
AK PARTİ VE MHP’DEN ÇOK SERT TEPKİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan

tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet
Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına
yansımasına ilişkin olarak 103 emekli amiralin imzasıyla
yayımlanan bildiri büyük tartışmalara neden oldu. Bildiri,
özellikle iktidar ve MHP kanadında çok sert tepkiyle karşı-
laşırken, çok sayıda CHP'li ve İYİ Partiliden destek gördü. 
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BU AMİRALLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ

Bildiriye karşı en sert tepki MHP Lideri Bahçeli'den
geldi. Bildiriyi lanetleyen Bahçeli, “Bildiride imzası bu-

lunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir” çıkışını yaptı. Bildiriye
sahip çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Deniz
Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ’cü dolduranlar, 15 Temmuz’un
ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar 
olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi 
çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan” dedi. I SAYFA 7
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GECE YARISI BiLDiRiSi

Bosna Hersek'te yaşayan 
2 yaşındaki Majra Delic, 

dünyaya geldikten kısa bir süre sonra
geçirdiği menenjit sonrası işitme 
yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler,
küçük kızın 5 yaşına kadar ameliyat
olmasının ve duymasının mümkün
olmadığını belirtti. Umudunu kay-
betmeyen Delic Ailesi, biyonik kulak
tedavisi için Türkiye'ye geldi. Türk
hekimler tarafından gerçekleştirilen
operasyon sonrası küçük kızın 2 
yıllık sessizliği son buldu. I SAYFA 8
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SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Annesinin sesini 
ilk kez duydu!

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe 103

emekli amiral tarafından yayımlanan
bildiriye tepki gösterdi. “Kimileri 
ışıklara, kimileri de “bildiri”lere umut
bağlamış. Hepsinin ortak sevdası ve-

sayet, ortak düş-
manı ise milli
iradedir” diyen
Kabaktepe, “Bu
ülkenin ordusu
da hükümeti de
Cumhurbaşkanı
da görevinin ba-
şında. Sizlik bir
durum yok” ifa-
delerini kullandı. 
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MİLLİ İRADEYE DÜŞMANLIK

Birileri bildirilere
umut bağlamış!
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ODeMe yOKSA 
egITIM De yOK!

Tıbbi cihaz sektörü, Türkiye’nin sağlık
sisteminde önemli bir rol oynuyor. 

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Mal-
zeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları
Derneği (ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı,
Türkiye’de tıbbi cihaz alanında yaşanan 
sorunları Damga'ya değerlendirdi. Delikanlı,
2018 yılı itibariyle sıkıntılarının arttığına dik-

kat çekti, ödeme alamadıklarını söyledi.
Kamu hastanelerinden 18 ay, üniversite 
hastanelerinden de 36 aya varan vadelerde
alacaklarının olduğu kaydeden Delikanlı,
kendilerine ödeme sözü veren bürokratlara
seslenerek, “Endüstrimizin hayatta kalabil-
mesi için mutlak suretle sesimizin duyulması
gerekir” çağrısında bulundu. I SAYFA 5
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2018 YILI iTiBARiYLE SIKINTILAR ARTTI

Hastanelere ürün tedarikinde bulunan tıbbi cihaz 
sektörü büyük bir krizin içinde. Pandemi sürecinde 
işlerinin iyice zorlaştığını belirten ORDER Başkanı 
Erkin Delikanlı, kendilerine verilen sözlerin 
tutulmadığını ve hastanelerden ödeme alamadıklarını belirtti
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Emekli 103 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiri tartışma yarattı. Bildiriye, AK Parti ve MHP kanadından 'darbe' eleştiriler gelirken,
CHP ve İYİ Partili birçok isim ise bildiriye sahip çıktı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise "Bu sahte gündemler tutmaz" yorumunda bulundu

Gece yarısı bildirisine AK Parti'den çok sert tepkiler geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Darbe sevdalıları toprağa
gömüldü” dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş ise “Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini
milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri
yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar ver-
meye çalışıyorlar” açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu da “Sabrımızı sınamasınlar” ifadelerini kullandı.

DARBE SEVDALILARI TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

iYi PARTi iKiYE BÖLÜNDÜ

103 amiralin gece yarısı yayımladığı 
bildiriye İYİ Parti'den farklı tepkiler geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bildiriyi 
yayımlayan generallere tepki gösterirken Başda-
nışmanı Aytun Çıray, bildirinin altına imza atabile-
ceğini söyledi. “Bu tür gece yarısı emekli silahlı
bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatır-
latır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fır-
satı yaratmıştır” diyen Akşener, “Kişisel fikrimi
söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden
Türkiye çok çekti” açıklamasını yaptı. İYİ Parti
İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise metnin içinde
darbe iması olmadığını söyledi. I SAYFA 7
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Nuri Kabaktepe

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavvuncu, 103 emekli

amiral tarafından gece yarısı yayımla-
nan bildiri hakkında açıklama yaptı.
Emekli ya da muvazzaf güvenlik bü-
rokrasisinin, siyasi görüşler üzerinden
taraf olmasının Türkiye için en büyük
tehlike olduğunu belirten Kavuncu,

“Siyaset, siyasetçi
tarafından yapılır.
Demokrasiye
tehdit; kim tara-
fından, kime
karşı yapılırsa ya-
pılsın kabul edile-
mez. Ülkenin
gerçek gündemi
yoksulluktur”
diye konuştu. 
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EMEKLİ AMİRALLERE ELEŞTİRİ

Siyaset, siyasetçi 
tarafından yapılır

Buğra Kavvuncu

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu gece yarısı

bildişrini sert sözlerle eleştirdi. “Ge-
lecek Partisi milli iradenin, hukuk
devletinin ve demokrasinin yanında-
dır” diyen Davutoğlu, “Militarist ya
da sivil fark etmez, darbe heveslile-

rine geçit verile-
mez. Bildiri
ülkenin tarihsel
hafızasını ve
içinden geçtiği
hassas süreci
göz önüne alma-
yan; kötü niyetli
bir sorumsuzluk
örnegidir” ifade-
lereini kullandı. 
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MİLİTARİST SİVİL FARK ETMEZ

Kötü niyetli bir
sorumsuzluk!

Ahmet Davutoğlu

MHP eski Genel Başkanı
Alparslan Türkeş’in vefatının

24’üncü yılı nedeniyle bir mesaj 
yayınlayan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Başbuğ Alparslan
Türkeş, yaşadığı döneme damgasını
vuran mümtaz bir dava adamı, 
inanmış ülkü ve ilke insanıydı. Fikri
olgunluğu, ileri
görüşlülüğü,
sabrı ve sağdu-
yusu sayesinde
bugünümüze
ışık tutmuştur.
Merhum Baş-
buğ Alparslan
Türkeş’e çok şey
borçluyuz”
dedi. I SAYFA 9
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TÜRKEŞ’İ UNUTMADI

Sağduyusu ile 
bugüne ışık tuttu

Volkan Yılmaz

Özel bir bankadan kredi çeken
İsmail Fatih Kaymak'a banka

tarafından açık onayı olmadan
hayat sigortası yapıldı. Hayat sigor-
tası istemediğini söyleyen Kaymak
bir türlü banka ile anlaşamadı. Hak-
kını aramak için 
tüketici hakem
heyetlerine 
başvuruda 
bulundu. Hem
hakem heyeti
hem de tüketici
mahkemesi
hayat sigortası
iadesini istedi. 
I SAYFA 8
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BANKAYLA ANLAŞAMADI

Onay almadan
hayat sigortası

İsmail F. Kaymak

Meral Akşener

İstanbul Gelişim Üniversitesi, EFT saati geçtiği için bir gün geç ödeme yapan öğrenciyi 
kapı dışarı attı. Mağdur öğrencinin annesi Selvi Sarıtaç, kızının psikolojisinin 
bozulduğunu belirterek, “CİMER’e şikayet ettik. Hukuki 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir gencin geleceği 
bu kadar kolay yok edilmemeli” dedi

Yüzde 50 burslu olarak İstanbul Gelişim
Üniversitesi, Uygulamalı İngilizce ve 

Çevirmenlik bölümü son sınıfında okuyan bir 
öğrenci bahar dönemi ödemesini geç yaptığı 
gerekçesi ile okuldan atıldı. Yaşanan gelişmeleri
anlatan mağdur öğrencinin annesi Selvi Sarıtaç,
mezuniyet hayalleri kuran kızının yaşananlardan
sonra psikolojisinin bozulduğunu, CİMER’e şika-
yet ettiklerini ve hukuki mücadelelerini sürdüre-
ceklerini söyledi. Sarıtaç, “Bu kararı bize telefonla
bildirdiler. Bir gencin geleceği bu kadar kolay yok
edilmemeli. Bu yapılanları kabul etmiyoruz. Hak-
kımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu. 
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HAKKIMIZI SONUNA 
KADAR ARAYACAĞIZ

15 mart tarihli okul ödemesini aynı gün
yatırdığını fakat EFT dolayısıyla paranın

bir gün sonra hesaba geçtiğini aktaran Sarıtaç,
“18 Mart’ta ödemeyi geç yaptığı gerekçesi ile
derslerinin silineceği ve bu dönem derslerine
devam edemeyeceği bildirildi. Bunun bir yanlış-
lık olduğunu düşünerek, okula gittik. Fakat 
hiçbir muhatap bulamadık. Attığımız mail 
sonucu Dekanlıktan 26 Mart tarihinde cevap
geldi. Cevapta öğrencinin en geç 15 Mart
14:59’da ödeme yapması gerektiği ve ödeme
yapmaması halinde ders kayıtlarının silineceği
bilgisi verildi. Bu yüzden de derslerinin silindiği
cevabını aldık” dedi. I SAYFA 9
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OKULDA HiÇBiR 
MUHATAP BULAMADIK

BURS HAKKINI DA YOK SAYDILAR
Yüzde 50 burslu eğitim gören kızının gelecek bahar döneminde burssuz olarak normal 
öğrenci statüsünde ders kayıtlarını yaptırabileceklerini dile getiren Anne Sarıtaç, “Bunu
okulla yaptığımız görüşmelerde öğrendik. Hem eğitim hakkını alıyorlar hem de 
kullanmadığı burs hakkını yok sayıyorlar” diyerek isyan etti. 

VERDiĞiNiZ 
SÖZÜ TUTUN!
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ENKAZ DEVRALDIK
TESiS YAPIYORUZ!

Çanakça Mahalesi'nde 19 bin 560 metre-
kare alanda projelendirilerek yapımına

başlanan modern sosyal tesis hakkında açıklama
yapan Belediye Başkanı Mesut Üner, “Daha
önce kiraya verilen ve enkaz olarak devraldığımız
alana modern bir sosyal tesis yapıyoruz. En kısa
zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge 
sakinlerinin hizmetine sunacağız” dedi. Üner,
“Çatalca’mızı vatandaşlarımızın yaşamaktan ve
ait olmaktan mutluluk duyduğu bir ilçe haline
getirmek için çalışıyoruz. İlçemizin  yıllarca
ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler üretmeye
uğraşıyoruz” diye konuştu. I SAYFA 4
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Süper Lig'de 32. hafta maçında lider 
Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı 

Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı-
lar 8 hafta sonra ilk mağlubiyetini yaşarken 
Kasımpaşa bir de penaltıdan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 64 puanda kalır-
ken, Kasımpaşa puanını 34'e yükseltti. Beşiktaş
33. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'u
konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda 
Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.
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SATIn ALMA SAHİPLen!
SAYFA 8’DE

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda bi-
rinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik
derecesiyle dünya rekoru kırdı. I SAYFA 14
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Erkin 
Delikanlı



M edipol Mega Üniversite Has-
tanesi Tıbbi Onkoloji Bölü-
münden Prof. Dr. Ömer Fatih 

Ölmez, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haf-
tası kapsamında meme kanserine ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. Prof. 
Dr. Ölmez, toplumda meme kanserine 
dair 11 yanlış inancın olduğunu belirte-
rek “Bunlardan ilki ‘memede kitle ele ge-
lirse, bu kanserin olduğunu gösterir’ 
inancıdır. Öncelikle meme kitlelerinin 
çok küçük bir yüzdesi malign veya kan-
seröz değişime uğrar. Bu kitleler yüzde 
80 ila 85 olasılıkla kist veya kanser ol-
mayan iyi huylu kitlelerdir. Fakat ele 
gelen kitle olduğunda, doktora muayene 
için gitmek hala çok önemlidir” ifadele-
rini kullandı. 

Biyopsi kanseri yenmez 

Bir sonraki inanışın ise mamografiyle il-
gili olduğuna değinen Prof. Dr. Ölmez, 
“Mamografi meme kanserinin yayılma-
sına neden olabilir inancı çok yanlıştır. 

Mamografi veya memenin X-ray filmi 
çok düşük dozda radyasyon içerir ve 
kanserin yayılmasına neden olmaz. Ma-
mografi kanserin daha erken tanı alma-
sına ve erken tedavi ile daha iyi 
sonuçlara neden olur. Mamografi 50 ya-
şından sonrası için sağ kalımı artıran 
(%35) önerilen bir tarama yöntemidir. 
Öte yandan ‘tümörlü dokuya biyopsi 
yapmak kanserin yayılmasına neden 
olur’ düşüncesi doğru değil. Tümör bi-
yopsisi yapmanın kanserli hücrelerin ya-
yılmasına neden olduğu ile ilgili bilimsel 
kanıt yoktur” şeklinde konuştu. 

Kesin sonuç vermez 

Prof. Dr. Ölmez, şöyle devam etti: “Dör-
düncü ise ‘ailende olması senin de 
meme kanserine yakalanacağını gösterir’ 
inanışıdır. Meme kanserinin ailesel bağ-
lantısı kişinin daha yüksek oranda kan-
sere yakalanmasına neden olabilir ancak 
aile öyküsü olanların sadece yüzde 10 
kadarı meme kanserine yakalanır. Diğer 

yandan ‘senin DNA yapında BRCA1 
veya BRCA2 gen mutasyonu varsa 
meme kanserine yakalandın demektir’ 
düşüncesi de çok yanlış. Bu mutasyon-
ları taşıyan herkes meme kanserine ya-
kalanmaz. Fakat bu mutasyonları 
taşıyan kadınlar diğerlerine göre 5 kat 
fazla meme kanser riski altındadır. Al-
tıncı doğru bilinen yanlış ise daha küçük 
meme dokusuna sahip olmanın meme 
kanseri riskini azaltmasıdır. Meme kan-
seri için meme dokusu önemli değildir. 
Meme kanseri meme kanal ve lobül ya-
pılarından gelişir ve bütün kadınlar aynı 
miktarda bu hücrelere sahiptir.” 

Erkeklerde risk altında  

Meme kanserinin sadece kadınlarda gö-
rüldüğüne ilişkin bilginin ise toplumdaki 
en büyük yanlış olduğuna dikkati çeken 
Prof. Dr. Ölmez, şu bilgileri verdi: 
“Meme kanseri erkeklerde de görülür. 
Erkeklerdeki mortalite oranları kadın-
lara göre daha fazladır çünkü erkekler 

tarafından bilinmediğinden geç tanı alır. 
Sekizinci inanış ise meme kanserini ön-
lemeyle ilişkili. Ancak meme kanserine 
neyin neden olduğunu tam olarak bil-
mediğimiz için meme kanserini tam ola-
rak engelleyemeyiz. Fakat obezite, kötü 
beslenme, sigara, alkol ve inaktif yaşam 
tarzı riskinizi artırır, düzenli takip ve ta-
rama riskinizi azaltır. Bir diğer yanlış 
inanış da ‘genç kadınlar meme kanser 
riski için tedirgin olmasın’dır. Üzgünüz 
ki, metastatik meme kanser vakaları 25-
39 yaş grubunda artmaktadır. Meme 
kanseri 40 yaşından sonra daha sık ol-
makla birlikte genç hastalar da risk al-
tındadır. Onuncu doğru bilinen yanlış 
da ter önleyici ve deodorantların meme 
kanserine neden olduğu kanısıdır. Bu 
ürünlerin meme kanserine neden oldu-
ğuna dair bir bağlantı yoktur. Son ola-
rak sütyen giymenin meme kanser 
riskini arttırdığı inancı da ilginçti. Çünkü 
meme kanseri ile sütyen arasında bir 
ilişki yoktur.”

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal 
medya hesabından; 27 Mart- 2 Nisan 
haftasında illere göre 100 bin kişiye 
düşen Covid-19 vaka sayısının güncel 
haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok 
vakanın görüldüğü iller, yine risk harita-
sında kırmızı renkle ‘yüksek riskli iller’in 
yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. 
Yurt genelinde pek çok yerde vaka artış-
ları yaşanırken, en çok vakanın görül-
düğü il yine Samsun oldu. 5 haftadır 

güncel haritada zirvedeki yerini koruyan 
Samsun’da, 100 bin kişide görülen vaka 
sayısı 586,84'ten 678,72'ye yükseldi. İl 
bazlı koronavirüs haritasında geçen haf-
taya göre bölgedeki illerde, iyileşme ya-
şanmaması da dikkati çekti. 
Denetimlerin sıklaştırıldığı Karade-
niz’de Samsun’un yanı sıra artış eğili-
mindeki Giresun, Ordu, Rize, Sinop, 
Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Art-
vin, bölgede en çok vaka görülen iller 

arasında yerini aldı. Giresun’da vaka 
oranı 397,57’den 503,88’e, 322,96 olan 
Ordu’nun 459,94’e, 250,03 olan Ri-
ze’nin 404,81’e, 354,80 olan Sinop’un 
360,34’e, 278,24 olan Trabzon’un 
353,49’a, 124,20 olan Gümüşhane’nin 
206,07’ye, 161,15 olan Bayburt’un 
244,17’ye, 131,56 olan Artvin’in ise 
164,60’a yükseldiği görüldü. ‘Çok yük-
sek riskli' iller kategorisinde yer alan 
Karadeniz’de vaka sayısı en yük-
sek Samsun’u, Giresun, Ordu, 
Rize, Sinop, Trabzon, Bayburt, 
Gümüşhane ve Artvin takip etti. 

Filyasyon ekipleri saptadı 

‘Karadeniz’de filyasyon ekiplerince 
yapılan analizde; vakaların aynı 
soyadlı kişilerde kümeleştiği belir-
lenip, salgında aile içi bulaşın öne 
çıktığı belirlendi. İz süren ekipler, 
aile içi bulaşın yanı sıra, doğum 
günü, nikah, cenaze, taziye kalaba-
lıkları ile kayıkhane, köy, yayla  
evi sohbetlerinin de vaka artışına 
yol açtığını saptadı. Vakaların ‘açık 
hava’ düşüncesi ile çıkılan köy ve 
yayla evlerindeki toplu buluşma-
larda daha fazla yayıldığı anlaşıldı. 
Son günlerde koronavirüsün, mu-
tant virüsün yanı sıra en fazla ce-
naze namazları, taziye ve aile içi ev 
ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen 
bölgede ekipler, kısıtlamalara rağ-
men bölgedeki denetim ve  
kontrollerini sürdürüyor. 

 

Erken tanı çok değerli 
1-7 NİSAN Ulusal Kanser Haftası kapsamında 
yaptığı açıklamada erken tanının önemini vurgu-
layan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onko-

loji Cerrahisinden Prof. Dr. Mustafa Öncel, “Birçok gelişmiş 
toplumdaki gibi ülkemizde de kanserin en başta gelen ölüm 
nedenleri arasında olduğunu belirterek “İnsanlarımızın 
yüzde 20 ila 25’i maalesef kanser nedeniyle hayatını kaybe-
diyor. Ama bu oranı azaltmak, uzun ve sağlıklı bir yaşam 
şansı bulmak mümkün. Bunun için de kanserleri daha erken 
yakalamak gerekiyor. Çünkü kansere karşı uyanık olup, has-
talığı erken keşfedersek tedavisinde çok daha başarılı olu-
yoruz. Erken teşhiste ilk basamak kanser hakkında 
farkındalığımızı artırmaktır” ifadelerini kullandı. 

Risklerinizi belirleyin 

Kanserlerin azımsanmayacak bir kısmının genetik geçiş 
gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Öncel, şöyle devam etti: 
“Genetik faktör, sizin kan bağınız olan kişilerle benzer ka-
derde olmanıza yol açıyor. Eğer babanız, dedeniz kalp ve 
tansiyon hastasıysa sizin de olma potansiyeliniz daha yük-
sek. Ama diğer aile bireyleriniz kansere yakalanmışsa unut-
mayın ki sizin de hayatınızın bir bölümünde kanserle 
yüzleşme olasılığınız var. Özellikle ailede görülen kanserler 
aynı türdense bu oran daha yüksek.  
Örneğin; dedeniz, amcanız ve halanız kalın bağırsak kanse-
riyse mutlaka hekiminize bu durumu anlatın. Ailede bir kişi-
nin bile özellikle genç yaşta kansere yakalanması sizde de  
o kanserin görülme ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle aile 
ağacı şeması çıkarmaya çalışın.” DHA 

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden 
Prof. Dr. Özgür Duman, otizmin Covid-19 salgının-
dan daha büyük tehlike olduğunu söyledi. Otizmin 

erken yaşlarda fark edilmesinin çok önemli olduğunu vurgu-
layan Prof. Dr. Duman, "Erkeklerde kızlara göre 3 kat daha 
fazla görüyoruz. Bu demektir ki erkeklerde 30-40'ta 1 gibi 
rakamlara indi. Bu gidişle ileride herkes otizmli toruna sahip 
olabilir" dedi. AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Özgür Duman, son dönemde otizmin artığını 
belirterek aileleri uyardı. Otizmlilerin, sosyal çevreyle ilişki-
sini kesip kendi iç dünyasına döndüğünü anlatan Prof. Dr. 
Duman, dışarıdaki uyarıları dikkate almadıklarını, jest ve mi-
miklerinin olmadığını, kendilerine özgü hareketleri olduğunu 
söyledi. Bu kişilerin kendi etrafında dönme, parmak ucunda 
yürüme, elleri kolları anlamsız şekilde hareket ettirme gibi 
farklı davranışlar sergilediğini belirten Prof. Dr. Özgür 
Duman, ailelerin, erken yaşlarından itibaren çocuklarının 
hareketlerini ve göz göze gelme gibi davranışlarını dikkatle 
takip etmesi gerektiğini vurguladı. Otizmin koronavirüsten 
daha tehlikeli olduğunu aktaran Prof. Dr. Duman, son araş-
tırmalara göre otizmin 50 kişide 1'e kadar indiğini,  
erkeklerde 3 kat fazla görüldüğünü söyledi. 
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Toplumda meme kanserine ilişkin 11 yanlış görüşün bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Fatih 
Ölmez, “Sadece kadınlar değil, erkekler de meme kanserine yakalanabilir. Deodorant ve sütyen 
kullanımının kanserle bir ilişkisi yoktur. Mamografi ve biyopsi kansere neden olmaz” dedi

MEME KANSERIYLE  
ILGILI 11 DETAY!

Vaka artışı hala sürüyor! Sağlık Bakanı Fahrettin  
Koca'nın paylaştığı güncel  

koronavirüs haritasına göre 
27 Mart-2 Nisan 2021  

tarihleri arasında nüfusa 
oranla en çok vakanın 
görüldüğü il, bir kez  
daha Samsun oldu

Otizm uyarısı! 



O lay, önceki gün saat 14.00 sırala-
rında Yıldırım Mahallesi Kadife 
Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 

girdiği sokakta yokuş aşağı inen hafriyat 
kamyonunun freni patladı. Sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 
sokakta park halindeki 7 otomobile çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde büyük, 
5 otomobilde ise hafif hasar oluştu. Kazada 
otomobili hasar gören Fatih Aziz, "Haberim 
yoktu sokağa geldiğimde kamyon aracın 
üstündeydi. Önce birkaç araca vurmuştu. 
Söylediklerine göre freni boşalmış. Herhangi 
bir yalanma olmadı. Aşağıdan gelmiş, ben 
geldiğimde zaten arabamın üstündeydi, 
önüne de bir arabayı almıştı" dedi. 

Bizim eve de girebilirdi 

Sokakta bulunan apartmanın giriş katında 
oturan Ceyda Alat ise, "Bir anda bir güm-
bürtü geldi. Giriş katında oturuyoruz, evin 
içine girdi sandık. Sonra bir çıktık bütün 
arabalar pert. Bizim şahsi aracımız da perte 
çıktı. Toplamda 7 araç hasar gördü. 
Pert olan 2 araç var, kalanları hasarlı. Bizim 
eve de girebilirdi, çok yakında duruyordu. 
Köpek korkudan saatlerce içeri giremedi. 
Bu hasarı kim karşılayacak bilmiyorum ama 
bir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı. DHA 

FATİH Sirkeci'de restoranların 
önünde durdukları esnada 
“açız, yemek parası” diyerek va-

tandaşlardan para isteyen 2 kadına yoldan 
geçen bir genç, 150 lira para verdi. Parayı 
veren genç, kadınların yemek yerine vatan-
daşlardan para istemeye devam ettiğini gö-
rünce verdiği parasını geri istedi. Parasını 
isteyen gence saldırmaya başlayan dilenci 
kadınlar, “bizi taciz ettin” diye bağırarak 
kaçmaya çalıştı. Parayı veren genç ile arka-
daşı kadınları kayda alarak kovalayınca ka-
dınların 
saldırısına uğ-
radı. Kadınlar 
gördükleri bir 
polis aracını  
durdururken, 
 yaşananlar ise 
kameralara  
yansıdı.

Taciz kovalamacası

ATAŞEHİR'DE sokağa çıkma kısıt-
lamasının devam ettiği saatlerde 
kısıtlamaya uymayarak nargile 

keyifli okey oynanılan mekana polis baskın 
yaptı. Kısıtlamada mekanda bulunan 63 ki-
şiye 200 bin 340 TL ceza kesildi. Polisin gel-
diğini fark eden bazı kişiler kafeden kaçmaya 
çalıştı. Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir 
kafenin açık olduğu ihbarını alan Ataşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler 
Amirliği mekana baskın için harekete geçti. 
Açık olan kafenin önüne gelen ekipler içeri-
den kimsenin kaçmaması için tüm etrafı 
sardı. Daha sonrasında kapının açılmasıyla 
birlikte polis ekip-
leri nargile keyifli 
okey oynanan 
mekana baskın 
yaptı. Baskın so-
nucu karşısında 
polis ekiplerini 
gören kişiler şok 
geçirdi. Polis ekip-
leri mekanda kısıt-
lamaya uymayan 
63 kişiye rastladı. 
 

Nargile keyfine 
polis baskını 

İSTANBUL'UN çeşitli nokta-
larında trafikte otomobille 
makas atan magandalara bir 

yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, 
ağır para cezalarına ve uygulamalara 
rağmen mega kentte trafik terörü 
devam ediyor. Son olarak TEM Oto-
yolu Avcılar mevkisinde lüks bir oto-
mobille seyreden sürücü, yoğun 
trafikte araçların arasında "makas" at-
maya başladı. Dakikalarca bu şekilde 
ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren 
maganda hem kendi hem de sürücüle-
rin canını bir an olsun umursamadı. 

Bu bir kötülük 

Ataşehir mevkisinde bir başka ma-
ganda ise yine kara yolundaki araçla-
rın arasında makas atmaya başladı. 
Canını hiçe sayan sürücü, trafiğin yo-
ğunluğuna aldırış etmeden araçların 
arasında makas atarak geçmeyi sür-
dürdü. Trafiği tehlikeye düşüren ma-
gandalar o anları kaydedip bir de 
sosyal medyada yayınladı. Polis trafiği 
tehlikeye düşüren magandaları yakala-
mak için çalışma başlattı.

Makas terörü 

YANGIN saat 12.30 sırala-
rında Tuzla Deri Sanayi Böl-
gesi’nde bulunan 4 katlı bir 

boya fabrikasında çıktı. Boyaların alev 
almasıyla birlikte fabrikada çalışan iş-
çiler yangına müdahale etmeye çalıştı. 
Çabalar yetersiz kalınca olay yerine it-
faiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede 
bölgeye gelen ekipler yangına müda-
hale etmeye başladı. İçeride bulunan 
işçiler ise tahliye edildi. Tedbir amaçlı 
sağlık ekipleri de istendi. Olayda yaralı 
ve can kaybı bulunmazken yangın it-
faiye ekipleri tarafından söndürüldü. 
Yangına müdahale eden Cahit Arıcan, 
"Ben kapıda bekliyordum, dışarıday-
dım. İçeride çalışanlar vardı, demir yı-
ğını topluyorlardı. Demirler parlama 
yaptı, tinerlerden ya da boyalardan. 
Hemen su yetiştirmeye çalıştık ama su 
yeterli olmadı. Ondan itfaiyeleri ara-
dık, 10 dakika gelip söndürdüler. Yaralı 
yok, içeride 3-4 kişi vardı" diye ko-
nuştu. Fabrikada çalışan Fatih Bıyık, 
"Biz içeride çalışıyorduk. Kesim yapar-
ken bir anda parladı, alev aldı. İçinde 
çok az boya vardı. Dışarı çıktık. Şu 
anda itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 
Söndü Allah’a şükür" dedi.

OLAY, Fatih Cankurtaran Mahallesi Cafe-
riye Sokak'ta geçtiğimiz aylarda mey-
dana geldi. İddiaya göre, alacak verecek 
meselesi sebebiyle aralarında husumet 
olan iki grup, Ayasofya Camii'nin yanın-
daki sokakta kavga etmeye başladı. 
Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir 
kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya 
karışan bir şüpheli de otomobilini, kavga 
ettiği kişilerin üzerine sürüp kaçmaya ça-

lıştı. Araçla yoldaki 3 kişiye çarpan şüp-
heliyi ise olayı gören Sultanahmet Mey-
danı'ndaki görevli polisler otomobilin 
lastiklerine ateş açarak durdurmaya ça-
lıştı. Diğer görevli polislerin de otomobi-
lin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak 
yakalandı.  
Otomobilin çarpması sonucu yaralanan 
iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir 
kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının 

da iyi olduğu belirtildi. Olaya karıştığı 
tespit edilen ve gözaltına alınan 11 kişi-
nin ise adliyedeki işlemlerinin ardından 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Yaşanan olay güvenlik kame-
rası tarafından saniye saniye görüntü-
lendi. Görüntülerde kaçmaya çalışan 
sürücünün kullandığı otomobiliyle 3 ki-
şiye çarpması ile polis memurunun sila-
hını çekerek ateş açtığı görülüyor. DHA 

KAZA, dün saat 17.30'da Arnavutköy-Sul-
tangazi arasındaki yolda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Emre Ceyhan yöneti-
mindeki 32 DG 330 plakalı otomobil, Mesut 
Dindar yönetimindeki 34 PS 9835 plakalı 
hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarp-
manın etkisiyle savrulan otomobil, orta re-
füje çıkarak durabildi. Bu sırada 
çarpışmanın şiddeti ile otomobilde bulunan 
yolculardan Şükrü Talay, otomobilin arka 
camından yola fırlayarak yaralandı. Yaralı 
Şükrü Talay'a ilk müdahale o esnada olay 
yerinden geçen diğer vatandaşlar tarafın-
dan yapıldı. Kazayı görenlerin 112 ekiple-
rine haber vermesi üzerine olay yerine 
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin 
kontrol ve müdahalesini olay yerinde yaptığı 
Şükrü Talay Sultangazi Haseki Devlet Has-
tanesine götürüldü. Yaralının sağlık duru-
munun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Önce kavga etti sonra arabayı üstüne sürdü

Az daha ölecekti
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Boya fabrikasında 
yangın çıktı 

Tuzla’da bulunan 4 katlı bir boya 
fabrikasında yangın çıktı. Her-

hangi bir can kaybının yaşanma-
dığı yangın, itfaiye ekiplerinin 

müdahalesiyle söndürüldü 7 ARACA CARPARAK DURDU! 

TEM toyolu Avcılar ve Ataşehir 
mevkilerinde otomobilli  

2 maganda, araçların arasında 
defalarca "makas" atarak trafiği 

tehlikeye düşürdü.  
Magandalar dehşete düşüren  
o anları kaydedip bir de sosyal 

medyadan paylaştı 

Sultanahmet'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek, çarpıp kaçmaya çalıştı. Olayı 
gören polis, otomobilin lastiklerine ateş açarken, diğer polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle  

şüpheli kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı 

Bayrampaşa'da sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini  

kaybettiği hafriyat kamyonu, 
sokakta park halindeki  

7 otomobile çarparak dura-
bildi. Otomobillerde hasar 
oluşurken olayda şans eseri 

ölen ya da yaralanan olmadı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafri-
yat kamyonuna arkadan çarpan oto-

mobilde bir kişi yaralandı

Aziz, "Haberim yoktu  
sokağa geldiğimde kamyon 
aracın üstündeydi. Önce 
birkaç araca vurmuştu.  
Söylediklerine göre freni 
boşalmış. Herhangi bir  
yalanma olmadı. 

TAKSİM'DE bir otelin vale görev-
lileri ile sokakta kalan bir genç 
arasında henüz bilinmeyen bir 

nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik pol-
isleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar 
saniye saniye kameraya yansıdı. Olay, dün 
saat 17.00 sıralarında Taksim Sıraselviler 
Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere 
göre, bir otelin vale görevlilerine orada 
bulunan sokakta kalan gençler önce laf 

attı. Valelerin karşılık vermesiyle çıkan kav-
gada gençlerden biri valelere şişe fırlattı. 
Ardından vale görevlileri bir genci arala-
rına alarak dövmeye başladı. Tam o sırada 
olay yerinde bulunan bir trafik polisinin 
kavgaya müdahalesiyle taraflar ayrıldı. 
Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şans 
eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis 
olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan 
kavga ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Taksim’de kavga çıktı



Ç atalca Belediye Başkanı
Mesut Üner ilçeye modern
bir sosyal tesis daha kazan-

dıracaklarını söyledi. Çanakça Ma-
hallesi'nde 19 bin 560 metrekare
alanda projelendirilerek yapımına
başlanan çok amaçlı sosyal tesis

hakkında bilgi veren Üner, vatandaşların
düğün, nişan, sünnet gibi birçok organizasyo-
nunu burada yapacağunu belirtti. 

Sosyal alşandaki eksiklikler giderilecek

Mahallelere kazandırılan meydanların,
parkların, yaşam alanlarının, sosyal tesisle-
rin, 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet
sunduğunu belirten Başkan Mesut Üner,
Çanakça Mahallesi'nde sosyal tesisin yapı-
lacağı alanda incelemelerde bulundu. "Ça-
talca’mızda vatandaşlarımızın en çok
istediği ve ihtiyaç duyduğu sosyal yaşam
alanları eksikliğini gidermek için birçok pro-
jeyi eş zamanlı olarak başlattık ve her geçen
gün yeni bir projeye daha başlıyoruz" diyen
Üner, "Rutin belediyecilik hizmetlerimiz dı-
şında yepyeni projelerimizle ilçemizi gelişti-
riyor, eğitimden kültüre, spordan sosyal

faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok
alanda hizmet veriyoruz. İlçemizde sosyal
yaşam alanları olmadığını belirten halkı-
mızı ilçe merkezimizde Millet Bahçemizle,
Cem Kara Yaşam Vadimizle, içerisinde bir-
çok spor aktivitelerinin yapılacağı Spor
Adamızla buluşturmak için yaptığımız ça-
lışmalar hızla devam ediyor. Mahalleleri-
mize vatandaşlarımızın sosyal yaşam
alanları olacak meydanlar, parklar, sosyal
tesisler yapıyoruz" açıklamasında bulundu. 

Etkinliklere ev sahipliği yapacak

Çanakça Mahallesi'ndeki yeni sosyal tesisin
yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını açık-
layan Başkan Mesut Üner, "Daha önce ki-
raya verilen ve enkaz olarak devraldığımız
alana modern bir sosyal tesis yapıyoruz. En
kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak,
bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız.
Hemşehrilerimizin ailece keyifle vakit geçi-
rebilecekleri sosyal tesisimiz açık ve kapalı
alanıyla, düğün, nişan, sünnet gibi birçok
organizasyona ve çeşitli etkinliklere ev sa-
hipliği yapacak. Şimdiden hayırlı ilçemize
hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kul-

landı. Üner, tesisin hizmete girmesiyle böl-
genin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda
büyük bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

Birçok proje hayata geçti

İlçede devam eden porojeler hakkında bilgi
veren Mesut Üner, "Göreve geldiğimiz ilk
günden bu güne gece gündüz demeden il-
çemizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışı-
yoruz. Çatalca’mızı vatandaşlarımızın
yaşamaktan ve ait olmaktan mutluluk duy-
duğu bir ilçe haline getirmek ve ilçemizi
tüm değerleriyle gelecek nesillere aktarmak
için çalışıyoruz. Bu amaçla birçok projeyi
hayata geçirdik ve belediyecilik hizmetleri-
mizde büyük bir performans ortaya koyar-
ken, hep birlikte Çatalca’mızın yıllarca

ötelenmiş sorunlarına köklü çözümler üret-
mek için çalışıyoruz. Kültür-sanat, gençlik,
spor, sağlık ve eğitimde de ilçemize vizyon
kazandıran adımları kararlılıkla attık. Gele-
ceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocukla-
rımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak her
zaman önceliğimiz oldu. Kişiler gelip ge-
çici, yapılan tüm yatırımlar, hizmetler Ça-
talca’mıza kalacak. Bu nedenle
Çatalca’mıza en iyi hizmeti vermek, büyü-
yen ilçemizin gelişmesini de beraberinde
sağlamak için söz verdiğimiz çalışmaların,
projelerin üzerine koyarak, gelecek nesilleri
düşünen bir belediyecilik anlayışı ile verdi-
ğimiz sözlerin çok daha fazlasını yerine ge-
tirerek sizlere layık olmaya çalışıyoruz"
dedi. 

Ü çüncü kitap bugünlerde çıkacak sa-
nıyorum: "Herşeyin Teorisi- Sistem
Teorisinin Esasları, Varoluşun Genel

İzafiyet Teorisi ve Tasavvuf"
Ama ben bu ara dördüncüsünü de yayına

hazırladım! Bir süre sonra onu da yayınlan-
ması için göndereceğim: "Bilişsel Tarih Bili-
minin Esasları- Batı’da kapitalizme geçildi
de Osmanlı’da neden geçilemedi- Osman-
lı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin ge-
lişme diyalektiği"

Bu yazı yeni kitabın en son bitiş 
bölümü oluyor:

"Türkiye’de yaşanılan sürecin tarihsel ge-
lişme diyalektiğimize özgü, zamana yayılarak
gelişen bir burjuva devrimi süreci olduğunu
söylemiştik. Bu süreçte şu an içinde bulundu-
ğumuz dönem, önceleri “Reaya”, sonra, Tan-
zimat’la birlikte “Devletin yurtdaşı”,
Cumhuriyet döneminde ise “Halk”, ya da -
kendi deyimleriyle- “Türkiye’nin Zencileri”
diye anılan insanların devleti ele geçirerek -ve
tabi buna bağlı olarak da, devlet tarafından
ele geçirilerek- restorasyoncu-Devletçi-reak-
siyonist-jakoben bir yola girmeleri olayıdır... 

Devrimin zafere ulaşması, yani yeni bir
Türkiye’nin inşası ise, öyle eskinin içinde bir
reaksiyon olarak ortaya çıkan güçlerin tepki-
siyle gerçekleşemez. Türkiye gibi bir ülkede,
yeni bir toplumu inşa olayını ancak devletçi
olmayan üretim ilişkileri içinde birlikte
yaşam anlayışıyla yoğrulmuş  bir sivil toplum
başarabilir... Şimdi, yaşanılan anın içindeki
kutuplaşma ortamına bakarak peki hani ne-
rede bizde o sivil toplum diyebilirsiniz? İşte,
tarihsel uzlaşma anlayışı tam bu noktada or-
taya çıkıyor...

Tarihsel uzlaşma nedir?

Evet, sivil toplum bizde birlikte yaşamı
temel alan bir tarihsel uzlaşma anlayışıyla
ortaya çıkacaktır-çıkmaktadır. Birçok insan
bugün, şu an, hep mücadelenin eskinin içinde
cereyan eden o kısır döngü yanını görüyor ve
süreci sadece medeniyetler mücadelesi ya-
nıyla -iki kültür arasındaki çatışma yanıyla-
ele alarak kavradığından, taraf olmayan ber-
taraf olur anlayışıyla kutuplaşmada taraf ha-
line geldiği için, bütün bu çatışmaların
içinden çıkıp gelen sentezi, çok kültürlü o

MELEZ TÜRKİYE’Yİ (bunun
bileşenleri olan insan tiplerini) görmekte zor-
luk çekiyor...

Peki, nerededir bu çok 
kültürlü melez insanlar?

Bugün Türkiye’de, “Beyaz-Siyah-Türk-
Kürt” çatışmalarının içinden çıkıp gelen çok
kültürlü- MELEZ insan tiplerinden oluşan
sivil toplum unsurları, sistemin bütün ele-
mentlerinin (yani bireylerin, o birbirini yok
etmek isteyerek çatışan unsurların bile) için-
deki potansiyelde gizlidir. Senin, benim, hepi-
mizin içinde varolan “sağduyunun”, birlikte
yaşamdan başka alternatifin bulunmadığı
hissinin, bu duygusal zeminden beslenen “de-
mokrasi” anlayışının yönlendirdiği insan un-
surudur o. Ne zaman ki “taraflar” bu işin
birbirlerini “yok ederek” bir sonuca bağlana-
mayacağını görecekler, işte o an birlikte ya-
şamın koşullarının neler olduğu ortaya

çıkmaya başlayacaktır... Burada “tarihsel uz-
laşmadan” kasıt, herkesin kendi duruşunu ve
düşüncesini muhafaza ettiği bir zeminde,
“çok kültürlülüğü zenginliğimiz” olarak
kabul eden ve birlikte yaşamı öne çıkaran
anlayıştır... 

Soruyorum ben şimdi herkese, artık bun-
dan sonra geriye dönerek sil baştan “Beyaz-
ların” Türkiye’sini yeniden inşa etmek -bu
anlamda bir “restorasyon”- mümkün
müdür?.. Biraz düşünün?

Hemen ikinci bir soru: Ya tersi mümkün
müdür? Bazılarının rüyasını gördükleri şe-
kilde yüz yıllık parantezi kapatarak, son yüz
yılı -aslında iki yüz yılı- yaşanmamış kabul
ederek, Beyazları yok edip, Türkiye’nin geri
kalan yarısını da Siyaha boyayarak yola
devam etmek mümkün müdür?

Benim cevabım her iki soruya da hayır
olacaktır. Çünkü, yeni bir sivil toplum gücü-
nün -buna bağlı olarak da yeni bir Türki-
ye’nin- inşası artık Türkiye toplumu için
varoluşsal bir sorun haline gelmiştir. Yani
artık bu, bir süre daha ertelenmesi mümkün
olmayan bir sorundur. Bu nedenle, sürece
Beyaz-Siyah etkileşmesinin sentezi olarak
oluşan yeni insanların el koyması, yani, tarih-
sel bir uzlaşma ile ortaya çıkan sivil toplum

gücünün insiyatifi ele alması kaçınılmazdır...
Burada altı çizilen “sivil toplum” ve “ta-

rihsel uzlaşma” anlayışı, hiçbir şekilde, “Be-
yazlarla” “Siyahların” mekanik olarak
toplamı olayı değildir! Ben bir SENTEZ-
DEN bahsediyorum! Çok kültürlülüğü içsel-
leştiren -içselleştirmek zorunda kalan-
insanların, hem zorunlu, hem de doğal birli-
ğinden bahsediyorum... Başka türlüsü olama-
yacağı için, yaşamı devam ettirme
mücadelesinin zorunlu kıldığı bir yeni üst
kimlikten bahsediyorum...

Çok mu hayalciyim dersiniz? Ama unut-
mayın, bu noktadaki hayal varoluşsal bir so-
rundur! Yani, ya bu konudaki hayalleri
gerçeğe dönüştürürüz, ya da yok olur gideriz!

Bütün yapılması gereken, anlamsız korku-
lara kapılmadan, ideolojik saplantılar içine
girerek gücümüzü abartmadan, gelişmekte
olan bir ülke olarak güç kaynağımızın ne ol-
duğunun bilincine varıp, iç ve dış dinamikler
açısından  modern üretici güçlerin birliğini
sağlayarak TARİHSEL BİR UZLAŞMA an-
layışı içinde yeni Türkiye hedefine doğru yü-
rüyüşe devam etmektir...

"Devrimin ikinci aşamasına giden şu an
içinde bulunduğumuz yolun diyalektiği bun-
dan ibarettir..."

Tek çıkar yol demokratikleşme 

BAHADIR
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silivri'de deniz kenarında 90 kiloluk
caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası
ölü bulundu. Vatandaşlar tarafından

Cumhuriyet Mahallesi Parkköy plajında bulunan
90 kiloluk 100 yaşında olduğu değerlendirilen ca-
retta caretta'yı görenler belediye ekiplerine haber ve-
rildi. Bildirilmesi üzerine, olay yerine Silivri
Belediyesi Zabıta ve Veteriner ekipleri sevk edildi.
İncelemelerinin
ardından ca-
retta caretta gö-
mülmek üzere
Eski Çanta
Mahallesi Hay-
van Mezarlı-
ğına götürüldü.
Kaplumbağa-
nın gemilerin
zarar vermesi
sonucu öldüğü,
dalgalarla kı-
yıya ulaştığı sa-
nılıyor. DHA

Çanakça Mahalesi'nde 19 bin 560 metrekare alanda projelendirilerek yapımına başlanan modern sosyal tesis hakkında
açıklama yapan Belediye Başkanı Mesut Üner, "Daha önce kiraya verilen ve enkaz olarak devraldığımız alana modern bir

sosyal tesis yapıyoruz. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, bölge sakinlerinin hizmetine sunacağız" dedi

ENKAZ DEVRALDIK
TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!TESIS YAPIYORUZ!

Caretta caretta 
ölü bulundu

Hristiyanlıkta İsa peygamberin dirilişi
anlamına gelen ve en büyük bayram kabul
edilen Paskalya Bayramı nedeniyle Beyoğ-

lu’ndaki St. Antuan Katolik Kilisesi’nde ayin düzen-
lendi. Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen ayin,
saat 11.30’da başladı. İstiklal Caddesi’ndeki kiliseye ge-
lenler, İncil’den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin ses-
lendirildiği ayinin ardından mum yakarak dua okudu.
Ayin yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çok sayıda kişinin katıl-
dığı ayini, Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russel
yönetti. St. Antuan Kilisesi’nin Papazı Anton Bulai,
“Paskalya bizim
için en önemli
bayramlardan biri.
Çünkü bugün İsa
peygamberin dirili-
şini kutluyoruz.
Kutlamalar dün
akşam itibariyle
başladı” dedi.
DHA

St. Antuan’da 
Paskalya ayini

Münir AKTOLGA
AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bahçesi projele-
rin devam ettiğini dile getiren Mesut Üner, "Yarı
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz bitmek üzere
ve aynı alanı çok amaçlı kapalı spor salonuyla,
800 kişilik tribün yapacağımız futbol sahasıyla,
fitness salonuyla, otoparkı, kafeteryalarıyla Spor
Adası haline getireceğiz. İzzettin Mahallemizde
profesyonel stat çalışmamız hızla tamamlanıyor,
Cem Kara Yaşam Vadimizde çalışmalarımız ara-
lıksız sürüyor. Çanakça Mahallemize görüntüle-
rini izlediğiniz muhteşem bir sosyal tesis
yapımına başladık. Kapalı Pazar ve 1200-1300
araçlık otopark
çalışmamız ta-
mamlanmak
üzere. İlçemize
özel kardeşleri-
miz ve aileleri
için çok kap-
samlı bir rehabi-
litasyon merkezi
yaptık. Türki-
ye’de 2. İstan-
bul’da ilk Masal

Okulu’nu ilçemizde İnceğiz Mahallemizde açtık.
Mahalle meydanları projemiz doğrultusunda
mahallelerimizde meydan düzenlemeleri park-
lar, yaşam alanları yapıyoruz. Bunların yanı sıra
yepyeni projelerimizin de yapımına başlıyoruz.
Çatalca’mızı tarım üssü yapmamız gerektiğine
inanıyorum. Destek çalışmalarımızın yanı sıra
hazırladığımız önemli projelerimiz var. Ça-
talca’mızda büyük kapsamlı bir Süt Entegre Te-
sisi, tüm çiftçilerimizin faydalanabileceği
sertifikalı tohum için selektör kurmak, Bahşayiş
Mahallemizi pilot bölge seçerek belediyemizin

mülklerine 300 dönüm
ayçiçek ekeceğiz ve
elde edeceğimiz ürün-
leri ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza
dağıtacağımız bir pro-
jeye başladık. Alın teri
ve emeğiyle üreten de-
ğerli çiftçilerimizin ya-
nında olmaya devam
edeceğiz" bilgisini
verdi. 

ÇATALCA iLKLERi YAŞIYOR

TESIS YAPIYORUZ!

Mahkemeler neden var?

Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı'nın 2017 yılında Tuz-
la'da İller Bankası’nın

‘kamp tesisi’ olarak kullandığı 50 bin
metrekarelik alana yapılaşma olanağı
sağladığını bu şekilde araziye beton
dökülmesinin önü açtığını belirten
CHP'li Gürsel Tekin, "Ancak İstanbul
6. İdare Mahkemesi, söz konusu pla-
nın şehircilik ilkeleri ile imar mevzua-
tına aykırı olduğunu bildirerek, önce
‘yürütmeyi durdurmuş’, ardından da
‘iptal’ kararı vermişti. İptal kararının
ardından boş durmayan Bakanlık,
‘alanın plansız kaldığı’ iddia ederek
yeni bir plan hazırlanmıştı. Hukuksuz
yapılaşma adına hiçbir kural ve yasa tanıma-
yan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir uya-
rıda bilirkişiden geldi" açıklamasını yaptı. 

Tadilattan derhal vazgeçmeli

Bilirkişin raporunu değerlendiren Tekin, "Çev-
redeki meri planlarda önerilen yeşil alanların

sürekliliği bozulacağı, bu anlamda planlama
ilkelerine aykırı bir durum oluşacağını rapor
eden bilirkişi heyetini kutluyorum. Çünkü bu-
rası, Tuzla’nın deniz kıyısında kalan nadir yer-
lerinden biri. Çevre Bakanlığı İstanbul da
artık plan tadilatlarını yapmaktan vazgeçmeli
ve yapılan tadilatları da derhal geri çekmeli-

dir" açıklamasında bulundu. "Kamu
yararını gözetmek ve her türlü ka-
munun aleyhine eylemlerine engel
olmak Anayasal görevimiz" diyen
Tekin, "Bu dayanaktan hareketle,
kentimizdeki imar kararlarını incele-
mek ve gerekli durumlarda konuyu
yargıya taşımak en önemli görevi-
miz. Uzun süredir Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığını, İstanbul’a ihanet
edecek politikalarından ivedilikle
vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz;
imar planı yapma ve onaylama yet-
kisi bulunan kurumların görevi, bu
yetkilerini halktan yana ve güvenli
çevrelerde, eşit imkanlara sahip daha

yaşanabilir kentler haline getirmekten yana
kullanmakken, bunun aksine hukuka ve kural-
lara aykırı sadece beton lobilerin talepleri
doğrultusunda hazırlanan imar planı değişik-
liklerine karşı hukuki mücadelemize devam
edeceğimizi kamuoyuna bildiriyorum" ifade-
lerini kullandı. 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Beton lobilerinin İstanbul’da yürüttüğü inşaat politikası 
hız kesmeden sürüyor. Öyle ki bu politikayı yargı kararları bile engelleyemiyor. Mahkemelerin 
aldığı kararlara uyulmayacaksa niye mahkemeler, bilirkişiler var” dedi



T ıbbi cihaz sektörü,
Türkiye’nin sağlık
sisteminde önemli

bir rol oynuyor. Tıbbi cihaz
teknolojileri, geniş bir yel-
pazede hastalıkları teşhis
eden, izleyen ve tedavi
eden sağlık ürünlerini kap-
sıyor. Şırıngadan ameliyat

ipliğine, laboratuvar testlerinden kalp
piline, ortopedik implantlardan ileri cer-
rahi malzemelerine kadar çok geniş bir
yelpazede ürün tedarik ediyor.

Çalışanlar değer görmüyor

Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi
Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve
İhracatçıları Derneği (ORDER) Baş-
kanı Erkin Delikanlı, Türkiye’de tıbbi
cihaz alanında yaşanan sorunları ve
çözüm önerilerini Damga'ya değerlen-
dirdi. Sektörün, istihdam kabiliyeti ve
genişlemesi bakımından en çok öne
çıkan alanlardan biri olduğunun altını
çizen Delikanlı, tıbbi cihaz sektörünün
Türkiye’deki sağlık sisteminin önemli
bir paydaşı olduğunu vurguladı. Pan-
demi döneminde Tıbbi Cihaz Endüs-
trisi diğer sağlık çalışanları ile birlikte
sahada ciddi anlamda emek sarf etti-
ğini söyleyen Delikanlı, sektör çalışan-
larının gereken değeri görmediğini
kaydetti.

Bizi olumsuz etkiliyor

Sektörle ilgili algısal sorunların hala
giderilmediğine vurgu yapan ORDER
Başkanı Delikanlı, "Sağlıkta oldukça
geniş bir alana hizmet veren sektörü-
müz maalesef sadece bazı sarf ve ko-
ruyucu malzemelerden ibaretmiş gibi
değerlendiriliyor. Bu durum bizleri
motivasyon olarak elbette olumsuz et-
kiliyor; ancak sektörümüz gerek teknik
gerekse finansal gerekse algısal tüm
zorluklara rağmen her türlü hizmeti
üretmekte ve sağlık hizmet kalitesi ile
gelişimini yukarı noktalara taşıma
noktasında ciddi gayret sarf etmekte-
dir" ifadelerini kullandı.

Aşı önceliği tanınmadı

Tıbbi Cihaz sektörü çalışanlarının
pandemi süreciyle birlikte öneminin
daha da arttığını söyleyen Delikanlı,
"Sektörümüz COVID-19 sürecinde
tanı ve tedavi aşamalarında oynadığı
rolle, ülkemizin hızlı ve etkili müdaha-
lelerinde bulunmasını sağlayan gizli
kahramanlardan biri olmuştur. Pan-
demi boyunca ‘sokağa çıkma yasağın-
dan muaf tutularak, hastanelerde
özellikle yoğun bakımlarda tedarik
zinciri bozulmadan hastalar hizmet
almaya devam etsin’ diye sektörümüz
olağanüstü gayret gösterdi. Ancak
tıbbi cihaz çalışanları Sağlık Bakan-
lığı’nca “sağlık çalışanı” statüsünde
kabul edilmelerine rağmen ‘sahada ve
yoğun bakımlarda çalışan’ 8 bin çalı-
şan için ne yazık ki hala aşı önceliği ta-
nınmadı. Vaka sayıları artış
gösterirken, yoğun bakımda filtre de-
ğiştiren, teknik bakım yapan, sarf te-
darik eden, ameliyathane koşullarına
giren, temas riski yüksek tıbbi cihaz
endüstrisi çalışanları için ısrarla aşı ka-
rarı alınmıyorken; gereken değeri gör-
düğümüz konusunda elbette
şüphelerimiz var. Yetişmiş personel
olarak adlandırılan ve ‘klinik destek
elemanı’ olarak kayıt altına alınmış
ekiplerin virüs kaynaklı işe devam ede-
memesi entübe olmuş hastalara veri-
len teknik desteğin ve diğer hastalara
sunulan sarf ve ürün tedariğinin etkin
şekilde sunulamamasına sebebiyet ve-
rebilir ve hizmet ciddi anlamda aksa-
yabilir" şeklinde konuştu.

Yüzde 25 feragat ettik

ORDER Başkanı Erkin Delikanlı,
2018 yılı itibariyle sıkıntılarının arttı-
ğına dikkat çekti, ödemeleri alamadık-
larını söyledi. Kamu hastanelerinden
18 ay, üniversite hastanelerinden de 36
aya varan vadelerde alacaklarının ol-
duğu kaydeden Delikanlı, "Tahsilat ya-
pamadığımız gibi bir de yüzde 25
oranında feragate zorunlu bırakıldık.

Yine döviz kurunda, enflasyonda ve
diğer tüm girdi maliyetlerindeki ciddi
artışlar nedeni ile sektörümüzün üze-
rinde büyük bir baskı oluşmuştur. Bu
durum sektörümüz mensuplarını
banka kredileri ile yaşamak zorunda
bırakmış ve birçok mensubumuzun
şirketinin yaşaması ve sürdürülebilir-
liği zora girmiştir. Sektörümüz artık
faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiş-
tir" dedi. Zorunlu feragatın kısa ya da
uzun vadede sektöre olumsuz etki
edeceğini kaydeden ORDER Başkanı
Delikanlı, "Feragat, ülkemizde mevcut
istihdama zarar vereceği, yeni yatırım-
ların yapılmasını imkânsız kılacağı
gibi sağlık hizmetinin sunumunda da
aksamalara yol açacaktır. Ar-Ge çalış-
maları şu anda aksamaktadır. Yerli ve
milli üretime ağırlık verilecek denilen
bir ortamda üretici sattığı ürünün pa-
rasını alamazken nasıl üretim yapsın?
Feragatla birlikte yerli firmalar büyük
ölçüde batacak. Finansmanı sağlam
olan yabancı firmalar ise kısa süre
içinde Türkiye’den çekilecekler. Biz
halen Pakistan, Hindistan gibi ülkelere
ürün satmaya çalışırken, bu dedikle-
rim gerçekleşirse artık onlardan ürün
almaya başlarız" açıklamasında 
bulundu. 

Büyük fedakarlık yaptık
Ödemeler konusunda yaşanan sıkıntı-
lara rağmen sağlık hizmetlerinin sağ-
lıklı şekilde sürdürülmesi için üstlerine
düşen her türlü fedakarlığı yaptıklarını
belirten Delikanlı, "STK’lar olarak eli-
mizden gelen tüm gayreti göstererek
sektörün ve üyelerimizin menfaatleri
için çalışmaktayız. 7244 Sayılı
Kanun’la ödemelerin plan çerçeve-
sinde gerçekleştirilmesi yönünde yapı-
lan kanuni düzenleme ile Hazine ve
Maliye Bakanlığı’na verilen yetki
zaman kaybetmeksizin hayata geçiri-
lerek; sektör alacaklarının acilen öden-
mesi ve AB Geç Ödemeler
Direktifi’nin uyumlaştırılarak uygulan-
ması gerekmektedir" dedi.

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

Y okluk, yolsuzluk ve yasaklar sürer, işsizlik ar-şu
alaya çıkarken, pandemi tüm acımasızlığı ile devam
edip can alırken, esnaf inler ve işyerine kilit vurur-

ken, ülkemizde yeni gündemler yaratılmaya çalışılıyor.
HDP kapatılsın. Olmadı kapatmayan Anayasa Mahkemesi
de kapatılsın. İstanbul Sözleşmesinden sonra Montrö de
kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı, tartışmaları. Şimdilerde
Anayasamızın 26. Maddesine göre Montrö ve boğazlarla
ilgili görüşlerini açıklayan 103 Emekli eski Deniz Kuvvet-
leri Komutanlığında görev yapmış olan Amirallerin 
açıklaması

Allah’ım yarattığı ve yaşattığı tüm canlılara yeniden
akıl ve fikir versin. Zaten bir ayeti kerimede insanlar için
şöyle dediği bilinmektedir. “Ben sizlere diğer canlılardan
farklı olasınız diye akıl ve izan verdim.” Bu ayetle insanla-
rın iyi düşünmelerini ve sonra karar vermelerini salık ver-
diği gibi, müşavere etmeleri gerektiğini de ayrıca 
belirtmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, uzun bir süredir verdiği her demeçte ve grup toplantı-
larında Yargıtay Başsavcısının HDP hakkında kapatma
davası açması gerektiğini belirtiyor ama, grup kararı alıp
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmiyordu.

Sonunda Başsavcılık HDP'nin kapatılması istemi ile bir
fezleke hazırlayarak Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Anayasa Mahkemesi hazırlanan bu iddianameyi eksiklik-
leri gerekçesi ile oy birliği ile geri gönderdi. Bundan sonra
Yargıtay Başsavcılığı eksiklikleri tamamlar mı, ne kadar
zamanda tamamlar ve yeniden yüksek mahkemeye gönde-
rir mi, göndermez mi ile ilgili çeşitli yorumlar var.

Ayrıca bazı yorumlarda HDP’nin kapatılması için ha-
zırlanan iddianamenin Devlet Bahçeli ve MHP Grubunun
ısrarlı isteği üzerine onların gazını almak için hazırlandığı
bile dillendiriliyor. Bu konuyla ilgili Ak Parti Grubunda
söylenen ve verilen demeçlere bakıldığında AKP cephesi
HDP’nin kapatılmasından yana olmadığını açıkça belli
ediyor. HDP’nin kapatılmasının en çok AKP’ye dolayısıyla
da Cumhur İttifakına zarar vereceği ve ittifakın azal-
makta olan desteğinin daha da artacağını ileri sürenler 
çoğunlukta.

Anayasa Mahkemesinin oy birliği ile İddianameyi geri
göndermesine kızan Devlet Bey, bu kere daha da kızmış
olmalı ki, Anayasa Mahkemesinin de kapatılmasını istedi.
Anayasa Mahkemesini kim nasıl kapatır bilemem, böyle
bir şey olsa demokrasimiz hukukumuz ne olur ülkemizin
hali ne olur bilemem ama, Anayasamızın 1960 ve 1980
darbeleri ile kadük hale getirildiğini sonradan da o gün bu
gündür uğraşılarak bir türlü düzeltilemeyen bir  Anayasa-
mızın olduğu da bilinen bir gerçek.

Devlet Bey’in bu talebi üzerine, daha önceleri Meral
Akşener’i yuvaya dönmeye davet eden Bahçeli'yi bu kez
Meral Hanım, “Devlet Bey evine çekilmeli ve istirahat et-
meli” diyerek politikayı bırakıp istirahata çekilmesini
önerdi.

Cumhuriyet halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür
Özel ise, “Devlet Bey HDP’yi kapatmak için dava açılma-
sını defalarca talep etti ve Yargıtay Başsavcısı davayı açtı.
Anayasa Mahkemesi eksiklikler nedeniyle iddianameyi oy
birliği ile geri gönderince, bu kere Anayasa Mahkemesi de
kapatılsın dedi. İyi de Anayasa Mahkemesi kapatılınca
partiyi kim kapatacak” diye haklı olarak sordu.

Bahçeli, Türklük ve Milliyetçilik

Sanki partilere  miras kalmış gibi, CHP’nin Atatürkçü-
lük ve ilkelerine, AKP'nin İslamiyete ve özellikleriyle dine
sahip çıktıkları gibi, MHP ve Bahçeli’de Türklük ve Milli-
yetçiliğe sahip çıkmaları ile tanıyor biliyoruz.

Başta da belirttiğim gibi bu kavramlar bu partilere
miras kalmadığı gibi, onlara da ait değildir. 84 milyon
olan ülkemizde yaşayan tüm bireyler Atatürk ve ilkelerine,
İslamiyet’e, ve Milliyetçiliğe inanmış uygulayan ve kendini
Türk olarak ifade eden herkesindir. Müslümanlık ise sa-
dece Türklerin değil dünya dinidir.

Andımız’ın ilk olarak kaldırıldığı yıllarda Devlet Bey'in
hiddet ve kızgınlıkla, “Andımızı kaldıran ın evinin önünde
andımızı okutmazsam namerdim demişti” şimdi andımız
maalesef büyük ortağının Milli Eğitim Bakanlığınca itiraz
etmesi sonucu Danıştay İdari Davalar Kurulu’nca kaldırı-
larak tarihe karıştı ve silindi. Devlet Bey'in o hiddetli gö-
rüntüsü de yok oldu.

Birçok kurum, kuruluş ve Valiliklerden T.C. ibaresi 
kaldırıldı, Devlet Bey oralı olmadı.

Ortağı, “Milliyetçiliği ayak altına alırız” dedi. 
Yine ses yok.

Sırf bizi her fırsatta arkamızdan vuran Araplara yaran-
mak için devlet nişanındaki Atatürk kabartmasının kaldı-
rılması için Cumhurbaşkanlığı’nın itirazı üzerine Danıştay
İdari Davalar Kurulu kararı ile kaldırıldığını, sanki duy-
mamış gibi. Ayrıca Araplara Devlet Nişanımız neden veri-
lir anlamış değilim.

Ülkemizin kurucusu ve birçok dünya devletinin örnek
aldığı Atatürk adı birçok stadyum, kuruluşlardan meydan-
lardan kaldırıldı ve sürdürülüyor temelinde Ülkücülük ve
Milliyetçilik  olan Devlet Bey’den ses çıkmıyor.

Son günlerde silahlı Kuvvetlerin yönetim kadrosunu
oluşturan Subay ve Astsubay yönetmeliğindeki eğitimin
amacının belirtildiği bölümde yer alan, “Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Ata-
türk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel
yaklaşımla kavrama ve yerine getirme yeteneği kazandırıl-
masıdır” cümlesindeki Atatürk adı kaldırıldığını biliyor ol-
ması lazım.

Yine, Harp Okulu ve Astsubay okullarına alınacak öğ-
renci alımlarını belirleyen yönetmelikteki, “İrticai ve bö-
lücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere
karışmamış olmak” hükmünün kaldırılmasının ne anlama
geldiğini ve ordumuzu bundan sonra idare edecek olanla-
rın arasına kimlerin katılacağı açık ve net belli 
olmuyor mu?

Bu nedenledir ki, üniformasının üstüne cübbe giyip ba-
şına sarık takan amiral’e bu işin başlangıcı saymaktan
başka ne diyebiliriz ki?

Ulusumuz bu gibi ciddi konularda hükümet ortağı olan
Bahçeli'den bir şeyler demesini ya da en azından, “Ne ya-
pıyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz?” diye sormasını
bekliyorlar.

Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulmü 50 devlet kınar-
ken, ülkemizin bu konuyla ilgili imza atmadığı gibi tek ke-
lime etmemesine ne demeli.

Son 103 eski Amiralin fikrini beyan etmesine karşın.
Anayasamızın 26 maddesine rağmen ve konu adalete inti-
kal etmiş ve soruşturma başlatılmış iken, Sn. Bahçe-
li’nin, “Bu k bu kişilerin rütbesi sökülmeli, emeklilik
hakları kaldırılmalı ve maaşları kesilmeli” demesi yerine
adaletin tecellisinin beklenmesi daha iyi
olmaz mıydı?

Anayasa Mahkemesi'ni
kapatmak!
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Hastanelere ürün tedarikinde bulunan tıbbi cihaz sektörü büyük bir krizin içinde.
Pandemi sürecinde işlerinin iyice zorlaştığını belirten (ORDER) Başkanı Erkin

Delikanlı, hastanelerden ödeme alamadıklarını belirtti. Alacaklarını tahsil
edemedikleri gibi zorunlu olarak yüzde 25 feragat yaptıklarını belirten 

Delikanlı, kendilerine söz veren bürokratların sözlerinde durmadığını söyledi
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Verilen onca sözlere rağmen aylardır ödeme alamadıklarının
altını çizen Delikanlı, bürokratlara seslendi. Tüm olumsuzluk-
lara rağmen ellerinden gelen tüm çaba ve imkanı seferber et-
tiklerini söyleyen Delikanlı, "Faizleri ve vergileri ödeyebilmek
adına feragat yapmak zorunda kalan ve ödeme bekleyen tüm
meslektaşlarım adına şunu açık ve net söyleyebilirim ki; en-
düstri olarak ülkemize ve insanımıza fayda sağlamak için tüm
olumsuzluklara rağmen gayretle ve hevesle elimizden gelen
tüm çaba ve imkanı seferber ediyoruz. Ancak söz verildiği
halde sektöre aylardır herhangi bir ödeme yapılmadı. Dolayı-
sıyla feragat sonrasında böyle bir şeyin bir daha tekrarlanma-
yacağına dair söz veren bürokratları bir kere daha sözlerini
hatırlamaya davet ediyorum. Endüstrimizin hayatta kalabil-
mesi için mutlak suretle desteklenmesi, sesinin duyulması ve
2020 yılından bu yana alamadığı kamu alacaklarının ödeme-
sinin acilen yapılması gerekmektedir" çağrısında bulundu. 

SESiMiZi DUYUN!

Sandıklar kuruldu
oylar kullanıldı

Bulgaristan'da yapı-
lan genel seçimlerde,
Esenyurt’ta oy kullanacak

çifte vatandaşlar için Esenyurt Nüz-
het Usta Bilgincan İlköğretim Oku-
lu’nda sandıklar kuruldu. 7 bine
yakın çifte vatandaşın oy kullanacağı
seçimlerde, Esenyurt Belediyesi ekip-
leri, sabahın erken saatlerinden itiba-
ren alanda hazır bulundu. Ekipler,
vatandaşların oy kullanabilmesini
sağlamak için Örnek Mahallesi’nde
bulunan Balkan Derneği önünden
sandıkların kurulduğu okula gün
boyu ulaşım sağlayacak. Sandık gö-
revlilerinin yemek ihtiyacı da bele-
diye tarafından karşılanırken, alanda
bulunan İBB Mobil Büfe ise vatan-
daşlara çay, kahve ve sıcak çorba
ikram ediyor. Herhangi bir olumsuz- luk yaşanmaması için okul bahçe-

sinde Esenyurt Belediyesi sağlık per-
sonelleri ve Hasta Nakil Ambulansı

da hazır bekliyor.

Türkiye için hayırlı olsun

Esenyurt Belediye Başkan
Yardımcısı Veysel Bal, Esen-

yurt Belediyesi CHP Mec-
lis Üyesi Seyhan

Kahraman ve CHP
Esenyurt İlçe Başkanı

Hüseyin Ergin ile
birlikte oy kullan-

maya gelen va-
tandaşları ve

sandık görevlilerini ziyaret etti. Bul-
garistan genel seçimlerinin barış,
huzur getirmesi temennisinde bulu-
nan Esenyurt Belediye Başkan Yar-
dımcısı Veysel Bal, “Bulgaristan’da
yapılan genel seçimler için Esen-
yurt’ta yaşayan Türk kardeşlerimiz
oylarını kullandılar. Bizler meclis
üyelerimiz ve ilçe başkanımızla bir-
likte oy kullanan vatandaşlarımızı zi-
yaret ettik. Umarım bu süreçte
Bulgaristan’da ülkesini seven, eko-
nomiye katkı sunan, barış yanlısı bir
iktidar kurulur. Seçimlerin hem Bul-
garistan için hem de Türkiyemiz için
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Esenyurt Belediyesi, Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde Esenyurt’ta oy kullanacak vatandaşlar
için ulaşım, ambulans, sağlık personeli, yemek ve İBB aracılığıyla mobil büfe desteği sağladı

İki yavruyu sahiplendi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
Dünya Sokak Hayvanlar Günü’nde çocukları
Beren ve Yusuf’a anlamlı bir sürpriz yaptı. 2 yavru

sokak köpeğini sahiplenen Başkan Kartoğlu, Başakşehirlileri
en az bir sokak hayvanını sahiplenerek bakımlarını üstlen-
meye davet etti. Kartoğlu, “Kayabaşı’nda bulunan 5 bin 300
metrekarelik alanda yapımına başladığımız Başakşehir Hay-
van Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nin inşaatında son düz-
lüğe geldik. Başakşehirimizde sevimli dostlarımızın tedavi,
bakım ve barınma ihtiyaçlarının tamamını bu alanda yapa-
cağız. Kuduz müşahede odalarından, ameliyathane bölüm-
lerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında toplamış olacağız.
Merkezimizi kısa süre içerisinde faaliyete geçirerek sokak
hayvanlarımıza konforlu bir yaşam alanı oluşturmuş olaca-
ğız" şeklinde konuştu.

Başakşehirlilere çağrı

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi’nde 
yapılan incelemelerin ar-
dından Başkan Kar-
toğlu, çocukları ile
birlikte sürprizin yapıla-
cağı Şamlar Tabiat Par-
kı’na geçti. Burada
Beren ve Yusuf’u yavru
köpeklerle buluşturan
Başkan Kartoğlu, “Se-
vimli dostlarımıza artık
biz bakacağız. Tüm
komşularımı en az bir
sokak hayvanını sahip-
lenmeye ve bakımını
üstlenmeye davet ediyo-
rum" dedi. DHA

4 dakika geç kaldı sınava alınmadı!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ÖSYM
tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde başladı. Avcılar’daki sınav merkezine kimliksiz gelen eve
gidip- gelinceye kadar sınav saatine 4 dakika geç kalan aday sınava alınmadı

Avcılar Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi’ndeki
sınav için gelen adaylardan Ahmet Konca,
telaş içerisinde yanına kimliğini almadığını

fark etti. Binaya girdikten sonra kimliği yanında olmadığı
anlaşılan Konca’ya saat 10.00’a kadar
bunu gidip getirmesi gerektiği hatırla-
tıldı. Evi yakında olan Ahmet Konca
saat 09.45 sıralarında binadan ayrıla-
rak kimliğini almaya gitti. Konca’nın ay-

rılmasından sonra başta okuldaki güvenlik
görevlisi olmak üzere dışarıda bekleyen öğ-
renci velileri sınava yetişip- yetişemeyeceği
konusunda endişelendi. Saat 10.04’te kimliğini

alarak gelen Ahmet Konca, tüm ıs-
rarlarına rağmen okulun bahçe kapı-
sını açtıramadı. Çaresiz adayı gören
diğer öğrenci velileri de özel güvenlik gö-
revlisine uzun süre dil döktü.

VERDIGINIZ 
SOZU TUTUN!

Erkin
Delikanlı



Y eni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
üzerinden bir sene geçmesinin ardından
dünya genelindeki vaka sayısının 130

milyona yaklaştığı görülüyor ve hayatını kaybe-
denlerin sayısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve-
rilerine göre 3 milyona yaklaşmış durumda.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yaklaşık 31
milyon vaka ve 546 bin ölüm sayısı ile Kovid-
19’dan en çok etkilenen ülke oldu. ABD’yi taki-
ben ikinci ve üçüncü sıralara ise yaklaşık 13
milyonluk vaka sayısı ile Brezilya ve 13 milyona
yaklaşan vaka sayısıyla Hindistan yerleşmiş du-
rumda. Salgının Avrupa’daki etkisi de özellikle
Fransa, İngiltere ve İtalya’daki vaka sayıları dü-
şünüldüğünde azımsanmayacak ölçüde. Tüm
dünyada uygulanan kısıtlamalara ve uyarılara
rağmen salgının kayıpları ve yayılma oranları
hızla artıyor. Bu süreçte peş peşe aşı üretiminin
sağlanması birçok aşı markasının da piyasaya
sürülmesini sağladı. Bunların bir kısmı Batı
merkezli BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZe-
neca ve Johnson and Johnson aşılarıyken
Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V ve Tür-
kiye’nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac da
dağıtımda. Özellikle Türkiye, Brezilya ve Endo-
nezya Sinovac firmasının aşısı olan Corona-
Vac’ı ithal etti. Bu ülkeler dışında ise Çin aşısını
ithal eden Avrupa ülkeleri Sırbistan ve Macaris-
tan oldu. Fakat Sırbistan Çin’den CoronaVac’ı
değil, Çin üretimi bir diğer aşı olan Sinopharm’ı
aldı. Öte yandan, aşıların dağıtımı ve herkesin
aşılanmasının uzun bir süreç gerektireceği dü-
şünüldüğünde, uluslararası arenada seyahatle-
rin planlanması ve normale dönülmesi
açısından birtakım düzenlemeler gündeme ta-
şındı. Bu düzenlemelerin arasında “aşı pasa-
portu” bir hayli dikkat çekti.

Neden aşı pasaportu?

Aşı pasaportları uluslararası seyahatlerde bulu-
nacak olanların aşı kanıtlarını sağlayacak bir
belge olarak şekilleniyor. Basılı materyal olarak
oluşturulabileceği gibi elektronik ortamda uy-
gulanabilirliği hatta bu yönde bazı uygulamala-
rın telefonda olması da gündemde. Ancak
Avrupa Birliği (AB) içinde yeni tip korona-
virüs kısıtlamalarına takılmadan seyahat
edilebilmesi için önerilen aşı pasa-
portu başlangıçta kulağa hoş gelse
de aslında içeriğinde birçok be-
lirsizlik bulundurduğu gibi
farklı ülkelerden de itirazlar
yükseliyor. İlk belirsizlik
aslında aşıya verilecek
isim yönünde kendisini
gösteriyor. Bu za-
mana kadar “aşı ser-
tifikası”, “aşı
pasaportu”,
“Kovid pasa-
portu”, “dijital se-
yahat kartı” gibi
birçok isimle anı-
lan aşı pasa-
portu için
Avrupa Komis-
yonu “Dijital

Yeşil Geçiş Kartı” adını uygun gördü. Ayrıca
bunun için yasal düzenleme teklif edeceğini
açıkladı. Aşı pasaportunun içeriği de bir diğer
detay olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bu pasa-
port neleri kapsayacak? Aslında aşı pasaportu-
nun hedefi, esas olarak kişilerin aşı olmuşlarsa
nerede, hangi aşıyı ne zaman olduklarını, olma-
mışlarsa PCR test sonuçlarını, Kovid-19 geçir-
mişlerse antikor oluşturup oluşturmadıkları gibi
tıbbi bilgilere ait dijital verileri içermektir. Böy-
lece aşı pasaportunun bu pasaporta sahip va-
tandaşların AB içinde gerek iş gerekse turistik
amaçlı seyahatlerini kolaylaştıracak bir uygu-
lama olması hedefleniyor. Aslında aşı pasapor-
tunun zorunlu tutulmasının birtakım olumlu
yanlarının olabileceği aşikâr. Mesela aşı pasa-
portu zorunluluğunun olması seyahat edecek
olan kişilerin daha güvenli kalmasını ve başka-
larını da riske atmamasını sağlarken daha çok
kişinin aşılanmasına da sebep olacaktır. Aşı ya-
pılan kişilerin pasaportla ülkelere alınması turiz-
min canlanmasını sağlayabilir ve turizm
merkezli ülkelerin ekonomileri için bu süreçte
toparlayıcı rol oynayabilir. Aynı zamanda iş se-
yahatleri aksayan, serbest dolaşımdan yararla-
namayan ticaret insanları için de ticari
faaliyetleri canlandırıcı bir nitelikte olacağı dü-
şünülüyor. Ancak aşı pasaportunun olumsuz
görülebilecek yanları da olabilir. Bunlardan bi-
rincisi, aşı olan kişiye Kovid-19 bulaşmayacağı-
nın bir garantisinin olmaması. Yani aşı olunsa
da virüsün etkisinde kalma olasılığının hâlâ
devam etmesi. Aşı olan bir kişinin bağışıklığının
ne kadar süreceği henüz bilimsel kanıtlarla or-
taya konulmuş değil. Ayrıca tüm ülkelerde dağı-
tım konusunda yaşanan sorunlardan dolayı
aşıların aynı anda ve aynı oranda yapılamaya-
cak olması adaletsiz bir tablo ortaya koyacaktır.
Bu durum ülkeler arası ayrımcılık sorunu
ortaya çıkarabilir. Bunun
dışında pasa-
port gü-

venliğinin çok iyi sağlanması sorunu ortaya çı-
kacaktır ki birçok ülkede pasaport sahteciliği ile
ilgili haberler şimdiden gündeme taşındı.

Sağlık sistemi belirgin olacak

Aşı pasaportu uygulamasına geçilmesiyle karşı-
laşılacak sıkıntılardan biri de “karşılıklı ta-
nınma” sorunu. Aşı pasaportu ile ilgili kararın
AB ülkelerinde çıkması durumunda öncelikle
ülkelerin bu düzenlemeyi kendi sağlık sistemle-
riyle uyumlaştırması gerekiyor. Ortak bir veri ta-
banının oluşturulması ve AB’nin bütün
ülkelerinin aşılanan kişilerin bilgilerini bu ortak
veri tabanı üzerinde işlemesi gerekecektir. Böy-
lece diğer AB ülkeleri ihtiyaç olması duru-
munda bu veri tabanından kişilerin bilgilerine
erişebilecektir. Bununla birlikte, verilerin ayrıca
sınır kontrol sistemlerine işlenmesi, ülkeler arası
giriş çıkışlarda kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca
AB’nin aşı pasaportu konusunda teknoloji yö-
netimini de başka firmalara bırakmak isteme-
diği görülüyor. Bu konuda kendi sistemini
oturtmak isteyen AB’nin uygulamayı sıkı tut-
ması gerek, zira aşı pasaportunun kişiye özel
bilgiler içermesi güvenliğin sağlanamaması du-
rumunda AB için yeni sorunlar oluşturabilir.
Ayrıca aşı olup olmama isteğinin bireysel ol-
ması ile aşı pasaportu zorunluluğu çelişecektir.
Aşı pasaportuna olumlu bakmayanlar, aşı ol-
mamayı tercih edenlerin veya hamilelik ya da
kronik hastalıklar gibi durumlardan dolayı aşı
olamayanların haklarının ihlal edilebileceğini
savunuyor ki pek de haksız sayılmazlar. Dolayı-
sıyla böyle bir pasaportun insan hakları ve öz-
gürlüklerle ilgili bir boşluk yaratıp
yaratmayacağı da tartışma konusu. Bununla
birlikte hangi ülkelerin hangi aşı markalarını
kabul edip etmeyeceği de farklı ülkelerde farklı
aşılar olmuş bireyleri karmaşaya sürükleyebilir.

Bu durum da pasaportla il-
gili çok daha de-

taylı bir
düzen-

leme yapılması ihtiyacını doğuruyor. 

Ülkelerin aşı pasaportuna 
karşı tutumları

Aşı pasaportu çalışması AB ile gündeme ta-
şındı. AB sınırları içerisinde güvenli seyahat
edebilmeyi sağlamak için aşı pasaportuna yö-
nelik düzenlemeler AB tarafından hazırlandı.
Bu aşı pasaportunun varlığı AB içerisinde seya-
hat serbestisi sağlayacaktır. Ancak AB’nin hangi
aşılar için aşı pasaportu vereceği hâlâ tartışma
konusu. Çünkü bu zamana kadar AB tarafın-
dan onaylanan aşılar BioNTech-Pfizer, Mo-
derna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson
aşılarıyken diğer aşıların kabul görüp görmeye-
ceği bu aşıların kullanıldığı ülkelerin seyahat
serbestisinin belirleyicisi olacak. Türkiye, Sırbis-
tan ve Macaristan gibi ülkelerin Çin aşısını kul-
landığı düşünülürse AB’nin bu aşılara onay
verip vermeyeceği konusu önem kazanıyor. As-
lında AB ülkeleri arasında aşı pasaportu konu-
sunda ortak bir fikrin olduğunu söylemek de
zor. Özellikle Fransa gibi aşı konusunda tered-
dütlü ülkeler aşı pasaportunun halkı aşılan-
maya zorlayacağı ve bu durumun da ileride
hukuki birtakım sorunlar yaratacağı kanaa-
tinde. Yunanistan ise özellikle ekonomisi tu-
rizme dayandığından aşı pasaportunun seyahat
özgürlüğü sağlayacağı ve turizmi canlandıra-
cağı gerekçesiyle pasaportu destekliyor. Bu hu-
susta da Yunanistan hem AB ülkelerinden
gelecek turistler için kolaylık sağlamak isterken
hem de ülkesinde kötü giden turizmi tekrardan
canlandırmak amacıyla AB üyesi olmayan ülke-
lerle ikili anlaşmalar yapma yoluna gitti ve me-
sela İsrail’le ikili anlaşma imzaladı. AB içinde
Yunanistan ve İspanya’nın AB’ye baskıları da
düşünüldüğünde, aşı pasaportunun ekonomisi
turizme dayalı ülkeler için kurtarıcı bir rol oyna-
yacağı söylenebilir. Bununla birlikte seyahat kı-
sıtlamalarından en çok etkilenen sadece bireyler
değil aynı zamanda havayolu şirketleri. Hava-
yolu şirketleri de çeşitli basın açıklamalarında
normal sürece geçiş için aşı pasaportunun ge-
rekliliğini vurgulamaktalar. Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA), bunu destekler nite-

likte AB’ye yönelik çağrıda bulunarak aşı
pasaportu teklifinin desteklenmesi iste-

ğini dile getirdi. Ancak başlangıçta da
dediğimiz gibi aşı pasaportunun tu-

rizmi ve iş seyahatlerini tekrardan
canlandıracağı düşünülse de

bu kullanımın hem hukuki
hem de güvenlik boyutunun

AB yetkilileri tarafından
muhakkak enine boyuna
masaya yatırılıp değer-
lendirilmesi gerekiyor.
Sadece belli aşılar için
geçerli olacak bir pa-
saportun lojistik so-
runu ve aşıların stok
durumu da düşü-
nüldüğünde ülkeler
arasında bir fırsat
eşitsizliği yaratma
ihtimali var. DHA
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OtO Galericiler Sitesi Yönetim
Kurulu Üyesi Tamer Ertuğ, ikinci
el otomotiv piyasasında hasarlı ve

change arabaların çokça bulunduğunu belir-
terek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Her vatandaşın galerici bir arkadaşa sahip
olması gerektiğini belirten Ertuğ, "32 sendir
bu işi yapıyorum. Piyasada change, hasarlı
arabalar, ağır hasarlı arabalar çok dönüyor.

Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Her insanın
artık avukatı, doktoru olduğu gibi bir tane de
galerici arkadaşı da olması lazım. Bizden al-
masın ama bize sorsun, sorulan soruya
cevap vermekle yorulmayız.
Yeter ki arkadaşlar gelsin. Yoldan geçen bir
esnaf bize gelip, 'sorunum var' dese biz yar-
dımcı oluruz. Hastaneye gidildiğinde doktor
sana, 'neren ağrıyor' diye sorduğunda ona

göre seni muayene ediyor. Biz de galeri esna-
fıyız, kişinin evrakından, arabasından anla-
rız, neresinde ne yapılmış biliriz. Çünkü
işimizin erbabıyız" dedi.

Ya galericiye, ya da esnafa sorsunlar

Vatandaşların change araçları galerici ya da
sigortacıya sorması gerektiğini ifade eden
Ertuğ, "Sigortacı şase numarasından, motor

numarasından illaki bunu öğrenir.
Nasıl öğrenir? Bizim şimdi change
arabaları anlama şansımız şu,
bazen arabaların modelinden, bazen de üs-
tüne koymuş oldukları parçalardan biz onu
sürekli gözlediğimiz için anlayabiliyoruz"
dedi. Araç almak isteyen vatandaşlar, fiyat-
tan önce aracın durumuna bakması gerekti-
ğini kaydeden Ertuğ, "Araç alırken ucuz

olup, olmadığına bakmasınlar. Aracın akse-
suarlarına bakmasınlar. Bazen bazı insanlar
2017 model aracı, 2021 yapıyor. Bu anlat-
makla olmuyor gözlemlemek lazım. Bu yüz-
den vatandaşın galericiye veya bir
sigortacıya gitmesi lazım. Ehline sorsunlar"
diye konuştu.

Son dönemde ikinci el piyasasında change ve hasarlı araçların arttığının altını çizen galerici Tamer Ertuğ, 
ikinci el araç alacak vatandaşların mutlaka galericiye ya da sigortacıya danışması gerektiğini kaydetti

İkinci el otomobil alacaklara uyarı

Sadece belli aşılar için 
geçerli olacak bir pasaportun 
lojistik sorunu ve aşıların stok 
durumu da düşünüldüğünde 

ülkeler arasında bir fırsat 
eşitsizliği yaratma ihtimali var

Aşı pasaportu konusunda özel-
likle Yunanistan ve İspanya gibi tu-

rizm gelirleri yüksek ülkelerin ısrarcı
olması, bu ülkelerin 2021 yılı için turizm

gelirlerini kurtarmak amacını taşı-
dıklarını gösteriyor. Aşı pasaportuna

dahil olmayan ülkelerin turizminin
“resmi olarak” açılamayacak olması ve

bu ülkelerin “riskli ve seyahat uyarısı ya-
pılan” sınıfında kalacak olması sorunun-
dan en çok etkilenen ülkelerden biri de
kuşkusuz Türkiye olacak. Salgın nedeniyle
turizm sektörü ağır darbe alan Yunanistan,
aşı pasaportunu AB içerisinde destekleyerek
aslında turizm payının tamamını almayı
amaçlamakta. Türkiye Sinovac firması ile
anlaşarak Çin aşısı yaptırdı. Bu noktada Tür-

kiye’nin ortak aşı pasaportunun kullanımı dışında
kalmaması ve turizm payında Yunanistan ve İs-
panya gibi ülkelerle rekabet edebilmesi için hare-
kete geçmesi gerekiyor.

Bu istikamette AB ile anlaşa-
rak ortak aşı pasaportu sistemine
girmesi ya da karşılıklı tanınmayı
sağlaması hem turizm hem ticaret se-

yahatleri açısından önem kazanı-
yor. Bununla birlikte, Çin’in Sinovac
firmasının da aşısının dijital aşı platfor-
munun içine dahil olabilmesi için Av-
rupa İlaç Ajansı’na (EMA) başvurup onay
alması gerekiyor. Türkiye gerek coğrafi ko-
numu gerekse iklim şartları düşünüldü-
ğünde Avrupalı turistler için çok cazip bir
ülke. Bu çerçevede turizmin desteklenmesi
açısından bir an önce politik girişimlerin ya-
pılması ve bu duruma uyum sağlayabilmek
için bir altyapının mutlaka hazır edilmesi
gerekiyor.

Türkiye’nin
DURUMU

Ruslar ticaret için
yeni yol arıyor
Rusya, küresel ısınmayla gemiler
için daha kullanılabilir hale gelen
Kuzey Deniz Yolu'nu, son dönemde
kapanmak zorunda kalan Süveyş
Kanalı'na alternatif taşımacılık
rotası olarak ön plana çıkarıyor

Çin’den Hollanda’ya giden
yaklaşık 250 bin tonluk Ever
Given konteyner gemisinin Sü-

veyş Kanalı’nı kapatması, bir süredir devam
eden kanala alternatif arayışlarını yeniden
gündeme taşıdı.Süveyş Kanalı’ndan geçer-
ken çıkan kum fırtınası nedeniyle 24 Mart’ta
kontrolden çıkan Ever Given, kanalı geçişe
kapatmış, geminin tekrar yüzdürülmesi ça-
lışmaları bir hafta sürmüştü. Kanalda sıkışıp
kalan gemilerin tahliyesi ve kanalın iki tara-
fında geçiş için sıra bekleyen gemiler nede-
niyle trafiğin normale dönmesinin yaklaşık
on gün daha sürmesi bekleniyor. Mısır, ka-
naldan yılda yaklaşık 5-6 milyar dolar gelir
sağlarken, Ever Given'ın küresel ticarete ver-
diği günlük zararın ise 10 milyar dolar civa-
rında olduğu belirtiliyor.

Yatırım gelecek

İsrail-BAE projesi ütopik olmasa da uygula-
ması oldukça pahalı bir proje olarak değer-
lendiriliyor. Sina yarımadasının yaklaşık 250
kilometrelik doğu kenarı boyunca yüzlerce
metre yüksekliğindeki tepeleri yararak kanal
kazmak, uzmanlara göre en iyi ihtimalle 100
milyar doların üzerinde yatırım gerektirecek.
Süveyş Kanalı, söz konusu rotadan 100 ki-
lometre daha kısayken, yükseklikler de nadi-
ren 100 metreyi buluyor. Mısır, İsrail-BAE
projesinin üçte biri maliyetiyle Süveyş Kana-
lı’na paralel yeni bir kanal yapabilir veya
mevcut kanalı genişletilebilir. İsrail ve BAE
kendi projelerinde ısrar etseler bile Mısır’ın
direnişini kırmaları zor bir ihtimal olarak gö-
rünürken, projeye yönelik Mısır’ın daha re-
kabetçi bir çözümle ön alması beklenebilir.
Dünya deniz ticaretinin yüzde 12’sinin Sü-
veyş kanalından geçtiği tahmin edilirken, bu
göz ardı edilemeyecek bir oran olsa da Sü-
veyş kanalı vazgeçilmez konumda değil.
1956 yılında İngiltere, Fransa ve İsrail kanalı
işgal ettiğinde geçişler bir süre durmuş ama
ticaret devam etmişti. İsrail, 1967 Arap-İsrail
savaşında kanalı işgal ettiğinde de geçişler
durmuş ve bu durum sekiz yıl sürmüştü. Bu
vazgeçilebilirliğin en önemli nedeni, As-
ya’dan Avrupa’ya gidecek ticaret gemileri-
nin, Afrika’nın güneyinden dolaşma
alternatifine sahip olması. Söz konusu rota
daha fazla yakıt ve zamana mal olsa da
dünya ticaretinde bir kriz yaratmıyor. Kara
yolu, demir yolu ve boru hatları gibi alterna-
tif taşıma yollarının gelişmesi de bu duruma
katkı sağlarken, 1970’li yıllarda inşa edilen
Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı bu
duruma iyi bir örnek olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye’nin demir 
yolunda artan önemi

Demir yolu alternatifleri açısından Türkiye
de giderek daha çok öneme sahip bir pozis-
yona sahip. Geçen yıl hizmete açılan İstan-
bul-Londra-Pekin Demiryolu Hattı’nın,
Çin’in Kuşak ve Yol sistemine entegre edildi-
ğinde daha elle tutulur bir önem kazanaca-
ğına kesin gözüyle bakılıyor. Daha kuzeyde
yer alan Trans-Sibirya Demiryolu bir alter-
natif olarak ön plana çıksa da Çin’in başını
çektiği Doğu Asya ticaret mallarını taşımak
için yetersiz kalıyor. Demir yolları, kıta içi
yolcu ve yük taşımacılığında kritik öneme
sahip ancak bu önem kıtalarla sınırlı. Kıta-
lararası taşımacılıkta deniz taşımacılığının
sahip olduğu fiyat avantajının aşılması
mümkün değil. Deniz taşımacılığından
daha ucuz olan tek yol boru hatları ancak
boru hatlarından yalnızca sıvı ve gaz yükler
taşınabiliyor.
Kuzey Buz Denizi “ısınıyor”Öte yandan
geçtiğimiz yüzyıllarda Atlantik’ten Pasifik’e
geçmek için gerek Kanada kıyılarını gerekse
Sibirya kıyılarını izleyerek bir deniz geçişi ya-
pılması için çok sayıda bilimsel araştırma 
ve sefer düzenlendi. 

Aşı pasaportu çalışması AB ile 
gündeme taşındı. AB sınırları 
içerisinde güvenli seyahat 
edebilmeyi sağlamak için aşı 
pasaportuna yönelik düzenlemeler
AB tarafından hazırlandı. Bu aşı 
pasaportunun varlığı AB içerisinde
seyahat serbestisi sağlayacaktır.
Ancak AB’nin hangi aşılar için aşı
pasaportu vereceği hâlâ tartışma 
konusu.
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T BMM Başkanı Mustafa Şentop'un
Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne iliş-
kin sözleri sonrası başlayan tartış-

malara ve Deniz İkmal Komutanı
Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve
cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansı-
masına ilişkin olarak 103 emekli amiralin
imzasıyla yayımlanan bildiri büyük tartış-
malara neden oldu. Bildiri, özellikle iktidar
ve MHP kanadında çok sert tepkiyle karşıla-
şırken, çok sayıda CHP'li ve İYİ Partiliden
destek gördü. 

Nefretle lanetliyoruz

Bildiriye karşı en sert tepki MHP Lideri
Bahçeli'den geldi. "103 emekli amiralin
ortak imzalı yayımlamış oldukları anti de-
mokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesa-
yetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi
nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir"
diyen Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlana-
rak gece yarısı servisi yapılan bildiride im-
zası bulunan amirallerin rütbeleri
sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı,
emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bil-
dirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması
yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin
imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve
önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin
içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edil-
melidir. Konu vatandır, konu demokrasidir,
konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin
bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır" ifadele-

rini kullandı. 

Amirallerden savunma 

Gece yarısı bildirisine sahip çıkanlar da
oldu. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz,
"Amiraller bildirisi üzerinden darbe, vesayet
ve benzeri ifadelerle mağdur rolüne oyna-
maya çalışanlara önemli hatırlatma: 15
Temmuz'da aranızdan birileri sessizliğinizi
korurken, amirallerin bir kısmı fiziki olarak,
geri kalanı ruhen darbeye karşı direnmek-
teydi. Mağdur edebiyatı boşunadır" derken,
bildiride imzsaı olna Emekli Koramiral
Atilla Kıyat, "103 Amiral imzalı bildirimize
tepki verenler, belli ki, uyku sersemi iken
okumuşlar. Sabahleyin, uykularını aldıktan
sonra, bir daha okurlarsa yaptıkları suçla-
malardan utanç duyacaklardır"  açıklama-
sını yaptı. Amirallerin açıklamasında imzası
bulunan “Mavi Vatan” kavramının isim ba-
bası emekli Amiral Cem Gürdeniz ise açık-
lamanın Türkiye'nin menfaatlerini ve Mavi
Vatan'ı korumak için yapıldığını söyledi.

Açıklamanın “darbe bildirisi” olarak yorum-
lanmasına tepki gösteren Gürdeniz, "Son
dönemde çıkan Montrö tartışmaları ve
medyada tasvip edilmeyen fotoğrafları or-
taya çıkan Deniz Kuvvetleri mensubu beni
üzmüştür.
Bir emekli amiral olarak, amirallerimizin
ortak gündeme getirdiği böyle bir metni
açıklamanın ve bu metne benim de imza
koymamın sakınca olmadığını değerlendir-
dim. Bu en azından ifade özgürlüğü kapsa-
mında değerlendirilmelidir. Yıllarca
Türkiye'nin menfaatleri için hareket edip,
Mavi Vatan'a sahip çıktık. Dolayısıyla yapı-
lan açıklama, Türkiye'nin menfaatleri ve
Mavi Vatan'ı korumak içindir. Açıklama
yapma özgürlüğüne sahibiz ve buradan bir
mağduriyet oluşturulmamalı. Yapılan bir
açıklamadır bunu bir ‘darbe çağrısı' olarak
yorumlamak son derece yanlıştır. Kaldı ki
biz FETÖ'nün kumpaslarında hapis yatmış
kişileriz. Amacımız Mavi Vatan'a sahip çık-
maktır" ifadelerini kullandı. 
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Emekli 103 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiri tartışma yarattı. Bildiriye, AK Parti ve MHP kanadından 'darbe' eleştiriler gelirken,
savcılık soruşturma başlattı. CHP ve İYİ Partili birçok isim ise bildiriye sahip çıktı. Fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
amirallere tepki göstererek, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" açıklamasını yaptı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" yorumunda bulundu
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103 EMEKLİ AMİRALİN GECE YARISI YAYIMLADIĞI BİLDİRİ GÜNDEMİ TOZ DUMAN ETTİ

Bildiriye sahip çıkan CHP
Grup Başkanvekili Engin
Özkoç, "Deniz Kuvvetlerini
ağzına kadar FETÖ’cü dol-
duranlar, 15 Temmuz’un
ertesinde Atatürk ilke ve
devrimleriyle yetişmiş su-
baylar olmasa bugün kol-
tuklarında oturamıyor
olacaklardı. Şimdi çıkmış-
lar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan. Vatansever
eleştirileri tebrik ediyorum. Tam bağımsız Türki-
ye'nin tapu senedi Lozan'ı, Montrö'yü savunmak
suç olmuş. Bugünü unutma milletim. Türk Mil-
leti’nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Ata-
türk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştiril-
mesi elzemdir" dedi. CHP eski Konya Milletvekili
Hüsnü Bozkurt ise "Ayasofya İmamının şeriat
çağrısı yaptığı, Atatürk'ün Diyanet'inin başının
Atatürk'e lanet okuduğu, Saray memurlarının si-
yaset yaptığı, irticaya TSK'ya giriş serbestisi ve-
rildiği ortamda,103 Emekli Amiralin endişelerini
dile getirmesi demokratik haklarıdır" ifadelerini
kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muhar-
rem Erkek: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet
güçleri içerisindeki demokrasiye bağlı yurtsever
subayların ve polislerin 15 Temmuz gecesi ver-
diği mücadeleyi ne çabuk unuttunuz. FETÖ'nün
siyasi ayağı nerede?" diye sordu. 

ELEŞTİRİLERİ
TEBRİK ETTİ

Gece yarısı bildirisine AK
Parti'den çok sert tepkiler
geldi. TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, "Darbe
sevdalıları toprağa gö-
müldü" dedi. Şentop,
"Kahraman milletimiz 15
Temmuz'da sadece FE-
TÖ'cü darbecileri değil,
aynı kaynaktan beslendi-
ğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da top-
rağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe
çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini
kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş da ise "Eski Türkiye sevdalısı, vesa-
yetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zih-
niyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde
bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalı-
şıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin!
İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu
millet, vatanı da, mavi vatanı da, demokrasiyi de,
milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve
koruyacaktır" açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada bildiriye
tepki göstererek, "Büyük Türk milleti üniformaya
aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi
emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şe-
reftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle
bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi
yapmayanları daima şükranla yad ederiz. Ya di-
ğerleri" ifadelerini kullandı.

DARBE SEVDALILARI 
TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

103 amişralin gece yarısı yayımladığı bildiriye
İYİ Parti'den farklı tepkiler geldi. İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener bildiriyi yayımlayan ge-
nerallere tepki gösterirken Başdanışmanı Aytun
Çıray, bildirinin altına imza atabileceğini söyledi.
"Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin
yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar
partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yarat-
mıştır" diyen Akşener, "Kişisel fikrimi söylüyo-
rum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden
Türkiye çok çekti. Herkes görevini işinin başın-
dayken yapmalıydı. İYİ Parti bu tür yanlışlıkların
sürdürülmesine müsaade etmeyecektir" açıkla-
masını yaptı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun
Çıray ise metnin içinde darbe iması olmadığını
söyledi. Çıray, "En aptal zihinler bile bu metinden
darbe çıkaramaz. Amaçları son zamanlarda Tür-
kiye’nin gündemine oturan ve iktidarın yıpranma-
sını hızlandıran uyuşturucu-siyaset-rüşvet
üçgenini, milletin hayat pahalılığı altında ezilme-
sini, AKP kongreleri ile iyice yayılan salgınını ve
aşı beceriksizliğini örtbas etmek. Ancak artık bu
tiyatroyu millet ezberledi. Dolayısıyla bu yarına
kadar sürecek bir gündemdir. Yarın yurttaş
geçim sorunu ile karşı karşıya kaldığında, baba-
lar ellerini cebine atıp çocuklarına harçlık vere-
mediğinde bu hayali gündem sona erecektir"
dedi.

Bildiride darbe iması var

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, amirallerin
bildirisinde darbe imaları olduğunu ve bunu ra-
hatsız edici bulduklarını belirterek, “Darbelerle il-
gili en ufak bir imayı teyakkuzla karşılıyoruz. Bu
tür imalar ve bu imaların satır aralarını okumaya
dair bir zorunluluk psikolojisi oluştu millette. Ne
yaptığınız kadar nasıl yaptığınız, ne dediğiniz
kadar nasıl dediğiniz önemlidir. Amiraller değer-
lendirmelerini yapsınlar ama bir gece yarısı bil-
dirisi ile toplu olarak, içine darbe imalarını
yerleştirerek yapmasınlar. Bu özensizlik ve kasıt
olarak anlaşılacak açıklamalar. Möntrö’yle ilgili
hassasiyetiniz varsa bunu ifade edebilirsiniz ama
bu hassasiyeti ifade ederken darbe imasını met-
nin içine yerleştirirseniz Montrö’den daha fazlaca
bir gündeminiz olduğuna dair tartışma yaratırsı-
nız. 'Kanaatlerimi ifade etmek istiyorum' diyen
amiraller parti kurabilirler. Memleketimizde çok
ciddi gündemler ve dertler var. Hükümetle müca-
dele etmenin tek yolu sandıktır. Sandık dışında
hiçbir imayı meşru göremeyiz" tepkisini gösterdi. 

BU BİR ZEVZEKLİKTİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun,
Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi'yle ilgili açıklama ya-
yımlayan emekli
amirallere tepki gösterdi.
Altun, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, "Ney-
miş, birkaç emekli amiral
bir araya gelip bir 'bildiri'
yazmışlar. 5'inci kol unsurları
da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz
yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu millet 15
Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepele-
diğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi
bilin" ifadelerini kullandı. Türki-
ye'nin bir hukuk devleti olduğuna
işaret eden Altun, "Siz kimsiniz?
Ne hakla milli iradenin meşru
temsilcilerine parmak sallıyorsu-
nuz? Türkiye bir hukuk devletidir.
Bunu asla unutmayın. Vesayetçi-
ler bir daha asla demokrasimize
zarar veremeyecek. Dış güçlerin
ezik piyonları büyüyen, güçle-
nen Türkiye'nin önünü kese-
meyecek" açıklamasında
bulundu.

HADDİNİZİ BİLİN!

Muharrem İnce, emekli amirallerin Mavi Vatan ve Montrö üze-
rine açıklama yapmasının doğal olduğunu belirtti. İnce, söz ko-
nusu açıklamanın gece yapılmasına ise tepki gösterdi. İnce, "AK
Parti-FETÖ ortaklığında gerçekleştirilen kumpas davalarının
mağduru olan amirallerin uzman oldukları konuda açıklama yap-
ması doğaldır ama bu açıklamayı gece yarısı yapmış olmaları

doğru değildir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni
tartışmaya açanların, üniforma ile tarikat top-
lantısına giden askerlere ses çıkarmayanların
bu açıklamayı fırsat bilip buradan darbe, vesa-
yet çıkarmaya çalışmaları da yanlıştır. Aynı kişi-
leri Mavi Vatan konusunda alkışlarken Montrö
konusunda darbeci, vesayetçi ilan etmek de FE-
TÖ'nün devlet kurumlarını işgal etmesine neza-
ret eden, göz yuman, destekleyen iktidara
yakışır" dedi. 

ZAMANLAMASI ÇOK MANİDAR
Emekli amirallerin bildirisinin ortaya çıkmasından kısa
süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah
"Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında
paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı al-
tında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile
varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin
takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır"
açıklaması yaptı. Bildiriye Milli Savunma Bakanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlı-
ğı’ndan da tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamada, "Böyle bir bildiri yayınlamanın
demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri
personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkile-
mekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe
yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini
yapacağına inancımız tamdır" denildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDIBİLDİRİYE SAHİP ÇIKTI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, emekli Amiral-

lerin bildirisi üzerine açıklamada bulundu. Düşünce ve ifade özgür-
lüğünün önemine dikkat çeken Karamollaoğlu, sorunların
konuşulmasının engellenmemesine dikkat çekti. Karamolla-
oğlu, "Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal ke-
simler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır.
Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır.
Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri
hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hiz-
met edecektir. Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. So-
rumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu
kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulma-
sını engellememelidir" ifadelerini kullandı. 

iŞTE O BiLDiRi
"Yüce Türk Milletine,
Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, ge-
rekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yet-
kisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin
tartışmaya açılması endişe ile 
karşılanmaktadır.
Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyolla-
rından biri olup, tarih boyunca çok uluslu
antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaş-
maların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını
en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk
Boğazlarından geçişi düzenleyen bir söz-
leşme değil, Türkiye’ye
İstanbul, Çanakkale,
Marmara Denizi ve
Boğazlardaki tam ege-
menlik haklarını geri
kazandıran, Lozan
Barış Antlaşması'nı ta-
mamlayan büyük bir
diplomasi zaferidir.
Montrö, Karadeniz’e
kıyıdaş ülkelerin gü-
venliğinin temel bel-
gesi olup Karadeniz’i
barış denizi yapan söz-
leşmedir.
Montrö, Türkiye’nin
herhangi bir savaşta,
savaşan taraflardan bi-
rinin yanında isteme-
den savaşa girmesini
önleyen bir sözleşme-
dir. Montrö, Türki-
ye’nin II. Dünya
Savaşı'nda tarafsızlı-

ğını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve
benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında
önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin
tartışma konusu yapılmasına/masaya gelme-
sine neden olabilecek her türlü söylem ve ey-
lemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.
Diğer taraftan; son günlerde basında ve sos-
yal medyada yer alan kabul edilemez nitelik-
teki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar
ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok
derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve
özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda;

çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok
değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kur-
ban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak
en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değiş-
mez, değiştirilmesi teklif edilemez temel de-
ğerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir. 
Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetleri-
mizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün
çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme
çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı
çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti,
tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası

için en tehlikeli olayları ya-
şama risk ve tehdidi ile kar-
şılaşabilecektir.
Türk Milletinin bağrından
çıkan şanlı bir geçmişe
sahip, Ana ve Mavi Va-
tan’ın koruyucusu Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı
personelinin Atatürk ilke ve
devrimleri doğrultusunda
yetiştirilmesi elzemdir. Ül-
kemizin her köşesinde de-
nizde, karada, havada, iç
güvenlik bölgesinde ve
sınır ötesinde fedakârca
görev yapan, Mavi Vatan-
daki hak ve menfaatlerimi-
zin korunması için
Atatürk’ün gösterdiği
yolda canla başla çalışan
cefakâr Türk Denizcileri-
mizin yanındayız. 
Deniz Şehitlerimizi anarak
Saygıyla duyururuz."

GECE YARISI 
OPERASYONU
Emekli 103 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiri tartışma yarattı. Bildiriye, AK Parti ve MHP kanadından 'darbe' eleştiriler gelirken,
savcılık soruşturma başlattı. CHP ve İYİ Partili birçok isim ise bildiriye sahip çıktı. Fakat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
amirallere tepki göstererek, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" açıklamasını yaptı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise "Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır" yorumunda bulundu

Büyük bir tartışma yaratan gece yarısı bildirisinin ardından AK Parti
toplantı kararı aldı. Bugün yapılacak toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay ise yaptığı açıklamada, vesayet muhiplerinin 
heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet
olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurgulayarak "Bugün de her
platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir" ifadesini kullandı.

BİLDİRİ SONRASI AVİL TOPLANTI!



B osna Hersek'te Anisa (35)
ve Azem Delic (36) çiftinin
2 çocuğundan en küçüğü

olarak dünyaya gelen Majra Delic,
doğumdan hemen sonra menenjit
atağı geçirdi. Buna bağlı olarak be-
yinde sıvı birikmesi görülen küçük
kız, her iki kulağının da bu hastalık-
tan etkilenmesi sonucu işitme yeti-
sini kaybetti. Majra'nın sağ kulağının
arkasına beyin cerrahları tarafından
ameliyatla şant takıldı. 6 aylıkken
işitme testleri (ABR-BERA) ile duy-
madığı netleşen Majra için doktor-
lar, “5 yaşına kadar ameliyat olması
ve duyması mümkün değil" dedi.
Koklearimplant yani biyonik kulak
tedavisi ile küçük kızın yeniden du-
yabileceğini öğrenen aile tedavi için
Türkiye'ye başvurdu. Bosnalı Maj-
ra'nın tedavisi için ülkede yardım
kampanyası başlatıldı. Türk hekim-
ler tarafından gerçekleştirilen biyonik
kulak ameliyatıyla küçük kız ilk kez
duydu. Majra'nın ilk duyduğu ses ise
annesinin sesi oldu.

İlk kez bana baktı

Türkiye'nin tedavide başarılı oldu-
ğunu öğrendiklerini ve tedavi için İs-
tanbul'a geldiklerini söyleyen anne
Anisa Delic, “Erken doğum ve son-
rasında yaşanan menenjit atağı so-
nucu Majra'nın ilerleyen yıllarda
işitme sorunu yaşayacağı bizlere
söylenmişti. 6 ayını doldurduktan
sonra yapılan testler ile duymadığını
öğrendik. Biyonik kulağın tek çare
olacağı söylendi. Bu ameliyat için 5
yaşına kadar beklememiz gerektiği
belirtildi. Yani Majra'nın 5 yaşına
kadar duyamayacağı ifade edildi.
Bugün yaşadıklarım ise inanılmazdı.
Majra, 2 yılın ardından ilk kez ses-

lendiğimde bana baktı. Bugün hem
heyecanlandım hem bir anne olarak
duygulandım. Artık çok mutluyum"
dedi.

Çok fazla zorluk çektik

Kızının duymadığını ilk fark ettiği an
her baba gibi çok üzüldüğünü anla-
tan Azem Delic, "Ailecek çok fazla
zorluk çektik. Bunlara rağmen ha-
yata pozitif yönden bakmaya çalış-
tık. Sorunu nasıl çözebiliriz? diye
araştırdık. Bosna Hersek'te tedavi
için pek çok şehre gittik. Her gittiği-
mizde yerde 5 yaşına gelmeden bi-
yonik kulak tedavisinin mümkün
olmayacağı söylendi. Daha önce
Türkiye'de tedavi olan tanıdıklarımız
vardı. Onlar sayesinde biz de Türk
hekimler ile irtibata geçtik. Biyonik
kulak tedavisi burada gerçekleştirildi.
Bugün ilk kez duydu ve bu bizim için
çok önemli bir andı. Biraz daha za-
mana ihtiyacımız var. Kendisi daha
iyi duyup konuşmaya başladığında
daha da mutlu olacağız" diye 
konuştu.

Cerrahiyi planladık

Bosnalı Majra'nın ameliyatını ger-
çekleştiren Medipol Mega Üniver-
site Hastanesi Kulak Burun Boğaz
Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed
Fatih Evcimik ise “Aile bize başvur-
duğunda işitmenin ileri derecede ol-
duğunu ve Majra'nın kayıp 80
desibel üzerinde kayıp olduğunu
teyit ettik. Bunun yanı sıra birtakım
görüntülemelere ihtiyacımız oldu.
MR ve tomografi çekerek sinirin var-
lığını teyit ettik. Sinir olmasaydı
maalesef biyonik kulak ameliyatı ol-
mayacaktı. Bu çocuklar işitme ciha-
zından da fayda görmüyor.

Dolayısıyla onlar için tek seçenek bi-
yonik kulak ve zaman geçmeden bu
ameliyatı yapmak gerekiyor. Biz de
tetkiklerimizde buna karar verip cer-
rahiyi planladık" değerlendirmesinde
bulundu. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1343835)

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI MSÜ 

VRY-BET-025 ALBÜM NUMARALI VARDİYA YATAKHANESİ-1 
BİNASINA YANGIN MERDİVERNİ YAPIMI 

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2021/85548
1-İdarenin
a) Adı : MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ

SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN 

AKSALUR CAD. 1 34330 YENİLEVENT 
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2123980100 - 2123980125
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : MSÜ VRY-BET-025 ALBÜM NUMARALI VARDİYA 

YATAKHANESİ-1 BİNASINA YANGIN 
MERDİVERNİ YAPIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Yangın Merdiveni Yapımı İşi Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü 
Yenilevent/ Beşiktaş/ İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: MSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON 
BAŞKANLIĞI YENİ LEVENT/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir
pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinin BIII Grubunda yer alan işler benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
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Bosna Hersek'te yaşayan 2 yaşındaki Majra Delic,
dünyaya geldikten kısa bir süre sonra geçirdiği menenjit
sonrası işitme yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler, küçük
kızın 5 yaşına kadar ameliyat olmasının ve duymasının
mümkün olmadığını belirtti. Umudunu kaybetmeyen
Delic Ailesi, biyonik kulak tedavisi için Türkiye'ye geldi.
Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyon
sonrası küçük kızın 2 yıllık sessizliği son buldu

ANNESININ SESINI 
ILK KEZ DUYDU!

Her bin çocuktan birinde ya da iki-
sinde görülen işitme kaybının bi-
yonik kulak ile tedavi edileceğini
anlatan Doç. Dr. Evcimik, “Biyonik
kulak, doğuştan işitme kaybı olan
ya da sarılık ve menenjit gibi ra-
hatsızlık sonrası işitme kaybı ya-
şayan çocuklarda erken teşhisle
bir an önce tedavi edilmesi gere-
ken bir durum. Tedavi etmediği-
miz zaman bu çocuklar hem
duymayacak hem de dilsiz ola-
caklar. Hayatlarına ne yazık ki
sağır ve dilsiz olarak devam ede-
cekler. Belli bir yaş sonrası im-
plant yaptığınızda maalesef bu
çocuklar herhangi bir fayda göre-
mez. O nedenle işitme kaybını
erken dönemde tespit etmek ge-
rekiyor. Bir yaşında da bu ameli-
yatı yapmak gerekiyor. Çocuğun
beynindeki duyma merkezi özelli-
ğini kaybetmemeli. Eğer bu özellik
kaybolur beyindeki bu hücreler
değişirse o zaman beyne ne
kadar uyarı gönderseniz bile
duyma ve konuşma gerçekleşmi-
yor" uyarısında bulundu.

ZAMAN KAYBETMEDEN

AMELİYAT
YAPILMALI

Onay almadan
hayat sigortası
Özel bir bankadan kredi çeken İsmail Fatih Kaymak'a banka tarafından açık onayı olmadan hayat sigortası yapıldı.
Hayat sigortası istemediğini söyleyen Kaymak bir türlü banka ile anlaşamadı. Hakkını aramak için tüketici hakem
heyetlerine başvuruda bulundu. Hem hakem heyeti hem de tüketici mahkemesi hayat sigortası iadesini istedi

İstanbul'da mali müşa-
virlik yapan 36 yaşındaki
İsmail Fatih Kaymak, yak-

laşık 1 yıl önce bir özel bankadan 100
bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Kredi
işlemleri esnasında banka onayı ol-
madan kendisine hayat sigortası yaptı.
Kredi çektikten sonraki 30 gün içinde
bankadan bu sigortanın iptalini iste-
yen İsmail Fatih Kaymak'ın isteği ban-
kadan reddedildi. Kaymak, bunun

üzerine tüketici mahkemesine baş-
vurdu. Mahkeme hayat sigortasının
İsmail Fatih Kaymak'ın açık onayı ol-
madan yapıldığına karar verdi ve pa-
ranın iadesini talep etti. Tüketici
mahkemesinin bu kararın  emsal teşkil
ettiğini söyleyen İsmail Fatih Kaymak,
"Vatandaşlarımız bankaların dayattığı
hayat sigortasının zorunlu olmadığını
bilmeli" dedi.

Parayı iade etti

İsmail Fatih Kaymak, "Bir bankadan
tüketici kredisi kullandım. Kullandı-
ğım krediye istinaden hayat sigortası
oluşturduklarını söylediler. Bankaya
istemediğimi söyledim. Ve para iadesi
talep ettim. Ancak bankadan ret ce-
vabı aldım. Ben de yasal hakkım olan
tüketici hakem heyetine başvuru yap-
tım. Sonrasında ilgili banka bana
dava açtı. Ancak tüketici mahkemesi
lehime karar verdi ve bin 580 lira gibi
bir para iadesi olacak. Vatandaşları-
mız hayat sigortasının zorunlu olma-
dığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi

çektikleri bankadan değil, istedikleri
bir bankadan hayat sigortası yapabile-
ceklerini söylemek isterim" diye 
konuştu.

Kişinin onayı gerekli 

Bankanın karara itiraz ettiğini söyle-
yen Avukat Cansu Bektaşlı, "Müvek-
kilim bir bankadan 100 bin liraya
yakın bir ihtiyaç kredisi çekiyor. Ban-
kada buna istinaden bir hayat poliçesi
yaptırıyor. Müvekkilim hayat poliçe-
sini iptal ettirmek istediğinde banka
kendisine iptalin mümkün olmayaca-
ğını söylüyor. Oysa tüketici kanu-
nunda açıkça bir hüküm var. Kişi
isterse sadece sigorta yapılabilir. Biz
de müvekkilim ile tüketici hakem he-
yetine başvurduk. Tüketici hakem he-
yeti lehimizi karar verdi. Kişiye zoraki
olarak hayat poliçesi yaptırılamayaca-
ğına ilişkin hüküm sundu. Banka ise
bu kararı tüketici mahkemesine taşıdı.
Fakat Tüketici mahkemesi de bizim le-
himize karar verdi. Müvekkilimden al-
dıkları para iade edilecek" dedi. DHA

Satın alma sahiplen!
Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden
bir yıl önce yavru bir kedi sahiplenen Tuğba Yücel, o günden sonra hayatının değiştiğini
söyledi. Yüksel, hayvan severlere “Satın alma sahiplen” çağrısında bulundu

İstanbul’da Kovid-19 va-
kalarının tekrar artışa geçmesi
nedeniyle hafta sonları birçok

ilde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanıyor. Yaklaşık 56 saat süren kısıt-
lama da can dostlarını yalnız bırakmayan
Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri ilçenin bütün parklarına,
merkezi noktalarına mama ve su kabı bı-
rakıyor. Yaralı veya hasta can dostlarına
da gün içerisinde Beşiktaş Belediyesi
Sokak Hayvanları Ambulansı (Mobivet)

ile anında müdahale ediliyor. Gerekli du-
rumlarda can dostları Beşiktaş Belediyesi
Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde tedavi altına 
alınıyor.

Can dostlarımızın yanındayız

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
da Sokak Hayvanlarını Koruma Günü
kapsamında komşularına “satın alma, sa-
hiplen” çağrısında bulunarak, “Satın
almak yerine Belediyemize bağlı Sokak
Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitas-
yon Merkezimizde tedavisi, aşıları ve kı-
sırlaştırma işlemleri yapılmış can
dostlarımızı sahiplenebilirsiniz. Yücel ai-
lesi de 1 yıl önce belediyemizden Venüs'ü
sahiplenmişti. Birbirleriyle karşılaştıkları
için her iki taraf da çok şanslı ve mutlu.
Ambulans VET ve ekiplerimizle daima
can dostlarımızın yanındayız” dedi.

Kızının duymadığını
ilk fark ettiği an her
baba gibi çok üzül-
düğünü anlatan
Azem Delic,
yaşadıklarını
anlattı.



Y üzde 50 burslu olarak İstanbul 
Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı 
İngilizce ve Çevirmenlik bölümü 

son sınıfında okuyan bir öğrenci bahar 
dönemi ödemesini geç yaptığı gerekçesi 
ile okuldan atıldı.  
Yaşanan gelişmeleri anlatan mağdur öğ-
rencinin annesi Selvi Sarıtaç, bahar dö-
nemi sonunda mezuniyet hayalleri kuran 
kızının yaşananlardan sonra psikolojisi-
nin bozulduğunu, CİMER’e şikayet et-
tiklerini ve hukuki mücadelelerini 
sürdüreceklerini söyledi. Sarıtaç, "Bir 
gencin geleceği bu kadar kolay yok edil-
memeli" dedi.  

Bir dönem kaybetti 

"12 Mart tarihinde okulu arayarak son 
ödeme tarihinin 15 Mart olduğunu teyit 
ettim. Pandemi nedeniyle  ödemeyi 
ancak 15’inde tamamlayabildim" diyen 
anne Sarıtaç, "Okulun resmi hesabından 
15 Mart günü EFT ile ödemeyi gönder-
dim. Pandemiden dolayı online eğitim 
alan kızım, 16-17 ve 18 Mart’a kadar so-
runsuz bir şekilde derslerine devam etti. 
Ancak 18 Mart’ta okuldan gelen bir tele-
fonla ödemeyi geç yaptığı gerekçesi ile 

derslerinin silineceği ve bu dönem ders-
lerine devam edemeyeceği bildirilmiş. 
Bunun bir yanlışlık olduğunu düşünerek, 
ertesi gün kızımla birlikte okula gittik" 
ifadelerini kullandı.  

Burs hakkını yok saydılar 

19 Mart tarihinde okula gittiklerinde 
muhasebe bölümünün öğrenci işlerine, 
öğrenci işlerinin de muhasebeye yönlen-
dirdiğini ama sorunu giderecek bir mu-
hatap bulamadıklarını belirten anne 
Sarıtaç, "Dekanlığa mail attık. Bu sü-
reçte de sürekli telefonla aradık. 26 Mart 
tarihinde dekanlıktan gelen cevapta öğ-
rencinin en geç 15 Mart 14:59’da ödeme 
yapması gerektiği ve ödeme yapmaması 
halinde ders kayıtlarının silineceği bilgisi 
veril. Bu yüzden de derslerinin silindiği 
cevabını aldık" dedi. Yüzde 50 burslu 
eğitim gören kızının gelecek bahar döne-
minde burssuz olarak normal öğrenci 
statüsünde ders kayıtlarını yaptırabile-
ceklerini dile getiren Anne Sarıtaç, 
"Bunu okulla yaptığımız görüşmelerde 
öğrendik. Hem eğitim hakkını alıyorlar 
hem de kullanmadığı burs hakkını yok 
sayıyorlar" diyerek isyan etti. 
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ODEME YOKSA  
EGITIM DE YOK!

TEKRAR okula gittiklerini, ödedikleri 
ücretin hala okul hesaplarında ol-
duğunu ve pandemı süre-
cinde öğrencinin ders 
kayıtlarını silme-
nin ne eğitim ne 
de ticari ahlaka 
uymadığını 
ifade ettiğini 
dile getiren 
Selvi Sarı-
taç, "Okul 
kurumsal bir 
yapıya sahip 
değil. Okulun 
sahibi Abdül-
kadir Gayret-
li’nin de korona 
tedavisinde olduğu bil-
gisini aldık. Dekan Halil İb-
rahim Yaşar’a da bir türlü 
ulaşamadık. Her gittiğimizde yerinde 

yoktu. Telefonla ulaşmak ise imkan-
sız. Üstelik her aradığımızda ve 

dekanla görüşmek istediği-
mizde biz yardımcı 

olalım diyen danış-
mana durumu 

anlattığımızda 
böyle bir şeyin 
söz konusu 
olamayacağı 
cevabını 
aldık. Ama 
işe son nok-
tayı koyacak 

kimseyi muha-
tap bulamadık" 

açıklamasını yaptı. 
Anne Selvi Sarıtaç, 

İstanbul Gelişim Üni-
versitesi hakkında şikayetçi 

olacaklarını ve tüm yasal haklarını 
kullanacaklarını belirtti.  

MUHATTAP BULAMADIK

Merhum Başbuğ’a çok şey borçluyuz 
SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 
MHP eski Genel Başkanı Alparslan Tür-
keş’in vefatının 24’üncü yılı nedeniyle bir 
mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında, 
"80 yıllık hayatını Türklük şuur ve gururuna 
vakfeden, İslam ahlak ve faziletine adayan 
Başbuğ Alparslan Türkeş, yaşadığı döneme 
damgasını vuran mümtaz bir dava adamı, 
inanmış ülkü ve ilke insanıydı. Ömrünü mil-
letine adamış, hayatı bu uğurda çile ve mü-
cadelelerle geçmiştir" dedi.  

İhanete karşı iman 

"O, ihanete karşı imanın, yıkıma karşı dik 
duruşun, tuzaklara karşı milli şuurun, tesli-
miyete karşı milliyetçi onurun sembolleşen 
ismi olmuştur" diyen Yılmaz, "O, Türk’ün 
nefes aldığı her yerde milli heyecan, kalbi 
Türk dünyası için çarpanların yol başçısı, 
Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu 
olarak fikir ve hareketimize istikamet ver-
miştir. Mazlumlara umut, zalimlere korku, 
dosta güven, düşmana karşı amansız bir 
mücadelenin simgesi olan Milliyetçi-Ül-
kücü Hareket’e liderlik yapmıştı. Dün, 
bugün ve yarın arasında muazzam bir 
gönül köprüsü kuran, ömrünü Türk milleti-

nin istikbaline adayan siyaset ve devlet 
adamıydı. Türk siyasetine uzlaşma aşıla-
mış, milli birlik ve beraberliğin can suyu 
olmuş, tehditlere karşı bekanın yanında 
durmuştur" ifadelerini kullandı.  

Düşünceleri iyi anlaşılmalı 

Mesajının devamında Türkeş'in "Fikir, 
iman, ülkü aşkı. İnsanları güçlü yapan bun-
lardır" sözüne atıfta bulunan Yılmaz, "İnan-
cın, kararlılığın, manevi bağlanışın 
engelleri aşmada en etkili yol olduğunu 
göstermişti. Fikri olgunluğu, ileri görüşlü-
lüğü, sabrı ve sağduyusu sayesinde bugü-
nümüze ışık tutmuştur. Merhum Başbuğ 
Alparslan Türkeş’e çok şey borçluyuz. 
Onun düşüncelerini özümsemenin en gü-
venli yolu; önce tanımak, sonra anlamak, 
ardında da yaşayıp yaşatılmasına hizmet 
etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle kalple-
rimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç de-
ğişmeyecek olan Başbuğ’umuz Alparslan 
Türkeş Bey’i vefatının 24’üncü yıldönü-
münde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. 
Merhum liderimizin kabrinin nur, mekânı-
nın Cennet olmasını Cenâb-ı Allah’tan dili-
yorum" açıklamasında bulundu.  

SAĞLIK Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle 
yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını 
açıkladı. Son 24 saatte toplam 249 bin 126 test
yapıldı. Semptom gösteren bin 508 kişiyle birlikte 
toplam 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi. Tabloya 
göre son 24 saatte 185 kişi corona virüsünden haya-
tını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 263’e yükseldi. 
İyileşen 22 bin 674 kişiyle birlikte toplam iyileşen 
hasta sayısı 3 milyon 105 bin 350’ye yükseldi. 

Doluluk oranı yüzde 54.2 

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, 
toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu 
açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı 
yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı 
yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 
olarak duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, corona virüsü 
salgını nedeniyle önceki gün 186 kişinin hayatını 
kaybettiğini, bin 483 yeni hastayla birlikte toplam 
44 bin 756 vakanın tespit edildiğini ve 23 bin 214
kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

KONUK YAZAR

Oktay YÜCESAN

Dünyanın en zor işi  
‘liderlik’… 

104 Amiral bir bildiri hazırlayarak yayınladı-
lar. Bildiride özetle şöyle deniyor;
"Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi 

düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, 
Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam 
egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış 
Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi 
zaferidir. Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu 
yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek 
her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği 
kanaatindeyiz." 

Amirallerin uzman oldukları bir konuda 
açıklama yaptılar. Fikirlerini kamuoyu ile paylaştı-
lar. Bundan darbe borozanlığı çıkarmak, çağrı diye 
algılamak, hadsiz bulmak üzerlerine saldırmak 
büyük ilkelliktir… Amiraller ‘Barolar’a bağlı 
avukatlar’, ‘Tabibler Birliğine bağlı Doktorlar’, 
‘Eğitim-Sen’e bağlı öğretmenler’, ‘Mimarlar 
Odası’na bağlı Mimarlar’ gibi… fikirlerini 
kamuoyu ile paylaşmışlardır. 

Bildiriyi İKTİDAR bir fırsat olarak algılayıp, 
yeni stratejik planlar yapmaya koyuldu. Yani elle-
rini ovuşturarak “Hımm güzel koz..” dedi. / Kötü 
liderler her şeye müdahale etmeye takıntılıdırlar. 

Kılıçdaroğlu her zamanki gibi konuştu ama bir 
şey söylemedi. / İnsanları, sadece kendi takımında-
kileri değil, aynı zamanda daha geniş ağlardaki in-
sanları da – nasıl etkileyeceğini bilmek o’nu gerçek 
lider yapacak özelliktir. 

Bahçeli yine korkuttu. Söyledikleri gerçekten 
inanılmazdı. Apoletleri sökülsün, Maaşları kesilsin, 
hakları ellerinden alınsın… nerdeyse idam edelim 
diyecek kadar ileri gitti… / "Sadece bir şey, bir şey 
olarak kalıyorum, o da palyaço. Bu beni herhangi 
bir politikacıdan daha yüksek bir düzleme 
yerleştirir." Charlie Chaplin 

Meral Akşener ise gözlerimizi faltaşı gibi açan 
alel acele bir basın toplantısı yaparak Amirallere 
ZEVZEK dedi. Neden görevdeyken Yunanistan’ın 
işgal ettiği adaları almadıklarını sordu! / Bir politi-
kacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona 
çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur." 
Jean Monnet 

Temel Karamollaoğlu ise liderler arasında en 
ciddi ve vizyon içeren bir açıklama yaptı. 
“Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal 
kesimler tarafından konuşulması, tartışılması 
faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne 
odaklanılmalıdır.” / Yaşınız, rolünüz, unvanınız, 
mesleğiniz ve içinde bulunduğunuz durum ne kadar 
zorlu olursa olsun, böyle stratejik bir konumda zor 
konuşmalar yapmanız gerekebilir. Bunu yaparken 
sorumluluklarınızın farkında olmalısınız ve yapaca-
ğınız konuşma ile karşınızdaki kişiye ilham 
vermelisiniz.” 

*** 
Türkiye’ye toplam 3000 yıla yakın üst düzeyde 

hizmet eden yüksek eğitimli 104 Amiral’e uzmanlık 
alanlarında ortak bir açıklama yaptıkları için 
ZEVZEK demek, bunların apoletlerini sökün 
demek, maaşlarını kesin, aç bırakın! Şeklinde 
konuşmak, dilin kemiği olmadığından olabilir ancak 
değerli değildir ve konuşanları yüceltmeyecektir… 

Karamollaoğlu’nun konu ile ilgili söylediği şu 
cümle siyasileri düşündürmelidir. “Düşünce ve ifade 
özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes 
sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak 
davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını 
engellememelidir.” 

Herkesin özgürce fikirlerini söyleyebildiği günleri 
özlemek için 2021 çok geç değil mi sizce de… 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, EFT saati geçtiği için bir gün geç ödeme yapan öğrenciyi kapı dışarı attı. Mağdur  
öğrencinin annesi Selvi Sarıtaç, kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “CİMER’e şikayet ettik. Hukuki  
mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir gencin geleceği bu kadar kolay yok edilmemeli” dedi. 

MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 24’üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Fikri  
olgunluğu, ileri görüşlülüğü, sabrı ve sağduyusu sayesinde bugünümüze ışık tutmuştur. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’e çok şey borçluyuz" dedi

Yılmaz, mesajında, 
"80 yıllık hayatını 
Türklük şuur ve  
gururuna vakfeden, 
İslam ahlak ve  
faziletine adayan  
Başbuğ Alparslan  
Türkeş, yaşadığı  
döneme damgasını 
vuran mümtaz bir 
dava adamı, inanmış 
ülkü ve ilke insanıydı. 
Ömrünü milletine 
adamış, hayatı bu 
uğurda çile ve  
mücadelelerle  
geçmiştir" dedi. 

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik



YANGON'DA darbe karşıtları, yol-
lara bıraktıkları Paskalya yumurta-
larıyla darbeyi kınadı. Siyasi 

Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) 
yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 7 
kişinin daha hayatını kaybetmesiyle protesto-
ların başlamasından bu yana sivil can kayıp-
larının 557'ye çıktığı belirtildi. Raporda 2 bin 
658 kişinin gözaltında tutulduğu ve 235 kişi 

hakkında gözaltı kararı bulunduğu kayde-
dildi. Öte yandan, ülkede darbe karşıtı pro-
testolar sürüyor. Yangon'da göstericiler, 
Paskalya Yortusu dolayısıyla yumurta eylemi 
düzenledi. Kentin merkezi yollarına dizilen 
Paskalya yumurtalarına "Federal orduya ihti-
yacımız var" ve "Cuntaya hayır" benzeri ifa-
deler yazıldı. Magway, Mandalay ve Bago 
gibi bölgelerde de çok sayıda kişinin katılı-

mıyla darbe karşıtı yürüyüşler yapıldı. 

Myanmar'daki askeri darbe 

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimle-
rinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atıl-
ması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin 
ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. 
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı 
Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek 

çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini göz-
altına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal 
ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demok-
rasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. 
Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 
557 gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş 
katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst 
düzey hükümet yetkililerinin askeri mahke-
mede yargılanmalarına devam ediliyor. 

Myanmar’da tansiyon bir türlü düşmüyor

MACRON BILMECESI
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Türkmenler için 
bütçe ayrılmalı 

IRAK Türkmen Cephesi (ITC) Erbil 
Milletvekili İmdat Bilal, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) 

Türkmenlerin Erbil kaymakamlığı, bütçe ve 
siyasi konulardaki beklentilerine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. IKBY Meclisinde ITC 
Grup Başkanvekilliği olarak geçen hafta Mec-
lis Sekreterliğine bir yazı sunduklarını kayde-
den Bilal, bu yazıda Erbil'deki kaymakamlık 
sayısının birden üçe çıkarılmasını talep ettikle-
rini kaydetti. Türkmen Vekil, kaymakamlık sa-
yısının artırılmasıyla kentteki vatandaşlara 
daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulacağını, aynı 
zamanda bunun yeni iş imkanlarının oluştu-
rulmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Er-
bil'de bir merkez kaymakamlığı olması 
gerektiğini vurgulayan ve bu kaymakamlığı da 
Türkmenler için talep ettiklerini söyleyen 
Bilal, "Erbil'in özellikle merkezi ve çarşısı, aynı 
zamanda esnafları çoğu Türkmenlerden mü-
teşekkildir. Erbil Merkez Kaymakamının en 
azından Türkmenlerden olması (talebi) bize 
Türkmen vatandaşlarımızdan geliyor." diye 
konuştu. 

Kent değerli  

Türkmen Vekil, kentin batı ve doğusunda birer 
polis müdürlüğü, seçim merkezi ve hastane ol-
duğuna dikkati çekerek, Erbil'in batı ve doğu 
kaymakamlığının yanı sıra bir de merkez kay-
makamlığının olmasının kent için önemli ola-
cağını vurguladı. "Erbil 90'lı yıllarda 800 bin 
nüfusa sahipti. O zaman biliyorsunuz Erbil 
yüzölçümü olarak 60'lık caddesine kadar 
vardı." diyen Türkmen Vekil, kentte şu anda 
100'lük, 120'lik ve 150'lik caddesinin yanı sıra 
birçok yeni yerleşim alanlarının da yapıldığını 
ve Erbil'in nüfusunun 1 milyon 400 bini geçtiği 
bilgisini vererek, kente yeni kaymakamlıklar 
oluşturulması gerektiğini belirtti. 

Aktif siyasi rol istiyoruz 

IKBY'de Türkmenler için ayrı bir bütçe tahsis 
edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulu-
nan Bilal, şu ifadeleri kullandı: "Erbil'de tari-
hiyle, kültürüyle Türkmen varlığının, Türk 
varlığının göstergesi her yerde bulunmaktadır. 
O yüzden önümüzdeki dönemlerde, hem hü-
kümetten hem parlamentodan çok beklentile-
rimiz var. IKBY'de de Türkmenler için bir 
bütçe tahsis edilmesi gerekmektedir." 
Bilal ayrıca Türkmenlerin de bölgedeki petrol 
gelirlerinden faydalanmasını istediklerine 
vurgu yaptı. "Erbil'de birçok tarihi eser bölge-
lerimiz var, Türk tarihini yansıtan bölgeleri-
miz var." diyen Türkmen Vekil, hükümet, 
belediye ve valiliğin bir takım onarım çalışma-
ları yaptığını ifade ederek, Türkmen tarihinin 
ortadan kalkmaması için söz konusu bölge-
lere bütçe ayrılması gerektiğini dile getirdi. 
Türkmenler olarak daha fazla aktif siyasi rol 
oynamak istediklerini aktaran Bilal, IKBY'de 
111 milletvekilinden sadece 5'inin Türkmen 
olduğunu ancak bu sayıyı az gördüklerini ve 
artırılmasını istediklerini ifade etti. 

Türkmenler için çalışacağız 

Türkmen Vekil Bilal, sözlerini şöyle tamam-
ladı: "(Türkmenler için IKBY'de) Tabii çok 
önemli bir bakanlık verildi. Bir de şu var, Irak 
Merkezi Hükümeti ile bir karşılaştırma yapıl-
dığında IKBY bölgesinde gerçekten Türkmen-
lere ve buradaki etnik gruplara daha fazla 
önem verilmiştir. Biliyorsunuz, Bağdat'ta son 
zamanlarda yeni bir bakanlık bize verildi. 
Ama biz burada kaç senedir hükümet içerisin-
deyiz. Bu haklarımızı aldığımız anlamına gel-
mez. Atamalarda, emniyet güçlerinde, yani 
bölgede hizmet gösteren birçok kurum ve ku-
ruluşlarda biz Türkmenler olarak var olmaya 
çalışacağız ve var olmamız da gerekir."

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili 
Bilal, kentte iki yeni kaymakamlık kurul-
ması ve merkez kaymakamlığının Türk-

menlere verilmesini talep ettiklerini 
belirterek, IKBY'de de Türkmenler için 
bütçe tahsis edilmesi gerektiğini belirtti 

F ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron Türkiye’yi Fransa’nın içiş-
lerine karışmakla itham ettiği suç-

lamalarını tekraren dile getirdi. Macron 
bu suçlamasını, Türkiye’yle başlatılan iyi 
ilişkileri düzeltme çabalarını akamete uğ-
ratma riskine rağmen, geçtiğimiz hafta-
larda bir kez daha yaptı. “Bazen 
seçimlerimize karışıyorlar, bazen de der-
neklerin finansmanına” diyerek Türki-
ye’ye ithamda bulundu. Fransa 
Cumhurbaşkanı suçlamasına “Evet, bu 
müdahale riskleri diğer Avrupa ülkele-
rinde de Fransa’da da ortaya çıkmıştır” 
diye devam etti. Aslında bu saldırılar, 
Türkiye aleyhine haftalarca devam eden 
iftira düzeyindeki bir dizi haberi tamam-
lar nitelikteydi. 7 Şubat tarihli Journal du 
Dimanche isimli haftalık gazetenin attığı 
“Erdoğan Fransa’ya nasıl sızdı?” manşe-
tini bu haberlerin en önemli bir örneği 
olarak gösterebiliriz. Macron nihayetinde 
diğer medya organları tarafından zaten 
defalarca tekrar edilmiş bu suçlamaları 
sadece yeniden dile getirerek bir kamuoyu 
baskısı oluşturmayı hedefliyor. Fransa 
cumhurbaşkanı iddiasında “Avrupa kıta-
sında Türkiye sivil toplum kuruluşları ve 
siyasi gruplar harekete geçirilerek resmi 
propaganda organları ile varlık gösteri-
yor” diyerek dolaylı yoldan Türkiye'yi 
hedef almıştı. 

Türk diplomasisi reddetti 

Macron’un bu açıklamalarına karşı, Tür-
kiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami 
Aksoy “Türkiye’nin yaklaşık 800 bin nü-
fuslu Türk toplumunun refahı, barışı ve 
uyumu dışında Fransa’nın iç politikasıyla 
bağlantılı bir gündemi yok” ifadesini kul-
landı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 
aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı’nın 
sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik “Fran-
sız demokrasisi o kadar kırılgan mı ki, bu 
kadar kolay baltalanabilir?” sorusunu yö-
nelttikten sonra “Bu sözler Fransız hal-
kına bir hakarettir” değerlendirmesinde 
bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nın son sayı-
mına göre, Fransa’daki konsolosluk hiz-
metlerinde kayıtlı 700 bin Türk 
bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı bu sayımda 
sadece Türk vatandaşlığına sahip olanlar 
ile çifte vatandaşlığı olanlar arasında ayı-
rım yapmıyor. Fransa’daki Türk nüfusun 
büyük ölçüde gençlerden oluştuğunu bil-
diğimize göre, yaklaşık 500 bin Türkün 
seçimlerde oy kullanabilecek yaş aralı-
ğında olduğunu varsayabiliriz. Fakat bu 
vatandaşların bir kısmının, özellikle de ilk 
nesil Türklerin Fransız vatandaşlığının ol-
madığı da bir gerçek. Fakat Macron’un 
tezinin tutarsızlığını daha iyi anlamak 
için, Fransa’daki seçimlerde sadece 500 
bin Türk kökenli Fransız vatandaşının oy 
kullanabileceğini dikkate alabiliriz. 
2018’deki son Türkiye cumhurbaşkanlığı 
seçimini ele alalım: Resmî rakamlara göre 
Fransa’da yaşayan Türklerden 340 bin 
751 kişi seçmen kütüğüne kayıtlı. Yine 
resmî sonuçlara göre Fransa’da yaşayan 
161 bin 222 Türk (yüzde 47,30 katılım 
oranıyla) bu seçimlerde oy kullanmış. Öte 
yandan Fransalı Türklerin tamamının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğini 
iddia etmek de haksızlık olur. Milletvekili 
seçimlerinin sonuçlarına göre, Cumhur 
İttifakı oyların yüzde 63’ünü alırken Mil-
let İttifakı adayı ve HDP yüzde 37 oy al-

mıştı. Dolayısıyla 340 bin 751 seçmenden 
yaklaşık 215 bininin Erdoğan’ın politika-
larını desteklediği sonucuna varılabilir. 

Fransa’daki seçimler 

Fransız Cumhurbaşkanı seçimlere sözde 
Türk müdahalesinin nasıl olacağını net 
bir şekilde açıklamıyor. Bu “belirli bir par-
tiye ya da adaya oy verin” talimatı ile mi 
olacak? Macron’un kendisi bu iddialarına 
bir açıklık getirmediği sürece, varsayımlar 
üzerinden yorumlar yapmak zorunda ka-
lacağız. Bu varsayımdan yola çıkarak, 
Macron’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
215 binden fazla Türk kökenli vatandaşa 
oy talimatı vereceğini iddia ettiğini söyle-
yebiliriz. Fakat Fransa’da Erdoğan tara-
fından yönlendirildiği iddia edilen Adalet 
ve Eşitlik Partisi’nin (PEJ) ulusal seçim-
lerde yüzde 2’ye bile ulaşmadığını hatır-
latmakta fayda var. Yani doğrudan 
Türkler tarafından kurulmuş bir parti bile 
çok düşük oylar alıyor. Öte yandan, Türk-
ler tarafından kurulmuş herhangi bir par-
tinin, Fransız seçim sisteminin dar 
bölgelere ayrılmış iki turlu yapısı ve Türk-
lerin bölgesel olarak dağınık olması nede-
niyle, genel seçimlerde etkin olması 
ihtimal dahilinde bile değil. Kaldı ki Tür-
kiye’deki parti tercihi ile Fransa’daki parti 
tercihinin de aynı olacağını iddia etmek 
çok yanlış olur. Nitekim hem Erdoğan’ın 
politikalarını destekleyip hem Macron’un 
partisine üye olan birçok Türk kökenli po-
litikacı bulunuyor. Onların yanı sıra Cum-
huriyetçiler, Sosyalistler ve Yeşiller gibi 
partilerde siyaset yapan Türkler de var. 

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi 

Peki, Fransa cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde neler olabilir? 2017 seçimle-
rinde Fransa’da 47 milyondan fazla 
kayıtlı seçmen vardı. Bu seçimde 36 
milyondan fazla Fransız sandık başına 
gitti. İlk turda Emmanuel Macron 8 
milyondan fazla oy alırken, ikinci 
gelen Marine Le Pen de 7 milyondan 
fazla seçmen tarafından desteklendi. 
Buna ek olarak, François Fillon 450 
binden fazla oy farkıyla üçüncü sıraya 
yerleşti. Dolaysıyla 215 bin Türk’ün oy-
ları aynı adaya gitse bile sonuç değişme-
yecekti. O halde Fransa’daki Türk kökenli 
vatandaşların bu denklemde nasıl bir 
ağırlığı olabilir? Özellikle Fransız seçimle-
rine Türklerin ilgisinin sınırlı kaldığını ve 
katılım oranının Fransızların ortalamasın-
dan çok daha düşük olduğunu dikkate 
alırsak, Türklerin Fransa’daki seçimlerde 
hiçbir şekilde baskı kurabilecek bir grup 
olamayacağını görebiliriz.  

Seçimler belirleyici olacak 

Macron’un açıklamaları, Türk müdahale-
sinin kendisinden başka bir adaya oy çağ-
rısı yapılacağını öngörüyor. Yani Macron 
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini ka-
zanabilecek bazı siyasetçilerin Türkiye ile 
işbirliği içinde olduğunu ima ediyor. 
Fransa siyasetini yakından takip eden biri 
olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki her 
ne kadar bazı partiler Müslümanlara des-
tek açıklamaları yapsa da, Türkiye ile 
daha iyi ilişkiler isteyen hiçbir Fransız si-
yasi partisi bulunmuyor. Sol partiler PKK 
terör örgütünü açıkça desteklerken, Av-
rupa Birliği’ni Türkiye’ye karşı misille-
meye çağırırken ve Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ı “diktatör” olarak adlandırırken, 
Türkiye Fransız seçimlerine onlar le-
hine neden müdahale edecek? Aynı 
şekilde hem siyasi hem de dini 
olarak Türkiye’ye düşman olan 
sağcı partilerin tavrı da her-
hangi bir manevraya alan 
bırakmıyor. Aslında Mac-
ron “Erdoğan’ın piyon-
ları” diyerek rakiplerini 
şimdiden saf dışı bırak-
mak, Erdoğan’a karşı di-
renen tek lider olarak ön 
plana çıkmak istiyor. 
Hatta olası bir hezimet 
karşısında, Macron suçu 
Türkiye’ye atmaya çalışı-
yor. Böylece kazanan adayı 
da Erdoğan tarafından se-
çilmiş biri olarak göstermeyi 
hedefliyor. Tabii bu ihtimalin 
gerçekleşmemesi için de “Sultan 
Erdoğan’a” düşman olan aşırı sağ-
cıları kendi etrafında kenetleyip, mil-
liyetçi duyguları kabartmayı planlıyor. 
Fransız medyası sürekli Almanya 
Başbakanı Angela Merkel’i Erdo-
ğan’a boyun eğmekle suçlarken, 
“ona karşı duran tek kişi” olarak 
lanse ettikleri Macron’u gök-
lere çıkarıyor. 
 

Fransız Cumhurbaşkanı seçimlere sözde Türk müdahalesinin nasıl olacağını net bir şekilde açıklamıyor. Macron’un  
kendisi bu iddialarına bir açıklık getirmediği sürece, varsayımlar üzerinden yorumlar yapmak zorunda kalacağız

ASLINDA burada dikkati çeken tuhaf-
lık, Erdoğan’ın farklı bir adaya oy veril-
mesi yönünde çağrı yapma ihtimalini 
“iç müdahale” olarak varsayan Mac-
ron’un 2017’deki seçimlerde Le Pen’e 

karşı kendisini destekleyen açıklamalar 
yapan dönemin ABD Başkanı Barack 
Obama’ya teşekkür etmesiydi. Demek 
ki Macron’u rahatsız etmeyen bazı dış 
müdahaleler de mevcut. 

Dış müdahaleler olabilir 

ENDONEZYA'NIN Doğu Nusa Tenggara 
eyaletinde şiddetli yağışların yol aç-
tığı sel nedeniyle 44 kişi hayatını kay-
betti, 9 kişi yaralandı. Endonezya 
Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü 
Raditya Jati, yaptığı açıklamada, eya-
lete bağlı Flores kentinin doğusunda 
yerel saatle 11.00'de sağanağın sele 
neden olduğunu bildirdi. Jati, şimdiye 

kadar 44 kişinin cansız bedenine ula-
şıldığını, yaralı 9 kişinin tedavi altına 
alındığını belirtti. Selin ardından yüz-
lerce kişinin evi hasar görürken, 
arama ve kurtarma çalışmaları sürü-
yor. Yetkililer Açe, Sumatra ve Orta 
Cava eyaletleriyle başkent Cakarta ve 
Yogyakarta gibi bölgelerde de sağa-
nak yağış uyarısında bulundu.

Endonezya’da  
sel 44 can aldı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların 
yol açtığı sel nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Macron’un açıklamalarına karşı, 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı  
Sözcüsü Hami Aksoy “Türkiye’nin 
yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk 
toplumunun refahı, barışı ve 
uyumu dışında Fransa’nın iç  
politikasıyla bağlantılı bir  
gündemi yok” ifadesini kullandı.
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 ABES
 ADAM
 ALAZ
 AMBER
 ANAÇ
 ASKI
 AYIK
 AYMA
 BADIÇ
 BASK
 BIÇAKÇI
 BORÇ
 BUĞU
 BÜYÜK
 ÇANAK
 ÇARPIK
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 ESMA
 İÇİMLİ
 İLMİ

 KALA
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 KAUÇUKLU
 KAZDAL
 KILAĞI
 KOMOT

 KOTA
 KOZALAK

 KULA
 KULP

 LİMBO

 MAHKÛM
 MEAL
 META

 MEZHEP
 MIZMIZ

 NEVİ
 ONCA
 OTEL

 RAVNT
 SUNTA
 TEZLİK

 URDUCA
 ÜZRE

 YAĞMUR
 YATI
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3 HARFLİ
 CAM
 EZA
 ŞİA
 TÜN

4 HARFLİ
 EBAT
 EKSİ
 EŞİT
 KİVİ
 KLON
 KREM
 KUYU
 LOTA
 OTAĞ

 ÖTRE
 PUMA
 SOFİ

 TAKA
 UMUM
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5 HARFLİ
 ARIZA
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 MALAK
 MEVZİ
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 TÖRPÜ

 ZARİF
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 KANAAT
 KAPŞON

 MAĞRUR
 SARKIT
 ŞANSIZ

10 HARFLİ
 IRAKLAŞMAK
 NÖTRLEŞMEK
 OPORTÜNİZM
 ÖZENGENLİK

Soldan Sağa:
1. Yol yordam. Üzerinde pistonlar bulunan, bakırdan 
nefesli çalgı. - 2. Birini belli bir ücretle belirli bir süre 
çalıştırmak. - 3. Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi duru-
mu. Yakut. - 4. Kaplama işini yaptırmak. - 6. Bencillik. - 
7. Kendisine inanılan kimse. Bir kişi tarafından söylenen 
veya çalınan müzik parçası. - 8. Bir süs bitkisi, azvay. - 9. 
Sersem, budala, ebleh. Mürekkep hokkalarına konulan 
ham ipek.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. Kumlu yerde olan dibi yakın kuyu. 
- 2. Eğri bir biçimde dokunmuş kumaş. - 3. Fotoğrafın 
negatifi. Buğdaygillerden, kuraklığa dayanıklı bir bitki, 
akdarı. - 4. Parlak olma durumu, revnak. - 6. Tartım 
özelliği bulunan. - 7. Bütün, tüm, kamu. Dalan. - 8. Dev-
letin türlü sını�ar üzerinde babalık ederek bu sını�ar 
arasında denge kurmaya çalışması işlemi, paternalizm. 
- 9. Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. Başlıca belirtisi 
kısa, çabuk, değişken yapıda irade dışı hareketler olan 
bir hastalık.

3
6 1

9 2 1 4
4 2 9 5
2 1 6

8 9 6 7
6 5 8

6 4
5 9

6 9 7
2

1 5
7 3 4

8 5 3
8 3 6

4 1
1 9 4 8
7 2

6 4 9
3 5 8

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

3 4 9
8 2

5 7

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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O Y S A Dinlenmelik F U A Y E oyunu E P E belirtme
durumu O N U Çöl

Doçent U R B A N
Kapak

"... Özçivit"

oyuncu K A P Son L K Uçurum

100 m² Y A R Azotlu bir
madde Kayak D Cezire

Litre A D A Una O L E
B U R A K Tutturgaç A T A

"... Aksu"

senarist,
yönetmen Y Ü K S E L Özel yer O R U N ... demeden

leblebiyi
anlamak R

Lokomotifin Ankara
Ticaret

Soy R K R A D A R Blucin K O T Çenebaz Ç E N E L
V A G O N Yüce A Hitit

Umut E T Çocuk
dilinde,
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hap T Üzgün N Halk U L U Keskin,
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parazit T U M B A
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sevmek için
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bir söz

aleti
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yetisi M A L A bilinmeyen U Rumen
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Alay ederek
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bir söz
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yegâne T Gelin Ü N L Ü Geçerken A
Önemi yok,
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ÇOK sayıda kısa metin, ön söz ve 
başyazının yanı sıra birçok roman 
kaleme alan Deville, Zoom plat-

formu üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, 
yazarlık hayatına ve eserlerine ilişkin Batur ve 
Bener'in sorularını yanıtladı.  
Fransa Nantes Üniversitesi'nde karşılaştır-
malı edebiyat okuyan ve yaptığı seyahatlerle 
yazılarının temelini oluşturan Deville, 
1980'den itibaren çeşitli kültürel görevler sa-
yesinde dünyayı dolaştığını ve ilk romanını 
1987'de yayınladığını aktardı. 

Abracadabra projesi 12 kitabı kapsıyor 
Deville, 1987 ile 2000 yılları arasında yayın-
ladığı 5 romanının kurgu türünde olduğunu 
belirterek, "Bir fikrim vardı. Yeni bir arayış 
içerisindeydim. Her tarzla oyun oynayabil-
mek istiyordum ve 'Abracadabra' fikri ortaya 
çıktı. Bu proje 12 kitabı kapsıyor ve projedeki 
'Pura Vıda' ile Meksika'da geçen 'Viva' kitabı-
mın Türkçe'ye de çevrildiğini biliyorum." 
dedi. Projenin mutlak bir ilerleyişe sahip ol-
duğunu ve bu anlamda 2 kez dünyanın etra-
fında döndüğünü dile getiren Deville, şöyle 
devam etti: "Bu yolculuklarımdan birisi deniz 
yoluyla Batı'dan Doğu'ya kadar. Burada 
ABD'den, Güney, Latin Amerika'dan, Afri-
ka'dan, Hint Okyanusu'ndan geçtim ve bu 
coğrafyaların her birinde geçen kitaplarım 
var. 'Taba-Taba' adlı kitabım projede tek 
Fransa'da geçen kitap. Tüm kitapların ortak 
noktası şu ki, her bir kitabım 1860'da başlı-
yor ve günümüzde sona eriyor. 'Pura Vıda' 
2002'de, 'Taba-Taba' 2017'de son buluyor. 
'Taba-Taba' kitabımdan sonra ikinci kez dün-
yanın etrafında döndüm. Bu sefer Atlantik 
tarafından Pasifik'e geçiyoruz. Amazon nehri 
boyunca bir seyahat yapıyoruz. Bu da 8. ki-
taptı projede. Bütün Polinezya ve Mikro-
nezya adalarından bahsedecek bir kitabım da 
şubat ayında çıkacak. Tabii ki bu kitaplarda 
temel unsur coğrafya. Mesela görmediğim 
hiçbir yer hakkında yazmıyorum. Şimdiki 
yolculuğum Kuzey Batı'ya doğru." 

Bütün edebiyat tarzları bir arada 
Patrick Deville, projedeki eserlerine "kurgu-
suz romanlar" adını verdiğine işaret ederek, 
"Kitaplarda bahsedilen bütün mekanlar ve ki-
şiler gerçek. Sanırım bitirmeme bir 10 sene 
daha var ve bu projeye 23 yıl önce başladı-
ğımı da hatırlatmam gerek." ifadelerini kul-
landı. Edebiyat tarzları arasında geçiş 
oyunları olduğunu savunan Deville, şunları 
anlattı: "Bazı yazarlar deneme yapıyorlar, şi-
irlerle farklı değişik tarzlar deniyorlar. Ben ise 
farklı bir yol seçtim ve bütün edebiyat tarzla-
rını bir araya getirmeye çalıştım. Bu tarzlara 
bakıldığında romanlarımın tek bir tanımı 
yok. Bu kitaplar aynı zamanda okurları fel-
sefi ve siyasi düşüncelere de sevk ediyor. Ki-
taplarda bazen çok büyük sosyal hareketleri 
izliyoruz, bazen devrimlere tanıklık ediyoruz. 
20 senedir bu projeyi tasarlıyorum. Mesela 
'Viva' kitabımı yazabilmek için 10 yıl aynı bi-
nada, aynı dairede konakladım. Bu projedeki 
kitaplar kütüphaneye kapanıp, oturup yazıla-
cak kitaplar değil. Bunu yapamazdım. Git-
mem ve araştırmam gerekiyordu. Bütün 
kitaplarımı yazarken rasyonel bir araştırma 
çalışması yapıyorum. Hem kütüphane kitap-
larını, arşivleri okuyorum hem de birçok ki-
şiyle mülakat yapıyorum. Bazen çevirmenler 
aracılığıyla konuşuyorum. Daha sonra da 
yazı yazmak için tek başıma kapanıyorum."

T eknolojik gelişmelerin insan haya-
tında daha fazla yer etmesinin ar-
dından klasik kütüphane anlayışı 

da zamana ayak uydurdu. Dünyanın yanı 
sıra Türkiye'de de hizmet vermeye başla-
yan dijital kütüphaneler, fiziksel sınırları 
ortadan kaldırırken, aranılan bilgiye isteni-
len anda ulaşmanın da önünü açıyor. Yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etki-
siyle kalabalık ve kapalı ortamlara girmek 
istemeyen okuyucu ve araştırmacılar, bu 
süreçte dijital kütüphanelerin verdiği hiz-
metten yararlanabiliyor. Araştırmacılar ve 
kitap severler günün 24 saati, ister evde, 
ister işte, isterse toplu taşıma aracında 
aradığı bilgiye ulaşabiliyor. Dijital kütüp-
hanelerde romanlardan süreli yayınlara, 
gazete ve dergilerden el yazması eserlere, 
haritalardan tablolara kadar pek çok esere 
ulaşmanın yolu ise bir internet bağlantı-
sına ve üyeliğe sahip olmak. 

Halk Kütüphaneleri E-Kitap Arşivi 

Halk Kütüphaneleri E-Kitap Arşivi üzerin-
den, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
halk kütüphanelerinin koleksiyonlarında 
bulunan yaklaşık 17 bin e-kitaba, internet 
üzerinden ücretsiz erişilebiliyor. Güncel 
eserlerden klasiklere kadar geniş bir arşive 
ulaşmak için kütüphaneye internet üzerin-
den üyelik gerçekleştirmek gerekiyor. Halk 
kütüphanelerindeki e-kitaplara 
"http://koha.ekutuphane.gov.tr" internet 
adresinden ulaşılabiliyor. 

İBB Atatürk Kitaplığı 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bün-
yesinde faaliyet gösteren Atatürk Kitaplığı, 
dijital kütüphane konusunda Türkiye'deki 
önemli örneklerden biri olarak dikkati çe-
kiyor. E-kitaplardan dijital görsel belgelere 
kadar zengin bir koleksiyonun bulunduğu 
kütüphaneden, yazma eserler, nadir matbu 
eserler, kartpostallar ile haritalara 
"http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr" adresin-
den ulaşılabiliyor. 

IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi 

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezine (IRCICA) ait Farabi Sayısal 
Kütüphanesi, tüm dillerdeki eserlerde kul-
lanıcıların metin içi arama imkanı bulma-
sını sağlayan optik karakter tanıma (OCR) 
teknolojisine sahip az sayıda kütüphane 
arasında yer alıyor. Dünyadaki mevcut 
OCR sistemleriyle Osmanlı Türkçesi'nin 
çözümlenememesi üzerine IRCICA, 2011 

yılında geliştirdiği yazılımla bu teknoloji-
nin Osmanlıca metinlerde de kullanılma-
sını sağladı. Sayısal kütüphanede, 
Osmanlı devlet, vilayet ve kurum salname-
leri, Osmanlı kronikleri, Takvim-i Vekayi 
gazetesi külliyatının tamamı, seyahatna-
meler gibi 2 milyona yakın taranmış Os-
manlıca sayısal sayfa ve görüntüye 
ulaşılabiliyor. Kütüphane, Osmanlı Türk-
çesi'nin yanı sıra bugünün alfabesi ile 
diğer dünya dillerinde kelime veya kelime 
grupları ile arama yapma, aynı anda diğer 
dünya dillerine tam sayfa çeviri ve okuma 
özelliklerini birlikte sunuyor. Farabi Sayı-
sal Kütüphanesi'nde kullanıcılar kendi sa-
yısal koleksiyonlarını oluşturabiliyor. 
Eserin istenilen dilde sesli okuma ve çevi-
risi anlık olarak yaptırılabiliyor. 
"https://library.ircica.org/" internet adre-
sinden ulaşılabilen kütüphane, Türkiye, 
ABD, Almanya, Yunanistan, İran, İngil-
tere, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve 
Irak başta olmak üzere 75 ülkenin araştır-
macıları tarafından aktif kullanılıyor. 

İSAM Dijital Kütüphanesi 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları 
Merkezi'nin (İSAM) "ktp.isam.org.tr" ad-
resinden hizmet verdiği dijital kütüphanesi 
de sosyal bilimler alanında Türkiye'nin en 
iyi kütüphanelerinden biri olarak okurlarla 
buluşuyor. 
Üyelik gerekmeden kaynaklara ulaşım im-
kanı tanıyan kütüphanede dijital ortama 
aktarılmış Osmanlıca makaleler, risaleler, 
salnameler, ulema sicil dosyaları ile kadı 
sicilleri dikkati çekiyor. Dijital kütüphane-
lerin veri tabanında başta ilahiyat fakülte-
lerinin yayımlanan dergileri olmak üzere, 
çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından ba-
sılan, ilmi süreli yayınlarda yer alan ilahi-
yat alanındaki makaleler ile sempozyum 
ve kongrelerde sunulan tebliğlerin yanı sıra 
Türk tarih, edebiyat, kültür ve sanat maka-
leleri veri tabanı bulunuyor. 

Sakıp Sabancı Müzesi Dijital 
Koleksiyonları ve Arşivi 

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müze-
si'nin, 10. yıl projeleri kapsamında başlattığı 
en önemli çalışmalardan biri olan "digi-
talSSM", Türkiye'de bir müzeye ait tüm ko-
leksiyon ve arşivlerin dijital ortama aktarıldığı 
öncü proje olma özelliğini taşıyor. 
Proje kapsamında, kitap sanatları ve hat 
koleksiyonu, resim koleksiyonu, Abidin 
Dino Arşivi ve Emirgan Arşivi'ne ait tüm 

bilgiler, 77 binden fazla yüksek çözünür-
lüklü görsel eşliğinde, "digitalSSM" site-
sinde yer alıyor. Müzedeki dijital 
koleksiyonlar ve arşive, "http://www.digi-
talssm.org" adresinden ulaşılabiliyor. 

İstanbul Üniversitesi'nin 
sunduğu dijital kaynaklar 

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı da ko-
leksiyonunda bulunan bazı eserleri, çeşitli 
projeler kapsamında dijitalleştirerek, okur-
lar ile araştırmacıların istifadesine sunu-
yor. Bu kapsamda üniversitenin Nadir 
Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilen, 
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın "Yıldız Fo-
toğraf Koleksiyonu'nun yanı sıra kıymetli 
haritalar, üniversitenin yine Merkez Kü-
tüphane koleksiyonunda yer alan yaklaşık 
18 bin 422 Osmanlı Türkçesi, Rumca, 
Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve 
Türkçe dillerinde yayınlanan çeşitli diller-
deki gazeteler, İstanbul Üniversitesi ve 
Teknosa işbirliğiyle Kanuni Sultan Süley-
man'ın eserleri, sanal kütüphane teknoloji-
siyle okurlarla buluşturuldu. Dünyada tek 
nüshaları İstanbul Üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesi'nde bulunan "Divan-ı 
Muhibbi", "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 

Irakeyn" ve "Kitab-ı Bahriye" gibi nadir 
eserler de 
"cihanhukumdari.istanbul.edu.tr" adresin-
den görülebiliyor. İstanbul Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesi'nde, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün kütüphaneden yararlan-
dığı ve ödünç alarak okuduğu kitaplardan 
oluşan koleksiyon, "Atatürk'le Okumak" 
projesi kapsamında "ataturkleokumak.is-
tanbul.edu.tr" adresinden incelenebiliyor. 
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde 
kurulan, Türkiye'nin ilk resmi müzik okulu 
Darülelhan'dan konservatuvara intikal 
eden ve şu anda İstanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza 
edilen değerli müzik koleksiyonu da araş-
tırmacılarla buluşuyor. İÜ Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Os-
manlı Dönemi Müziği Uygulama Araş-
tırma Merkezi (OMAR) iş birliği, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile İÜ Rektörlüğü des-
teğiyle Darülelhan Dönemi 78 Devirli Plak 
Kayıtları "Sırlanmış Sesler" adlı projeyle 
"osmanlimuzigi.istanbul.edu.tr" adresin-
den dinlenebiliyor. Proje, taş plaklardaki 
klasik eserleri ve konservatuvar için Ana-
dolu'da yapılmış derleme kayıtlarını Türk 
ve dünya müzik tarihine kazandırmayı 
amaçlıyor.

Kitaplar aracılığıyla birbirlerini tanıyan, daha 
sonra da çeşitli vesilelerle bir araya gelen 
Patrick Deville, Enis Batur ve Yiğit Bener,  

Institut français Edebiyat Salonu'nda çevrim 
içi olarak edebiyatseverlerle buluştu 
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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de teknolojik alandaki gelişmelere uyum sağlayan pek çok kütüphane, sahip olduğu kaynakları dijital ortama taşıdı

SALT Araştırma, görsel pratikler, yapılı 
çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih ko-
nuları ağırlıklı ihtisas kütüphanesi ile fiziki 
ve dijital belge ve kaynaklardan oluşan ar-
şivini kullanıcıların erişimine 
"archives.saltresearch.org" adresinden su-
nuyor. İstanbul ve Ankara'da araştırma, 
sergi, yayın, web ve dijitalleştirme proje-
leri, söyleşi, konferans, gösterim ve atölye 
gibi kamu programları gerçekleştiren bir 
kültür kurumu olan SALT, belirli bir 
dönem, disiplin veya nesneye dayalı üre-
time bağlı kalmayarak, kullanıcı ve bile-
şenleriyle karşılıklı öğrenmeye ve 
tartışmaya açık bir zemin sağlamayı 
amaçlıyor. SALT Araştırma koleksiyonları 
içerisinde 1950 sonrası Türkiye sanat ta-

rihi ve 20. yüzyıl Türkiye'sinde mimarlık 
ve tasarımın gelişimi, Osmanlı İmparator-
luğu'nun son yüzyılından Türkiye'nin 
1990'lı yıllarına toplum ve coğrafyanın 
dönüşümünü detaylandıran yazılı, görsel 
belge ve kaynaklar "saltresearch.org"da 
erişime açılıyor.

SALT Araştırma’nın  
sunduğu kaynaklar 

ORTAOKUL yıllarında başladığı resim sana-
tına, üniversite ve askerlik dönemlerinde ara 
verdikten sonra 2015 yılında tekrar resim çiz-
meye başlayan Özcan Temiz'in gerçekçi kara 
kalem resimleri ilgi görmeye başladı. Özel 
sektörde çalıştığı yıllarda boş zamanlarını 
resim yaparak geçiren Temiz, taleplerin art-
masının ardından 2,5 yıl önce kurduğu resim 

atölyesinde kendisine gelen talepleri karşıla-
yan Temiz, diğer yandan ise resme ilgisi olan 
kişilere kurs veriyor. Temiz, sadece yurt içinde 
değil, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsrail 
gibi ülkelerden gelen talepleri de karşılamaya 
devam ediyor. Hobi olarak başladığı resim sa-
natının ilgi görmesinin ardından resim atöl-
yesi açtığını söyleyen Temiz, resim yaparken 
keyif aldığını ve bu nedenle kedisini çalışıyor-
muş gibi hissetmediğini ifade ederek, "Sevdi-
ğim bir iş ile uğraştığım için hiçbir zaman 
kendimi çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. 
Keyif alıyorum, keyifle atölyeme geliyorum, 
keyifle atölyemi açıp çalışmalarıma devam 
ediyorum. Dolayısıyla çok keyifli ve güzel za-
manım geçiyor. O nedenle kendimi iş yapıyor-
muş gibi hissetmiyorum." dedi. 

Gerçeklik boyutu önemli 

Ülke genelinde realist kara kalem portre ça-
lışması yapan ressam sayısının çok az oldu-
ğunu belirten Temiz, şu ifadeleri kullandı: 
"Ülkemizde karakalem yapan birçok meslek-
taşımız var ama bunu realizm boyutuna, ger-

çekçilik boyutuna taşımakta büyük sıkıntılar 
yaşanıyor. Bunun başlıca nedenini şöyle söy-
leyebilirim, realist çalışma yapmak için çok 
uzun zamanlar gerekiyor. Çok uzun süre üze-
rinde çalışılması lazım. Ve çok sayıda portre 
çalışması yaparak, kendi çalışma tarzının da 
realizme uygun olması gerekiyor. Bu yüzden 
ülkemizde maalesef realizm çalışan meslek-
taşımız çok az. Yok denecek kadar az diyebili-
rim. Benim de amacım zaten bu tarzı 
ülkemize duyurmak, tanıtmak, sevdirmek. Ka-
rakalem çalışması yapan, bu işe gönül veren 
kişilere yardımcı olmak." 

150 kursiyerim oldu 

Resim atölyesini açtıktan sonra 150 kişiye 
kara kalem portre ve mobilya görselleştirme 
kursu verdiğini ve kursların devam ettiğini 
söyleyen Temiz, "Bu tarz çok fazla görülen bi-
linen bir tarz olmadığı için bunu gördükle-
rinde, fark ettiklerinde, ilgisi olan kişiler 
hemen öğrenmek istiyor, portre tarzında. Aynı 
zamanda İnegöl’de olduğumuz için malum, 
İnegöl mobilyanın başkenti diyebiliriz, mo-

bilya görselleştirme kursu da veriyorum, mo-
bilya sektöründe olan kişiler için. Özellikle ta-
sarımcılar, Ar-Ge'cilere yönelik gerçekçi bir 
şekilde mobilya tasarımı nasıl çizilir, bunun 
kursunu da veriyorum." dedi. 

Yurt dışından talep var 

Yurt dışından 4 ayrı ülkeden 50 kişinin aile ve 
bireysel fotoğraflarını resimlediğini belirten 
Özcan Temiz, bazı taleplerin çalışmalarının ise 
sürdüğünü ifade ederek, "Yurt dışında yaşa-
yan gurbetçilerimiz sosyal medya hesapları-
mızdan bizlere ulaşıyor. Şimdiye kadar 
İsrail’den 2, Almanya’dan 20, Belçika’dan 13 
ve Hollanda’dan 15 kişi, bizlere sosyal medya 
üzerinden ulaşarak fotoğraflarını resme dök-
memizi istediler. Bazı kişilerin ailecek, bazı ki-
şilerin ise tek kişilik fotoğraflarını resme 
döktük. Bu çalışmalar hemen birden yaptığı-
mız çalışmalar değil. Tek kişilik resimler 15 
saat sürüyor. Aile resimleri ise çok çok daha 
uzun sürüyor. Resimde detay ne kadar ar-
tarsa aslında bizlerinde çalışması o kadar 
uzuyor." diye konuştu.

Fotoğrafları sanata dönüştüren adam
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hobi olarak başladığı gerçekçi kara kalem portre resimlerinin ilgi görmesi ile  

resim atölyesi açan Özcan Temiz, sadece yurt içinden değil, Avrupa'dan gelen talepleri de karşılıyor 

Çevrimiçi edebiyat

RTÜK'TEN yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ilan ettiği "Dünya Dili 

Türkçe" seferberliği konusunda çalışmalarını ar-
tırma kararlılığında olan Üst Kurulun, TDK ile 
iş birliği yaparak, ortak çalışma kararı aldığı be-
lirtildi. Buna göre, yayınlarda daha güzel Türkçe 
kullanımının hedeflendiği iş birliği kapsamında 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TDK Baş-
kanı Gürer Gülsevin, TDK'de gerçekleştirilen 
törenle ortak çalışma protokolü imzaladı. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen RTÜK Başkanı 
Şahin, yayınlarda Türkçe'nin doğru ve güzel 
kullanılmasını amaçladıklarını belirtti. "Dünya 
Dili Türkçe" seferberliğini yürekten destekledik-
lerini ve daha önce başlatılan radyo ve televiz-
yonlarda doğru, güzel ve anlaşılır Türkçe  
kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarını ka-
rarlılıkla sürdürdüklerini bildiren Şahin, iki ku-
rumun ortak hedefinin, milli bir seferberlik 
ruhuyla yabancı kavramların istilası karşısındaki 
Türkçeyi korumak, geliştirmek ve  
zenginleştirmek olduğunu ifade etti.

İmzalar Türkçe için atıldı



Adana Demirspor Başkanı 
Murat Sancak, 421 gün hak 
mahrumiyetinin bitme-
sinin ardından takımını 
desteklemek için protokol 
tribününde yerini aldı. TFF 
1’inci Lig ekiplerinden 
Adana Demirspor’da baş-
kan Murat Sancak, Ekim 
2019 ayında Adana’da 
oynanan Menemenspor 
maçında sahaya girdiği için 
421 gün hak mahrumiye-
ti aldı. Cezası sona eren 
başkan Sancak, TFF 1’inci 
Lig’in 28’inci haftasında 
Adana Demirspor - An-
kara Keçiörengücü maçını 
takip etmek için protokol 
tribününde yerini aldı. 

Ozan Tufan ön planda

Sakat ve cezalılar

Düdük Cüneyt Çakır’da

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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SÜPER Lig’in 32. hafta-
sında yarın Denizlispor’u 
ağırlayacak olan Fener-

bahçe, yeşil-siyahlılara ligde 
13 maçtır kaybetmiyor. Bu 
müsabakaların 9’undan galibi-
yetle ayrılan sarı-lacivertliler, 
4 maçta ise berabere kalmıştı. 
Fenerbahçe, Denizlispor’a 
karşı son mağlubiyetini Mart 
2005’te 2-0’lık skorla deplas-

manda aldı. Süper Lig’de evin-
de oynadığı son 4 maçı kazana-
mayan ve bu müsabakalarda 1 
beraberlik, 3 mağlubiyet alan 
Fenerbahçe, lig tarihinde saha-
sında tek sezonda en fazla beş 
maçlık galibiyet hasreti yaşadı. 
Sarı-lacivertliler, son olarak 
1990 yılının eylül ve ekim ayla-
rı arasında 5 karşılaşmadan 3 
puan çıkaramamıştı.

Bu sezon ligde 5 gol, 5 asistle 
10 gole doğrudan katkı sağ-
layan Ozan Tufan, 2019-2020 
sezonunda 6 gol ve 5 asistle 

oynamıştı. Bir süredir 11’den 
uzak olan Ozan’ın, Deniz-
lispor karşılaşmasında görev 
alması bekleniyor.

Fenerbahçe’de sakatlıkları 
bulunan Diego Perotti, Sadık 
Çiftpınar ve Mesut Özil yarın 
oynanacak olan Denizlispor 
mücadelesinde forma giyeme-
yecek. Sarı-lacivertlilerde Ca-
ner Erkin, İrfan Can Kahveci, 

Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, 
Marcel Tisserand ve Sinan 
Gümüş ise sarı kart görmeleri 
halinde ligin 33. haftasında 
Malatyaspor ile deplasmanda 
oynanacak olan maçta forma 
giyemeyecek.

Kadıköy’de saat 19.00’da baş-
layacak mücadelede hakem 
Cüneyt Çakır düdük çalacak. 
Çakır’ın yardımcılıklarını 

Bahattin Duran ve Tarık On-
gun yapacak. Karşılaşmanın 
dördüncü hakemi de Çağdaş 
Altay olacak.

SÜPER Lig’de dün 
Fatih Karagümrük ile 
0-0 berabere kalan 
Çaykur Rizespor’un 
kulüp başkanı Hasan 
Kartal, maçın hake-
mi Ümit Öztürk’ü 
verdiği kararlardan 
ötürü eleştirdi. Çaykur 
Rizespor’un kulüp 
başkanı Hasan Kartal, 
sahalarında Fatih 
Gümrük ile yaptıkları 
maçın ikinci dakikasın-
da rakibin eline çarpan 
topun hakemler 
tarafından değerlen-
dirilmemesi ve maçın 
hakemi Ümit Öztürk’ün VAR 
tarafından pozisyonu izlemeye 
çağrılmamasının yanlış oldu-
ğunu söyledi. Ümit Öztürk’ün 
yeşil-mavili futbolculara çok 
kolay kart çıkardığını, Sko-
da’nın faul bile olmayacağını 
düşündüğü pozisyonda ikinci 
sarı kartla oyundan atılmasını 
eleştiren Kartal, “Bu karar 
bizleri rahatsız etti. Karşılaş-
ma seyrediliyor. Gayet güzel 
başlayan ve giden bir maçı ha-
kem rezil etti, gitti. Federas-
yonun hakemler konusunda 
neye baktığını, hakemleri nasıl 
değerlendirdiğini, eleştirdiğini 
bilmiyoruz.” diye konuştu.

Rastgele atama var
Kartal, hakemlerin nasıl 

puanlandığının bilinmediğini, 
atamaların rastgele yapıldığını 
düşündüğünü belirterek, şöyle 
devam etti: “Kimi neye göre 
hangi maça veriyorlar? Bunlar 
hiçbir kulüp tarafından bilin-
miyor. Hakem atamaları açık 
değil, bu işlerin açık olması la-
zım. Puanlama sistemine göre 
bizim maçlara veya derbi diye 
adlandırılan maçlara verilmesi 
lazım. Bunları hiç bilmiyoruz. 
Birileri yazıyor ve maçlara 
gidiyor. Bana göre kurulları 
federasyon yönetecek. Başta 
MHK olmak üzere hepsinin 
hakkında kendileri karar 
verecek. Kulüplerin hepsinin 
kendisinin olduğunu kabul 
edecek ve hakemler atanacak. 
Adil olarak ceza, hak mahru-
miyeti verecek.”

İngiltere Premier Lig ekibi 
Liverpool forması giyen 
milli futbolcu Ozan Kabak, 

sezonu Şampiyonlar Ligi’ne 
katılabilecek sırada bitirmek 
istediklerini söyledi. Liverpo-
ol’un deplasmanda Arsenal’i 
3-0 yendiği maçı kulüp televiz-
yonunda değerlendiren milli 
stoper, “Bizim için bu galibiyet 
çok önemliydi. Bildiğiniz gibi 
çok puan kaybettik, bu yüzden 
ekstra bir motivasyonla sahaya 
çıktık. Çok iyi oynadık ve oyunu 
domine ederek kazandık.” dedi. 
Takımının galibiyet için büyük 
mücadele gösterdiğini vurgu-
layan Kabak, “İlk yarıdaki ikili 
mücadelelerde her şeyimizi 
ortaya koyduğumuzu düşünü-
yorum. İkinci yarıda ise golleri 
bulduk. 3-0 gerçekten çok iyi bir 
skor ve ayrıca son maçlarımız-
daki gol yememe serimizi sür-
dürdüğümüz için de mutluyum” 

ifadelerini kullandı. Chelsea’nin 
West Bromwich’e kaybetmesi 
ile bu galibiyetin daha anlamlı 
hale geldiğini belirten Ozan, 
şöyle devam etti: “Arsenal bü-
yük bir takım. Arsenal gibi bir 
takıma karşı aldığınız galibiyet 
tüm takımın öz güvenini de yük-
seltir. Şu anda zirvedeki dörtlü 
ile aramızda iki puan fark var. 
Bu yüzden de umarım tüm 
maçlarımızı kazanırız ve sezonu 
Şampiyonlar Ligi’nde bitirebili-
riz.” Savunmanın göbeğin-
deki partneri Nat-
haniel Phillips 
ile iyi bir uyum 
yakaladıklarını 
anlatan Ozan 
Kabak, “Birlikte oynadığımız 
peş peşe üç maç gol yemedik ve 
umarım bunu Madrid maçların-
da da sürdüreceğiz. Şampiyon-
lar Ligi bizim için çok önemli.” 
diye konuştu.

GEÇEN sezon 31. hafta sonun-
da 70 gol atan bordo-mavililer, 
bu sezon ise aynı dönemde 39 
gol kaydedebildi. Trabzonspor, 
bu sezon 1,25 gol ortalamasıyla 
maçlarını oynarken geçen se-
zon 2,25 gibi yüksek bir oranla 
daha başarılı grafik ortaya 
koymuştu. Karadeniz ekibi, 
teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde son 2 deplasman 
maçında Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ve Demir Grup 

Sivasspor karşısında sahadan 
0-0’lık sonuçla ayrıldı. Trab-
zonspor, ligde son 4 maçta 
2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 
mağlubiyet alarak zirve yarışın-
da geriye düştü. Son 4 maçta 
7 puan kaybeden Karadeniz 
ekibi, ligde 56 puanla 4. sırada 
yer alarak daha üst sıralara 
tırmanma şansını değerlendi-
remedi. Trabzonspor, son 4 
karşılaşmada rakip filelere 5 
gol gönderebildi.

FENERBAHCE
KENDiNDEN EMiN

İstanbul Yarı Maratonu’nda 
DÜNYA REKORU

Süper Lig’de bu akşam sahasında Denizlispor ile karşılaşacak olan 
Fenerbahçe, rakibiyle ligde oynadığı son 13 maçı kaybetmedi

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda 
birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 
1.04.01’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı

Liverpool’un deplasmanda Arsenal’i 3-0 yendiği maçı değerlendiren milli 
stoper, “Bildiğiniz gibi çok puan kaybettik, bu yüzden ekstra bir motivasyonla 
sahaya çıktık. Çok iyi oynadık ve oyunu domine ederek kazandık.” dedi

Ozan umutlu

Kartal: Böyle 
hakem olmaz!

Trabzonspor
gol atamıyor

TARIHI Yarımada’da gerçek-
leştirilen N Kolay İstanbul Yarı 
Maratonu’nu birinci bitiren Ruth 

Chepngetich, 2020’deki 1.04.31’lik dere-
cesiyle dünya rekorunun sahibi olan Eti-
yopyalı atlet Ababel Yeshaneh’i geride 
bıraktı. Erkeklerde dünya yarı maraton 
rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott 
Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. 
Yarışı, 59.32’lik dereceyle bitiren Ken-
die, aynı zamanda İstanbul Yarı Mara-
ton rekorunun yeni sahibi oldu.

TÜRKIYE Atletizm 
Federasyonu 2021 faaliyet 
programında yer alan Atle-
tizmi Geliştirme Projesi’nin 
ikinci kademe mücadele-
leri tamamlandı. Şırnak, 
Erzurum, Manisa, Çorum, 
Konya, Sakarya ve Yozgat 
olmak üzere 7 ilde gerçek-
leşen yarışlarda sporcular 
dereceye girmek için ter 
döktü. Koronavirüs tedbir-
leri alınarak düzenlenen 
yarışmalar sonucunda her 
ilde dereceye giren sporcu 
ve takımlara kupa ve ma-
dalyaları düzenlenen ödül 
töreni ile takdim edildi.

     İkinci
       kademe
tamamlandı

421 gün    
sonra

geri döndü



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

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

13 maçlk seri bitti 

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

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

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

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

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

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

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

İlk yar 1-0 

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

Net skor 

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

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

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

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

Önemli bir golcü 

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

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

Hatayspor açklamşt 

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

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

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

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

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

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

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

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

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

çnda 3. galibiyeti elde etti.

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

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

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

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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Galatasaray, Hatayspor deplasmanında farklı yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, eksik oyun-
cuların yokluğunda sergilenen etkisiz futbol, sarı-kırmızılıları kalan haftalar için umutsuz bir havaya bürüdü

Geriye düştüğü maçı çeviremiyor

Y ENI tip korona-
virüs nedeniyle 8 
Mart 2020’den bu 

yana oynanamayan Turkcell 
Kadınlar 1’inci Ligi’nde 16 
takımın, önceki sezon bulun-
dukları sıralamaya göre 4 ayrı 
grupta mücadele edecekleri 
açıklandı. Takımlar, 2021-
2022 sezonunda Türkiye’yi 
UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi’nde temsil etmek için 17 
Nisan’da Antalya’da düzenle-
necek şampiyonada kıyasıya 
mücadele edecek. Şampiyo-
nada Adana’yı temsil edecek 
olan Adana İdmanyurduspor 

futbolcuları da kampa girdi. 
Karataş Belediye Başkanı 
Necip Topuz’un daveti üzerine 
Karataş İlçe Stadyumu’nda 
antrenman yapan kadın fut-
bolcuları, Galatasaray’ın eski 
futbolcusu ve eski yardımcı 
antrenörü Hasan Şaş ziyaret 
etti. Futbolcu ve teknik heyete 
başarı dileklerinde bulunan 
Şaş, kadın futbolculara taktik 
çalışma da yaptırıp, yetenek-
lerini de sergiledi. Adana 
İdmanyurdusporlu futbolcular, 
Hasan Şaş’la birlikte antren-
man yapmanın mutluğunu da 
yaşadı. Antrenmanın ardından 

sahanın ortasında şampi-
yonluk yemini eden Adana 
İdmanyurdusporlu kadınlar, 
şampiyonada Hasan Şaş’ı 
takımın başında görmek iste-
diklerini söyledi. Şaş ise uygun 
koşulların oluşması durumun-
da bu isteğin gerçekleşebilece-
ğini belirtti. Futbolcular, bunu 
bir söz olarak kabul ettiklerini 
söyleyince Şaş, “Yarım söz ol-
sun bu. Yüzde 60 diyelim” di-
yerek cevap verdi. Adana 
İdmanyurdusporlu futbolcu-
lar, antrenmanı ziyaret eden 
Hasan Şaş ile Başkan Topuz’a 
çiçek ve forma hediye etti.

TÜRKIYE Judo 
Federasyonundan 
yapılan açıklamaya 

göre, Uluslararası Judo Fe-
derasyonu (IJF) tarafından 
Antalya Spor Salonu’nda 
düzenlenen turnuvanın 
üçüncü gününde, erkekler 
90 kiloda Mihael Zgank 
bronz madalya mücade-
lesinde İsrailli rakibi Li 
Kochman’a yenildi ve 
sıkletinde beşinci oldu. Son 
gün karşılaşmalarında Türk 
judocular Mert Şişmanlar, 
Sümeyra Aykaç, Ömer Ke-
mal Aydın, Furkan Güner 
ikinci tur, Recep Çimen, 
Cemal Erdoğan, Nasır-

fur Sayan, Münir Ertuğ, 
Ahmet Çuhadar ve Kübra-
nur Esir ilk tur maçlarında 
rakiplerine yenildi. Tokyo 
Yaz Olimpiyat Oyunları’na 
puan ve kota kazandıran 
organizasyonun ikinci 
gününde erkekler 81 kiloda 
Vedat Albayrak altın, aynı 
gün erkekler 73 kiloda 
Bayram Kandemir gümüş, 
ilk gün Gülkader Şentürk 
kadınlar 48 kiloda bronz 
madalya elde etti. İtalya 
ve Japonya ikişer altın ve 
gümüş madalya ile ilk iki 
sırada yer aldı. Kanada bir 
altın, bir gümüş ve iki bronz 
ile üçüncülüğü elde etti.

UMUTSUZLUĞUN 
en büyük nedeni 
de maçtan sonra 

Levent Şahin’in de dile 
getirdiği gibi sahada müca-
dele etmeyen futbolcuların 
Galatasaray’a yakışmayan 
oyun sergilemesi oldu. 5 
hafta öncesine kadar Süper 
Lig’in lideri olan, üst üste 
kazandığı 8 maçla şam-
piyonluk yolunda avantaj 
elde eden, ezeli rakibi 
Fenerbahçe’yi deplasman-
da yenen Galatasaray’ın 
yaşadığı düşüş tartışma 
yarattı. Teknik direktör 
Fatih Terim’in, takımda 
Ankaragücü mağlubiyetiyle 
başlayan düşüşün önüne 
geçemediği görüldü. Son 
2 haftada takımı Florya’da 
çalıştıran, milli futbolcula-
rın yokluğu nedeniyle her 
zamankinden daha çok il-
gilenip antrenman metotla-
rını belirleyen Terim, oyun-
cularla birebir ilgilense de 
motivasyonu sağlayamadı. 

Tecrübeli teknik adamın, 
geride kalan haftaların 
bazılarında Taylan’ı birçok 
maçta yedek bırakma-
sı, Mostofa Mohamed 
formdayken Falcao’nun ilk 
11’e girmesiyle çift forvete 
dönmesi ve Mısırlı forvetin 
etkinliğinin azalması dikkat 
çeken önemli detaylar. 
Mohamed’in, son haftalar-
da gol yollarında suskun 
kalması da dikkatlerden 
kaçmadı. Terim’in ayrıca; 
Onyekuru, Saracchi ve Ge-
dson Fernandes’i formsuz 
olmalarına rağmen ısrarla 
oynatması tartışılan diğer 
nokta. Marcao ve Luyin-
dama’nın yokluğunda asıl 
mevkisi stoper olan Ozor-
nwafor’un Hatay karşısın-
da yedek kalması, yerine 
Gedson Fernandes’in bu 
mevkide görevlendirilmesi 
de eleştiri oklarını Terim’e 
yöneltti. Gedson daha 
sonra arta sahaya geçerek 
daha verimli oldu.

Son 5 maçta 11 puan 
kaybeden Galatasaray’ın 
etkisiz futbolunun yanı sıra 
oyuncuların şampiyonluk 
yarışındaki konsantrasyon 
kaybı, yaşanan düşüşteki 
diğer önemli etkenlerden 
biri. Sarı-kırmızılı takım 
bu sezon ilk golü yiyip 
geriye düştüğü maçlarda 
öne geçememenin sıkın-
tısını çok hissetti. Gala-
tasaray, yenik duruma 
düştüğü Kasımpaşa, Fatih 
Karagümrük, Konyaspor, 
Beşiktaş, Ankaragücü, Si-
vasspor, Çaykur Rizespor 
ve Hatayspor mücadele-

lerini kazanamadı. Son 
haftalarda savunmadaki 
bireysel hataların ön plana 
çıktığı sarı-kırmızılılar, 
Süper Lig’in en az gol 
yiyen takımı olma unva-
nını da kaybetti. Galata-
saray, Muslera’nın sakat 
olduğu dönemde Fatih ve 
Okan’ın kaleyi koruduğu 
süreçte topu ağlarında en 
az gören takım konumun-
daydı. Muslera’nın formda 
dönüşüyle de az gol yiyen 
görüntüsünü sürdüren 
Galatasaray, son 5 haftada 
11 gol yiyince bu özelliğini 
kaybetti.

GALATASARAY

DAĞILDI

Milli halterci Melisa Güneş, Avrupa 
Halter Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 2 
bronz madalya kazandı. Rusya’nın baş-
kenti Moskova’da düzenlenen şampi-
yonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda 
mücadele eden Melisa Güneş podyu-
ma çıktı. Milli sporcu, koparmada 68 
kiloluk derecesiyle gümüş madalya 
elde etti. Melisa Güneş, silkmede 83, 
toplamda ise 151 kiloluk dereceleriyle 
2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haf-
tasında Red Bull Arena’da Leipzig’e 
konuk oldu. Bavyera ekibi 38. dakika-
da Leon Goretz-
ka’nın attığı golle 
ilk yarıyı 1-0 önde 
tamamladı. İkinci 
yarıda iki takım da 
gol bulamayınca 
Bayern Münih 
karşılaşmadan 
1-0 galip ayrıldı. 
Böylelikle puanını 
64’e çıkaran lider 
Bayern Münih 
şampiyonluk 
yolunda önemli 
bir galibiyet aldı. 
Leipzig ise liderin 
7 puan gerisinde 
57 puanla ikinci 
sırada yer alıyor.

Melisa
gururlandırdı

Bayern 
tek şeker

Judoda dördüncülük

KADINLAR
78 KILO:

1- Shori Hamada (Japonya)
2- Beata Pacut (Polonya)
3- Antonina Shmeleva (Rusya)
3- Vanessa Chala (Ekvator)

+78 KILO:
1- Raz Hershko (Israil)
2- Shiyan Xu (Çin)
3- V.Mballa Atangana (Kamerun)
3- Nihel Cheikh Rouhou (Tunus)

ERKEKLER
90 KILO:

1- Marcus Nyman (Isveç)
2- Krisztian Toth (Macaristan)
3- Li Kochman (Israil)
3- David Klammert (Çekya)

100 KILO:
1- Zelym Kotsoiev (Azerbaycan)
2- Aaron Wolf (Japonya)
3- Arman Adamian (Rusya)
3- Grigori Minaskin (Estonya)

+100 KILO:
1- Tamerlan Bashaev (Rusya)
2- Hisayoshi Harasawa (Japonya)
3- Stephan Hegyi (Avusturya)
3- Lukas Krpalek (Çekya)

Türkiye Judo Milli 
Takımı, Antalya 
Grand Slam’ı birer 
altın, gümüş ve bronz 
madalyayla 4’üncü 
sırada tamamladı

Dün 
yapılan karşılaşma-
larda sıkletlerinde 

dereceye giren 
sporcular şöyle:

Hasan Şaş teknik direktör olabilir
Adana İdmanyurdusporlu futbolcular takımın başında Hasan Şaş’ı görmek istediklerini söylerken, Hasan Şaş ise uygun 
koşulların oluşması durumunda takımın başına geçeceğini belirterek, “Yarım söz olsun bu. Yüzde 60 diyelim” dedi

LIGIN 29. haftasında Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor’u 3-1’lik skorla geçen 
Göztepe, MKE Ankaragücü’ne 3-0, 

Demir Grup Sivasspor’a 5-3 yenildikten sonra 
dün Hes Kablo Kayserispor’la 1-1 berabere 
kaldı. Ligde 3 haftadır kazanamayan sarı-kır-
mızılı ekip, 32. haftayı 40 puanla tamamladı. 
Ara transfer döneminde Göztepe’ye dönen 
Adis Jahovic, 10. maçında bu sezon ilk golünü 
attı. Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda 
TFF 1. Lig’de Göztepe’de başlayan Makedon 
golcü, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig’e yük-
selme başarısı gösterdikten sonra 2017-2018 
sezonunda Göztepe ile Süper Lig’de 18 maçta 
14 gol kaydetmişti. Jahovic, sarı-kırmızılı ekip-
te Süper Lig’de forma giyen yabancı oyuncular 
içinde en golcü isim konumunda bulunuyor. 
Göztepe, 33. hafta mücadelesinde 6 Nisan Salı 
günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Göz Göz kazanamıyor



F atih Belediyesi bünyesinde resto-
rasyon uzmanı mimar, şehir plan-
cısı, sanat tarihçisi ve arkeologtan 

oluşturulan çalışma ekibi sokak sokak ge-
zerek, ilçedeki kültürel mirasın envante-
rini çıkarıyor.        10 binin üzerindeki tescilli 
kültür varlığı ile İstanbul'un tescilli eserle-
rinin üçte birini bünyesinde barındıran, 
bu özelliğiyle yerli ve yabancı turistler ta-
rafından Türkiye'de en çok ziyaret edilen 
yerlerin başında gelen Fatih'te "Fatih'in 
Kültürel Miras Envanteri" projesi yürütü-
lüyor. Külliyeler, camiler, saraylar ve sar-
nıçların yanı sıra ziyaretçilerin 
dolaşmaktan keyif aldığı yerler arasında 
geleneksel konut mimarisine sahip sokak 
ve mahallelerin de bulunduğu ilçedeki bu 
eşsiz hazineye sahip çıkmak ve gelecek 
nesillere aktarabilmek amacıyla Fatih Be-
lediyesi bünyesinde oluşturulan ekip 
kasım ayından bugüne envanter çalışma-
larını sürdürüyor. Kültür varlıklarına veya 
komşuluğunda bulunan parsellere ilişkin 
yapılması planlanan proje ve uygulama-
lar öncesinde kültür varlıklarının mevcut 
durumlarının tespit edilmesi, gerekli 
sanat tarihi araştırmalarının yapılması ve 
ayrıntılı etütlere dayandırılarak değerlen-
dirilmesi gerektiği bakış açısıyla yürütü-
len bu çalışma ile birlikte Fatih'te daha 
önce onarım izni talep eden, projelendiri-
len veya projelendirilmeyi bekleyen, ona-
rımı yapılan veya onarılmayı bekleyen 
yapılar, metruk durumda olup tehlike arz 
eden yapılar ve hatta işlev verilerek şehir 
hayatına dahil edilebilecek yapılar kolay-
lıkla sorgulanabilir olacak. Restorasyon 
uzmanı mimar, şehir plancısı, sanat ta-
rihçisi, arkeologtan oluşan çalışma ekibi 
saha-tespit çalışmalarını yürütürken ya-
pıların güncel durumlarını fotoğraflıyor 
ve daha sonra gerekli araştırmaları yapı-
yor. Tüm bu çalışmalar hazırlanan yazı-
lım ile GIS sistemine aktarılıyor. 

En kapsamlı envanter çalışması 

Daha önce farklı kurumlarca İstanbul'un 
kültür varlıklarına yönelik yapılan bazı 
envanter çalışmaları daha çok eserin tes-
pitine yönelik gerçekleştirilirken, denet-
leme, proje ve uygulamaya dair gerekli 
bilgilerin bir kısmı eksik kalmıştı. Bu ça-

lışmalardaki diğer bir olumsuz yön ise 
sürekli güncelleme sistemine sahip olma-
maları sebebiyle zamanla veriler doğrulu-
ğunu kaybediyordu. Bu sebeple Fatih'te 
yapılması planlanan birçok iş ve işlemde 
başvurulmak üzere her türdeki kültür 
varlığı için aynı standartta hazırlanan 
kesin ve ulaşılabilir bir envanter sistemi-
nin hazırlanması, anında GIS bağlantılı 
bir veri tabanına aktarılması konusunda 
çalışmalara devam ediliyor. Bu çalışma 
kapsamında Fatih'teki kültür varlıklarına 
yönelik farklı birim veya kurumlar tara-
fından daha önce yapılmış olan envanter 
çalışmaları, yazılı-görsel, bilgi-belgeler ve 
haritalar ile birlikte ilgili kurumlardan 
talep edildi. Temin edilen envanterlerde 
bulunan tescilli veya tescile önerilecek ni-
telikte olan eserlere ilişkin dokümanlar 
kontrol edilerek, eksik veya güncelliğini 
yitiren bilgiler belirlendi. Yapılan tasnif-
leme ile her bir yapı için tescil, grup, 
proje onay kararları gibi yaklaşık 
28 kalem bilgi güncellenerek, basit bakım 
onarım izinleri, statik raporları gibi 
25 kalem yeni bilgi kayıt altına alınıyor. 

Eski Eminönü bölgesi 

Birinci etap çalışması olarak Fatih'te bu-
lunan ve büyük bir çoğunluğu vatandaş-

lara ait olan ahşap veya kagir sivil mi-
marlık örneği yapıların mevcut durumla-
rının tespit edilmesine başlandı. Birinci 
faz olarak kasım-aralık ayları içerisinde 
eski Eminönü bölgesinde bulunan 32 
mahalledeki, toplam 2 bin 632 adet tes-
cilli sivil mimari yapının güncel durum-
ları tespit edilerek fotoğraflandı.  
Yapılan bu çalışma ile yapıların güncel 
envanter bilgilerinin oluşturulmasının 
yanı sıra farklı sebeplerden dolayı tahri-
bata uğramış veya terk edilmiş tescilli 
metruk sivil mimarlık yapılarının çevreleri 
ile birlikte güvenlik önlemlerinin alınması 
sağlanıyor.  
Ayrıca bu çalışma kapsamında; sağlamlı-
ğını yitiren ve her an yok olma tehlikesi 
altında bulunan acil durumdaki tescilli 
metruk yapılar belirlenerek,Fatih Beledi-
yesince hızlı bir şekilde 3 boyutlu tarama-
ları yapılarak rölöveleri hazırlatılıyor ve 
Koruma Kurulu onayına sunuluyor. Bu 
çalışmanın ikinci fazı olarak gelecek ay-
larda Unkapanı'ndan Edirnekapı'ya 
kadar olan mahallerdeki 3 bin 826 adet 
tescilli yapının daha tespitlerinin yapı-
mına devam edilecek. Bu çalışmanın en 
önemli amaçlarından biri beklenen İstan-
bul depreminden öncesinde tüm tescilli 
sivil mimari yapıların ve çevresinin her 

türlü güvenliğini sağlamak ve eserleri ko-
rumak. Fatih'te acil olarak belgelemeye 
ihtiyacı bulunan 155 sivil mimarlık yapı-
sının rölöve çalışmalarına başlandı. Şu 
ana kadar 53 adetinin rölöveleri Koruma 
Kurulundan onaylatıldı. 

Gezi rotası oluşturulacak 

İstanbul'da yer alan 34 bin 715 adet kül-
tür varlığının yüzde 30'u Fatih'te bulunu-
yor. İlçedeki kültür varlıklarının yüzde 
54'ünü sivil mimarlık örneği yapılar, 
yüzde 10'unun büyük çoğunluğu Tarihi 
Kapalıçarşı ve Eminönü Hanlar Bölge-
si'nde bulunan ticaret yapıları, yüzde 
7.7'sini su yapıları, yüzde 6.3'ünü dini 
yapılar oluşturuyor.  
Kalan yüzde 21,5'lik kısımda ise kentsel 
öğe, karma işlevli yapılar, savunma ya-
pısı, dini alan, eğitim yapıları, sağlık ya-
pıları, ulaşım yapıları, yönetim yapıları 
yer alıyor. Güncellenen envanter çalış-
ması neticesinde belirlenen alt başlıklar, 
yeni kültür rotalarının da oluşmasına 
imkan sağlayacak.  
Her gün binlerce insanın farkında olma-
dan önünden geçtiği, üzerinde "Mimar 
Kitabesi" bulunan yapıların yer aldığı 
yeni bir rota ve benzerlerinin oluşturul-
ması, program çerçevesinde yer alıyor.

Diyetisyeniyle  
yürüyüş yaptı

HABERTÜRK'TEN Onur Aydın'ın haberine 
göre; Demet Şener, "Spor yapıp sağlıklı besle-
niyoruz. Bu dönemde sağlık ve sporumuza çok 
daha dikkat etmemiz lazım.  
Vitaminlerimizi eksik etmiyoruz. Elimizde  
gördüğünüz çilek, elma ve bal. Bunları içiyo-
ruz, her gün çeşit çeşit yapıyor diyetisyenim" 
açıklamasında bulundu. 43 yaşındaki eski 
manken, "Detoks değil, bağışıklık sistemi için 
ve yoğun zamanlarda sebze ve meyve çok tü-
ketemediğim anlarda vitaminimi alıyorum” 
şeklinde konuştu.  Eski eşi İbrahim Kutluay'ın 
korona testinin pozitif çıktığı hatırlatılması 
üzerine, "Çocuklarınız test oldu mu?" soru-
suna Şener, "Hastalıktan bir 10 gün öncesine 
kadar görüşmemişlerdi,o yüzden sorun  
olmadı" diye konuştu.

Aklına düşenler 
artık sizinle! 

ŞAİR Abdurrahim Karakoç'un aynı adlı şiiri-
nin bestelenmesiyle hazırlanan eser, dijital 
platformlar üzerinden dinleyicilerin beğeni-
sine sunuldu. Sağındık, Karakoç'un edebiya-
tın mihenk taşlarından biri olduğuna işaret 
ederek, yazdığı her şiirin kendisi için vazgeçil-
mez olduğunu söyledi. Usta sanatçı, Abdur-
rahim Karakoç'u rahmetle anarak, "Bazı 
şiirler vardır, okursunuz ve paylaşmak istersi-
niz. Bu şiiri anlamlı kılan ise bir sayfalık şi-
irde 1071'den 1920'ye kadar ki 9 asırlık 
tarihimizi kesitler halinde bir bütün olarak 
görebilmemiz. Bunu ancak bir şair yapabilir 
ve şiirde geçen isimler, Malazgirt, Alpaslan, 
Ertuğrul, Gazi Osman ve Fatih Sultan Meh-
met. Üç kıta, Cezayir, Evladı Fatihan. Abdur-
rahim Karakoç'un şiirlerinde geçen isimleri 
merak etse bir insan, çok şey öğrenir." dedi. 

Güzel bir iş yaptık 

Sağındık, yakın zamanda çıkaracağı albü-
mün ismini de "Aklıma Düşenler" adıyla ya-
yınlayacağını belirterek, şunları kaydetti: 
"Albümün kayıtlarını bitirip, eserler ortaya 
çıktıktan sonra takdir ve beğeniyle izlediğim 
'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki görüntülerden de 
etkilenerek 'acaba bir klip yapabilir miyiz?' 
sorusunu dizinin yapımcısı Tekden Film sa-
hibi Kemal Tekden ağabeye sordum. Kendi-
siyle çok eskiye dayanan bir hukukumuz 
vardı. Birlikte dizinin proje tasarım, senaryo 
ve yapımcısı Mehmet Bozdağ Bey'le bir gö-
rüşme yaptık. Mehmet Bozdağ Bey de eski 
bir dinleyicimmiş. Detayları atlıyorum, 'Klibi 
sana yapmayacağız da kime yapacağız!' 
dedi. Çok mutlu olmuştum, anlatamam. 
Beni sete götürdüklerinde inanamadım. 
Atlar, Alpler, kameralar, ışıklar, dron çekimi, 
her ekipte telsizli onlarca kişi, bunları taşı-
mak için tırlar, karavanlar. Sanki bir film seti. 
Donup kaldığımı hatırlıyorum. Bir de iç 
çekim kısımları oldu." 

300 kişilik ekip çalıştı 

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin platosunda yakla-
şık 300 kişilik bir ekiple çekilen klibin yönet-
men koltuğunda ise Hakan Şahin'in 
oturduğunu aktaran Hasan Sağındık,  
"Eseri dinlemiş ve senaryosunu da yazmıştı. 
Klibin mantığı ise günümüzden bir sanatçı-
nın, tarihin içinden geçerek şahitlik etmesi 
üzerine kuruluydu. Ben onları görecektim 
ama onlar beni görmeyeceklerdi." 
ifadelerini sözlerine ekledi.

FATIH’IN RONTGENI 
CEKILIYOR
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Fatih Belediyesince yürütülen 
envanter çalışmasının birinci 
fazında eski Eminönü  
bölgesinde 32 mahalledeki 
toplam 2 bin 632 adet tescilli 
sivil mimari yapının güncel  
durumları tespit edildi

FATİH Belediye Başkanı Ergün Turan, 
projeye ilişkin,yaptığı değerlendir-
mede, Türkiye'nin kültürel mirasının 
yüzde 10'unun Fatih ilçesi sınırlarında 
yer aldığını, 10 binin üzerindeki kültü-
rel miras eserinin yüzde 55'ini sivil mi-
mari unsurların oluşturduğunu 
söyledi. En sonuncusu 5 yıl önce yapı-
lan kültürel envanter çalışmalarının 
geçmişte de yürütüldüğünü dile geti-
ren Turan, "Farklı meslek gruplarından 
arkadaşlarımız Fatih'in bütün sokakla-
rını tek tek gezerek, kültürel mirasa 
konu olan eserleri tek tek fotoğraflıyor. 
Dosyalarda ayrı incelemeler yapılıyor. 
Olası İstanbul depremine bu eserlerin 

bir kısmı tabii ki dayanamayacak. Bu 
eserlerin kaybolmaması için bu envan-
terler dosyalanıyor. Bu eserlerin gele-
ceğe aktarılması için çok önemli bir 
çalışma. Bunun yanı sıra metruk hal-
deki eserlerin rölövelerinin alınması 
gerekiyor. Bu daha önce yoğun bi-
çimde yapılmış bir çalışma değil. 155 
binada projelendirme çalışmalarını ya-
pıyoruz. Yıkılma tehlikesi bulunan 53 
binanın projesini kurullardan onaylat-
tık. Bir kaç ay içinde kaybolacak olan 
155 binanın tamamının rölövelerini 
onaylatmış olacağız. Bu da envanter 
çalışması için önemli bir çıktı olacak." 
diye konuştu.

Büyük bir harita ortaya çıkacak 

Sivil mimari ile çalışacağız

Demet Şener, önceki gün Bebek'te 
diyetisyeniyle yürüyüş yaparken  

görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda  
su içtiği bardaktan kürdan yutan eski 

manken, bağırsağının delindiğini söyledi

İstanbul'da yer alan 34 bin 
715 adet kültür varlığının 
yüzde 30'u Fatih'te 
 bulunuyor. İlçedeki kültür 
varlıklarının yüzde 54'ünü 
sivil mimarlık örneği yapı-
lar, yüzde 10'unun büyük 
çoğunluğu Tarihi Kapalı-
çarşı ve Eminönü Hanlar 
Bölgesi'nde bulunan ticaret 
yapıları, yüzde 7.7'sini  
su yapıları, yüzde 6.3'ünü 
dini yapılar oluşturuyor. 
Kalan yüzde 21,5'lik  
kısımda ise kentsel öğe, 
karma işlevli yapılar,  
savunma yapısı, dini alan, 
eğitim yapıları, sağlık  
yapıları, ulaşım yapıları, 
yönetim yapıları yer alıyor. 

ÇALIŞMANIN eski Eminönü bölgesi ve 
Fatih olmak üzere iki alanda yürütül-
düğünü ifade eden Turan, eski Emi-
nönü bölgesindeki 2 bin 632 sivil 
mimari eserin tamamının tarandığını, 
şimdi Fatih bölgesinde çalışmaların 
yürütüldüğünü belirtti. Turan, envan-
ter çalışması kapsamında ilk etapta 
sivil mimari unsurların ele alındığını, 
ayrıca çeşmeler, hazire, türbelerle ilgili 
de envanter çalışmalarının yürütülece-
ğini aktararak, "2020 ve 2021 yılında, 
tarih kayıt alınarak büyük bir kültürel 
mirasın haritası çıkarılmış olacak. Bu 

çalışma 10 binin üzerinde eseri kapsı-
yor. Tüm envanter tamamlanıncaya 
kadar çalışma devam edecek. Bu en-
vanterden çıkarmak istediğimiz şey şu; 
her bir envanterin sonucunda yeni 
yaklaşımlar ortaya koyuyoruz. Üze-
rinde mimarının tabelalarının olduğu 
binalar var. Yeni bir kültür rotası oluş-
turacağız. Mesela İspanya'ya gittiği-
nizde Gaudi rotası var. 10 tane bina 
ama herkes o rotayı gezmek duru-
munda hissediyor. Biz de farklı mi-
marların oluşturduğu, sivil mimaride 
bir rota da çalışıyoruz." dedi. 

Turan, eski Eminönü 
bölgesindeki 2 bin 632 
sivil mimari eserin  
tamamının tarandığını, 
şimdi Fatih bölgesinde 
çalışmaların  
yürütüldüğünü belirtti. 

Yusuf Yüzlüler, Ağla Karanfil, Beni  
Yaşarken Anla, Adamlar, Zindan Şehirler 
ve Bitsin Seninle'nin de aralarında olduğu 

çok sayıda albüme imza atan sanatçı 
Hasan Sağındık, 20 yıl sonra “Aklıma Dü-
şenler” eserini, müzikseverlerle buluşturdu 


