı. 

Kaçmaya başladılar 

Bir anda polisi karşılarında gören kala-
balık grup, kendilerinden önceki grubun 
kaçarak çıktığı arka çıkışa yöneldi. Poli-

sin yaptığı uyarılara kulak asmadan tel 
örgüleri aşarak Nakkaştepe Millet Bah-
çesi'nin yan tarafında bulunan ormanlık 
alana çıkan kalabalık ağaçların arasında 
gözden kayboldu. Polis ormanlık alana 
çıkarak olay yerinden kaçanları durdur-
makta yetersiz kaldı. Takviye istenmesi 
üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi 
sevk edildi. Gelen takviyelerle birlikte 
polis çevrede, kaçanları yakalamak için 
çalışma başlattı. Ormanlık alanda ve 
çevresinde yapılan aramada yakalanan 
yaklaşık 100 kişiye Koronavirüs tedbirle-
rine uymadıkları ve sokağa çıkma yasa-
ğını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem 
yapıldı. 

Bekçileri tehdit etti 

Polisin eğlence mekanının içerisinde iş-
lemlerine devam ettiği sırada ön kapıdan 
dışarı çıkan bir grup olay yerinden ayrıl-
mak istedi. Bu sırada kapıda bekleyen 
gece bekçileri kendilerine engel olmak is-
tedi. Bunun üzerine taraflara arasında 
tartışmalar çıktı. Uzaklaşmaya grubun 
içinde bulunan bir kişi bağırarak, "Bekçi-
lerin başı benim dayım, hepinizi yakarım" 
diye tehditlerde bulundu. Ardından cep 
telefonu konuşarak yardım istedi. Ancak 
ceza yemekten kurtulamadı. 

Yollara döküldüler 

Polisin mekana ilk geldiği sırada arka ka-
pıdan kaçanların bir kısmı çevredeki cad-

delerde taksi veya herhangi bir araç bul-
maya çalışırken görüntülendi. Taksi ara-
yan bir kadın, "Eve gideceğim de üstüm 
başım paramparça, çorabım tel örgüye 
takıldı" dedi. İsmini vermek istemeyen 
ama eğlence mekanının yetkilisi olduğunu 
söyleyen bir kişi ise, "Bir sahne çekecektik, 
yani bana öyle söylediler. Ben de arkadaş-

lara yardımcı oldum. Eğlence sahnesi çe-
keceklerdi" dedi. Ardından maskesini indi-
rerek," Kandırıldık abi, normal bir 
Youtube programı çekeceğiz dediler. Ben 
de yukarıda oturuyordum, kapıyı da ben 
açtım memur arkadaşlara. Bir indim ki 
durum bu. Ben hiç aşağı inmedim, yuka-
rıda yatıyordum" diye konuştu.

Kaderine terk ettiler

SULTANBEYLİ Kaymakamı Metin Kubilay korona-
virüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli İlçesi'nde 
gerçekleştirilen aşılama çalışmalarıyla ilgili açık-
lama yaptı. Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatandaş-
ların yüzde 71'inin aşılandığını söyleyen Kubilay, 
"14 Ocak 2021 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de ol-
duğu gibi Sultanbeyli'de de koronavirüs aşılama ça-
lışmaları başlatıldı. İlçemizdeki aşılama çalışmaları 
yakından takip etmek ve koordinasyonu sağlamak 
amacıyla 'Covid-19 Aşı Çalışmaları Takip Komis-
yonunu' oluşturduk ve yürütülen tüm çalışmaları 
bu komisyon aracılığıyla düzenli aralıklarla ele alıp 
planlamalar yaptık. Muhtarlar ve kurum müdürle-
riyle yaptığımız toplantıda, muhtarların kendi ma-
hallesinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları, kurum 
müdürlerininde kurumlarına gelen 65 yaş üstü va-
tandaşları aşı konusunda bilgilendirmelerini talep 
ettik." dedi. 

Randevu veriliyor 

Kubilay, içerisinde Yazı İşleri Müdür Vekili, İlçe 
Sağlık Müdürü ile Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı Müdürülerinin de aralarında bulun-
duğu ekiplerin 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde 
ziyaret ederek koronavirüs aşısı konusunda bilgilen-
dirdiğini belirtti. Ayrıca Kubilay, ekiplerin koronavi-
rüsle mücadelede aşı yaptırmanın sağlayacağı 
faydaları anlattığını ve aşılarını yaptırmak isteyen 
vatandaşların randevularının oluşturulduğunu da 
söyledi. 

Herkes aşı olmalı 

Cuma günleri birkaç camide de 65 yaş ve üstü va-
tandaşların aşı olabileceği mekanlar oluşturdukla-
rını söyleyen Kubilay açıklamasında, 
"Sultanbeyli'de yaşayan 65 yaş ve üstü tüm vatan-
daşlarımızı Vefa Sosyal Destek Grubumuz aracılı-
ğıyla arayarak, sms göndererek, hazırladığımız afiş 
ve broşürleri dağıtarak, sosyal medya duyuruları 
yayınlayarak koronavirüs aşısı olmanın önemini 
kendilerine bildirdik. Cuma günleri birkaç cami-
mizde 65 yaş ve üstü vatandaşların aşı olabileceği 
mekanlar oluşturduk. Kısacası ilçemizde koronavi-
rüs aşı seferberliği başlatarak vatandaşlarımızı aşı 
olmaya davet ettik. Henüz koronavirüs aşılarını ol-
mayan 60 yaş ve üstü büyüklerimizde farkındalık 
oluşturmak amacıyla belirlenen alanlarda mobil 
sağlık ekiplerimiz tarafından aşılama çalışması ger-
çekleştiriyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar sonu-
cunda 21bin 227 doz koronavirüs aşısı sağlık 
çalışanlarımız tarafından 65 yaş ve üstü vatandaş-
larımıza yapıldı. Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü yaşlı-
larımızın yüzde 71'ini aşıladık amacımız sayının 
yüzde 90'lara hatta yüzde 100'lere ulaşmasını 
sağlamak" ifadelerini kullandı. DHA 

21 bin 227 aşı yapıldı

500 KİŞİLİK PARTİ DÜZENLEDİLER; TEL ÖRGÜYE TAKILANLAR, BEKÇİLERİ TEHDİT EDENLER!

DAYIM VAR  
HEPİNİZİ  

YAKARIM

POLİSİN yaptığı baskında eğlence 
mekanının arka kapısından kaçan iki 
genç kadın ise Nakkaştepe Millet 
Bahçesi'nin içindeki tuvaletlere sakla-
nırken bulundu. Kadınlardan biri, 
DHA kamerasını görünce yüzünü 
apatarak duvar dibindeki çöp kontey-
nerlerine yaslandı. Küfürler ve tehdit-
ler savuran kadın, "Beni çekmeye 
devam edersen kafamı çöp varillerine 

vururum" şeklinde konuştu. Polis 
ekipleri yakalayabildiği kişiler hak-
kında koronavirüs salgını ile müca-
dele tedbirlerine uymadıkları ve 
sokağa çıkma kısıtlamasının devam 
ettiği saatlerde dışarı çıktıkları için 
işlem yaptı. Eğlence mekanı da mü-
hürlenerek kapatıldı. Mekanın yetkili-
leri ise ifadeleri alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. DHA 

TUVALETE SAKLANDI 

Laf değil iş üreteceğiz
BAKAN Adil Karaismailoğlu, metro hattının 
Pendik'te bulunan tünelindeki kaynak töre-
ninden önce yaptığı konuşmada, "Artık, 
yük, insan ve data ulaştırmada geleceği 
yakalayacak bu altyapıyı ülkemizin her 
noktasında eksiksiz bir şekilde tamamlıyo-
ruz. Hareketliliğin ülke içinde ve bölgemizle 
aramızda akıcı bir şekilde sağlanması için 
stratejik bir yol haritası dahilinde çalışma-
larımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ulaşım mas-
ter planı, Lojistik Ana Planımız ve 2023 

Stratejik Planımız doğrultusunda ülkemizi 
dünya ile ulaşımın her modunda bağlaya-
cak, şehirlerimiz arasında erişilebilirliği ar-
tıracak bir hareketlilik altyapısını 
oluşturduk. Bu süreçte demiryolları ve raylı 
sistemler hep odağımızda yer aldı" dedi.  

İstanbul'a hizmet edeceğiz 

Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımızca ya-
pımı tamamlanarak işletmeye açılan top-
lam 312 kilometrelik raylı sistem hattında 
yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu ta-
şınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam 
eden toplam 11 raylı sistem hattımızın top-
lam uzunluğu 147 kilometredir. İstanbul 
yedi düvelin hayran olduğu, medeniyetlerin 
beşiği olan bir dünya kenti. İstanbul ve İs-
tanbullular bizim için kaderlerine terk ede-
meyeceğimiz kadar kıymetli ve özel. 
Bugüne dek modern bir dünya kentinin ula-
şım altyapısını kurmak üzere çıktığımız bu 
yolda, İstanbul'a Marmaray, Avrasya Tü-
neli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi çok 
önemli eserleri kazandırdık. İstanbul Hava-
limanımızla şehrimizi dünyanın transit 
merkezi haline getirdik. Herkes bilsin ki, 
daha nice dev eserle, nefes aldığımız sü-
rece İstanbul'a hizmet edeceğiz. Laf değil, 

iş üreteceğiz" açıklamasını yaptı.  

Hummalı bir çalışma yürütüyoruz 

"İstanbul'a uzun yıllardır kesintisiz olarak 
devam eden hizmetlerimizi bugün kilomet-
relerce uzunlukta raylı sistem projelerimizle 
de devam ettiriyoruz" diyen Karaismailoğlu, 
"İstanbul'a kazandırdığımız 80 kilometrelik 
kent içi raylı sisteme ek olarak, devam etti-
ğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzun-
luğu tam 91 kilometredir. Çok yakında 
yapımına başlayacağımız iki metro hattının 
uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projeleri-
miz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi 
raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız ta-
rafından yapmış olacaktır. Bu projeleri ha-
yata geçirirken çok önemli bir gayemiz de 
şehrin her noktasından havaalanlarımıza 
ulaşımı kolaylaştırmaktır. Bölgenin hava 
trafiğini omuzlayan havaalanlarımızın İstan-
bul'un her noktasından raylı sistemle ulaşı-
labilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini 
rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kali-
tesini arttıracaktır. Bu nedenle her iki hava 
alanını da şehir merkezine metro konfo-
ruyla bağlayarak hızlı ve ekonomik bir alter-
natifi sunmak için hummalı bir çalışma 
yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.  DHA 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Pendik - 
Sabiha Gökçen Havalimanı 

Metro Hattı ilk ray kaynak töre-
nine katıldı. Karaismailoğlu, 

"Herkes bilsin ki, daha nice dev 
eserle, nefes aldığımız sürece 

İstanbul'a hizmet edeceğiz. Laf 
değil, iş üreteceğiz" dedi

KADIKÖY'DE 1903 yılında Haydarpaşa Tren  
Garı'na müdür olarak atanan Alman Edouard  
Huguen tarafından yaptırılan 'Madam Tamara 
Köşkü' ilgisizlikten harabeye dönerken, köşk şimdi-
lerde kaderine terk edildi. Köşk, bugüne kadar her-
hangi bir tadilat geçirmeyince yıkılmaya yüz tuttu. 
Yıllara meydan okuyarak bugünlere kadar gelen  
tarihi köşk, drone ile havadan görüntülendi. 
Köşkü 20 yıldır koruma görevi üstlenen İhsan  
Yalçın, "Burada tabi görünürde şu anda 3 tane bina 
var tarihi eser olarak. Hem anıtlar kurulu hem de 
sahipleri tarafından korunuyor. Burada hem  
Tamara Köşkü var hem de Huguen Köşkü.  
Bir zamanlar gazino olarak da kullanılmış.  
Bu yer şimdilik duruyor böyle. Şu anda bir şey  
yapılamıyor" şeklinde konuştu. DHA 

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından 
yürütülen koronavirüs aşılama çalışmaları 

kapsamında 65 yaş ve üstü 12 bin 795 
vatandaşa ve onlarla aynı evde yaşayan 

60 yaş üstü yakınlarına toplam 
 21 bin 227 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 
Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 

Sultanbeyli'de 65 yaş ve üstü vatan-
daşların yüzde 71'inin aşılandığını söyledi 

Üsküdar'da "sosyal 
medyada içerik  

üreten bir kanal için 
eğlence sahnesi  

çekiyoruz" gerekçe-
siyle toplanan ve 

büyük çoğunluğunu 
turistlerin oluştur-
duğu yaklaşık 500 
kişi, koronavirüs  
yasaklarını hiçe  
sayarak parti  

düzenledi.
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26 Mart’ta Donbass bölgesindeki
Rusya destekli ayrılıkçıların
Ukrayna ordusunu hedef alan

saldırısının ardından, Moskova ile Kiev ara-
sında yükselen gerilimin sıcak çatışmaya ev-
rilmesinden endişe ediliyor. ABD ve Avrupa
Birliği’nin krizde Ukrayna’yı destekleyen ve
Rusya’yı hedef alan sert açıklamalarına
Moskova’nın aynı tonda cevap verdi. Ki-
ev’in, NATO’yu kendi hava sahasında ortak
devriye görevi gerçekleştirmeye çağırması,
Rus ordusunun Kırım’a başta zırhlı araçlar
olmak üzere, binlerce asker ve teçhizat tak-
viyesine devam etmesi, bölgede pamuk ipli-
ğine bağlı hassas durumu göz önüne
seriyor. Son olarak Ukrayna Savunma Ba-
kanlığı’nın Donbass’taki gerilimin artması
halinde ABD’nin, Kiev’e destek sözü verdi-
ğini açıklamasının ardından Kremlin’den
gelen, “Gerekli görülen her önlemi alırız”
tehdidi bölgede savaş rüzgarlarının esme-
sine neden oldu.

ABD'ye sert mesaj

Ukrayna ile tırmanan gerilime ilişkin açıkla-
malar yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Pes-
kov, “Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi,
ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi,
Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tır-
manmasına yol açar. Elbette bu durum,

Rus tarafını güvenliğini sağlamaya yönelik
ek önlemler almak zorunda bırakır” diyerek
hem Kiev yönetimine hem de ABD tarafına
sert mesaj gönderdi.

Ayrılıkçılara destek

Rus yanlısı ayrılıkçılara destek veren Peskov,
“Maalesef Donbass’ta temas hattındaki
durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç
değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor.
Rusya’nın bir düşman gibi gösterilmesi,
bizim için kabul edilemez ve yersiz bir dav-
ranıştır.” iddiasında bulundu.

Ukrayna yok olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da
gerilime ilişkin ABD ve Batılı ülkeleri kışkır-
tıcılık yapmakla suçladı. “ABD başta olmak
üzere Batı’nın kışkırtacağı siyasetçilerin, as-
kerleri kışkırtmayacağını umuyorum.” diyen
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin’in “Donbas’ta yeni bir savaş başlatmaya
çalışanlar, Ukrayna’yı yok edecek. Bunu
Putin kısa süre önce söyledi ve bu hala ge-
çerlidir.” sözlerini hatırlattı.

NATO'dan yardım talebi

Bölgede gerilimin sıcak çatışmanın eşiğine
gelmesinin ardından Kiev, Ukrayna hava
sahasının NATO tarafından korunmasını

teklifini iletti. Ukrayna’dan iletilen teklifte,
NATO’nun Rusya’nın agresif tutumuna
karşı siyasi tepki gelmesinin önemli olduğu
belirtildi. Rus birliklerinin Ukrayna sınırında
yoğunlaştığı ve NATO’yla düzenlenecek
ortak hava devriyelerinin bölgenin istikrarını
sağlamak adına önemli olduğu kaydedildi.

28 asker taburu kapıda

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre,
Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbas Böl-
gesi’ndeki gerçekleştirdiği tatbikattan sonra
4 bin askerden oluşan 28 taburluk birliği
Rusya’ya geri çekmek yerine Ukrayna sınır-
larına gönderdiği ortaya çıkmıştı. Rusya’nın
Kırım ve Ukrayna sınırına yaptığını askeri
sevkiyata ilişkin sosyal medyada da birçok
görüntü paylaşıldı.ABD Başkanı Joe Biden,
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
ile 40 dakika süren bir telefon konuşması
gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan
açıklamada, Biden’ın Zelenskiy’e, Rus-
ya’nın Donbas ve Kırım bölgelerinde
devam eden saldırganlığına karşı, Uk-
rayna’nın egemenliği ve toprak bütünlü-
ğünü koruma konusunda “sarsılmaz
desteğini” ilettiği belirtildi. Biden konuş-
mada Ukrayna için “stratejik ortaklık” vur-
gusu yaptı.

Fransız Senatör Esther
Benbassa, Senato'da görü-
şülen "ayrılıkçı" yasa tasa-

rısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tasarıyı destekleyenlere tepki gösteren
Benbassa, Müslümanların normal şe-
kilde yaşamalarına izin verilmediğini
ve her şeyin eleştiri ve dışlama konusu
olduğunu söyledi. Benbassa, "Müslü-

manlardan ne istiyorsunuz? Bunu bil-
mek istiyorum. Başörtüsü sorun olma-
dığı zaman tesettür mayo sorun oluyor.
Başörtüsü sorun olmadığı zaman helal
sorun oluyor. Helal sorun olmadığı
zaman başka bir şey sorun oluyor" ifa-
desini kullandı. Müslümanların normal
şekilde yaşamalarına izin vermiyorsu-
nuz. Sizin için her şey eleştiri ve dış-

lama konusu. Ne zamana kadar bu şe-
kilde davranmaya devam edeceksi-
niz?" diyen Benbassa,
Müslümanlardan ayrı yaşamak isteme-
diklerini vurguladı. Ulusal Meclis'te 16
Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da
görüşülmeye devam ediliyor. Tasarı,
Senato'da yapılacak oylama sonrası
Meclis'te ikinci kez oylanacak. Tasarı,

Müslümanları ötekileştirdiği gerekçe-
siyle eleştirilere neden oluyor. Sena-
to'da yasa tasarısına, okul gezilerinde
öğrencilere refakat eden annelerin ve
18 yaşından küçük kızların kamuya
açık alanlarda başörtüsü takmalarını
ve havuzlarda tesettür mayonun giyil-
mesini yasaklayan maddelerin eklen-
mesi kararlaştırılmıştı.

Müslümanlara sahip çıktı
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Fransız Senatör Esther Benbassa,
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un

talebiyle hazırlanan ve "İslam'ın
Fransa'nın değerleriyle uyumlu

olması” amacı taşıyan "ayrılıkçı" yasa
tasarısı destekçilerine sert tepki gösterdi
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26 Mart’ta 
Donbass’de Rus

destekli ayrılıkçıların
Ukrayna ordusunu

hedef alan
saldırısının ardından,

Moskova ile Kiev
arasında savaş

rüzgarları esiyor

Yunan komutan
Türkiye'yi yok saydı
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros,
Türkiye’nin 'savaş nedeni' kararını, ‘gayri
ciddi’ olarak niteledi, karasularını genişletme
haklarının saklı olduğunu savundu

Yunanistan, ilişkilerde yeni bir sayfa
açılması gayretleri sürerken, Türkiye’ye
karşı tahriklerini sürdürüyor. Yunan yetkili-

ler, Doğu Akdeniz’deki ‘Oruç Reis’ krizinden sonra dış-
işleri heyetleri arasındaki istikşafi görüşmelerin yaklaşık
5 yıllık aradan sonra tekrar başlamasına ve Dışişleri Ba-
kanı Nikos Dendias’ın 14 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret
etmesinin kararlaştırılmasına rağmen, gergin ortamın
yumuşamasına yardımcı olmuyorlar. Türkiye’den ger-
ginliği tırmandıracak söylemlerden kaçınmasını isteyen
Yunanistan tahrikçi beyanlardan vazgeçmiyor.

“Türkiye istikrarsızlık paydasıdır”

Bu çerçevede, Yunan Genelkurmay Başkanı Konstanti-
nos Floros, Türkiye’ye karşı sert hakaret ve suçlama-
larda bulunurken TBMM’nin 1995’te Yunanistan’ın
Ege’de tek taraflı karasularını genişletmesi halinde hü-
kümete askeri dahil tüm yetkileri verdiği ‘casus belli’
(savaş nedeni) kararının ‘gayri ciddi olduğu’nu sa-
vundu. Atina Haber Ajansı’na (ANA) göre, Washing-
ton’daki Yunan-Amerikan Enstitüsü’nün (AHİ)
düzenlediği bir etkinlikte telekonferans aracılığıyla ko-
nuşan Floros, “ABD’nin geçen yıldan beri, bizi artık
başka bir bakış açısıyla dinlemesinden çok sevinçliyim.
Türkiye’nin bölgede istikrarsızlık yaratan bir provokatör
gibi hareket ettiğini söylerken ne kastettiğimizi, artık
daha iyi anlıyorlar. Bölgedeki tek kargaşacı Türkiye’dir.
Türkiye’den tek şikâyetçi olan biz değiliz. Başka ülkeler
de şikâyetçi. Bu da hem bizim için hem bölge için çok
iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz’de ortak istikrarsızlık
paydasıdır” diyerek haddini aşan açıklamalarda 
bulundu.

“Karasuları saklı hakkımız”

Floros, ‘casus belli’ için ‘gayrı ciddi’ derken, Yunanis-
tan’ın karasularını genişletmesinin “yasal egemenlik
hakkı” olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümeti-
nin, karasularını “istediği ve uygun gördüğü bir za-
manda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı
saklı tuttuğunu” sözlerine ekledi. Yunanistan ile ABD
arasındaki savunma ilişkilerinin, tarihteki en yüksek dü-
zeyde bulunduğunu belirten Floros, Yunan silahlı kuv-
vetlerini güçlendirmenin ABD’nin çıkarına olduğunu
savundu.

“ABD’nin desteğini arzuluyor”

Yunan Genelkurmay Başkanı “Güçlü bir jeopolitik
oyuncu olan Yunanistan, Doğu ve Orta Akdeniz’de is-
tikrarının sağlanmasına katkıda bulunmak için
ABD’nin desteğini arzuluyor. Yunanistan’ın operasyo-
nel becerilerini güçledirmek ABD’nin çıkarınadır” diye
konuştu.

“Atina'yı şımarıklaştırdı”

Son dönemde ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye des-
teği ve S-400 füze savunma sistemi krizi nedeniyle An-
kara, Washington ekseninde aranın açılması, buna
karşılık ABD’nin Atina ile askeri işbirliğini yoğunlaştır-
ması anlaşılan Yunanistan’ı cesaretlendirmişe benzi-
yor.ABD, geçen yaz Yunanistan’ın Girit adasındaki
Suda deniz üssünü genişletme kararı almıştı. 

Karadeniz’de
Rusya’nın 
sinirleriyle 
oynayacak
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri
Komutanı Emekli Korgeneral
Ben Hodges, Karadeniz’de
Rusya’nın 'sinirleriyle oynama'
çağrısında bulundu

Ukrayna medyasına
açıklamalarda bulunan
Hodges, Ukrayna, Gür-

cistan, Romanya, Bulgaristan, Tür-
kiye ve Moldova’nın Rusya’ya karşı
birleşmesi gerektiğini belirterek bu
Karadeniz ülkelerine birbirine yar-
dım etme ve istihbarat paylaşma
çağrısında bulundu. Hodges, “ABD
de bunun bir parçası olmalı. Rus
Karadeniz filosu komutanının, ör-
neğin Sivastopol’deki yasa dışı üs-
sünde kendini çok rahatsız
hissedeceği tedbirler almalıyız. Ka-
radeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oy-
namalıyız” ifadesini kullandı. ABD’li
general, Ukrayna’nın anti-gemi fü-
zelerini alma kararı ile ABD’nin Ro-
manya’ya keşif ve saldırı amaçlı
MQ-9 Reaper insansız hava araç-
larını yerleştirmesinin, bölgede üs-
tünlüğü ele geçirmeye yardımcı
olacak önemli adımlar olduğunu
söyledi. 

Saddam’ın hakimi 
koronadan öldü
Irak Yüksek Yargı Konseyi, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in davasına
bakan hakimlerden El Halife'nin, koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir hasta-
nede koronavirüs (Covid-19) tedavisi
gören ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı

Saddam Hüseyin'in davasına bakan hakimlerden
Muhammed El Ureybi El Halife hayatını
kaybetti.Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından ya-
pılan açıklamada, tedavi gördüğü hastanede ha-
yatını kaybeden Hakim El Halife'nin ölüm
nedeninin, Covid-19'a bağlı komplikasyonlar ol-
duğu ifade edildi. Öte yandan 52 yaşındaki El Ha-
life, Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
1992 yılında mezun olmuş ve 2000 yılında Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi ile Hakim olarak atan-
mıştı. Hakim El Halife, Saddam Hüseyin
duruşması sırasında Saddam'a karşı çok yumu-

şak davrandığı gerekçesiyle görevden alınan 
Yargıç Abdullah El Amiri'nin yerine geçmişti. El
Halife, eski Irak liderini dava sırasında birkaç kez
mahkeme salonundan atmış ve birkaç gün hücre
hapsinde tutulmasına karar vermişti.

Seçimler için taktiksel adım
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, önümüzdeki yıl düzenlenecek
cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde parti genel başkanlığını bırakma kararı aldı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal
Birlik Partisi'nin Genel Başkanı
Marine Le Pen, önümüzdeki

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha geniş
kitlelerin desteğini alabilmek amacıyla, bu yıl
içinde partisinin genel başkanlığını bırakaca-
ğını açıkladı. Aylık L'Incorrect dergisine ko-
nuşan Le Pen, seçim kampanyası sürecinde
sadece partisini temsil eden bir
aday değil, çok daha geniş kitle-
leri kucaklamak isteyen bir poli-
tikacı sinyali vermek amacıyla
bu adımı atmak istediğine işaret
etti. Marine Le Pen, şubat
ayında verdiği bir söyleşide de
bütün Fransızların adayı olma
isteğini dile getirmişti. Ulusal
Birlik Partisi'nin Genel Başkan
Yardımcısı ve Gençlik Örgütü

Başkanı olan ve adı Le Pen'in halefi olarak
geçen Jordan Bardella da, liderleri Le Pen'in
büyük ihtimalle sonbahara girerken genel
başkanlığı bırakacağını dile getirdi. Marine
Le Pen, 2022 ilhbaharında yapılması öngö-
rülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şansı-
nın hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu
belirtiyor. BFM-TV'nin son yaptırdığı ankete

göre de Fransızların neredeyse ya-
rısı 52 yaşındaki Le Pen'in, şu an
görevde olan Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'u yeneceğini
düşünüyor. Pandeminin de olum-
suz etkilediği Farnsa'da Le Pen,
neredeyse her gün Cumhurbaş-
kanı Macron'u ya koronavirüs ile
mücadele ya da mülteci politikası
ile alakalı olarak sert bir üslupla
eleştiriyor.

Savaş rüzgarı
Sert eSecek
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- Sahil. 4. Direnmek, diretmek. 6. Çözümlenmek, so-
nuçlanmak. 7. Bilen. - Dar ve kalınca tahta. 8. Eşek. 9. 
Dogma. - Utanma duygusu.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Ruhsal. - Yeşile çalan toprak rengi. 2. Karmakarışık, 
allak bullak. 3. Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, 
kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte 
olduğu at donu. - Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, 
teklik. 4. Isıtma işi yapılmak. 6. Allah’ın evi, Kâbe. 7. Alt 
tabaka, havas karşıtı. - Maden heykel dökümünde kulla-
nılan dolgukalıp. 8. Jaketatay. 9. Uzak. - Geminin çektiği 
suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine 
konulan işaretler.
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K ars'ın Arpaçay ilçesinde 1956'da yı-
lında doğan Kenan Balcı, çocuklu-
ğunu, köyünün önünden geçen

akarsuda annesinden habersiz aldığı dikiş iğ-
nesi ve ipliğiyle olta yapıp balık tutarak ge-
çirdi. Yarım asırdır vazgeçemediği balık
tutkusu o yıllarda başlayan Balcı, ailesinin
1969'da İstanbul'a taşınmasıyla deniz ve İs-
tanbul Boğazı'yla tanıştı. 

Türkiye'de tek

İlk yerleştikleri Kadıköy'de okul çıkışlarında
koşarak gittiği sahilde balık tutmaya ve balık-
çılarla dostluk kurmaya başlayan Balcı, ailesi-
nin tüm itirazlarına ve engellemelerine
rağmen balıkçı olmak için büyük mücadele
verdi. O yıllarını "Balık ruhuma işlemiş.
Annem beni her gün döverdi çünkü okul kı-
yafetlerim balık kokardı. Yine de her gün balık
tutmaya giderdim" ifadeleriyle anlatan Balcı,
babasının önerdiği hiçbir iş kolunda da uzun
süre çalışmadı.

Beylikdüzü'nde müze açtı

Ailesini ikna ettikten sonra balıkçı açmaya
karar veren Balcı, bir yandan da tuttuklarını
kendi yöntemleriyle tuzlamaya ve özel karı-
şımlarla mumyalamaya başladı.  Balcı, yap-
tığı çalışmaların öğrenciler tarafından büyük
ilgi görmesinin ardından Beylikdüzü'nde
müze açmaya karar verdi. Ücretsiz ziyaret
edilebilen, 15 binden fazla deniz canlısının
bulunduğu Türkiye Deniz Canlıları Müze-
si'nin kurucusu Balcı, hem balık ve deniz sev-
gisini hem de denizlerinin önemini gelecek
nesillere aktarmak için aralıksız çalışıyor.

Kars'tan İstanbul'a uzanan yol

Sempatik kişiliğiyle birçok kişinin kalbinde
taht kuran "Balıkçı Kenan" olarak bilinen
Kenan Balcı, çocukluğundan bugüne azal-
mayan balık tutkusunu ve hedeflerini anlattı.
Kars'ta köyünün önünden geçen akarsuda
balık tutmaya başladığını belirten Balcı, şun-
ları söyledi:"Mesela dikiş iğnesi, yorgan iğnesi
köy halkı için çok önemli. Annemden dikiş iğ-
nesini balık tutmak için isterdim, vermezdi.

Daha 10 yaşındayım ama annem vermezdi.
Çünkü yokluk vardı. 50 sene önce böyle her
istediğini alamazdın. Şimdi köylü de alıyor
kentli de alıyor. Her şey çok güzel. Ben de an-
nemden habersiz alırdım. O iğneyi ateşte ısı-
tarak olta şekline getirirdim, yorgan iğnesi ve
ipliğiyle birlikte balık tutardım. 10 yaşında ço-
cukken 2-3 kilo balık tutabiliyordum."

“Okul elbisem kirlenirdi”

Kenan Balcı, ailesinin 1969'da İstanbul'a gele-
rek Kadıköy'e taşındığını, burada deniz ve bo-
ğazla tanıştığını, hayatında yeni bir dönemin
başladığını aktardı.Balık tutmanın yanında
denizcilik kültürünü de Kadıköy'de öğren-
meye başladığını anlatan Balcı, "Kadıköy'e de
şans, kader, kısmet ya benim sevdiğim yere

geldik. Deniz kenarına geldik. Kadıköy'de va-
purların kalktığı iskele vardı. Orada balıkçılar
vardı. Okuldan çıkınca herkes evine giderdi.
Deniz, balık ruhuma işlemiş, balık tutmaya
giderdim. Annem her gün döverdi beni çünkü
okul kıyafetlerim balık ve balık yağı olurdu,
kirlenirdi. Ama ben vazgeçemezdim" diye ko-
nuştu.

Denizlere aşık biri...

Balcı, Kadıköy'de başladığı balıkçılık hikaye-
sine 52 yıldır devam ettiğini söyledi. "Deniz-
lere aşık" biri olarak yarım asırdır balık
tutmaya devam ettiğini belirten Balcı, bunun
yanında 30 yıldan fazla süredir de balıkları
mumyalamak için çalışmalar yürüttüğünü
söyledi. 
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BUZ ve Ateşin Şarkısı romanları-
nın yazarı George R. R. Martin'in
hazırladığı sahne gösterisi üs-

tünde oyun yazarı Duncan MacMillan ve

Follies'in yönetmeni Dominic Cooke'la bir-
likte çalışıyor.Westeros'ta geçen ve Game of
Thrones öncesi olayları işleyen başka tel-
evizyon dizileri yapım aşamasındayken,

henüz ismi belli olmayan proje, kitap serisi
ve televizyon dizisinde ölen ve çok sevilen
bazı karakterleri hayata döndürecek ilk ti-
yatro oyunu.

game of thrones’tan tiyatro oyunu 

Kars'ta 10 yaşında
başladığı balık
tutkusuna İstanbul'da
da 55 yıldır devam
eden "Balıkçı Kenan"
olarak tanınan 
Kenan Balcı, yıllardır
biriktirerek
mumyaladığı 
15 binden fazla deniz
canlısını barındıran
Beylikdüzü'ndeki
Türkiye Deniz 
Canlıları Müzesi'yle
"balık ve deniz aşkını"
gelecek nesillere 
aktarmak istiyor

ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU
ASKI MUZEDE 
HAYAT BULDU

Antep mutfağı kütüphanede
İpEkyOLu kalkınma Ajansı
Cazibe Merkezlerini Destek-
leme programı kapsamında

Şahinbey Belediyesi işbirliğinde tarihi Me-
cidiye Hanı restore edilerek Gastronomi
kütüphanesi oluşturuldu. İçerisinde dünya
ve Türk mutfakları hakkında yayınlanmış
kitap, dergi ve makalelerin yer aldığı kü-
tüphane, Gaziantep mutfağını özüne bağlı
bir şekilde yaşatarak genç nesillere kendi
öz mutfağının öğretilmesi ve bu değerlerin
gelecek nesillere taşımasına yardımcı olu-
yor. Gastronomi kütüphanesi, bünyesinde
barındırdığı özelliklerin yanı sıra kent turiz-
mine de katkı sağlıyor.

8 milyon liralık yatırım

İpekyolu kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Burhan Akyılmaz,bölgenin kültürel mira-
sının tanıtılması ve korunması konusunda
özel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen
Cazibe Merkezlerini Destekleme prog-
ramları kapsamında yaklaşık 8 milyon li-
ralık yatırımla Şahinbey Belediyesi ile
işbirliği yapılarak tarihi Mecidiye Hanı'nın
restorasyonunu gerçekleştirdiklerini an-
latan Akyılmaz, şöyle konuştu:

Turizme kazandırıldı

"Restorasyonu yapılan tarihi Mecidiye
Hanı'nı bölge turizmine kazandırdık.
Bunun yanı sıra han içerisinde Gastro-
nomi Turizmi Mali Destek programı kap-
samında yine Şahinbey
Belediyesi ile işbirliği ya-
parak 'Gastronomi kütüp-
hanesi'ni kurduk.
Gastronomi kütüphane-
siyle amacımız, tematik
kütüphane olarak Türki-
ye'de örnek teşkil etmesi.
Ayrıca hem kent hem de
ülkemizin gastronomi ala-
nında yapılan yayınlarını
bir arada toplayarak oku-
yuculara ve araştırmacı-
lara yönelik çalışmalarda
kullanılması için altyapı
sağlamak."

Yoğunluk bahar aylarında

Tarihi hanın kent merkezinde bulundu-
ğuna dikkati çeken Akyılmaz, "Hanı ziya-
ret için özellikle bahar aylarında çok
sayıda turist geliyor ayrıca yerel halkımız
da bu hanı çok fazla kullanıyor. İnsanların
yorulduklarında dinlenebilecekleri ve bir
kitap okuyabilecekleri tarihi dokuyu his-
sederek anı yaşayabilecekleri nezih bir
alanı hem restorasyon projesiyle hem de
gastronomi kütüphanesiyle şehrimize ka-

zandırmış bulunuyoruz. Bu ve-
sileyle bundan sonraki dö-
nemde de hanın hem yerli
hem yabancı turiste hizmet
edeceğini düşünüyorum" dedi.

Okuma alanları ve salonlar

Akyılmaz, han içerisinde sahaf, farklı ya-
yınevlerinin kiraladığı alanlarda kitap sa-
tışı, okuma alanları ve salonlar
bulunduğunu dile getirerek kentin hem
kültürel mirasına ve hem de turizmine

katma değer bir yatırım olarak bu projeyi
değerlendirdiklerini kaydetti.

Yakın zamanda ilgi artacak

kütüphane sorumlusu Türkan Ağcabay
ise ziyaretçilerin kütüphaneye büyük ilgi
gösterdiğini anlatarak "Gaziantep'te gas-

tronomiye çok önem veriliyor. kitaplarla
Gaziantep mutfağının tanıtılmasından do-
layı mutluyum. Han içerisinde gastro-
nomi ile ilgili 5 bine yakın kitap
bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kitap sa-
yısı ve ilginin daha da artacağını da dü-
şünüyorum" diye konuştu. Ziyaretçilerden
19 yaşındaki Simay yavuz Atmaca ise kü-
tüphanenin gastronominin hafızası olaca-
ğını belirterek çok güzel bir faaliyete imza
atıldığını söyledi.
Gaziantep mutfağı, Gastronomi kütüpha-
nesi ile gelecek nesillere aktarılıyor - 8
Ziyaretçilerden Murat Benli ise kütüpha-
neye çok sık geldiğini aktararak "Hedefim
gastronomi bölümünü kazanmak. kütüp-
hane içerisinde oluşturulan alanda çok
fazla gastronomi ile ilgili kitap bulunuyor.
Burada Gaziantep'in yöresel yemekleri
hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Herkese
tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

UNeScO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen gaziantep'te tarihi Mecidiye Hanı 
içerisine kurulan gastronomi kütüphanesi kentin değerlerini gelecek nesillere aktarıyor. kütüphaneye ilgi büyük

Müziğe demokrasi

getİrecek
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil,
Youtuber Logan Paul, sanatçı Mike
Winkelmann ve FN Meka'dan sonra
Abel Makkonen Tesfaye veya tanınan
sahne adıyla The Weeknd de NFT
rüzgarına kapıldı. The Weeknd, dijital
olarak hazırladığı yeni müziğini yarın
NFT formatında piyasaya sunacak

KANADALI şarkıcı daha önce hiç
duyulmamış üç şarkısının olduğu
klipleri açık artırmaya çıkacak. 31

yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada "NFT, müzik endüstrisine demokrasi
getiriyor" dedi. NFT'nin geniş anlamı; Değiş-
tirilemez Token (NFT), dijital sanat veya diji-
tal koleksiyon olarak da biliniyor.
Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tab-
loyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu
kartını vb. nesneleri temsil edebilirler. Değişti-
rilemez bir token (NFT), her NFT'nin ben-
zersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu
nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok
zinciri (blockchain) adı verilen bir dijital def-
terdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses,
video ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi
dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosya-
ların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üre-
tilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel
blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik
kanıtı sağlar. Ethereum, Bitcoin Cash, Flow,
vb. gibi yaygın blok zincirlerinin her birinin
NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi
token standartları vardır.

İntihal suçlamasında tazminat kararı
İngiliz müzis-
yen ve söz ya-
zarı Ed

Sheeran’ın, Marvin Ga-
ye’nin 1973 yılına ait Let’s
Get It On şarkısından alıntı
yaptığına dair suçlamaları
içeren üç davadan biri
kabul edildi. Gaye'nin şar-
kısının kopya hakkının üçte
birine sahip Structured
Asset Sales şirketi tarafın-
dan açılan davada, Shee-
ran'ın, parçadan izinsiz
alıntı yaptığı gerekçesiyle
100 milyon dolar tazminat
ödemesi isteniyor.



A MILLI Takım Tek-
nik Direktörü Şenol 
Güneş, Dünya Kupası 

Elemeleri’nde üç maçta alınan 
7 puanı değerlendirmek için 
basın mensuplarıyla buluşsa 
da gündem prim haberi oldu. 
Tecrübeli çalıştırıcı, müsa-
bakada başına 100 bin euro 
herkesin hesaplarına yatırıldı 
haberlerine adeta ateş püs-
kürdü. Kimseden bir para 
beklentileri olmadığının altını 
çizen Güneş, “Pandeminin 
olduğu dönemde bu haberle 
neyi hedefliyorsunuz. Bizim 
şu anki beklentimiz iyi perfor-
mans. İşin sağlık boyutu da var. 
Hangi para sağlık ile ölçülebi-
lir. Sadece üç maçta bizden 7 
puan beklemeyenler böyle bir 
haber çıkarabilir. Bu çok çirkin. 
Vicdanları ile başbaşa bıra-
kıyorum” dedi. Prim kararını 
TFF Başkanı Nihat Özdemir’in 
vereceğini de sözlerine ekleyen 

tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam 
etti: “Bizim hedefimiz gruptan 
çıkıp bir prim almak. Yalandan 
çok haberin tezgah olduğunu 
düşünüyorum. Bunun konu-
şulduğunu dağıtıldığını iddia 
edenler çıksın konuşsun. Dün-
ya Kupası’na gidersek zaten bir 
para gelecek. Biz de oturup o 
zaman konuşuruz. Bu haberi 
yazanın ahlak değerleri sıfırlan-
mış. Sinirleniyorum gerçekten. 
13 oyuncumun testi pozitif ben 
onlara üzülüyorum.”

Kaynak milli takım
Federasyonun en büyük kayna-
ğının milli takım olduğunu da 
hatırlatan Şenol Güneş, “Spon-
sor gelirleri yüzde 42 oranında 
arttı. Şu dönemde böyle bir 
şeyin olması çok önemli. Bu da 
milli takımın marka değerini 
gösteriyor. Ama çıkan haber-
lerle bu marka değeri düşü-
rülmeye çalışılıyor. Sponsorlar 

kötü sonuçla gelir mi? Halkı 
ayaklandırmak ve gündem 
değiştirmek için yapılmış bir 
haberle futbolumuza zarar 
veriyorlar. Biz Türkiye kaza-
nırsa ben de kazanırım derken, 
bu haberle insanlık değerini 
kaybetti. Buna cevap vermek 
bile doğru değil. Yazan adamsa 
başkana beraber gideriz konu-
şuruz” ifadelerini kullandı.

25 milyon Euro teklif

Cengiz Ünder’e kanca

Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski 
yıldızı Alex de Souza, ülkesinin 
takımlarından Sao Paulo’da 
antrenörlük görevine getiril-
diğini açıkladı. Souza, sosyal 
medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, resmi sözleşmeyi 
bugün imzaladığını belirt-
ti. Futbola ilk başladığı Sao 
Paulo’da şimdi antrenör olarak 
görev alacağına vurgu yapan Brezil-
yalı, şu ifadeleri kullandı; “04/02/95, 
Futbolda ilk profesyonel maçım. 
02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem 
başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı 
hisler ve aynı tutku..”         n DHA

FENERBAHÇE, Süper 
Lig’in 32’nci haftasın-
da 5 Nisan Pazartesi 
günü sahasında Yukatel 
Denizlispor ile oynaya-
cağı maçın hazırlıklarını 
milli takımlardan dönen 
oyuncuların da katılımıyla 
sürdürdü. Can Bartu Te-
sisleri’nde, teknik sorumlu 
Emre Belözoğlu yöne-
timinde saat 17.30’da; 
ısınma, koordinasyon ve 
çabukluk hareketleriyle 
başlayan idman, dar alan-
da yapılan pas çalışması 
ile devam etti. Çift kale 
yapılan maçların ardından 
antrenman, taktiksel ve 
bireysel çalışmalarla nok-
talandı. Gökhan Gönül 
antrenmanın ilk bölümün-
de takımla çalışırken, Me-
sut Özil takımdan ayrı düz 
koşulara başladı. Diego 
Perotti bireysel çalışma-
larını sürdürürken, Sadık 
Çiftpınar’ın tedavisine 
devam edildi. 

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

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

Geçen sezonu sollad 

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

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

Onyekuru moral buldu 

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

GALATASARAY 
KRİZDEN ÇIKTI

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

13 madalya kazandlar 

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

ÖZEL SPORCULARDAN 
ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Şampiyonaya hazrlanyorlar

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

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

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

Gasly çok hzl 

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

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

Gasly: çok objektifiz 

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

Arac daha çok sevdim 

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

KARTAL HER  
ALANDA LIDER

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

MUHTEŞEM İSTATİSTİK 

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

İKİNCİ DEVREDE  
BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Trabzonspor  1-2 M

Antalyaspor - Beşiktaş 1-1 B

Beşiktaş - Konyaspor 1-0 G

Beşiktaş - Denizlispor 3-0 G

Beşiktaş - Gaziantep FK 2-1 G

Gençlerbirliği - Beşiktaş 0-3 G

Yeni Malatya - Beşiktaş 0-1 G

Başakşehir - Beşiktaş 2-3 G

SAĞLIK EKİBİNE  
ÇİÇEK

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

MKE Ankaragücü ile Demir Grup 
Sivasspor karşsndaki puan kayp-

larnn ardndan Belhanda'nn 
gönderilişinin şokunu yaşayan  

Galatasaray, deplasmandaki Hes 
Kablo Kayserispor galibiyetiyle kriz 

ortamndan çkmay başard 

Türkiye Özel Sporcular Kadn Milli 
Takm, VIRTUS Avrupa Salon  

Atletizm Şampiyonas'nda Avrupa 
şampiyonluğuna ulaşt 
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SABAH’TA yer alan ha-
bere göre; Fenerbahçe 
yönetiminin EURO 

2020’den en büyük beklenti-
lerinden biri milli takımların-
da forma giyen sarı-lacivertli 
oyuncuların gösterecekleri 
iyi performanslarla yüksek 
bedelli transfer teklifi alma-

larıydı. Ozan Tufan da bu 
listenin ilk sırasındaki isimdi. 
Ancak sürpriz bir oyuncu 
Ozan’ın da önüne geçti: 
Attila Szalai. Macar gazetesi 
Blikk, Premier Lig ekibi Le-
icester City’nin sarı-lacivertli 
defans oyuncusu ile yakın-
dan ilgilendiğini yazdı.

LEICESTER City’nin, 
Çağlar Söyüncü’nün ayrılma-
sı durumunda bu transferi 
gerçekleştirebileceği vur-
gulandı. Gazete, haberinde 
İngiliz ekibinin Fenerbah-
çe’ye 25 milyon Euro teklif 
edebileceğini yazdı. Transfer 
gerçekleşirse Szalai en pahalı 
Macar futbolcu unvanını 
da alacak. Ocak ayında RB 

Salzburg’dan RB Leipzig’e 20 
milyon Euro’ya transfer olan 
Dominik Szoboszlai rekoru 
elinde tutuyor. 23 yaşındaki 
oyuncunun Macar oyuncunun 
Fenerbahçe ile 4 yıl daha söz-
leşmesi bulunuyor. Fenerbah-
çe, Szalai’yi devre arasında 2 
milyon Euro’ya Güney Kıbrıs 
ekibi Apollon Limassol’den 
kadrosuna katmıştı.

Bu arada Fenerbahçe için 
İtalya’dan da önemli bir 
transfer iddiası geldi. Ro-
ma’nın Leicester City’ye 
kiraladığı milli futbolcunun 
satın alma opsiyonu ise 25 
milyon Euro idi. Ancak 
İngiliz ekibinin bu opsiyonu 
kullanmayı düşünmediği ve 
Cengiz’in sezon sonunda İtal-
ya’ya döneceği belirtildi. Sky 
Italia da Cengiz’in, Çizme 

ekibinin de gelecek planları 
arasında yer almadığını yazdı. 
Roma’nın başarılı futbolcu 
için yüksek bonservis ödeye-
cek bir kulüp arayışına geçtiği 
kaydedilirken, 23 yaşındaki 
sağ kanat ile Fenerbahçe’nin 
de yakından ilgilendiği öne 
sürüldü. Haberde, Sarı-Laci-
vertlilerin Cengiz Ünder için 
ayırdığı bütçenin detayların-
dan bahsedilmedi.

22 transfer ile şampiyon-
luğun en büyük favorisi 
olan Fenerbahçe’de 

sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. 
Alınan sonuçların ardından 
sarı-lacivertli kulüp, Erol Bulut 
ile yolları ayırıp göreve Emre 
Belözoğlu’nu getirdi. Erol 
Bulutun yanı sıra ekibi ile de 
yol ayrımına gidilirken Meh-
met Aurelio, Volkan Demirel 
gibi sarı-lacivertli formayı daha 
önce terleten isimlerle yola 
devam edilecek. Beşiktaş derbisi 
sonrası görevinden ayrılan Erol 
Bulut, Fenerbahçe ile olan 
veda sürecini yakın çevresiyle 
paylaştı. Sarı-lacivertli takımı 59 
puanla ligde 3. sırada bırakan 
Bulut’un özellikle şampiyonluk 
yarışındaki şanslarının devam 
ederken ayrılmasına dikkat 
çektiği aktarıldı.

Çok erken oldu
Milliyet’in haberine göre; Bu 

sezon 21 takımlı bir lig oynan-
dığını ve son 4 yıldaki en iyi 
puan ortalaması yakaladıklarını 
anımsatan 45 yaşındaki Bulut, 
“Böyle erken bir ayrılık bekle-
miyordum. Görevi bıraktığımız 
şu zamana bakarsak Fener-
bahçe halen daha şampiyonluk 
yarışının içinde ve uzun bir 
süre sayılabilecek 10 hafta var. 
Fenerbahçe’yi şampiyonluk 
yarışının içinde tutmaya çalıştık 
ve tuttuk. Puan ortalamamıza 
bakılırsa da son 4 yılın en iyi 
puan ortalamasını yakalamışız. 
30 haftaların ortalamalarına 
baktığınızda son 4 yılın en iyisi-
yiz. Deplasmanlarda da tarihe 
geçen en iyi sonuçları almışız. 
Bir dönem yakaladığımız galibi-
yet serisi de vardı. Ama şanssız 
sakatlıkları çok arka arkaya 
yaşadık” dediği öğrenildi. 

Dostça ayrıldık
Bu sezon yapılan 24 transfer 

ve alternatifli kadro için de 
görüşlerini dile getiren genç 
çalıştırıcının, “Biz zaten göreve 
başladığımızda belli transferler 
gerçekleşmişti. 2 ya da 3 trans-
ferde benim ve ekibimin direkt 
isteği vardı ama onun dışında 
zaten belli bir liste vardı, ona 
göre transferler yapıldı.

Buna karşın her zaman 
diyorum iyi futbolculardan 
oluşan iyi bir kadromuz vardı. 
Bu kadroyla da hep zirve 
yarışının içerisindeydik. Kalan 
10 haftada da elimizden geleni 
yapardık” diye konuştuğu 
kaydedildi. Sezon sonunda 
Fenerbahçe’yi şampiyon gör-
mek istediğini vurgulayan Erol 
Bulut’un, “Kavgalı ya da kötü 
ayrılmadık. Dostça vedalaşa-
rak ayrıldık. Fenerbahçe’nin 
başarılı olmasını çok isterim, 
inşallah olurlar. Şampiyonluk-
ları beni mutlu eder” yorumu-
nu yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE Beko 
Erkek, Turkish Airlines 
EuroLeague 33’üncü hafta 
maçında Barcelona’yı konuk 
etti. Karşılamadan 73-82 
mağlup ayrılan Sarı-lacivert-
liler, 13’üncü mağlubiyetini 
aldı. Geçti-
ğimiz hafta 
Bayern Münih 
galibiyetiyle 
EuroLeagu-
e’de play off’u 
garantileyen 
Fenerbahçe 
Beko, nor-
mal sezonun 
son hafta-
sında Real 

Madrid’i konuk edecek. Bu 
arada Sarı-lacivertlilerde 
Jan Vesely ilk çeyrekte ayak 
bileğindeki sakatlık nedeniyle 
kenara geldi ve maça devam 
edemedi. Oyuncunun sağlık 
durumu hafta sonu yapılacak 

kontrollerin 
ardından net-
lik kazanacak. 
Son çeyrekte 
dizine darbe 
alan ve maça 
devam ede-
meyen Nando 
De Colo’nun 
ise tedavisine 
başlandığı 
öğrenildi.

2 BOMBA 
TRANSFER

KÜLLiYEN YALAN!

Sonunda konuştu
Fenerbahçe Beko
AĞIR DARBE ALDI

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 
Macar basını, Attila Szalai’nin yeni adresinin Premier Lig olacağını 
yazarken, İtalyan basını ise bomba bir iddiayı ortaya atarak Sarı-
Lacivertliler’in milli futbolcumuzu transfer etmek istediğini öne sürdü

Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe yoluna Emre 
Belözoğlu ile devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran 
45 yaşındaki teknik adamın yakın çevresine yaptığı konuşma ortaya çıktı

Şenol Güneş, elemelerde toplanan 7 puanın ardından hedeflerini açıklarken, çıkan prim 
haberlerine ateş püskürdü. A Milli Takımın Teknik Direktörü, prim konuşması yapılma-
dığını net bir şekilde açıklarken, “Bu haberi yapanın ahlak değerleri sıfırlanmış” dedi

Alex de Souza
antrenör oldu

Özil düz
koşulara 
başladı

PRIM haberlerinin ardından Türkiye 
Futbol Federasyonu da bir açıklama 
yaptı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: 
“Şu anda müsabaka bazında bir prim 
bedeli olmadığı gibi, oyuncular ya da 
teknik heyetin de beklentisi ve talebi 
söz konusu değildir. Doğru olmayan 
haberler milli formanın kutsallığı ile 
bağdaşmamaktadır. Türk halkından 
haberlere rağbet etmemesini diliyoruz.”

TFF’den prim açıklaması



E rzurum'da yaşayan Sevim- Adnan 
Akbulut çiftinin 5 çocuğundan en 
büyüğü Aydan Ferhatoğlu, annesi-

nin isteği üzerine 9 yaşında karateye baş-
ladı. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda birçok başarıya imza atan 
Ferhatoğlu, çok sayıda madalya ve kupa 
kazandı. Aydan Ferhatoğlu, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’nda 2015'te öğrenim görür-
ken, sınıf arkadaşı olan, şimdi ise Muş Be-
lediyesi’nde spor eğitmenliği yapan Yakup 
Ferhatoğlu ile evlenip, Muş'a yerleşti. 2 ço-
cuğu olan Aydan, evlenirken, bıraktığı ka-
rateye üniversitede spor hocası olan eşinin 
desteğiyle tekrar başladı.  

Çocuklara karateyi sevdirdi 

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bün-
yesinde, Aydan Ferhatoğlu antrenörlü-
ğünde açılan karate kursu, çocuklar 
tarafından yoğun ilgi görüyor. Balkan 
Şampiyonası başta olmak üzere Tür-
kiye’de de çok sayıda başarı elde eden 
Ferhatoğlu, özellikle kız çocuklarının 
kursa ilgisini daha da artırıyor. Zaman 
zaman eşinin de yardımıyla sporcuları 
hazırlayan Ferhatoğlu, yüzde 70’i kızlar-
dan oluşan 200 çocuğu en iyi şekilde eğit-
mek için çalışıyor. Aydan Ferhatoğlu, bir 
yandan da annelik yaptığı sporcularını 
savunma sanatıyla buluşturuyor. Hedef-
leri, Türkiye başta olmak üzere düzenle-
necek müsabakalarda başarılara imza 
atmak olan sporcular ise Aydan hoca sa-
yesinde tanıştıkları karateyi çok sevdikle-
rini dile getirdi.  

Aileler bize güven veriyor 

Koronavirüs ile mücadele noktasında giri-
len normalleşme süreciyle eğitimlere 
devam ettiklerini belirten Aydan Ferha-
toğlu, “Kayıtlarımız her gün kız yönünde 
daha çok artmaktadır. Anne ve babaların 
güvenebileceği antrenör olması ve onları 

karateye yönlendirmesi, bizim de çok ho-
şumuza gidiyor" diye konuştu.  
Özellikle kız çocukları için güvenli ortam 
oluşturmaya çalıştıklarını anlatan  
Ferhatoğlu, “Ben de bir kız çocuğu  
annesi olarak, onlar için elimden gelen 
bütün imkanları sağlamaya çalışıyorum; 
çünkü kız çocuklarının çok iyi değer  
hak ettiklerini düşünüyorum. Onların ge-
lecekleri için bir yön çizmeye çalışıyorum. 
Ailelerin bize verdiği güven, bizim onlara 

verdiğimiz güven, bizi üste çıkarıyor" dedi. 

Erkekleri yabana atmıyorum 

Milli sporcularının olduğunu belirterek, 
hedeflerinin de Türkiye Şampiyonası'nda 
iyi dereceler elde edip, milli takıma 
sporcu vermek olduğunu anlatan Aydan 
Ferhatoğlu, “Erkek sporcularımızı ya-
bana atmıyorum. Onlar da bizim için çok 
önemli ama şu anki dönemde kız çocuk-
larımızı ön plana çekiyoruz. Kız çocukla-

rımızın Türkiye Şampiyonası'na giderek, 
derece yapıp, milli takıma girebilmeleri 
için elimizden gelen bütün imkanları 
sağlıyoruz" diye konuştu.  
Kendisinin karate, eşinin ise kayak antre-
nörü olduğunu belirten Ferhatoğlu,  
“Eşimin desteğiyle Muş’taki genç çocuk-
lara, genç kızlara yön vererek, onları en 
iyi şekilde ellerinden tutmaya çalışıyoruz. 
Sporcularımızı üst seviyeye taşımaya 
 çalışıyoruz" dedi. DHA 

ERDEMLİ Belediyesi ile Rope Jum-
ping Turkey iş birliği yaparak bölge-
nin tanıtımı için 8 ülkeden 160 

sporcuyu Erdemli’de ağırlıyor. Dünyaca ünlü 
saklı cennet Kayacı Vadisi’nde, extrem sporla-
rından rope jumping yapan ekip, ‘Kendini öz-
gürleştir’ sloganıyla 258 metreden atlayış yaptı. 

8 ülkeden 160 sporcu  

Aktivite ile bölgeyi tanıtmayı hedeflediklerini 
ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Müker-
rem Tollu, “Erdemli umman gibi bir yer, keş-
fetmekle bitirilmesi mümkün değil. Bugün 
Erdemlimizde ayrı bir güzelliğe imza atıyoruz. 
Erdemlimizin en büyük turizm anlamında, ge-
lecek vadeden Kayacı Vadisi’nde 258 metre-
den, 8 ülkeden 160’a yakın sporcu ve 
sporseverlerin bir aktivitesini, kayadan atlayış 
aktivitesini seyredeceğiz. İlerleyen yıllarda ben 
dünyanın her tarafından sporcuların buraya 
akın akın geleceğini umut ediyoruz. Böyle bir 
coğrafya, böyle bir güzelliği başka bir yerde 
yakalamak mümkün değil. Dünyanın bütün 
renklerini Erdemlimizin güzellikleri ile birleşti-
rerek buradan 258 metre yükseklikten, atlayış 
yapılan yerden pandemi illetine 'dur' diyoruz” 
diye konuştu. Programda yüzlerin güldüğünü 
ifade eden Rope Jumping Turkey Koordina-
törü Burak Halepliler ise “Önderliğini bizim 
yaptığımız, Erdemli Belediyesi ile beraber or-
ganize ettiğimiz bu etkinlik gayet bizi mutlu 
ediyor. İnsanların yüzlerindeki 
gülümseme, yüzlerindeki parlama bizleri 
mutlu ediyor” dedi. DHA 
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TÜRKİYE Görme Engelli-
ler Spor Federasyonu ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

iş birliğinde düzenlenen Türkiye 
Görme Engelliler Atletizm Şampiyo-
nası; Federasyon Başkanı Hasan 
Sayyıdan, Spor Hizmetleri Müdürü 
Nurettin Özyürek, antrenörler ve 
sporcuların katılımlarıyla Seyrantepe 
Atletizm Sahası'nda yapıldı. Önceki 
gün başlayan şampiyonada 55 şe-
hirden 270 sporcu kısa ve uzun me-
safe koşuları, uzun atlama, gülle 
atma, çekiç atma, cirit atma ve disk 
atma branşlarında yarıştı. Bugün 
yapılan yarışlarla sona eren şampi-
yonada başarılı olan sporcular milli 
takım aday kadrosuna seçilme hakkı 
kazandı. 

Ödül töreni yapamadık 

Başarılı sporcuların uluslararası 
alanda Türkiye'yi temsil edeceğini 
kaydeden Görme Engelliler Spor Fe-
derasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 
şampiyonanın sorunsuz tamamlan-
dığını dile getirdi. Başkan Sayyıdan, 
şunları dedi: "Bu müsabakada 270 
sporcumuz var. Tabii bunların ara-
sında 10 yaşından 60 yaşına kadar 
olan sporcularımız var. Burada Tür-
kiye Şampiyonası yaparak başarılı 
olan, performansı yüksek olan spor-
cularımızı uluslararası alanda müsa-
bakalarda değerlendirmek istiyoruz. 
Kazanan sporcularımızın bugün ma-
dalyalarını veriyoruz. Pandemi nede-

niyle tören yapamadık. Madalyala-
rını verip evlerine gönderiyoruz diye-
biliriz. Bugün müsabakalarımız sona 
eriyor. Teknik heyetimiz sonuçları de-
ğerlendirerek, performansı yüksek 
olan sporcularımızı milli takım aday 
kadrosuna alarak, onları izleyecekler." 

Sporcular da 100, 400 ve 1500 metre 
koşularında kıyasıya mücadele ettik-
lerini belirterek, hedeflerinin uluslar-
arası arenada ay-yıldızlı bayrağı 
göğüslerinde taşımak ve Türkiye'yi en 
iyi şekilde temsil etmek olduğunu 
vurguladı. DHA 

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 
 Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol 
Takımı altyapısında eğitim görür-
ken dünyaca ünlü İspanyol futbol 
takımı Barcelona'nın Barca  
Academy İstanbul Beko Futbol 
Okulu'na burslu olarak girmeye 
hak kazanan Derin Çimen Döger'i 
evinde ziyaret etti. Döger ailesiyle 
sohbet eden Vali Yerlikaya, 
 Çimen'i başarılarından dolayı 
tebrik etti. Sarıyer Belediyesi yaz 
spor okullarında futbola başlayan 
11 yaşındaki Çimen, gelecekte 
Milli Takım forması giymek istedi-
ğini dile getirdi. Vali Yerlikaya,  
Çimen'e sporla beraber derslerini 
de ihmal etmemesi gerektiğini ha-
tırlattı. Ziyaret, Vali Yerlikaya'nın 
Çimen ve arkadaşlarıyla toplu  
hatıra fotoğrafı çektirmesi ile  
sona erdi. DHA 

Derin Çimen’e  
Vali'den ziyaret 

NEFES KESTİ

SÜPER Lig'de 32. haftanın perdesi 
Kayseri'de açıldı. Ateş hattından 
kurtulma mücadelesi veren Kayse-

rispor, orta sıralarda yer alan Göztepe'yi saha-
sında konuk etti. Son 2 maçından 
mağlubiyetle ayrılan iki takım da sahaya gali-
biyet için çıktılar. Ancak 1-1'lik sonuçlanan 
skorla iki ekip de birer puan ile sahadan ayrıl-
mak zorunda kaldı. 
Süper Lig’in 32'nci haftasında Hes Kablo 
Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 
1-1 berabere kaldı. 8'inci dakikada ceza sahası 
içinde topla buluşan Henrique'nin şutu yan di-
reğe çarparak auta gitti. 10'uncu dakikada 
Göztepe yarı alanında topla buluşan Henri-
que'nin kaleye uzaktan çektiği şutu İrfan Can 
kornere çeldi. 14'üncü dakikada sağ kanatta 
topla ilerleyen Lennon'un ceza sahasına orta-
sında Henrique'nin vuruşu auta gitti. 26'ncı 
dakikada sağ kanatta Lennon ceza sahasına 
ortaladı, topla buluşan İlhan Parlak'ın kafayla 
vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalan-
dırdı: 1-0. 38'inci dakikada ceza sahası dışında 
topla buluşan Henrique'nin şutunu İrfan 
Can kurtardı. 41'inci dakikada sol kanattan 
ilerleyen Halil Akbunar'ın orta şut karışımı 
vuruşunda top auta çıktı. İlk yarı ev sahibinin 
1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 

48'de beraberlik geldi 

48'inci dakikada Göztepe atağında ceza sahası 
dışında topla buluşan Jahovic'in şutunda 
meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 58'inci daki-
kada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pa-
sında topu alan Muğdat'ın şutunda meşin 
yuvarlak üst direğe çarptı. Ardından boşta 
kalan topu Göztepe savunması kornere attı. 
71'inci dakikada sağ çaprazda İlhan Parlak'ın 
serbest vuruşunda kaleye giden topu İrfan 
Can kornere çeldi. Karşılaşmanın kalan daki-
kalarında başka gol olmadı ve mücadele  
1-1 eşitlikle sona erdi. DHA 

Kayseri’de kazanan yok 

Mersin'de Erdemli Belediyesi ile Rope 
Jumping Turkey Extreme Sporları iş  

birliğinde 'Pandemisiz bir dünya' sloga-
nıyla, dünyaca ünlü Kayacı Vadisi'nde  

8 ülkeden 160 sporcu atlayış yaptı. Ak-
siyon ve heyecanın zirve yaptığı atlayış-
larda nefes kesen görüntüler kaydedildi 

Gaziantep’te, 8 branşta 270 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Görme Engelliler  
Atletizm Şampiyonası sona erdi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ödül töreninin yapılmadığı 

turnuvada, dereceye giren sporculara madalyaları tesiste tek tek verildi

Madalyalar tesiste verildi

SPORCULARIN  
YUZDE 70’I KIZ 

Erzurum'da 9 yaşında  
başladığı karateye,  
yaşamını sürdürdüğü 
Muş'taki Gençlik ve Spor  
İl Müdürlüğü'nde karate 
hocası olarak devam eden 
Aydan Ferhatoğlu, 200  
çocuğa eğitim veriyor.  
2 çocuk annesi Aydan  
Ferhatoğlu'nun öğrencileri-
nin yüzde 70'i, kız çocukla-
rından oluşuyor. Aydan, bir 
yandan annelik yaptığı kız 
sporcularına bir taraftan da 
spor hocası olarak özellikle 
savunma sanatını öğretiyor



   

   

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
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