
DENEME EKİMİ YAPILDI

Sandıktan çıkamayacağından emin olan
muhalefet iki strateji peşine düşmüş görülüyor:
Sahte kahramanlar üreterek halkın nabzını
yoklamak ve sahte haber koleksiyoncuların-
dan medet ummak. İşte tipik bir örnek daha:

Fatih Sultan Mehmed’in türbe-
sinde eli arkada gezdiği için
soruşturma açıldı! Sahte haber
koleksiyonuna bir tane daha
ekleme gayretine girdiler.

Metin Külünk köşe yazısı sayfa 9’da

İLK ADIMI MHP ATTI
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100 maddelik 
yeni çalışma
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İstanbul’da bir 
talan yaşanıyor

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları yeniden
düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su

seviyesi son bir haftada yüzde 1.15 azalarak, yüzde 79.94
olarak ölçüldü. İstanbul'un en fazla dolululuğa ulaşan barajı
yüzde 96.88 doluluk oranı ile Darlık Barajı oldu. I SAYFA 8

ç
SUYUmUZ AZALIYOR!
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Avcılar’da, Ercan
Akkaş (43), imam
nikahıyla yaşadığı

Seda Kurt'u (41) 
öldürünce 3 yaşın-

daki H.S. ortada
kaldı. H.S.’nin, 

cinayetten sonra
ortadan kaybolan

biyolojik babası
Ercan Akkaş’tı ama
nüfus kaydı, anne-
sinin ilk eşi Özcan

Kurt’un üzerineydi.
O da 18 yıldır 

kayıptı. Bedia Akar,
torununun vasiliğini
almak için başlattığı

hukuk mücadele-
sini 1 buçuk yıl
sonra kazandı

Parti genel merkezinde dü-
zenlediği basın toplantısında

konuşan MHP lideri Devlet Bah-
çeli, partisi tarafından üzerinde ça-
lışılan 100 maddelik anayasa
taslağının hazır olduğunu duyurdu.
Yeni anayasa taslağında mevcut
anayasanın ilk 5 maddesinin ko-
runduğunu ifade
eden Bahçeli, baş-
kanlık sisteminde
de bir takım deği-
şiklikler önerildi-
ğini dile getirdi.
Buna göre başka-
nın yanı sıra iki
başkan yardımcısı
da seçilecek. 
I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli

ANAYASA TASLAĞINA ELEŞTİRİ

Zaten kararı 
saray veriyor

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, MHP'nin 100

maddelik Anayasa metniyle ilgili,
"Anayasa Mahkemesini kaldıracak
galiba. Belki Yargıtay’ı da kaldırır.
Zaten kararı Saray veriyor" yoru-
munu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ne diyor
Sayın Bahçeli, 'Tek
kişilik hükümet
yönetimini tahkim
etmemiz lazım.'
Daha ne kadar
tahkim edeceksi-
niz. İstediğinizi ya-
pabiliyorsunuz"
değerlendirme-
sinde bulundu. 
I SAYFA 7
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Kemal Kılıçdaroğlu

BAHÇELİ’YE YANIT VERDİ

Yapılacak ilk 
seçimde gidiyorlar

MHP lideri Bahçeli'nin yeni
anayasa açıklaması sırasında

muhalefeti kast ederek sarf ettiği
"Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak
ne bugün ne de tarihte mümkün ol-
muştur. Artık uzlaşmak yeni bir
anayasa hazırlamak milli vecibedir"
sözlerine CHP'li
Özgür Özel'den
yanıt geldi. Özel
"Hepimizi terörist
ilan eden biri bunu
tek sebepten yazı-
yor. Mevcut ana-
yasaya göre
yapılacak ilk se-
çimde gidiyorlar"
diye konuştu.
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Özgür Özel

mİNİK KIZ
SONUNDA
KURTULDU

“İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Kutlama
Programı” kapsamında, Fatih Camii bahçesinde

bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma töre-
nine katılan Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyareti sırasında
ellerini arkasında bağlamış şekilde yürürken çekilmiş gö-
rüntüsü hakkında soruşturma başlatıldığı iddiası büyük
tartışma yarattı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Niyet
okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazır-
lığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" tepkisini gösterdi. 

ç CHP kanadından üst üste tepkiler gelirken İçiş-
leri Bakanlığı ve Başsavcılık da tartışmaya dahil

oldu. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında herhangi
bir soruşturma açılmadığını belirterek, savcılığın talebi
ile ön inceleme başlatıldığını duyurdu.Bakanlık Sözcüsü
İsmail Çataklı, şikayet konularının arasında İmamoğ-
lu'nun HDP'li başkanlarını ziyaret etmesinin de yer 
aldığını bildirdi. Başsavcılık ise İmamoğlu hakkında  
yürütülen bir soruşturma olmadığını açıkladı. I SAYFA 5
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IMAMOGLU’NA ON INCELEME!IMAMOGLU’NA ON INCELEME!IMAMOGLU’NA ON INCELEME!IMAMOGLU’NA ON INCELEME!IMAMOGLU’NA ON INCELEME!IMAMOGLU’NA ON INCELEME!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, bir ziyareti
esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialarıyla ilgili ön inceleme başlatıldığı öğrenildi

NİYET OKUmA ODAKLI, İZANDAN YOKSUN HERHANGİ bİR SORUŞTURmA AÇILmADI

Koleksiyoncular
devreye girdi...

Türk tohum firmaları tarafın-
dan üretilen 8 çeşit ayçiçeği

tohumunun deneme ekimleri Silivri
Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araş-
tırma Merkezinde yapıldı. Ekim
programında konuşan Başkan Yıl-
maz, "İstanbul’un yanı başındaki il-
çelerde bulunan orman, hazine ve
tarım arazilerinde bir talan yaşanı-
yor. Silivri Belediyesi olarak; kim
olursa olsun tarım, hazine ve
orman arazisine yapılan binalara
izin vermiyoruz" dedi. I SAYFA 4
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ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Demir çubuklar 
araca saplandı!

Çekmeköy'de kamyonetin
üzerinde bulunan demir çu-

buklar, önünde giden otomobile
girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi
kazayı yara almadan atlattı. Yaşa-
nan kazayı anlatan otomobilin sü-
rücüsü Furkan K., "Taşdelen'den
gelirken burada bir araç çıkacaktı.

O araca yol ver-
mek için durdum.
Arkamdan da
demir yüklü araba
hızla geldiği için
duramadı. Ani
fren yapınca de-
mirler otomobilin
üzerine düştü"
dedi. I SAYFA 9
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ALT YAPI YENİLENİYOR

Kimsenin ayağına
çamur değmeyecek

Beylikdüzü Belediyesi koro-
navirüs tedbirleri kapsamında

gerçekleşen tam kapanma süre-
cinde ilçe genelinde devam eden 
asfalt yenileme çalışmalarına hız
verdi. İBB işbirliği ile süren çalışma-
ları yerinde inceleyen Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, "Alt
yapı sağlıklı olursa üstüne yapaca-

ğınız şeylerde 
kalıcı olur. Biz in-
sanlarımızın ayağı
kış aylarında ça-
mura değmeyecek
demiştik, şimdide
bu prensiple 
çalışmalarımıza
devam ediyoruz"
diye konuştu. 
I SAYFA 4
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Mehmet Murat Çalık

IKI BABALI 
PROBLEM!

İmam nikahlı eşi tarafın-
dan öldürülen Seda

Kurt'un şu an 21 yaşındaki oğlu-
nun babası olan Özcan Kurt, 18
yıl önce ortadan kayboldu. Kurt
da Ercan Akkaş ile dini nikahlı
yaşamaya başladı. Çiftin bu bera-
berlikten bir kız çocuğu oldu.
H.S. adı verilen kız çocuğu, Seda
Kurt'un kayıp resmi nikahlı eşinin
nüfusuna kaydedildi. Ancak

Ercan Akkaş, 3 Kasım 2019 tari-
hinde Seda Kurt'u bıçaklayarak
öldürüp, kaçtı. Şu an 3 yaşında
olan küçük kıza anneanne Bedia
Akar sahip çıktı. Akar, torununa
vasi tayin edilmek için dava açtı.
Akar, davada, kızını öldüren, to-
rununun biyolojik babası Ercan
Akkaş'ın yakalanamadığını,
Özcan Kurt’un ise 18 yıldır 
kayıp olduğunu bildirdi. 

ç Mahkeme, Özcan Kurt'un
nüfus kayıtlarında sağ gö-

rünmesi nedeniyle velayetin ba-
bada olduğuna dair karar
vererek, anneannenin talebini
reddetti. Velayeti kayıp babada
olması nedeniyle sağlık hizmetle-
rinden yararlanamayan, resmi iş-
lemleri yaptırılamayan torunu
için mücadelesinden vazgeçme-
yen anneanne bir televizyon

programı aracılığıyla kayıp
Özcan Kurt’un yakınlarına ulaştı.
Ailenin oğulları hakkında geçen
yıl gaiplik kararı aldığını öğre-
nince de Küçükçekmece 2’nci
Sulh Hukuk Mahkemesi’nde
2'nci kez dava açtı. Mahkeme de
küçük kızın veasyet altına alın-
masına karar vererek, 18 yaşına
gelene kadar anneanne Akar’ı
vasi tayin etti. I SAYFA 9
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mAHKEmE 18 YAŞINA GELENE KADAR VASİ TAYİN ETTİbİYOLOJİK bAbA KAÇAK, DİĞER bAbA İSE KAYIP

Karara çok sevindiğini bildiren Badia Akar, "Torunu-
mun kimlikteki babası sağ göründüğü için onun adına
hiçbir işlem yapılamıyordu. Sonunda babanın ailesine
ulaştık, gaipliğini çıkardık. 1 buçuk  yılın sonunda
H.S.’nin vasiliğini aldım. Bu bizim için bir zaferdir" dedi.

bU bİZİm İÇİN bİR ZAFERDİR

KUSLARA 
HAPISHANE! 
Silivri sahilinde, kuşların yuva yaptığı falezler, heyelanı önlemek
amacıyla, İBB tarafından çelik ağlarla kaplandı. Çelik ağlara
takılan kuşlar birer birer ölmeye başladı. Silivri Çevre Derneği
Başkanı Ali Korsan, "Kuşlara hapishane yaptılar" dedi

Silivri İskele Meydanı Boş-
nak Bahçe'deki falezlere, İBB

tarafından 900 metre uzunluğunda
yapılan çelik ağlar tartılma yarattı.
Her yıl nisan-mayıs aylarında gelen
kerkenez, güvercin,
saksağan ve kargala-
rın göç yolu üzerine
yapılan tel örgüler,
kuşların takılıp öldü.
Silivri Çevre Derneği
Başkanı Ali Korsan,
daha önce birçok kez

dilekçe yazdığını, en son İBB Beyaz
Masa'dan sorunu karşılamayan 
bir cevap aldığını söyledi. Korsan,
"Kuşlara kuş hapishanesi yaptık biz
burada" dedi. İBB'den yapılan açık-

lamada ise Korsan'ın
talebi üzerine ağlarda
belirli delikler açıldığı
belirtilerek, gerekmesi
halinde delik sayısının
ve çapının artırılabile-
ceği ifade edildi. 
I SAYFA 8
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İbb: GEREKİRSE YENİ DELİK AÇARIZ

Kültür ve sanat 
merkezi oluyor

Tam kapanmada 1 ton mama

Hamoğlu Holding'in işlet-
tiği Kız Kulesi'nin mülkiyeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
geçti. Ulaşımın Salacak ve Orta-
köy'den sandallarla yapıldığı kule,
kısa sürecek restorasyon çalışması-
nın ardından yeniden düzenlene-
rek kültür ve sanat merkezi haline
getirilecek. Işıklandırmaların yapı-
lacağı kulede, konser verilebilmesi
için düzenleme yapılacak. Çalış-
maların önümüzdeki günlerde
başlaması planlanıyor.

ç

Maltepe Belediyesi, tam kapanma ve
Ramazan Bayramı süresi boyunca so-

kaktaki can dostlara 1 ton mama dağıtacak.
Damga Gazetesi sahibi Mehmet Mert ve
Damga gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ile Mal-
tepe sahilinde veteriner ekibini ziyaret eden Be-
lediye Başkanı Ali Kılıç, "Can dostlarımızı da
asla yalnız bırakmıyoruz" dedi. I SAYFA 8
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TELLERE 
TAKILIP

ÖLÜYORLAR

Ekrem 
İmamoğlu



BAHAR aylarında artan çiçek tozlarının
(polenlerin) etkisiyle alerjik bünyesi olan ki-
şilerde burunda tıkanma ve sulanma, ciltte

döküntü ve kaşınmalar başlıyor. Bazı kişilerde bu be-
lirtilerle birlikte ayrıca gözlerde kaşınma, sulanma,
kırmızılık gibi şikayetler baş gösteriyor. Bu belirtilerin
bahar alerjisinden kaynaklandığını söyleyen Acıba-
dem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak “Bahar aler-
jisinin tanısı tipik yakınmalar ve öykü ile konabilir:
Hastalar bahar aylarının gelmesi ile birlikte gözlerinin
yanmaya ve sulanmaya başladığını belirtirler. Göz-
lerde ışığa hassasiyet de görülür. Ancak olmazsa
olmaz diyebileceğimiz bulgu 'kaşıntı' dır. Kaşınma
yoksa alerjiden söz etmek doğru olmaz.” diyor.

En sık kimlerde görülüyor?

Bahar alerjisinin herkeste görülebileceğini, ailede
alerji (atopi) öyküsü bulunan kişilerde ise yatkınlığın
daha fazla olduğunu söyleyen Altıparmak “Ciltte
alerji (atopik dermatit), alerjiye bağlı burun akıntısı
(alerjik rinit) veya astım öyküsü olan kişilerde daha
sık görüldüğü bilinmektedir. Bu kişilerde mevcut has-
talıklarıyla eş zamanlı olarak da gözde alerjik bulgu-
lar gözlenebilir. Bahar alerjileri hemen her yaşta
görülebilmekle birlikte 5 ile 20 yaş arası en sık görül-
düğü yaşlardır. 5 yaş altı çocuklarda nadir görülür,
kaşınma yakınması yoksa tanıya şüpheyle yaklaşmak
gerekir. 11-13 yaşlarında görülme sıklığı pik yapar.
Yine bu yaşlarda klinik olarak da alerji en ağır seyrini
gösterir. İlerleyen yaşla birlikte alerji bulguları hafifle-
meye başlar. Hastalar alerjiyi hisseder ama şikayetle-
rinin eskisi kadar şiddetli olmadığını ifade eder” dedi.

3 YIL önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde mey-
dana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini
kaybeden Mısra Öz’den sevindiren haber

geldi… Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şi-
nasi Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavi gören
Mısra Öz sağlığına kavuşarak bu sabah taburcu
edildi. Covid-19’a yakalanan ve solunum sıkıntısı ne-
deniyle 11 Nisan 2021 tarihinde Acıbadem Dr. Şinasi
Can (Kadıköy) Hastanesi’nde tedavisine başlanan

Mısra Öz, artan şikayetleri üzerine 17
Nisan 2021’de yoğun bakım servisine
kaldırılmıştı. Sağlığındaki olumlu geliş-
meler üzerine 25 Nisan 2021 tarihinde
normal hasta odasına alınan Mısra
Öz’ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun
Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu
şu bilgileri verdi: “Hastamız Mısra Öz'
ün hastanemizdeki tedavisi sonlanmış
olup, sağlığına kavuşmuş olarak 3 Mayıs
2021 tarihinde (bugün) taburcu edilmiş-
tir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz”
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ODEM ICECEKLERINE
DAIR 7 BILINMEYEN! Bahar alerjisi

gözlere vurur

Mısra Öz
taburcu oldu

Toplumumuzda ödem çaylarıyla ilgili doğru bilinen yanlışların sağlığa zarar verdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı
Nur Ecem Baydı Ozman, ödem içecekleri hakkında doğru bilinen 7 yanlışı sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Y aza sayılı günler kala; gerek pan-
demi sürecinde gerekse kışın alı-
nan kilolar yine can sıkıcı olmaya

başladı. Bu nedenle pek çok kişi hızlı kilo
vermenin arayışına girerken, ilk başvurulan
yöntemler arasında ödem çayları da yer alı-
yor. Ancak dikkat! Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur
Ecem Baydı Ozman “Ödem çayları veya
ödem içecekleri genel olarak farklı bitki,
sebze veya meyve türleri karıştırılarak hazır-
lanıyor ancak bu karışımlar kişide tam bir
kilo kaybı sağlamazken, ödem atmaya des-
tek olabilse de zaman zaman faydadan çok
tehlike saçabiliyor. Özellikle riskli grupta
bulunan kişilerin ödem söktürücü karışım-
ları kullanırken çok daha fazla dikkatli ol-
ması gerekir.” diyor. Toplumumuzda ödem
çaylarıyla ilgili doğru bilinen yanlışların
sağlığa zarar verdiğini vurgulayan Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı
Ozman, ödem içecekleri hakkında doğru
bilinen 7 yanlışı sıraladı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu. 

Ödem içecekleri zayıflatır:
YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ödem içecekleri zayıflatmaz.
Zayıflamak her ne kadar tartıda azalma ile
ölçülse de aslında burada hedeflenen yağ
kaybı olmalıdır. Oysa zayıflama sürecine
girerken ilk hedeflenen ödem atmak oluyor.
Ödem içecekleri dokularda fazla biriken
suyun atılmasına yardımcı olur ancak
beden değişimi sağlayan asıl olarak yağ
kaybı olduğundan kilo verme sürecinde
ödem kaybından çok yağ kaybına odaklan-
malısınız. Yağ kaybı da ne yazık ki bitkisel
çözümlerle değil, dengeli bir beslenme
planı ve düzenli egzersiz ile mümkün olabi-
liyor.

Ödem içeceklerini herkes 
tüketebilir: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ödem içecekleri herkes için
tüketilebilir değildir. Kalp hastaları, yüksek
tansiyon hastalığı olanlar, diyabet veya re-
aktif hipoglisemisi olan kişiler, gebe ve em-
zikli kişiler bu içecekler konusunda özellikle
dikkatli olmalı. Örneğin ginseng bitkisini
bilinçsizce kullanmak kan şekerinin düşme-
sine veya tansiyonunuzun yükselmesine
neden olabilir. Bu anlamda bitkiler bilinç-
sizce fazla miktarlarda kullanılmamalıdır.
Özellikle riskli grupta bulunan kişilerin
ödem söktürücü karışımları kullanırken çok
daha fazla dikkatli olması gerekir. Yine bazı
karışımlar sürekli veya yüksek miktarlarda
kullanıldığında hamilelerde düşük yapma
riski veya emziren annelerde süt ile bebeğe
geçerek istenmeyen yan etkilerin oluşu-
muna neden olabilmektedir. 

Tansiyonu etkilemez: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Tansiyon hastaları özellikle
dikkatli olmalı. Sıklıkla ödem atma ama-
cıyla kullanılan mısır püskülü, kiraz sapı
gibi diüretik yani idrar söktürücü bitki veya
bitki karışımları hali hazırda ilaç kullanan
bazı hipertansiyon hastalarında olumsuz
sonuçlara yol açabilir. Çünkü bazı hiper-
tansiyon ilaçlarının da diüretik yani vücut-
tan su attırma etkisi mevcuttur ve bu
kişilerde su tüketimi de yetersiz ise ödem
amaçlı alınan bitki karışımları bu hastalar
için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Sağlıklı bir öğün alternatifi:
YANLIŞ!

DOĞRUSU: Kişiler zaman zaman detoks,
kilo verme veya  ödem atma amacıyla çe-

şitli bitki, meyve karışımları hazırlayarak
bunları bir öğün niyetine tüketebilmektedir.
Sağlıklı kişiler için zaman zaman bu şekilde
sıvı öğünler planlanması sorun yaratmasa
da, hem sürdürülebilirliği zordur hem de
bu şekilde sıvı beslenme uzun vadede yeme
davranışını olumsuz etkileyebilir. Çünkü
sıvı beslenmede çiğneme faktörü ortadan
kalktığından tatmin duygusu azalır ve ay-
rıca sıvı besinler mideyi hızlı terkettiği için
çabuk acıkma, kan şekeri regülasyonu sağ-
lama problemleri ortaya çıkabilir ve kişi
bunun akabinde daha hızlı bir şekilde daha
fazla kilolar alabilir. 

İlaç kullanımını etkilemez: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Bitki veya bitki karışımları
kullanarak ödeme yardımcı çaylar veya
içecekler hazırlarken çok dikkatli olmak
gerekmektedir. Çünkü bu bitkiler fazla
miktarda veya sıklıkla kullanıldıklarında
bazı ilaçlarla etkileşime girebilirler. Örne-
ğin; ödem atıcı olarak ya da ödem içe-
cekleri yapım aşamasında sıklıkla
kullanılan yeşil çay, warfarin grubu yani
bir tür kan sulandırıcı ilaç kullanan has-
talarda bu ilaçlarla etkileşime girerek bu
ilaçların etkinliğini azaltabilmektedir.

Doğal olduklarından böbreklere
zarar vermez: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ödem içecekleri veya
ödem çayları böbreklere ciddi zarar vere-
bilir. Ödem sökmenin en iyi yolu yeterli
su içmektir. Suyun yeterli içilmesi vücutta
fazla suyun tutulmasını engeller. Ödem
söktürücü içecekleri tüketirken su tüketi-
miniz yetersiz kalırsa böbreğin kanlan-
masında azalma meydana getirerek akut
böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu
anlamda ödem atmanın en iyi yolu tuz
kısıtlaması ve yeterli sıvı tüketimidir. Ay-
rıca okzalattan zengin olan ıspanak,
pazı, maydonoz, salatalık, çilek gibi be-
sinlerin ödem atıcı karışımlarda sıklıkla
ve fazla miktarlarda kullanılması da böb-
rek taşı oluşumuna yol açabilir. 

Su içemediğim için sıvı ihtiyacımı
karşılıyorum: YANLIŞ!

DOĞRUSU: Ödem içecekleri suyun ye-
rini tutmaz. Çok fazla kişi su içme alış-
kanlığı olmamasından şikayet etmekte ve
hazırladığı bitkisel sıvı karışımları saye-
sinde su almayı hedeflemekte. Ancak ne
yazık ki bu bitkisel karışımlar diüretik et-
kisi ile vücuttan su atımını arttırarak sizi
susuz bırakabilir. Vücuda yeteri kadar su
sağlamanın da ödem atmanın da en iyi
yolu günlük yeteri kadar yani 2-2.5 litre
katkısız sade su tüketmektir. 

Nefes alamama, öksürük krizleri,
şiddetli ağrı, koku ve tat kaybı ve
yüksek ateş başta olmak üzere bir-

çok belirtiyle kendini gösterebilen, tedavisi ki-
şiden kişiye değişebilmekle birlikte bazen
haftalarca hatta aylarca sürebilen Covid-19
enfeksiyonunu geçirip iyileştikten sonra da
ne yazık ki iş bitmiyor! Acıbadem Maslak
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Murat Köse “Bir yıldır yaşadıklarımız bize
gösterdi ki; Covid-19 enfeksiyonunun akci-
ğer dışında neredeyse tutmadığı organ ve sis-
tem yok. Bu yüzden hastalık sonrasında da
devam eden çok çeşitli kalıcı semptomları
olan ve sayıları giderek artan hastalarla kar-
şılaşıyoruz. Bu nedenle Covid sonrası bazı
önlemleri mutlaka almak gerekiyor” diyor.
Bir yıl önce ülkemizde görülmesiyle birlikte
topyekun seferberliğe yol açan, günlük
yaşam alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren
yüzyılın salgın hastalığı Covid-19 enfeksi-
yonu bugün hala en büyük endişe kaynağı
olmaya devam ediyor. Maske, mesafe ve hij-
yenin yanı sıra Covid-19 aşısı yüzyılın salgın
hastalığından korunmada bir umut olsa da,
tüm bu önlemlere rağmen hastalık kapıyı ça-
labiliyor! Üstelik Covid-19 geçirip iyileşmek
de sorunu bitirmiyor; hastalığın yol açtığı
tahribat iyileştikten sonra da fiziksel ve psi-
kolojik olarak etkisini yoğun şekilde farklı bi-
çimlerde gösterebiliyor. Acıbadem Maslak
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.

Murat Köse “Son bir yıldır yaşananlar
Covid-19 enfeksiyonunu geçirmekle sorunun
bitmediğini, iyileştikten günler, haftalar hatta
aylar sonra da çok çeşitli sıkıntılar yaşanabil-
diğini ortaya koyuyor” derken, o hastalıkları
şöyle sıralıyor; 

Covid-19 bu hastalıklara 
yol açabiliyor!

Santral sinir sistemini etkileyerek: Baş dön-
mesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, kas ağrısı,
tat ve koku kaybı ve felç gibi semptomlar.
Gastrointestinal sistemi etkileyerek: Bulantı,
kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, ishal, mide
kanaması, karaciğer hasarına bağlı akut he-
patit.Hematolojik ve kalp tutulumu yaparak:
Kanın beyaz hücrelerinde düşüklük, ritim
bozukluğu, kalp kasında iltihap, bacak da-
marlarında pıhtılaşma, akciğer damarlarında
pıhtı, kalp krizi gibi çeşitli klinik tablolar.Üri-
ner sistemi etkileyerek: İdrarda kan ve pro-
tein kaçağı, böbrekte hasar ve elektrolit
bozukluğu.Endokrin sistemde özellikle pan-
kreası etkileyerek: Kan şekeri yüksekliği ve
şeker komasına kadar gidebilecek insülin sal-
gılanmasını baskılayabilir.Göz ve deri tutulu-
muyla beraber konjoktivit ve döküntülere
neden olur.

6 ay sonra en sık görülen şikayetler!

Covid-19 sonrası sürecin, hastalık öncesi
risk faktörlerine ve hastalığın ciddiyetine

bağlı olarak değiştiğini vurgulayan Doç. Dr.
Murat Köse “Covid-19 hastalarının üçte bi-
rinden fazlası birden fazla kalıcı semptom
yaşar. Hastaların kontrollerinin 6. Ayında
bile her 5 hastanın biri hala inatçı ve karakte-
ristik semptomlardan muzdaripti” derken,
bu inatçı belirtileri psikolojik ve nörolojik
olarak ikiye ayırarak şöyle anlatıyor:  Fiziksel
şikayetler: Halsizlik, nefes darlığı, göğüste
huzursuzluk ve öksürüktür. 6 aydan daha
uzun süre hastalar bu şikayetler ile hekime
başvurabilirler ve genelde yapılan testler so-
nucunda altta bir neden bulunamaz. Daha
az gördüğümüz fiziksel semptomlar; eklem
ağrısı, baş ağrısı, gözyaşı kuruluğu, iştahsız-
lık, baş dönmesi, kafada sersemlik hissi, kas
ağrısı, uyku bozukluğu, saç dökülmesi, ter-
leme ve ishaldir. Özellikle bu şikayetler has-
tanın yaşam kalitesini bozduğundan
semptomlara yönelik ilaç verilerek tedavisi-
nin düzenlenmesi önemli. Psikolojik ve Nö-
rolojik şikayetler ise; post-travmatik stres
bozukluğu, anksiyete, depresyon, konsant-
rasyon bozukluğu ve hafıza güçlüğü hastala-
rın Covid-19 sonrası yaşadığı yaşam
konforunu, iş hayatını, aile hayatını ciddi et-
kileyen antidepresan kullanımının hatırı sayı-
lır seviyede olduğu bir durum oluşturur.

Önlem almanız gerek

Fazla kilolardan kurtulun: Sağlıklı bir vücut
için ideal kiloda olmak şüphesiz çok

önemli. Ancak özellikle Covid-19 enfeksi-
yonu geçirenler için çok daha kritik rol oy-
nuyor. Fazla kilo; yüksek tansiyondan
diyabete, damarlarda yağ birikiminden in-
meye dek birçok hastalığa yol açabilirken,
Covid-19 enfeksiyonunun vücutta yarattığı
tahribat da eklendiğinde risk artıyor. Dü-
zenli egzersiz yapın: Hareketsizlik sağlığı-
mızın en büyük düşmanlarından biri ve
Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yıpranan
vücudumuzun özellikle haftada üç gün
tempolu en az 45 dakika yürüyüş ile yeni-
den toparlaması mümkün. Aksine hareket-
siz yaşama devam edildiğinde tahribat
artıyor.  Sağlıklı diyete özen gösterin: Covid
sonrasında da güçlü bağışıklık; hem hastalı-
ğın tekrarlanma ihtimalini engelliyor hem

de enfeksiyonun vücutta yol açtığı yıkımın
onarılması için çok büyük önem taşıyor. Bu
nedenle özellikle ağır ve yağlı yiyeceklerden,
kızartmalardan, şarküteri ürünlerinden,
aşırı tuzdan uzak durmalı ve mevsim sebze-
lerine soframızda mutlaka yer vermeli, 
haftada iki gün balık tüketmeyi ihmal etme-
meliyiz. İlaçlarınızı aksatmayın: Özellikle
diyabet, tansiyon, astım, KOAH gibi kronik
hastalığınız varsa ilaçlarınızı mutlaka za-
manında ve yeterli dozunda almaya özen
gösterin. Rutin kontrolleri ihmal etmeyin:
Covid-19 geçirenlerin mutlaka hekimlerinin
önerdiği belirli aralıklarla düzenli rutin
muayeneye gitmeleri, pandemi sürecinde
hastaneye gitme korkusu nedeniyle şikayet-
lerini ertelememeleri çok önemli. 

Covid sonrası bu kuralları atlamayın

ZEYNEP VURAL

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Köse, Covid sonrası ortaya çıkabilen hastalıkları anlattı, iyileştikten haftalar hatta
aylar sonra bile dikkat edilmesi gereken, ihmale gelmez önlemleri sıraladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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arnavutköy'de motosiklet,
sürücüsünün park ettiği yerden
yola çıkardığı otomobile çarptı.

Motosiklet sürücüsünün hafif sıyrıklarla at-
lattığı kaza anları güvenlik kameralarına
yansıdı. Kaza, 29 Nisan Perşembe günü Ar-

navutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi.
Caddede seyir halindeki motosikletli sü-
rücü, park ettiği yerden yola çıkmaya çalı-
şan bir otomobili son anda fark etti.
Otomobile çarpmamak için manevra
yapan motosiklet sürücüsü, otomobil ile

orta refüj arasına girdi. Direksiyon hakimi-
yetini kaybeden motosikletli sürücü daha
sonra motosikletiyle birlikte yola savruldu.
Şans eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan
sürücünün o anları bir iş yerinin güvenlik
kameralarına yansıdı. DHA

Olay, 22 Nisan Perşembe 21.30
sıralarında Kayaşehir'de bulunan
bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kapısını açık gördükleri
apartmana giren 2 şüpheli, dairelerin önün-
deki bisikletleri çaldı. Sabah uyandıklarında
bisikletlerinin çalındığını gören vatandaşlar,
durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını in-
celedi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphe-
lilerden birinin P.D. olduğunu tespit etti.
Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve
Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis
ekipleri, kimlik tespitinin ardından şüpheliyi
yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan fi-
ziki takip sonucunda P.D., yakalanarak göz-
altına alındı. Emniyetteki işlemleri
tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliye-
si'ne sevk edildi. P.D., çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olaya
karışan diğer şüphelinin yakalanması için
çalışma sürerken, hırsızlık anları kameraya
yansıdı. DHA

İ stihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul
Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri dün gece İstan-

bul'da FETÖ terör örgütüne yönelik ortak
operasyon düzenledi. Ümraniye'deki ope-
rasyonda örgütün Afrika yapılanmasını
başlatan ve örgüt içerisinde sözde kahra-
man ilan edilen İbrahim Tatar gaybubet
evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda
4 cep telefonu, 5 SD kart, flash bellek, çok
sayıda yazılı ve dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan İbrahim Tatar'ın Orga-
nize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'nde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu bir savaştır demiş

Emniyetten konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İs-
tihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan
tespitler doğrultusunda, FETÖ/PDY Terör
Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre-
sine yönelik olarak yapılan çalışmalarda
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koor-
dinesinde; FETÖ/PDY terör örgütü men-
supları tarafından kullanılan "BYLOCK"
isimli şifreli mesajlaşma  programı kullanı-
cısı olan, örgütün finans kaynaklarından
olan Bank Asya da hesap kaydı olan ve ör-
güte müzahir şirketlerde uzun yıllar çalı-
şan, OHAL kapsamında çıkarılan 675
Sayılı KHK  ile Milli Eğitim Bakanlığında
öğretmen olarak görevliyken meslekten
ihraç edilen, Erzurum 1. Sulh Ceza Hâ-
kimliğince "Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma" suçundan ARANIYOR kaydı bulu-
nan ve 2016 yılından bu yana firari du-
rumda bulunan; 2005-2013 yılları arasında
FETÖ/PDY terör örgütünün "Demokratik
Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı" gör-
evini yürüten, örgütün Kongo ülkesinde
yapılanma sürecini başlatan ve Kongo ül-
kesinde örgüte müzahir Şafak Okullarını
kuran ve Genel Müdürlüğünü yapan, ör-
gütteki çalışmalarından dolayı örgüt içeri-

sinde kahraman ilan edilen, bu sayede
örgüt lideri Fetullah GÜLEN ile doğrudan
irtibatlı olan, örgütsel talimatları bizzat Fe-
tullah GÜLEN'den alan, Erzurum ilinde
"İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler
Sorumlusu" olarak faaliyet yürüten, sonra-
sında "İstanbul'da İl İmamlığı" görevini yü-
rüten, örgüt mensuplarınca verilen
ifadelerde, 17/25 Aralık süreci sonrasında
düzenlediği sohbetlerde terör örgütünün
takındığı siyasi tavır doğrultusunda "Bu bir
savaştır, herkes bu savaşta safını belirleye-
cek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey

mübahtır" şeklinde söylemde bulunarak
HDP'ye oy verilmesini istediği şeklinde adı
geçen firari İbrahim TATAR isimli şahsın
Ümraniye ilçesinde bulunan ve örgüt içeri-
sinde "Güvenli Ev" anlamına gelen "GAY-
BUBET" evinde saklandığı tespit edilmiş,
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koor-
dinesinde İbrahim TATAR yapılan operas-
yonda yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Firari İbrahim TATAR isimli şahsın yaka-
landığı Gaybubet evinde yapılan arama-
larda; 4 adet cep telefonu, 5 adet SD kart, 1

adet flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital
materyal ele geçirilmiştir. Şüpheli İbrahim
TATAR isimli şahsın tahkikat işlemleri Or-
ganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü-
ğü'nde devam etmektedir." denildi. DHA

Motosiklet otomobile çarptı

esenyurt'ta husumetli Afganlı-
lar arasında çıkan yumruklu kav-
gada bir genç, sırtından bıçaklanıp

2 metre yüksekliğindeki kaldırımdan atıldı.
Dehşet dolu anlar, güvenlik kamerasına yan-
sıdı. İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi üze-
rinde 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan
olay şöyle meydana geldi; Husumetl 2 grup
arasında çıkan tartışma kısa sürede yum-
ruklu kavgaya dönüştü. Tamamı Afganistan
uyruklu olan gruptaki bir genç, sırtından bı-
çaklanıp, yaklaşık 2 metre yükseklikteki kal-
dırımdan atıldı. Kavgaya karışanlar
kaçarken, çevredekiler, polisi aradı. İhbar
üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekip-
leri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek
altına aldı. Tek tek tespit edilen 11 şüpheli,
adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Afganistan uyruklu 11 şüphelinin, ülkeye
kaçak yollardan giriş yaptığı öğrenildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk
edilen 11 şüpheliden 6’sı çıkartıldıkları mah-
kemece tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise
sınır dışı kararı verildi.

Ev sahibini
boğup öldürdü!

Fatih'te evine gittiği kişinin
ellerini bağlayıp boğarak öl-
düren 19 yaşındaki şüpheli

emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli,
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ay-
rıca, şüphelinin teslim olmadan önce
annesinin yanına giderek helallik iste-
diği öğrenildi. Olay, 28 Nisan Çar-
şamba günü Molla Gürani Mahallesi,
Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üze-
rinde bulunan bir evde meydana geldi.
İddiaya göre, Ercan M.(19), evinin ya-
kınlarında bulunan bir parkta Ahmet
Özkul(45) ile tanıştı. Bir süre sohbet
eden ikili, sonrasında birlikte alkol al-
maya karar verdi. Bunun üzerine
Özkul, Ercan M.'yi evine davet etti.
Evde bir süre alkol alan Ercan M. ve
Özkul, bilinmeyen bir nedenle tartış-
maya başladı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesi üzerine şüpheli  Ercan M.,
Özkul'u boğarak öldürdü. Öldürdük-
ten sonra Özkul'un ellerini tişört ile
bağlayan şüpheli, hemen ardından ka-
pıyı kilitleyerek evden uzaklaştı. Ailesi-
nin Esenyurt'ta bulunan evine giden
Ercan M., annesine “Hakkını helal et,
ben kötü bir şey yaptım" dediği öne
sürüldü. Şüpheli, dakikalar sonra-
sında en yakın polis merkezine gidip
“Üç saat önce birini boğarak öldür-
düm. Kavga sonucu oldu, evin anah-
tarı yanımda" diyerek suçunu itiraf etti.
43 suçtan kaydı olduğu öğrenilen
Ercan M. gözaltına alındı. DHA

Bisiklet hırsızları
yakayı ele verdi

Afgan kavgası!

OLAY, dün akşam saatlerinde Ta-
şocağı Caddesi üzerinde yaşandı.
İddiaya göre, Esenler Kadın ve

Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen
bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada
hastane önünde bulunan diğer taksiciler,
'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tar-
tışmaya başladı. Çıkan sözlü tartışma yerini
kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların he-
defi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasın-
dan vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok
sayıda polis ekibi sevk edildi. Esenler Asayiş
Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5
taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak
üzere polis merkezine götürdü. Yaşanan
kavga anları cep telefonu kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin et-
rafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü,
yere düşün kişiye tekmelerin atıldığı, kavga
eden kalabalık grubu vatandaşların ayır-
maya çalıştığı görüldü. DHA

FETÖ/ PDY terör 
örgütünün sözde Afrika 

yapılanması kurucusu
İbrahim Tatar önceki

gece düzenlenen ope-
rasyonla Ümraniye'de

gaybubet evinde yaka-
landı. İbrahim Tatar'ın

yakalandığı operasyon
kameralara yansıdı

FETO’CU ISME
GECE BASKINI 

OPERASYON
KAMERADA
Öte yandan Ümraniye'deki gaybubet
evine yapılan operasyon ve İbrahim
Tatar'ın gözaltına alındığı anlar ka-
meralara yansıdı. Görüntülerde İbra-
him Tatar yere yatırılarak gözaltına
alınıyor. Görüntülerin devamında
evde yapılan aramalar yer alıyor. 

Esenler'de taksiciler ara-
sında 'müşteri alma' kavgası
çıktı. 5 taksici gözaltına alı-
nırken, kavga anı cep tele-
fonu kamerasına yansıdı

Taksiciler
birbirine
girdi

Başakşehir'de apartmanlardan bisiklet
çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık anları kameraya yansıdı

Kartal'da iki şüpheli
tarafından kısa süre

arayla toplamda 150
bin lira değerindeki

lüks motosikletlerinin
çalındığını belirten

mahalle sakinleri ya-
şanan hırsızlık olayla-

rının artması sonrası
adeta isyan etti

Olay geçtiğimiz gün
Kartal Cevizli Mahal-
lesi'nde gece saat

03.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, gece ilerleyen saat-
lerde bir motosiklet üzerinde so-
kağa giriş yapan kasklı iki şahıs,
lüks motosikletin bulunduğu
alana doğru hareket etti. Apart-
man bahçesinde park halinde
olan motosikletin direksiyon kili-
dini kıran şüpheliler, yaklaşık 80
bin lira değerindeki motosikleti
sürüyerek hızla olay yerinden
uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları

güvenlik kamerasına yansırken,
mahalle sakinleri ise son 1 ay içe-
risinde 20 motosikletin çalındı-
ğını belirterek yaşanan duruma
tepki gösterdi. Motosikleti çalı-
nan mağdurlardan Adem E.,
“Motosiklet hırsızları önce gelip
kilidi patlatıyor. Sonrasında olay
yerinden ayrılıp yaklaşık 10 da-
kika sonra geldiklerinde ise mo-
tosikleti çalarak uzaklaşıyor.
Buralarda 1 ay içerisinde 20 mo-
tosiklet çalındı. Yakın çevremizde
meydana gelen hırsızlık olayları
sonrası güvenlik kameralarına

baktığımızda da hırsızların aynı
kişiler olduğu anlaşılıyor” dedi.
Diğer bir hırsızlık mağduru
Yusuf Güler ise, “Gece ilerleyen
saatlerde evimin bahçesine giren
iki kişi önce motosikletin direksi-
yon kilidini kırıyor sonra iterek
götürüyorlar. Bu olayı iki kişi
gerçekleştiriyor. Buralarda on-
larca motosiklet bu şekilde 
çalınıyor. Bunların bir çete 
olduğunu düşünüyorum” dedi.

150 bin liralık soygun



S ilivri Belediyesi yerli ve milli tohum-
larla tarımsal üretimi desteklemeye
devam ediyor. Silivri Belediyesi ve

Trakya Tohumcular Derneği iş birliği ile,
Türk tohum firmaları tarafından üretilen 8
çeşit ayçiçeği tohumunun deneme ekimi Si-
livri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdür-
lüğü arazisinde gerçekleştirildi. Ar-Ge
çalışmaları kapsamında yapılan deneme
ekimi, Trakya bölgesinde yerli ayçiçeği üre-
timi için önemli bir yer tutuyor. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti
Silivri” vizyonu kapsamında yapılan çalış-
mayla; Türkiye’nin enerji ve petrolden son-
raki en büyük ithalat kalemi olan ayçiçeğinin
yerli kaynaklarla üretilmesi ve ülkenin cari
açığına yaptığı olumsuz etkinin azaltılması
hedefleniyor.

Kartellerden kurtuluruz

Deneme ekimi öncesinde açıklamalarda bu-
lunan Başkan Yılmaz, “Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğümüz; Türkiye’ye örnek olabilecek
Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı önemli bir
merkez. Bugün burada, belki de ülkemizin
yerli ayçiçek üretimindeki kurtuluşunun filiz-
lerini atıyoruz. Türkiye’nin cari açığı içeri-
sinde büyük bir yer kaplayan ayçiçek yağı
ihracatını azaltmak için; yerli ve milli tohum-
larımızla ayçiçeği deneme ekimi gerçekleştiri-
yoruz. Bu çalışmayla; yabancı şirketlerin
başka ülkelere 5 dolara, Türkiye’ye ise 10 do-
ların üstünde bir maliyetle sattığı tohum kar-
tellerine bağımlı kalmayıp, yerli ve milli
tohumlarımızla ürün yetiştirmeyi hedefliyo-
ruz. Ülkemiz için tarımsal üretim faaliyetleri-
nin öneminin farkındayız ve önümüzdeki
yüzyılda bu önemin ne denli artacağını ön-
görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Miras değil emanet

Konuşmasında tarım arazilerinin önemine
değinen Başkan Yılmaz, "Bizler Silivri’yi
hem İstanbul’un batı kapısı hem de Trak-
ya’nın bir parçası olarak görüyoruz. İlçemiz
tarımsal üretimde Türkiye’nin en önemli
ambarlarından biri ve biz bunun bilincinde-
yiz. İstanbul’un yanı başındaki ilçelerde bu-
lunan orman, hazine ve tarım arazilerinde
bir talan yaşanıyor. Tarımsal imarı olan ve
tarımsal üretim dışında hiçbir şeyin yapıla-

mayacağı yerlere; hobi bahçesi, yazlık ev,
bağ evi adı altında kaçak yapılar inşa edili-
yor. Silivri Belediyesi olarak; kim olursa
olsun tarım, hazine ve orman arazisine yapı-
lan binalara izin vermiyoruz. Biz tarım de-
meye ve tarım topraklarını korumaya devam
edeceğiz.  Bu şehrin tarım paydaşlarından;
bu konuda  benim yanımda olmalarını, bana
güç ve kuvvet vermelerini talep ediyorum"
diye konuştu.

10 bin aileye dağıtım

Yaptıkları projelerden kısaca bahseden Baş-
kan Yılmaz, şöyle devam etti: “Tarım arazile-
rimizin kıymetini bilerek; daha önce hiç ekim
yapılmamış olan atıl durumdaki 2500
dönüm belediye arazisini üretime kazandır-
dık. 350 dönümlük araziye yerli arpa to-
humu ektik ve tohumluk arpa noktasında
çiftçilerimize hibe desteği sunduk. Hasatta
elde ettiğimiz yaklaşık 120 ton ürünü; 200’er
kiloluk tohumluk arpa dilimleri ile 600 çiftçi-

mize hibe olarak dağıttık. Geçen yıl 60
dönüm araziye ayçiçek ektik. Antalya Yağ’ın
da destekleriyle ürettiğimiz 5 kiloluk 2000 te-
neke ayçiçek yağını, Bizden Size Sosyal
Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücret-
siz olarak dağıttık. Bu yıl ise 450 dönüm ara-
ziye ekim gerçekleştirdik ve 10 bin aileye 50
ton ayçiçek yağı dağıtmayı hedefliyoruz. Atıl
durumdaki peteklerimizi canlandırarak yap-
tığımız arıcılık faaliyeti ile 450-500 kg bal
ürettik. 2500 dönümlük belediye arazimizin
hasadıyla elde edeceğimiz yaklaşık 2,5 mil-
yon lirayı, Silivri’de tarımla iştigal eden dar
gelirli çiftçilerimize ve hayvancılarımıza dağı-
tacağız. Biz bu gücü ve kuvveti tarım pay-
daşlarımızdan alıyoruz. Biz bu işin siyasetini
yapmadan, bir masa etrafında oturup, el ele
tutuşup bu problemlerin hepsini çözüyoruz.
Israrla tarımsal üretimi desteklemeye ve
tarım arazilerini korumaya devam edeceğiz.
Bu toprakların bize miras değil emanet oldu-
ğundan hareketle; yerli ve milli her politikaya

sahip çıkarak, tarımsal üretimi artırarak, ço-
cuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun bi-
lincinde olarak bu çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Bu projede emeği geçen, gön-
lünü bu topraklardan ayırmayan, tarıma, ta-
rımsal üretime destek veren herkese teşekkür
ediyorum. Silivri için üretmeye, Türkiye için
geliştirmeye devam edeceğiz.”

Çok önemsiyoruz

İbrahim Toruk’un ardından kürsüye gelen
Trakya İl Tarım Müdürü Vekili Ahmet Tok-
göz, “Biz Tekirdağ olarak, 25 bin çiftçimiz ile
Türkiye’de yetiştirilen yağlık ayçiçeğinin
yüzde 18’ini üretiyoruz ve bu alanda birinci-
yiz. Stratejik bir ürün olan ayçiçeğini yetiştir-
mede, yerli ve milli tohum denemeleri bizleri
fazlasıyla mutlu ediyor. Devletimizin ayçiçeği
üretimi için verdiği 160 milyon TL’lik deste-
ğin yarısı, üreticilerin tohumluk girdisinin te-
mini için harcanıyor. Bu rakam düşünülecek
olursa; çiftçiler tarafından kendi milli çeşitle-
rimizin kullanılması büyük önem arz ediyor.
Bu anlamda ben bu çalışmalarda emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dünya ile yarışıyoruz

Ahmet Tokgöz’ün ardından konuşan Trakya
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
Şahin, “Belediye Başkanımız Volkan Yıl-
maz’ın önderliğinde, Trakya ve Marmara
Bölgesi’ne örnek olan Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğünün arazisinde, yerli ve milli ay-
çiçeğinin ekimi için bulunmaktayız. Ayçiçeği,
Türkiye’nin cari açığında enerji ve petrolden
sonra 3’üncü ve 4’üncü kalem olmaya
devam ediyor. Türkiye son 15 yılda savunma
sanayii, ilaç sektörü ve bunun gibi birçok
alanda dünya ülkeleri ile yarışacak hale geldi.
Şimdi de ayçiçeği üretiminin artırılması için
çalışmalar başlatıldı. Biz de Trakya Bölgesi
olarak; güç birliği içinde çalışmalarımızı sür-
dürüp, bölgedeki verimli toprakların ne
kadar kıymetli olduğunu göstermeye çalışı-
yoruz. Yerli tohumlarla yapılacak ayçiçeği
üretiminde, uzun vadede başarılı olacağı-
mıza inanıyorum. Tarım alanında yaptığı ça-
lışmalar nedeniyle Başkan Yılmaz’ı tebrik
ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Silivri
ile Trakya arasında bu tarz çalışmaların de-
vamını temenni ediyorum.” diye konuştu. 
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Türk tohum firmaları tarafından üretilen 8 çeşit ayçiçeği 
tohumunun deneme ekimleri Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim
ve Araştırma Merkezinde yapıldı. Ekim programında konuşan
Başkan Yılmaz, "İstanbul’un yanı başındaki ilçelerde bulunan
orman, hazine ve tarım arazilerinde bir talan yaşanıyor. Silivri
Belediyesi olarak; kim olursa olsun tarım, hazine ve orman

arazisine yapılan binalara izin vermiyoruz" dedi

ISTANBUL’DA BIR 
TALAN YASANIYOR

H er gün neredeyse bir köy dolusu in-
sanı toprağa verdiğimiz şu salgın
günlerinin belki de tek olumlu yanı,

bizleri kendimizle yüzleştirmesi olmuştur.
Ben kendi adıma şu bir yıl içerisinde ken-

dimi de çevremde gelişen olayları da yaşanan
ilişkileri de çok sorguladım.

Yaşamımız boyunca bizlerde derin izler bı-
rakan olaylar ve kişiler vardır.

Olayları bir başka zaman, belki de bir
roman tadında paylaşacağım sizlerle.

Ancak yaşamımda ben de en çok iz bıra-
kan, hakkı olan kimdir? Sorusunu çok sor-
dum kendime ve sonunda Yetiştirme
yurdunda büyüyen, çok sevdiği öğretmenliği
bırakıp iş yaşamına atılarak on binlerce in-
sana aş ve iş imkanı sağlayan, yaşamının en
verimli çağında, genç yaşta yitirdiğimiz Nev-
zat Sıkık’ ta karar kıldım.

Bana sevgisini pek gösterme fırsatı bula-
mamış olsa da ben babamı da çok sevmiştim.

Onun da beni ve diğer çocuklarını çok sevdi-
ğimi biliyordum elbet.

Ancak onunla çok fazla anım, yaşanmışlık-
larım yoktu desem yeridir. Onu da bir başka
yazımda uzunca anlatmaya çalışacağım.

“Çuvalda bir mızrak gibi, Yılkıda kısrak
gibi, Delişmen ırmak gibi yaşamak” isterdi.

Hep mücadele ve yoğun bir iş temposuyla
ancak 55 yılı sığdırdığı ömründe istese de
böyle yaşayamadı ama o “Bazen aldanarak,
bazen şaşarak/Bazen düşerek, bazen koşa-
rak/Ama her olaydan insan çıkarak”
yaşamasını bildi.

Çok çalışkan, ileri görüşlü, vizyoner biri ol-
manın ötesinde Nevzat Sıkık, birlikte çalıştığı
herkesin diliyle Nevzat Hoca; tam anlamıyla
bir halk insanıydı.

En büyük özelliği bence paylaşımcı olma-
sıydı. O yüzdendir ki yaşamı boyunca organi-
zasyon özelliği öne çıkan, insan örgütleme
sanatı diyebileceğimiz aktif pazarlamayı hep

önemsedi ve önde tuttu.
Çok iyi bir sanayici de olabi-

lirdi, bir dolu üretim tesisi de kurdu, dönemi-
nin en modern eğitim kurumunu da açtı ama
onun için vazgeçilmez olan pazarlama 
organizasyonuydu.

Çünkü pazarlama organizasyonunun ha-
murunda insan vardı ve o, insanları üretim
içerisinde eğiterek onlara liderlik yapmak 
istiyordu.

Bir dönem Milletvekili adaylığına ve Bü-
yükşehir belediye Başkanlığına soyunmasının
arka planında da bu anlayış vardır.

Birlikte çalıştığımız yıllarda benimle pay-
laştığı o kadar çok anısı ve benimle mezara
gidecek o kadar çok sırrı vardır ki, tüm bun-
ların hatırasına duyduğum saygı, ona olan
sevgimden çok daha fazladır.

Yaşadığı süre içerisinde o kadar çok insan
o kadar çok dost biriktirdi ki, her birinin

onunla ilgili söyleyeceği iki satır bir şeyler
yazmaya kalksak, ciltler dolusu kitap olur.

İnsanların özel yaşamına dokunmadan,
aklımda kaldığı, dilimin döndüğü, gücümün
yettiğince Nevzat Sıkık’ı yazmaya 
çalışacağım.

Çok duygusal biriydi Nevzat Hoca.
Müthiş bir insan sevgisi vardı ama insanla-

rın emeğine duyduğu saygı her zaman bu sev-
ginin önüne geçerdi. 

Kimi zaman özellikle de işle ilgili olarak
çabuk sinirlenir ama çok çabuk yatışır ve kal-
bini kırdığı insanların yeniden gönlünü al-
maya çalışırdı.

O yüzden ona kırılmak gerçekten çok
zordu.

Başta da dediğim gibi on binlerce insan
onun sayesinde iş ve ekmek sahibi oldu.

Bilerek kimseye borçlu kalmamıştır ama
hepimizin ona minnet borcumuz var.

İşte bu minnet borcunu, onu yaşatacak bir
kitapla ödeyelim istiyorum.

Ben bir başlangıç yapıyorum, bir ortak
üretim olsun istiyorum.

Üzerinden çok uzun yıllar geçti.
Elinde bilgi, belge olan, onunla bir anısı,

paylaşmak istediği bir olay, kısacası söyleye-
cek sözü olan herkesi bu çalışmaya destek
vermeye çağırıyorum.

Ailesinin de bu konuda bir çalışması oldu-
ğunu biliyorum.

Onların da izniyle Nevzat Sıkık’ı gelecek
kuşaklara aktaracak yazılı bir kaynağa ihti-
yaç olduğuna inanan; özellikle de Gönen Çelik
Pazarlama Organizasyonunda ve diğer Gönen
Şirketlerinde görev yapmış dostlardan katkı-
larını bekliyorum.

O da okumayı, yazmayı çok severdi.
İnanıyorum böyle bir kitabı fazlasıyla hak

ediyor.
Ölümünden bir ay önce bir Adana seyaha-

timde, kendisi de Gürün’den dönüyormuş. Is-
rarla fabrikaya çağırdı ve son kez sohbet
etme imkanımız oldu.

“Artık çok yoruldum, ancak okumak ve
yazmak dindiriyor yorgunluğumu” demişti.

Ne yazık, çok sevdiği yaşam ona daha
fazla yazabilme fırsatı tanımadı.

On yıl önce bu günlerde yitirdiğimiz, yaşa-
mını halkına hizmete adamış yüce gönüllü
insan Nevzat Sıkık’ı bir kez daha rahmetle ve
özlemle anıyorum. 

Yetiştirme yurdundan holding patronluğuna
“Bozkırın ağıdını yazan adam: Nevzat Sıkık Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Tohum ekimi öncesinde konuşan Trakya
Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim
Toruk, “Silivri; yerli tohumlarla ayçiçeği
deneme ekimi projemiz için Trakya Bölge-
si’nde belirlediğimiz üç merkezden biri
konumunda yer alıyor. Yerli ve milli tarım
konusundaki hassasiyetini bildiğimiz Baş-
kan Volkan Yılmaz’a projemizi anlattığı-
mızda sağ olsun bizden desteklerini hiç
esirgemedi. Türkiye için örnek bir merkez

olan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde
ekimini gerçekleştirdiğimiz 8 çeşit ayçi-
çeği tohumu ile yerli tohum sanayisine
destek vereceğimize inanıyoruz. Bu hem
çiftçiler hem de tohum üreticileri açısın-
dan güzel bir başlangıç olacak. Türk to-
humculuğuna ve Trakya bölgesine hayırlı
olmasını diliyor, katkılarından dolayı Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a te-
şekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ

Her şeyden
önce alt yapı
Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs tedbirleri
kapsamında gerçekleşen tam kapanma
sürecinde ilçe genelinde devam eden asfalt
yenileme çalışmalarına hız verdi. İBB
işbirliği ile süren çalışmaları yerinde 
inceleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, "Alt yapı sağlıklı olursa üstüne
yapacağınız şeylerde kalıcı olur" dedi

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüs
tedbirleri kapsamında gerçekleşen
tam kapanma sürecini fırsata çevire-

rek ilçe genelinde devam eden asfalt yenileme
çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi işbirliği ile süren çalışmaları yerinde in-
celeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “İSKİ ile birlikte Beylikdüzü’nün
yaklaşık 43 km’lik altyapı sorununu çözdük.
Toplamda 71 km’lik bir altyapı planlanmıştı,
bunun 40’km si bitti. Altyapısını tamamladığı-
mız noktalarda ise asfaltlama ve kaldırım yeni-
leme işlemlerine başladık. Kısa süre içerisinde
de yaklaşık 250 sokak ve caddemizi bitirmeyi
planlıyoruz. Bu planlamanın içerisinde daha çok
dezavantajlı mahallelerimiz var. Biz insanlarımı-
zın ayağı kış aylarında çamura değmeyecek de-
miştik, şimdide bu prensiple çalışmalarımıza
devam ediyoruz" dedi.

Sağlıklı hale getirdik

Kentler için altyapı dayanıklılığının önemini vur-
gulayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “Bir ken-
tin geleceğe dair emin adımlarla yürüyebilmesi
için altyapısının çok sağlam olması gerekir. Alt-
yapı sağlıklı olursa üstüne yapacağınız şeylerde
kalıcı olur. Biz altyapıyı sağlıklı bir hale getirdik
bunun için üzerine yaptığımız her uygulamada
bundan sonra kalıcı olacak. Vatandaşlarımız en-
dişe duymasın, bu kentin bütün problemlerini
adım adım çözmeye devam ediyoruz. İnşallah
bu pandemi süreci bittikten sonra bambaşka bir
Beylikdüzü ile bambaşka bir duyguyla vatanda-
şımızı karşılayacağız" ifadelerini kullandı.   

Tüm ilçelere aynı hizmet

Katkıları ve verdikleri destekten dolayı İBB’ye de
teşekkür eden Başkan Çalık, "Adaletli bir anla-
yışla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerini ilk
kez kentimizle buluşturuyoruz. İlk kez İBB’nin
hizmetlerinden faydalanıyor aslında Beylikdüzü.
39 ilçeye aynı adaletle davrandıkları için Başka-
nımız Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ediyo-
rum. Biz istiyoruz ki bu kent kırılganlıktan uzak,
altyapısıyla, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle da-
yanıklı bir haline gelsin. Bizim arzumuz kentimi-
zin tüm sorunlarını çözüp geleceğe emin
adımlarla yürümek" şeklinde konuştu.  
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isTanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), ekonomik ömrünü
tamamlayan ve olası bir dep-

remde yıkılma riski taşıyan Unkapanı
Kavşağı'nın yıkımına 5 Mayıs'ta başlana-
cağını duyurdu. "Unkapanı Kavşağı
Köprü Yenileme ve Tramvay Alt Geçidi
İnşaatı" projesi kapsamında mevcut 5
açıklıklı köprü yıkılarak, 32,50 metre ge-
nişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açık-
lıklı yeni bir köprü yapılacak. Aynı
zamanda Cibali'ye kadar tamamlanmış
olan Eminönü - Alibeyköy Tramvay hat-

tının Unkapanı bölgesinde 350 metre
uzunluğunda alt geçit inşa edilecek.

3 ayda tamamlanacak

İlk etapta 5 Mayıs 2021 ile 17 Mayıs
2021 arasında dönel kavşak şeklindeki
trafik sirkülasyon planını oluşturabilmek
için kavşak içindeki dönel kollar ile Ragıp
Gümüşpala Caddesi trafiğe kapatılacak.
Kavşak içinde bulunan 29 ağaç da zarar
görmeden taşınacak. İmalat esnasında
trafiği yönlendirmek için trafik sirkülas-
yon projesi hazırlandı. Buna göre, kavşak

kolları geçici olarak kaldırılarak trafik dönel
kavşak şeklinde çalışacak. 17 Mayıs 2021
tarihinden sonra trafik akışı 3 ay süre ile
yeni oluşturulacak olan dönel kavşaktan
sağlanacak. Bu süreçte eski köprü yıkımı,
yeni köprülü kavşak imalatı yapılacak ve
yağmursuyu ile atık su hatları yenilenecek.
31 Temmuz 2021 tarihine kadar bu imalat-
lar tamamlanacak ve kavşak trafiğe açıla-
cak. Tramvay hattı alt geçit çalışmalarına
ise 18 Mayıs 2021 tarihinde başlanacak
ve çalışma 31 Temmuz 2022 tarihinde bi-
tirilecek. Bu süreçte 57 ağacın daha

transplantasyonu yapılacak. 

Ömrünü tamamlamış

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından
açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “Ömrünü tamamlamış Unkapanı
Kavşağı Köprüsü'nü yeniliyor, Haliç
Tramvayı'nı Eminönü'ne bağlıyoruz. Kap-
samlı bir çalışma ile hem riskli durumda
olan köprüyü yenileyeceğiz hem tramvay
alt geçidini yapacağız hem de Haliç için
güzel bir sahil güzergahı oluşturacağız”
ifadelerini kullandı. DHA

SARAYA KARŞI FAKİRLER...

O ysaki birazcık aklı başında düşünmek ye-
tecekti bazı gerçekleri görmek için. Ama
kim ne kadar görmek istiyordu, ya da gö-

rülmesi gereken gerçekler nasıl oluyordu da gör-
mezden geliniyor bunu anlamak mümkün değildi.

Kaldı ki 19 yıldır tek başına bu ülkeyi yöneten-
lerin kendilerini mağdur edebiyatı ile her fırsatta
haklı çıkarması değme tiyatroculara bile taş 
çıkaracak nitelikteydi.

Yani “Cemaat ile kol kola olup sonrasında hain
ilan etmek, yaşanan ekonomik krizlerin dış güçlere
bağlamak ve asla kendi insiyatiflerinde olduğunu
düşünmediğim Suriye Politikaları” gibi.

Kısacası sicilleri her ne kadar iyi olmasa da si-
yasetlerinin din temelli olması haliyle müslüman
olan bir toplumun islamiyet ve din ile sömürülme-
sini kolaylaştırıyordu.

Peki gerçekten bu ülkenin tek sorunu din miydi?
Elbette ki hayır!
Mesela insanlığımızı da kaybediyorduk! Çünkü;

insanlığımızın içine bile siyaset girmişti ve insan-
ları A ya da B diye ayırmaktan keyif alır hale 
gelmiştik. “Namaz kılan, kılmayan, Türk, Kürt,
Sünni ve Alevi.”

Ve o Cumhuriyetti “Halkın kendi istekleri 
doğrultusunda kendini yönetecek idarecileri 
seçmesine imkan sunan.”

Ve seçecektik de...
Ama, ya insanları yerde tekmeleyen zihniyeti 

seçecektik ya da gerçekten yaratılanı yaradandan
ötürü sevecek olanları.

Ya parayı çuvalı ile götürenleri seçecektik ya da
bir daha kimseye ölmüş evladını sırtında çuvalla
taşıtmayacağız diyebilenleri.

Ya miting meydanlarında Berkin Elvan’ı 
yuhalatanları seçecektik ya da asla başka Berkin
Elvanlar ölmeyecek bu ülkede diyebilenleri.

Ya kendinden olanlara yazın ortasında kömür
dağıtanları seçecektik ya da çocukları üşümesin
diye onları fön makinesi ile ısıtıp sonrada intihar
eden baba gibi hiç bir çocuğun babasına bunu ya-
şatmayacağız diyebilenleri.

Ya çocuklarına çürük raporu alarak askerlikten
kaçıranları seçecektik ya da hiç tereddütsüz kendi
çocuklarını bile ateşe atmaktan geri kalmayacak
olanları.

Ya alevi olduğu için Cem evinde düzenlenen
şehit cenazesine katılmayanları seçecektik ya da
bu vatan için şehit olmuş. ‘Din, dil, ırk ayrımı
yapmadan şehidine sahip çıkacak olanları.’

Ve elbette seçecektik...
Ama eli boş olduğu için evine HIRSIZ gibi giren

babaları ve onları merakla bekleyen evlatlarını 
düşünerek seçecektik.

Yani vicdanımızla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
hakkında HDP'li belediye baş-

kanlarını ziyaret ederek suç-
luyu övdüğü, yine ziyaret ettiği

belediye başkanlarını ve anı-
lan partiyi desteklediği, bir zi-
yareti esnasında Fatih Sultan

Mehmet'e ait türbeye saygısız-
lık yaptığı iddialarıyla ilgili in-
celeme başlatıldığı öğrenildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sos-
yal medya hesabından yaptığı

açıklamada, “Niyet okuma
odaklı, izandan yoksun yeni
bir soruşturma hazırlığı için

Başkanımızın ifadesi 
istenmiştir” tepkisini gösterdi.

Hakan SÖNMEZ
www.gazetedamga.com.tr

hknsnmz59@hotmail.com

MÜGE YÜCETÜRK

İ BB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiği-
miz yıl İstanbul Valiliği'nin 29 Mayıs'ta
düzenlediği “İstanbul'un Fethi'nin 567.

Yıldönümü Kutlama Programı” kapsa-
mında, Fatih Camii bahçesinde bulunan
Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma
törenine katıldı. İmamoğlu'nun türbe ziya-
reti sırasında ellerini arkasında bağlamış
şekilde yürürken çekilmiş görüntüsünün fo-
toğrafı bazı kesimler tarafından “saygısız-
lık” olarak nitelenerek uzun süre tartışıldı.

28 Nisan'da ifadesi istendi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 28
Nisan 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na yazı göndererek ifadesini is-
tedi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli
onayı, bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın
11 Şubat 2021 tarihli görev emri ile mül-
kiye müfettişliğince ön inceleme yürütüldü.
Yürütülen ön inceleme kapsamında İma-
moğlu'nun “2020 yılında gerçekleştirilen bir
program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih
Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arka-
nızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle
saygısızlık yaptığınız iddiası…” ile ifade
vermesi talep edildi. İmamoğlu'nun ifadesi-
nin önümüzdeki günlerde yazılı olarak mü-
fettişliğe iletileceği  öğrenildi.

Niyet okuma odaklı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada  “Niyet
okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir so-
ruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi
istenmiştir” dedi. İmamoğlu hakkında
daha önce  İBB'nin satın alarak İstanbul'a
kazandırdığı Fatih Sultan Mehmet tablosu-
nun sahte olduğu iddiaları ile ilgili vatan-
daş ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma başlatılmasına neden olan
ihbar dilekçesinde İngilizler'in tabloyu Tür-
kiye'den çaldığı savunularak 
"Gönderdiğimiz tonlarca bedava sağlık
malzemesi için bizden çaldıkları sanat eser-
lerimizi jest olarak bize bedava sunmalıydı-
lar” denilmişti. İngiliz istihbaratının yerel
seçimden bir ay önce İstanbul ve Anka-
ra'da operasyon yaptığı öne sürülerek “İn-

giliz ve Amerikalılar sosyal medyadan
Türklere ‘utanın kendinizden pissiniz' diyor
zekamızla dalga geçiyorlar” gibi ifadeler
yer almıştı. İstanbul'a asılan “Ya Kanal Ya
İstanbul” afişleri nedeniyle soruşturma
açılmış daha sonra dosya gerek görülmeye-
rek kapatılmıştı.

Bakanlık'tan açıklama

İçişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Çataklı, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
başlatılmasına ilişkin olarak, “Bize gönde-
rildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcı-
lığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak
yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yü-

rüyor” açıklamasını yaptı. Çataklı, “İma-
moğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul
Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın
İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanla-
rını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine zi-
yaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan
partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında
Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısız-
lık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üze-
rine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Do-
layısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından
gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız
gerekenler varsa bu süreçte yürüyor” 
ifadesini kullandı.

IMAMOGLU’NA
ON INceLeMe!
İKİ HİSARDA
RESTORASYON
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), kent tarihinin sembol yapıla-
rından, Anadolu ve Rumeli Hisarla-
rı’nda restorasyon çalışmalarını
başlattı. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, çalışmaların başladığı nok-
talardan Beykoz’daki Anadolu
Hisarı’nda, dün akşam saatlerinde
incelemelerde bulundu. İnceleme
gezisinde İmamoğlu’na, Beykoz
Belediye Başkanı Murat Aydın ile
CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç
da eşlik etti. İstanbul Boğazı’nın
karşı kıyı ile olan en dar noktasına
1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tara-
fından inşa edilen Anadolu Hisarı
ve yakınındaki tarihi Toplarönü Na-
mazgahı’nda incelemelerde bulu-
nan İmamoğlu ile Aydın, İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Oktay Özel tarafından çalışmalarla
ilgili bilgilendirildi. İmamoğlu, "Ta-
rihimizin, İstanbul tarihinin ve fetih
tarihinin aslında iki önemli izi var,
başlangıcı var. O günün, o dönemin
stratejisi olarak hem Anadolu Hi-
sarı hem Rumeli Hisarı, belki de
fethin güvencesi olmuş iki nokta.
Bu, aynı zamanda burada bir olu-
şumu da sağlamış; yani bir ma-
halle kurulmuş ve yüzyıllardır
burada yaşayan insanlar var. Böy-
lesi kıymetli bir alanın, çok sağlıklı
bir biçime kavuşması gerekiyordu.
Bugün Anadolu Hisarı'ndayız.
Çünkü burada restorasyon işleri-
miz başladı. Yanındaki namazgahı
da içine alan, çok özel bir resto-
rasyon çalışması var. Onayları, her
şey bitti. Elimizdeki projeyi uygula-
yacağız ve hem Beykoz'a hem İs-
tanbul’umuza çok güzel bir gezi
alanını, tarihle buluşma alanını ve
aynı zamanda bir sanat kültür ala-
nını buluşturmuş olacağız, kavuş-
turmuş olacağız" dedi. Beykoz
Belediye Başkanı Aydın da "Ana-
dolu Hisarı’mızın yeniden ayağa
kalkacak olması, bizi, Beykozluları
ziyadesiyle memnun etmiştir. Bü-
yükşehir Belediye Başkan’ımıza,
mesai arkadaşlarına teşekkür edi-
yoruz" diye konuştu. 

Tehlike saçan 
kavşak yikiliyor
Tehlike saçan 
kavşak yikiliyor
Tehlike saçan 
kavşak yikiliyor
Tehlike saçan 
kavşak yikiliyor
Tehlike saçan 
kavşak yikiliyor
Tehlike sacan 
kavsak yikiliyor

Yoğun trafik akışında yer
alan ve ekonomik ömrünü

tamamlayan Unkapanı
Kavşağı yenileniyor. Tam

kapanma sürecinde
yapılacak çalışmalar

kapsamında Cibali-Al-
ibeyköy Tramvayı'nı Em-

inönü'ne uzatacak 350
metre uzunluğunda alt

geçit de inşa edilecek

İmalat esnasında trafiği yönlendirmek için
trafik sirkülasyon projesi hazırlandı. Buna
göre, kavşak kolları geçici olarak kaldırıla-
rak trafik dönel kavşak şeklinde çalışacak.

Çiçekçiler eski yerinde

Salyaya karşı mücadele

TaksiM Meydanı’ndaki tarihi Mak-
sem’in önünde bulunan çiçekçiler, 4
yılın sonunda, Tarlabaşı Bulvarı giri-

şindeki yeni yerlerine taşındı. Taksim Meyda-
nı’nda derme çatma çadırda tezgah
açan çiçekçiler için Taksim Meydanı düzenlemesi
kapsamında, 2017 yılında, Maksem’in önüne 9
adet modern çiçek satış dükkanı kuruldu. Ancak
daha sonra dükkanlar, tarihi Maksem’e zarar ve-
rebileceği için kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ise, yaptığı açıklamayla çiçekçilerin, 2
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu’nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla Tarlabaşı
Bulvarı’nın Taksim Tüneli giriş bölümü üzerin-
deki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacağı du-
yurdu. Çiçekçilerin, Maksem’in önünde yer alan
yeni çiçek satış dükkanları sö-
külerek, uygun görülen yere ta-
şındı. Ancak çiçekliler, yeni
yerlerine gidemedi. Taşına kar-
maşası, bugün sona erdi. Çi-
çekçiler, yeni yerlerine taşındı.  

Memnun oldular

45 yıldır Taksim Meydanı’nda çiçekçilik yapan
Derya Barun, “Bugün taşınıyoruz, yeni yerimiz-
den de memnunuz. Bizi mağdur etmediler, güzel
bir yer verdiler bize. Eski yerimiz daha iyiydi ama
hayırlısı olsun. Eski yerimizi boşalttık yeni yeri-
mize geçiyoruz” dedi. Bir başka çiçekçi de “Yeni
yerimizden memnunuz, devletimizden Allah razı
olsun. Bizi mağdur etmedi, hepimize yer verildi.
45 yıldır buradayız, burası bize annelerimizden
kalma” diye konuştu. DHA

MarMara’da yayılımı süren deniz
salyasına (müsilaj) karşı devlet birim-
leri bir araya geldi. Yapısından dolayı

deniz yüzeyi temizleme tekneleriyle ortadan kal-
dırılması mümkün olmayan deniz salyasına karşı
İstanbul İl Tarım Müdürlüğü koordinesinde İBB
ve Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, çözümü
sahada araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), mart ayından bu yana Marmara De-
nizi’nde yayılan deniz salyasına (müsilaj) karşı
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bandırma On Yedi
Eylül Üniversitesi’nin dahil olduğu ortak çalış-
mada yerini aldı. Marmara Denizi’ndeki bütün
kıyıları etkileyen deniz salyasına çözüm üretmek
için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü koordinasyo-
nunda Bandırma Denizcilik Fakültesi’ne bağlı
öğretim üyeleri saha araştırmalar yapıyor. İBB de
diğer kurumlarla sürekli irtibat içinde süreci izli-
yor. Gerekli her türlü yardımı veriyor.

İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu
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T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerine göre 2021'in ilk 3
ayında tekstil ihracatı, geçen yılın

aynı dönemine oranla artış gösteren
7'inci sektör oldu. Geçen yıl Ocak-Mart
döneminde 1 milyar 903 milyon dolarlık
ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döne-
minde yüzde 23.2'lik bir artışla 2 milyar
345 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ancak

sektör temsilcileri; iplik, örgü, kumaş gibi
tekstilin birçok alanında kullanılan lik-
rayı bulmakta zorlandıklarını, bu ne-
denle yurt dışından gelen likralı ürün
talebini geri çevirmek zorunda kaldıkla-
rını belirtti.

Fabrika kapasiteleri düştü

Tekstilde Türkiye'de ön sırada yer alan
ve bu yılın ilk 3 ayında ülke ortalaması-
nın üzerine çıkarak tekstil ihracatını
yüzde 47,9 artıran Kahramanmaraş'taki
sanayiciler de likra fiyatının yüzde
100'ün üzerinde arttığını, bu artışa rağ-
men piyasada bulmakta zorlandıklarını
söylüyor. KMTSO Şahin Balcıoğlu, lik-

ranın tekstil sanayisinde önemli bir yere
sahip olduğunu söyledi. Kendisi de teks-
tilci olan Balcıoğlu, "Maalesef likra bulu-
namıyor. Haliyle likra olmayınca kumaş
yapılamıyor. Bu nedenle fabrikaların
kapasiteleri yüzde 60'lara kadar düştü.
Ancak bu düşüşe rağmen biz ihracatı-
mızı yüzde 61,3 artırdık çok şükür" diye
konuştu.

İhracat arttı

Pandemiye rağmen ihracatlarının geçen
yıla oranla yüzde 47,9 arttığını ve likra
sorunu nedeniyle yurt dışından gelen si-
parişlerin çoğunu geri çevirmek zorunda
kaldıklarını anlatan tekstilci Kadir Kur-

tul, 'Likra; denim kumaşlarda, rahat,
spor giyimde çok kullanılıyor ve likralı
kumaşlar daha esnek oluyor. Buradaki
tüketimin artmasıyla likra tüketimi arttı.
Tüketim artınca ürüne ulaşmakta zor-
landık ve dolayısıyla da fiyatı arttı. Likra
olmadığından dolayı zorlanıyoruz. Müş-
terilerimize mahcup olmamak adına lik-
ralı siparişte likra tedarik etmedikçe
sipariş almamaya gayret ediyoruz. Ve bu
durum ihracatımıza da olumsuz yanıyor.
Likralı isteyen müşteriye 'likrasız vere-
yim' diyemezsin. Dolayısıyla eğer likran
yoksa sipariş almıyorsun. 35 yıldır bu pi-
yasadayım ve böyle bir sorunla bugüne
kadar hiç karşılaşmamıştık" dedi. DHA

TekSTIlcIlerIn
‘lIkra’ SIkayeTI

Türkiye pandemiye rağmen tekstildeki ihracatını geçen
yılın ilk 3 ayına oranla bu yıl yüzde 23,2 artırdı.

Ancak sektör temsilcileri; iplik, örgü, kumaş
gibi tekstilin birçok alanında kullanılan

likrayı bulmakta zorlandıklarını, bu
nedenle yurt dışından gelen

likralı ürün talebini geri 
çevirmek zorunda

kaldıklarını 
belirtti
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Kişiselleştirilmiş hediyelere ilgi her geçen gün artıyor, raporlar küresel pazar büyüklüğünün 25,8
milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bu alandaki çeşitliliği artırmaya yönelik atılımlar devam ederken
kişiselleştirilmiş hediye pazarının Türkiye’deki temsilcisi olarak konumlandıklarını belirten Sosyopix
destek 'Sosyopix Flowers' markasıyla çiçek gönderimine başladığını bildirdi

pAndEmi, tüm dünyada sos-
yal ilişkilerin arasına mesafe-
lerin girmesine neden oldu.

Bu durumun üstesinden dijital ortamda
yapılan buluşmalarla gelinmeye çalışılır-
ken, özel günlerin kurtarıcıları kişiselleş-
tirilmiş hediyeler oldu. Research and
Markets tarafından yayınlanan rapora
göre, küresel kişiselleştirilmiş hediye pa-
zarı 2020 yılında 25,8 milyar dolar bü-
yüklüğe ulaştı. Sektörün 2027’ye kadar
43,3 milyar dolara ulaşması beklenirken,
Türkiye’deki kişiselleştirilmiş hediye pa-
zarının önde gelen girişimlerinden Sos-
yopix, çiçek pazarına girdiğini duyurdu.
Yerli girişim, “Sosyopix Flowers” mar-
kasıyla Türkiye’nin dört bir yanına çiçek
gönderimi yapacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında

Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Sosyopix kurucularından Emre Abat,
“Sosyopix kullanıcıları, uzunca bir süre-
dir platformumuzda çiçek de görmek is-
tediklerini paylaşıyordu. Biz de hem
kullanıcılarımızı dinledik hem de “hedi-

yenin yeri” olma hedefimiz için olmazsa
olmaz konumdaki çiçek pazarına adım
atmak istedik. Sosyopix Flowers marka-
sıyla operasyon ve üretim merkezimizin
bir bölümünü çiçek üretimine göre yeni-
den tasarladık. Alışılagelmiş çiçek gön-
derimlerinden farklı olarak, yüzlerce
seçenek yerine 15-20 tür mevsim çiçe-
ğinden oluşan ve çiçek tasarımcıları ta-
rafından dizayn edilen çiçek buketleri
sunuyoruz. Dağıtım esnasında zarar
görmemesi için de çiçeklerin nefes alabi-
leceği özel kutular ürettik. Böylece Tür-
kiye’nin dört bir yanına çiçek gönderme
yeteneği kazanırken, İstanbul içinde öğ-
lene kadar verilen siparişleri de aynı gün
ulaştırabiliyoruz. Ayrıca çiçeklerin gittiği
evdeki ömrünü daha uzun tutabilmek
için çiçek kutularımızın içerisine çiçek
bakım kartı ve vitaminlere de yer veriyo-
ruz” diye konuştu.

İyi bir ivme yakalandı

Gelecek dönemdeki hedeflerine de deği-
nen Emre Abat, “Ekibimizle online fo-
toğraf baskı kategorisiyle çıktığımız

yolculukta bugün “kişiselleştirilebilir,
hızlı ve kaliteli hediye” kavramının karşı-
lığı olmayı başarmış bir marka olarak
hızla yolumuza devam ediyoruz. Yerli
bir girişim olarak, Türkiye’nin yanı sıra
Amerika, İngiltere, İtalya, Almanya,
Fransa ve İspanya başta olmak üzere
85’ten fazla ülkeye de gönderim yapıyo-
ruz. Ayrıca ürün gamımıza 2020’nin son
çeyreğinde eklediğimiz konsept hediye
kutuları ve so.craft, Nature & Love,
Cielo ve Grind Co. adını verdiğimiz alt
markalarımızla yüzde 100 deri ürün, çay
ve kahve kategorisinde de ilgi odağı ol-
mayı başardık. Şimdi ise Sosyopix Flo-
wers ile çiçek pazarına yaptığımız girişle
hem sektöre yeni bir soluk getiriyor hem
de hedeflerimize giden yolda adımları-
mızı sağlamlaştırıyoruz. 
2020 yılında pandemiye rağmen 1,2 mil-
yondan fazla kullanıcıya ulaşarak bu
zorlu yılı 4,5 kat büyümeyle kapatmıştık.
Hizmet vermeye başladığımız çiçek ka-
tegorimizle pandemide yakaladığımız iv-
meyi daha da artıracağız” diye 
konuştu. DHA

Kapalı sulama

müjdesi
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan,
Yozgat'ta yapımı devam eden Süreyya Bey
Barajı'nın tamamlanmasıyla Yozgat, Çorum,
Amasya ve Tokat’ta 600 bin dönüm arazinin
kapalı sulama yöntemiyle sulanacağını söyledi

AK pArti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan,
beraberinde DSİ Şube Müdürü Ali Çetinkaya
ile birlikte, Tokat’ın Zile ilçesi ile Yozgat’ın Çe-

kerek ilçesi arasında çalışmaları devam eden, kapalı su-
lama sistemi boru döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Kapalı sulama sisteminin bölgeye en güvenli şekilde geti-
rilmesi için kullanılan CTP tipi borular, yaklaşık 24 kilo-
metre uzaklıktaki barajdan bölgeye sulama suyu
transferini sağlayacak. Çapı 3 metre 80 santim olan boru-
larla saniyede 16 metreküp, tam kapasitedeyken 25 metre-
küp sulama suyu araziye taşınacak.

600 bin dönüm arazi

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Yozgat'ın Çe-
kerek ilçesinde bulunan Süreyya Bey Barajı'ndan en büyük
faydayı sağlayacak illerden birisinin Tokat olduğunu belir-
terek, "Bir milyar 300 milyon metreküp sulama kapasite-
sine sahip bir baraj. Hem enerji hem sulama alanında
faaliyette bulunacak. Buranın sulama projesi de üç kısım
halinde ihale edilecekti. Birinci kısım daha önceki yıllarda
ihale edildi, yüzde 60'ı tamamlandı. İkinci kısım da geçen
yıl itibariyle ihale edilerek bu yıl yer teslimi yapıldı. 
Bu kısmın tamamlanmasıyla birlikte ikinci kısmın Zile il-
çesinde 50 bin dönüm araziyi basınçlı sulamaya kavuştur-
muş olacağız" diye konuştu.  DHA

Anadolu’ya
uçuş başlıyor

SunExprESS, 17 Mayıs’a kadar sürecek
olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması süresince
zorunlu hallerde seyahat etmesi gereken misa-

firleri için, merkezleri Antalya ve İzmir’den olmak üzere
Anadolu kentlerine belirli sayıda uçuş düzenleyeceğini du-
yurdu. Alınan tam kapanma kararı gereği iç hat uçuşları-
nın birçoğunu askıya aldığını bildiren havayolu, 30 Nisan
- 17 Mayıs tarihleri arasında zorunlu hallerde seyahat et-
mesi gereken misafirlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için
Antalya’dan Gaziantep, Kayseri, Van ve Diyarbakır’a; İz-
mir’den ise Adana, Van, Trabzon, Diyarbakır, Konya ve
Gaziantep’e karşılıklı seferler sunacağını bildirdi. Konuyla
ilgili bilgi veren SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade,
“SunExpress olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin
Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı tedbirleri  tamamen
destekliyoruz. Eski hayatlarımıza dönebilmemiz için Ko-
vid’e karşı verdiğimiz bu savaşı bir an önce sonlandırma-
mız gerekiyor. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın
birçoğunu 17 Mayıs’a kadar askıya aldık. Ancak her ne
kadar bu zorlu dönemde uçuş düzenlemek mali açıdan
yapılabilir görünmese de, merkezlerimiz Antalya ve
İzmir’den Anadolu’nun pek çok noktasına uçuşlarımızı
belirli bir sıklıkta sürdürecek ve yolcularımızı zorunlu du-
rumlarda ailelerine, arkadaşlarına ve işlerine ulaştırmaya
devam edeceğiz. Daima yolcularımızın yanındayız” dedi.Öğrenci yurtları koronavirüs ne-

deniyle son 3 dönemdir kısıtlı
doluluk oranıyla faaliyetlerini

sürdürüyor. Bu kapsamda yatırım yapan
sektörde, önemli bir hamle öğrenci yurtla-
rındaki rezervasyon süreçlerini dijital or-
tama taşıyan Eyurtlar.com'dan geldi.
Platform, daha şeffaf ve kolay bir rezervas-
yon sistemi oluştururken, kişiye özel fiyat-
landırmanın önüne geçmeyi amaçlıyor.
Eğitim sistemi için yurtlar en az okullar
kadar büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan örgün öğre-
tim istatistiklerine göre, son 10 yılda YÖK
ve KYK’ya bağlı öğrenci yurdu sayısı yüzde
186,29, özel öğrenci yurtları ise yüzde 28,8
arttı. Önceki dönemde yani 2019-2020 eği-
tim öğretim yılında, 5 bin 387 öğrenci
yurdu 1 milyona yakın öğrenciyi barındırdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın
süredir kapasitelerinin çok altında hizmet
vermek zorunda kalan öğrenci yurtları, 17
Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmanın
olumlu yansımalar doğuracağı inancıyla,
yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu
kapsamda önemli bir hamle öğrenci yurt-
larındaki rezervasyon süreçlerini dijital or-
tama taşıyan online yurt rezervasyonu
platformu Eyurtlar.com'dan geldi. Platform,
öğrenci yurtlarının çağa entegre olmasını
sağlayarak kişiye özel fiyatlandırmanın
önüne geçmeyi ve daha şeffaf bir rezer-
vasyon sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Öğrenciler için kolaylık

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Eyurt-
lar.com CEO’su Samet Ulusoy, Türkiye’de
yurt rezervasyonlarını dijitale taşıyan ilk gi-
rişim olduklarının altını çizerek, “Her yıl
milyonlarca öğrenci yurt araştırması yapı-
yor ve her yurdu tek tek gezerek bilgi edin-
meye çalışıyordu. Bu durum gereksiz
zaman ve maddi kayıp yaratıyordu. Şimdi
öğrenciler için kolaylık var” dedi.

Onlİne 
rezervasyon
dönemİ

Çiçek Sepeti’ne
güÇlü bİr

rakİp



M HP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli parti genel merke-
zinde düzenlediği basın

toplantısında konuştu. Anayasa
değişikliği çalışmalarına değinen
Bahçeli, "Mazisi neredeyse 145
yılı bulan anayasa tartışmaları
toplum ve devlet hayatımıza
ambargo koymuştur. Devlet
ile millet arasındaki karşı-
lıklı sorumlulukları esas
alan anayasalar değişti-
rilemez metinler değil-
dir. Gerektiğinde
şartlar el verdiğinde,
zamanın ruhuyla,
milli ve manevi
emanetlerin uf-
kuyla, mü-
semma bir
anayasanın
yazılması
kaçınılmaz
bir gö-
revdir.
Neti-
cede
bir

toplum sözleşmesi olan Anaya-
sa’nın aynı şekilde milli hedefleri
muhtevasında barındırması, tarihin
ve toplumun gerisine düşmeden ge-
leceğin koordinatlarını çizerek devlet
millet uyumunu kökleştirmesi ye-
gane önceliktir. Yeni anayasa yap-
mak demek milletin ihtiyaçlarını
idrak etmek demektir. Muhtemel
hangi öneri üzerinde konuşursak
konuşulalım ilke ve felsefenin anaya-
sanın birinci maddesinde kesin bir
dille temellenmesidir. Millet nam ve
hesabına hazırlanacak her anayasa
teklifinin Türkiye’nin ruh kökünden
doğması asıl olmalıdır. Her partinin
yeni anayasa konusunda destekle-
yici tavrı görülmektedir. En azından
herkes yeni bir anayasadan bahset-
mektedir" dedi. 

MHP ön şartsız hazırdır

"Görüşmek, konuşmak için müsait
bir zeminin varlığına işarettir. Sıra
nasıl bir anayasa yazılsın sorusuna
geldiğinde ne yazık ki potansiyel an-
laşmazlıklar, kutuplaşmalar kuvve-
den fiile geçmektedir" diyen Bahçeli,
"Ön yargıların giyotinine, mayınlı
alanlara ülkemizi teslim etmek vatan
ve millet sevgisiyle bağdaşmayacak-
tır. Sıkılı yumruklarla, ideolojik taas-
suplarla anayasa yapmak ne tarihte
ne bugün mümkün olmuştur. Bu
devlet bizimdir, bu millet biziz.
Cumhuriyet cumhurun aziz mü-
kâfatıdır. Daha iyiyi bulmak,
daha güzele ulaşmak ütopya
olarak görülmemelidir. Bu ta-
rihi göreve MHP ön şartsız
hazırdır" ifadelerini
kullandı. 

Her defasında
yarım kaldı

Uzlaşmak ve yeni bir
anayasa hazırlama-
nın milli bir vecibe
olduğunu ifade
eden Bahçeli,
"Bu ihmal edi-
lemez görevin
şuuruna
Cumhur İt-
tifakı ha-
kimdir.
Yeni

anayasa hedefi aynı zamanda Türk
milletinin hedefidir. MHP yeni ana-
yasa konusunda sık sık dile getirdiği
çalışmalarını bitirmiş ve metin ya-
zımı sonuçlanmıştır. 100 maddelik
yeni anayasa adıyla yeni anayasa
önerimizin hazırlık aşaması tamam-
lanmıştır. İlk sözümüz yerine getiril-
miştir. Ön çalışma şu anda
elimizdedir. Partimiz Cumhuriyetin
100. yılında 100 maddelik yeni ana-
yasa önerilerimizi milletimize ve si-
yasi mutahaplarına bugün itibariyle
duyurmaktadır. Cumhuriyetin 100.
yılı yeni bir anayasa hazırlamak için
büyük bir ilham kaynağı olarak önü-
müzdedir. Türkiye’de siyasi partiler
geçmişte anayasa için çalışmalar
yapsa da bu girişimler her defasında
yarım kalmıştır. Geldiğimiz bu aşa-
mada siyasi partilerin nasıl bir ana-
yasa istediklerini somut bir şekilde
ortaya koymalıdır" diye konuştu. 

7SİYASET 5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP lideri Devlet
Bahçeli, partisi tarafından üzerinde çalışılan 100 maddelik anayasa taslağının hazır
olduğunu duyurdu. Yeni anayasa taslağında mevcut anayasanın ilk 5 maddesinin
korunduğunu ifade eden Bahçeli, başkanlık sisteminde de bir takım değişiklikler
önerildiğini dile getirdi. Buna göre başkanın yanı sıra iki başkan yardımcısı da seçilecek
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CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

MHP'nin 100 maddelik
Anayasa metniyle ilgili,
“Anayasa Mahkemesini

kaldıracak galiba. 
Belki Yargıtay’ı da

kaldırır. Zaten 
kararı Saray veriyor”

yorumunu yaptı

yeniçağ Gazetesi Ankara
Temsilcisi Orhan Uğu-
roğlu’nun sorularını yanıtla-

yan CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "100
maddelik önerimizin hazırlığı tamam-
landı" açıklamasıyla ilgili, "Metni gör-
medik ama Anayasa Mahkemesini
kaldıracak galiba. Belki Yargıtay’ı da
kaldırır. Zaten kararı Saray veriyor. Ne
diyor Sayın Bahçeli, 'Tek kişilik hükü-
met yönetimini tahkim etmemiz lazım.'

Daha ne kadar tahkim edeceksiniz. İs-
tediğinizi yapabiliyorsunuz" değerlen-
dirmesinde bulundu.

Vermediğiniz ne kaldı!

"Metni görmedik ama Anayasa Mah-
kemesini kaldıracak galiba" diyen Kılıç-
daroğlu, "Belki Yargıtay’ı da kaldırır.
Zaten kararı Saray veriyor. Ne diyor
Sayın Bahçeli, 'Tek kişilik hükümet yö-
netimini tahkim etmemiz lazım.' Daha
ne kadar tahkim edeceksiniz. İstediği-

nizi yapabiliyorsunuz. Ataması, kararı,
vermediğiniz ne kaldı. Parti kapatma ve
kurma yetkisi de Erdoğan’a verilmiş
her halde o 100 maddenin içinde o da
var" ifadelerini kullandı. 

Nasıl karar verecekler?

Devletin kurumlarının güvenilmez hale
geldiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Yar-
gıya kimse güvenmiyor. Parlamentoya
güveniyor musunuz? Ne yapılıyor Sa-
ray’dan bir talimat geliyor, AKP ve

MHP milletvekilleri el kaldırıp indiriyor.
Kanun çıkarmayı bile unuttular. Bir ge-
cede Çek Kanunu’nu geçirdiler. Şurada
hata var diyorsun. Olmaz talimat geldi
diyorlar. Sonra bir bakıyorlar hata var.
Yasayı genelgeyle düzeltiyorlar. Devlet
genelgelerle yönetilmeye başlandı. En
üst yargı dediğiniz Anayasa Mahkeme-
si’ne hülle ile üye tayin ederseniz oraya
kimse güvenmez. Yıldırım hızıyla oraya
gidenler nasıl karar verecekler?" diye
sordu.

ZATEN KARARI SARAY VERİYOR

Temel hak ve hürriyetlerin güncellen-
diğini dile getiren Bahçeli, "Anayasa
önerimiz 4 kısım, 100 maddeden
oluşmaktadır. Anayasanın değiştirile-
mez maddeleri aynen korunmuştur.
Devletin genel esasları, ilk 5 mad-
dede düzenlenen şekli ve nitelikleri
aynen korunarak 1. maddede ele
alınmış, maddenin son fıkrasında ‘bu
madde değiştirilemez ve değiştiril-
mesi teklif edilemez’ denilmiştir.

Milletvekilliği dokunulmazlıkları ve
düşme sebeplerine dair belirsizlikler
giderilmiştir. TBMM Başkanı’na taraf-
sız konumuyla siyasi krizlerin çözü-
münde arabuluculuk işlevi
eklenmiştir. Yürütme organı başkan
ve idare şeklinde iki başlık altında dü-
zenlenmiş, başkan ile birlikte iki baş-
kan yardımcısının seçilmesi
öngörülmüş, başkanlık kabinesi ana-
yasal statüye dahil edilmiştir. Tür-

kiye’nin üniter yapısına uygun olarak
kanunilik ilkesi sağlam bir yapıya ka-
vuşturulmuştur. İl esası korunmuştur.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu
korunmuş, TBMM’nin yetkileri artırıl-
mış, Merkez Bankası anayasal kuru-
luş haline getirilmiştir. HSK yargı
yüksek kurulu adıyla yeniden ele alın-
mış, Anayasa Mahkemesi özel bir
statüde düzenlenmiştir" açıklama-
sında bulundu. 

TEMEL HAKLAR GÜNCELLENDİ

Soruşturma 
değil ön 
inceleme
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İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş
Kurulu Başkanlığı yaptığı
açıklamada İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na soruşturma açıldığı
yönündeki haberlerle ilgili,
"Bakanlığımızca yapılan işlem bir
soruşturma olmayıp, Cumhuriyet
Başsavcılığının talebi üzerine
başlatılmış bir ön inceleme
niteliğindedir" denildi

Cumhuriyet Gazetesinde
yer alan "İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun Fatih Sultan

Mehmet Türbesinde elleri arkadan bağlan-
mış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığını
harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için
hakkında soruşturma açıldığı ve Mülkiye Mü-
fettişi tarafından ifadesinin istendiği" şeklindeki
haber üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı bir açıklama yayımladı. 

3 farklı iddia var

Açıklamada, "Kayıtlarımızın tetkikinde; İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığına “İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılan
HDP’li Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu öv-
düğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin
teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında
Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı” iddiala-
rını içeren şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından da
10/09/2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığından işlem yapılması-
nın talep edildiği, Başsavcılığın talebi üzerine 4483 sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gere-
ğince Bakanlık makamının 24/01/2021 tarihli onayı üzerine Mülkiye
Müfettişi görevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tari-
hinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığı
anlaşılmıştır" denildi. 

Soruşturma açılmadı

"Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir
soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir
ön inceleme niteliğindedir" denilen açıklamada, "Ön inceleme ise, 4483 sayılı
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gere-
ğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte
olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcı-
lıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda
yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemekte-
dir. 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabil-
mesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin
alınması zorunluluğu bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi. 

İfade talep edildi

Açıklamada, ifade talep edilmesinin kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verile-
ceği anlamına gelmediği hatırlatılarak, "Savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanın-

mış bir hak olduğundan müfettiş tarafından
tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlem-
dir. Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine
başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer
görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanından da ifade talep edilmiştir. İfadenin gelme-
sini müteakip, müfettişçe “soruşturma izni
verilmesi” veya “verilmemesi” kanaatiyle ön inceleme
raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse
konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de
süreç tamamlanmış olacaktır" denildi. 

100 MADDELıK 
YENı TASLAK!

MHP Lideri
Devlet Bahçeli

Kemal 
Kılıçdaroğlu



S ilivri İskele Meydanı Boşnak
Bahçe'deki falezlere, kaya ya
da taşme ihtimaline karşı  İBB

tarafından 900 metre uzunluğunda
yapılan çelik ağlar, kuş popülasyon-
ları için büyük tehlike oluşturuyor.
Her yıl nisan-mayıs aylarında gelen
kerkenez, güvercin, saksağan ve kar-
gaların göç yolu üzerine yapılan tel
örgüler, kuşların takılıp ölmesine
neden oluyor. İBB Beyaz Masa'ya
edilen şikayetler üzerine tel örgüler
arasına yapılan 35 santimetrelik de-
likler ise yetersiz kaldı. Uzmanlar
çelik ağların bir an önce kaldırılma-
sını aksi halde kuş popülasyonunun
büyük ölçüde zarar göreceğini söyle-
yerek, yetkililerden çözüm istedi.

Yuvalarına giremiyorlar

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali
Korsan, daha önce birçok kez dilekçe
yazdığını, en son İBB Beyaz Ma-
sa'dan sorunu karşılamayan bir
cevap aldığını söyledi. Korsan, "Fa-
lezler zaman zaman kopup kayıyor-
lar. Burada dolaşan halka zarar
vermesin diye çektiklerini ifade ettiler
ama detaylı bilgi yok. Ben ilk yapılır-
ken geldim baktım. Yuvalara girecek

yer bırakmıyorlar. Dedim buralara
delik açılması gerekiyor. Yani her çe-
kilen tele üç tane delik açarsanız kuş-
lar girip yuvalarına girip çıkarlar. 'Biz
anıtlardan izin almadan açamayız
dediler.' Silivri Belediyesi'ne, Beyaz
Masa'ya, Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı'na üç dilekçe yazdım. Açmak
mecburiyetinde kaldılar. Çünkü bir
kerkenez kanatlarını açtığında 75
santimetre oluyor. Yani burayı 80
santimetre civarında delik açılması
gerekiyor. Onlar açtılar 35 santimetre
delik. Yani serçe mi girecek buradan
içeri?" diye konuştu.

Yüzlerce delik gerekiyor

Başkan Korsan, sözlerine şöyle
devam etti; "Şimdi gerekli kurumlara
yazışmaları yapacağız. Kuşlara kuş
hapishanesi yaptık biz burada. Kuş-
lara, kerkenezlere hapishane yaptık,
güvercinlere hapishane yaptık. Zaten
delik açmışlar on tane onbeş tane.
Buraya yüzlerce delik açılması gere-
kiyor. Bir güvercin girdi çıkamadı. İt-
faiyeye haber verdik, gelinceye kadar
hayvan öldü. Tellere çarpa çarpa.
Yani yavrular nasıl çıkacak buradan
yarın öbür gün? Bunun yerine bu-

raya  L şeklinde, istinat duvarı 
yapılmalı."

Önemli bir göç noktası

Kuş Gözlemcisi Metin Tuncer ise tel
örgü yerine başka bir çözüm yoluna
gidilmesi gerektiğini vurguladı. Tun-
cer, "İstanbul çok önemli bir göç
noktası. Yüzlerce farklı kuş türü bu-
radan göç yapıyorlar, üreme ama-
cıyla. Afrika'dan başlayan göç,
Kuzey ülkelerine kadar devam edi-
yor. Şu anda konuştuğumuz kuş
türü küçük kerkenez. Bir doğan türü
ve İstanbul'da bilinen tek üreme
noktasındayız şu anda. Belki de gör-
düğünüz uçan kuşlar,   burada doğ-
dular. Ve kendi yavrularını dünyaya
getirmek için binlerce kilometre yol
yaparak buraya geldiler. Ama bele-
diyenin sürpriziyle karşılaştılar. Ta-
mamen insanları düşünerek yapılmış
iyi niyetli bir çalışma ama yanlış ya-
pılan bir çalışma. Çünkü üzeri ka-
pandığı için bu kuşların hem
yuvalarına girmeleri çıkmaları çok
zorlaşıyor hem de doğacak yavrula-
rın o telin dışına çıkması imkansız
hale geliyor" ifadelerini kullandı.
DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1368748)

DEVLET HASTANESİ -TUZLA SAĞLIK BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI

CHİLLER SOĞUTMA GRUBU SİSTEMİNE YEDEK PARÇA ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/254475
1-İdarenin
a) Adresi : İÇMELER MH. PİRİ REİS CAD. NO: 74 34940 

İÇMELER TUZLA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164940955 - 2164940959
c) Elektronik Posta Adresi : tuzlasatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : CHİLLER SOĞUTMA GRUBU SİSTEMİNE YEDEK 

PARÇA ALIMAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Tuzla Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi 

doğrultusunda 30 (otuz) gün içerisinde mallar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. 

No:74 Tuzla/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 28.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tuzla Devlet Hastanesi İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No:74
Tuzla/İstanbul Satın Alma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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Silivri sahilinde, kerkenezlerin ve bazı göçmen kuşların yuva
yaptığı falezler, heyelanı önlemek amacıyla, İBB tarafından
çelik ağlarla kaplandı. Çelik ağlara takılan kuşlar birer birer
ölmeye başladı. Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan,
"Kuşlara hapishane yaptılar" dedi. İBB'den konuyla ilgili
yapılan açıklamada, "İnceleme yapıldı, kerkenezlerin
yuvasına girebilmesi içini ağlarda belirli çapta delikler
açılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.
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Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ies yazılı
açıklama yaptı. Açıklamada, "Çelik ağların bir kısmı örül-
dükten sonra Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan ile

yerinde incelemelerde bulunul-
muş olup, kerkenezlerin yuvasına
girebilmesi ile ilgili ağlarda belirli
çapta delikler açılması kararlaştı-
rılmıştır. Şantiye sahasında 1
adet numune yapılarak Silivri
Çevre Derneği Başkanı Ali Kor-
san'dan onay alınmış ve en kü-
çüğü 35 cm çapında olmak üzere
40 cm'e kadar çapları değişen
delikler aralıklı olarak açılmıştır.
İş devam ederken Silivri Çevre
Derneği Başkanı Ali Korsan ile

görüşmeler devam etmiş ve yapılan imalat ile ilgili gö-
rüşleri alınmıştır. Bahse konu iş tamamlanma aşama-
sında olup, gerekmesi halinde delik sayısı ve çapı
arttırılabilecektir" denildi.

DELİK SAYISINI 
ARTIRABİLİRİZ

Tam kapanmada
tam 1 ton mama

Maltepe Belediyesi, tam ka-
panma sürecinde sokaktaki can
dostlarını unutmadı. Ramazan

Bayramı süresince de devam edecek çalış-
malar kapsamında özellikle hayvanseverle-
rin ulaşamadığı ormanlık alanlarda ve sahil
şeridinde ağırlık olmak üzere 1 ton mama
dağıtımı yapılacak. Dağıtımların ilk gü-
nünde personele eşlik eden Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç, “Tam kapanma döneminde
sokaktaki can dostlarımızı da asla yalnız bı-
rakmıyoruz. Damga Gazetesi sahibi Meh-
met Mert ve Damga gazetesi yazarı
gazeteci dostum Barış Yarkadaş ile Maltepe
sahilde, sokak hayvanlarına mama veren
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi zi-
yaret ederek kolaylıklar diledik. Veteriner İş-
leri Müdürlüğü ekiplerimiz tam kapanma
döneminde ve bayram boyunca her gün,
Maltepe genelinde sokak hayvanlarına dü-
zenli mama desteği sağlayacak" dedi.

Maltepe Belediyesi, tam kapanma ve Ramazan Bayramı süresi boyunca sokaktaki
can dostlara 1 ton mama dağıtacak. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Tam kapanma
döneminde sokaktaki can dostlarımızı da asla yalnız bırakmıyoruz” dedi

Maltepe Belediyesi, Çınar Mahal-
lesi’ndeki Atatürk Parkı’nda da
büyük bir dönüşüm projesi başlattı.
Dönüşüm kapsamında 2.500 metre-
kare alan yeniden düzenlenerek
sosyal yaşam alanları artırılacak.
Yeşilin hakim olacağı park alanında
vatandaşların rahat nefes alabile-
ceği, eğlenceli vakit geçirebileceği,
spor yapabileceği ve yürüyüş yapa-
bileceği yeni alanlar inşa edilecek.
Çocuklar için oyun alanları da geniş-
letilerek 200 metrekareye çıkarıla-
cak. Dönüşüm kapsamında park
alanı içine ku-
rulacak olan
büfe ise dikkat
çekiyor. Kadın
istihdamı konu-
sunda önemli
çalışmalara

imza atan belediye, buradaki büfeyi
de yine kadınlara emanet edecek.
Büfeyi ilçedeki ihtiyaç sahibi kadın-
lar işletecek. Böylelikle ilçedeki ka-
dınlar için iş kapısı da açılmış
olacak. Tam kapanma döneminde
çalışmalarını aralıksız sürdüren Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri pro-
jenin yüzde 40’nı tamamladı. Parkın
tamamı bittiğinde ise eskiden 906
metrekare olan yeşil alan 980 met-
rekareye çıkarken 52 olan ağaç sa-
yısı da 65’e yükselecek. 1280 adet
çalı ve 24000 adet mevsimlik çiçe-

ğin de parka ka-
zandırılacağı
çalışmalar kap-
samında 40
metrekarelik de
yeni havuz alanı
yapılacak. 

Atatürk Parkı yeşillendiriliyor

Yeniden
azalıyor!
İstanbul'un barajlarında doluluk oranları 
yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre, 
barajlardaki su seviyesi son bir haftada yüzde
1.15 azalarak, yüzde 79.94 olarak ölçüldü. 
Doluluk oranı yüzde 64.32 olan Alibeyköy
Barajı'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar
gerileyen barajlardaki doluluk oranları,
geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen ya-

ğışlı hava ile artışa geçti. Geçen hafta yüzde 80'in
üzerine çıkan baraj doluluk oranlarındaki artış,
durdu. İSKİ verilerine göre son bir haftada barajlar-
daki doluluk oranı yüzde 1.15 azaldı. Doluluk oranı
yüzde 79.94'e düştü.

En dolu Darlık barajı

İstanbul'un en fazla dolululuğa ulaşan barajı ise Dar-
lık Barajı oldu. Darlık Barajı'nda doluluk oranı 96.88
olarak ölçüldü. Yüzde 93.04 doluluk oranıyla Elmalı
Barajı doluluk oranı en fazla 2'nci baraj olurken, do-
luluk oranı en düşük baraj yüzde 43.52 ile Sazlıdere
Barajı.  DHA

İstanbul'un Barajlarındaki 
bugünkü doluluk oranları;
Alibeyköy Barajı yüzde 64.32
Büyükçekmece Barajı yüzde 76.78
Darlık Barajı yüzde 96.88
Elmalı Barajı yüzde 93.04
Istranacalar yüzde 53.81
Kazandere Barajı yüzde 74.70
Ömerli Barajı yüzde 92.56
Papuçdere Barajı yüzde 74.78
Sazlıdere Barajı yüzde 43.52
Terkos Barajı yüzde 79.33

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan

KUSLARA 
HAPISHANE
YAPTILAR!



ZAYİ İLANI 
İBB İSPER, görev kağıdımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Çağrı Büyüksayar

damgaweb@gmail.com

Metin KÜLÜNK

http://www.metinkulunk.com

T ürkiye’de iktidarı seçimle deviremeyen muha-
lefet, geçmişte yenilmiş de yenilmiş… 
Sandıktan çıkamayacağından emin olan mu-

halefet iki strateji peşine düşmüş görülüyor:
Sahte kahramanlar üreterek halkın nabzını yokla-

mak ve sahte haber koleksiyoncularından medet
ummak.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak hep ken-
disi dışında isim önerdi; çünkü muhalefetin kazana-
mayacağından emindi.

Fakat özellikle sosyal medya ortamında sahte
haber üretme tecrübesi en yüksek FETÖ’den medet
umdu ve konuşmalarını, kampanyalarını üretilen
sahte haberlere yasladı.

Şimdi bu ilişki yani FETÖ’nün dijital sahte evrak
ve sahte haber üretme tecrübesi İmamoğlu lehine
devrede. Hem Kılıçdaroğlu yine nabız yokluyor hem
de İmamoğlu "İstanbul için ne yaptın?" sorusuna
cevap vermekte zorlandıkça gündem değiştiren ve
kendisini sürekli mağdur eden bir tablodan yola çıka-
rak başarısızlığını örtmeye çalışıyor.

İşte tipik bir örnek daha: Fatih Sultan Mehmed’in
türbesinde eli arkada gezdiği için soruşturma açıldı!
Sahte haber koleksiyonuna bir tane daha ekleme gay-
retine girdiler.

Fakat biz dikkatimizi haberin sahteliğine odakla-
mayalım; biz dikkatimizi bu haberleri kullananların
diline ve ulaşmak istedikleri hedef için hangi FETÖ
tecrübesine başvurduklarına bakalım.

Biz her fırsatta söylüyoruz; Pandemi dönemini ikti-
darı devirmek hedefine yönelik sosyal medya üzerin-
den binbir sahte haber tezgahlayan sahte haber
koleksiyoncuları devrede. 

Çünkü Millet İttifakı'nın Erdoğan karşısına çıkar-
tacağı aday konusu büyük bir kriz konusu…

Bu nedenle “Erdoğan’ın panik içinde olduğu ve
başvurduğu yolların çaresizlik örnekleri olduğu” algı-
sına oynuyorlar.

Oysa "Erdoğan kaçacak!" diye tempo tutanlar 15
Temmuz'da kimin tanklardan izin alıp yürüyerek eve
gidip kahvesini için 15 Temmuz destanını izlediğini
kimin de milletiyle destan yazıp demokrasiye sahip
çıktığını unutmadı.

Bu arada Fatih deyince birilerinin aklına Erdoğan
geldiği için; Fatih üzerinden İstanbula Konstantinopo-
lis diyen güçlere “Bizi destekleme sözü verdiniz; bek-
liyoruz!” çağrısı mı yapılıyor?

Biz o çağrının akıbeti hakkında bir hatırlatma ya-
palım: Millet olarak sahte haber koleksiyoncularına
bu ülkeyi teslim etmeyeceğimizin klas örneklerini
gösterdik.

Pandemi sürecini de suiistimal edecek her türlü ça-
baya aynı cevabı vereceğiz: Fatih karşısındaki duruşa
gelince İstanbulu Fatih gibi yönetirsin; Konstantinpo-
lis diyenlere haddini bildirirsin!

Soykırımı kabul eden ve Konstantinpolis diyene
karşı ellerini görelim İmamoğlu!

Sahte kahraman için sahte davalar üretme peşinde
olanların tuzağına düşmemek için yetkililerin FETÖ
tecrübesine ders alarak çok daha hassas davranması
icab eder. Aman dikkat!

Cumhurbaşkanı adayı 
için sahte haber 

koleksiyoncuları devrede...

S eda Kurt'un şu an 21 yaşındaki oğlunun
babası olan Özcan Kurt, 18 yıl önce orta-
dan kayboldu. Kurt da Ercan Akkaş ile

dini nikahlı yaşamaya başladı. Çiftin bu beraber-
likten bir kız çocuğu oldu. H.S. adı verilen kız
çocuğu, Seda Kurt'un kayıp resmi nikahlı eşinin
nüfusuna kaydedildi. Ancak Ercan Akkaş, 3
Kasım 2019 tarihinde Seda Kurt'u bıçaklayarak
öldürüp, kaçtı. Akkaş sırra kadem basarken, şu
an 3 yaşında olan küçük kıza anneanne Bedia
Akar (60) sahip çıktı. Bedia Akar, torununa vasi
tayin edilmek için Küçükçekmece 4’üncü Sulh
Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Akar, davada,
kızını öldüren, torununun biyolojik babası Ercan
Akkaş'ın aradan geçen süreye rağmen yakalana-
madığını, nüfus kayıtlarında baba olarak yer
alan Özcan Kurt’un ise 18 yıldır kayıp olduğunu
bildirdi.

Mahkeme vasi tayin etti

Mahkeme, Özcan Kurt'un nüfus kayıtlarında
sağ görünmesi nedeniyle velayetin babada oldu-
ğuna dair karar vererek, anneannenin talebini
reddetti. Velayeti kayıp babada olması nedeniyle
sağlık hizmetlerinden yararlanamayan, resmi iş-
lemleri yaptırılamayan torunu için mücadelesin-
den vazgeçmeyen anneanne bir televizyon
programı aracılığıyla kayıp Özcan Kurt’un ya-
kınlarına ulaştı. Ailenin oğulları hakkında geçen
yıl gaiplik kararı aldığını öğrenince de Küçükçek-
mece 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 2'nci
kez dava açtı. Mahkeme de küçük kızın veasyet
altına alınmasına karar vererek, 18 yaşına gelene
kadar anneanne Bedia Akar’ı vasi tayin etti.

Bizim için bir zafer

Karara çok sevindiğini bildiren Badia Akar, "To-
runumun kimlikteki babası sağ göründüğü için
onun adına hiçbir işlem yapılamıyordu. So-
nunda babanın ailesine ulaştık, gaipliğini çıkar-
dık. Davalar, dosyalar, mahkemeler, hukuk
mücadelesi, psikolog, psikiyatrist, polis araştır-
ması derken 1.5 yılın sonunda H.S.’nin vasiliğini
aldım. Bu bizim için bir zaferdir. Küçük torunum
genç yaşta hayatın yükünü omuzlarına almış
fakat eğilmeyen bir ağabeyi ve onun için müca-
dele eden yaşlı bir anneannesi olduğu sürece
inadına yaşayacak, inadına büyüyecek. Şimdi bu
vasiliği aldıktan sonra annesi-babasıymışım gibi
bütün işlemleri yapabileceğim. Aylardır ona sağ-
lık ocağında tedavi hakkını alamadım. Hastane-
lik durumu olduğunda müdahale edilemiyordu.
Bugünden itibaren nüfusu, sağlığıyla, her şeyiyle
annesi veya babası gibi ilgilenebileceğim" dedi.

Bir an önce yakalansın

Halen kırmızı bülten ile aranan ve gıyabında Ba-
kırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ömür
boyu hapis istemiyle yargılanan Ercan Akkaş'ın
bir an önce yakalanmasını isteyen Bedia Akar,
“Elini kolunu sallayarak ortada dolaşmasını ka-
bullenemiyorum. Torunum dört yaşına girmek
üzere, annesini soruyor. Olanları anlayacak
yaşta değil. İlerleyen zamanlarda bunları psiko-
log eşliğinde anlatacağız. Ama nasıl tepki göre-
ceğiz bilmiyorum. Şu anda olayların nispeten
farkında ama mutlu bir çocuk. Tek istediğimiz
hayatının bu şekilde mutlu geçmesi” diye 
konuştu. DHA
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Avcılar’da, Ercan Akkaş (43), imam nikahıyla yaşadığı Seda Kurt'u (41)
öldürünce 3 yaşındaki H.S ortada kaldı. H.S.’nin, cinayetten sonra ortadan
kaybolan biyolojik babası Ercan Akkaş’tı ama nüfus kaydı, annesinin ilk
eşi Özcan Kurt’un üzerineydi. O da 18 yıldır kayıptı. Bedia Akar, 
torununun vasiliğini almak için başlattığı hukuk mücadelesini 1,5 yıl
sonra, Özcan Kurt hakkında alınan gaiplik kararı ile kazandı
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Ekipler ev ev
dolasıyor
Sultanbeyli Kaymakamlığı, Koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayan
vatandaşlar için “aşı bilgilendirme ekipleri” oluşturdu. Ekipler aşı sırası geldiği halde henüz
aşılarını olmayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ikna etmeye çalıştı

Sultanbeyli Kaymakamlığı
tarafından oluşturulan, içeri-
sinde kamu kurum müdürleri,

sağlık çalışanları, muhtarlar, okul idare-
cileri, öğretmenler ve cami imamlarının
bulunduğu aşı bilgilendirme ekipleri, il-
çede sırası gelmesine rağmen aşı olmak
istemeyen 65 yaş üstü vatandaşları evle-
rinde ziyaret etti. Aşı bilgilendirme ekip-
leri, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara aşı
olmanın faydalarını anlattı. Öte yandan
ekipler ev ziyaretlerinde, randevu al-
makta zorlanan vatandaşların randevu-
larını da oluşturuyor. Hastaneye
gidemeyecek durumdaki vatandaşlar ise
ekipler tarafından hastaneye götürülerek
aşılanıyor. 

Aşılanma oranı yüzde 78

Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma
oranının yüzde 78,25'e yükseldiğini akta-
ran Sultanbeyli Kaymakamı Metin Ku-
bilay, “Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa
Sosyal Destek Ekiplerimiz tarafından aşı
hakkı tanınan binlerce vatandaşımızı te-
lefonla arayarak aşı olmanın önemi hak-
kında bilgilendirdik. Daha sonraki
süreçte kamu çalışanlarımızdan oluşan
aşı bilgilendirme ekiplerini oluşturarak
sahada görevlendirdik. Yapılan tüm bu
çalışmalar sonucunda Sultanbeyli'de 33
bin 592 vatandaşımıza toplam 50 bin
124 doz koronavirüs aşısı yaptık. 65 yaş

üstünde bulunan 15 bin 116 vatandaşı-
mıza ise 26 bin 680 doz koronavirüs
aşısı yaparak Sultanbeyli'de 65 yaş üs-
tünde aşılanma oranını yüzde 78,25'e
yükselttik" dedi.

Aşı olmaya davet etti

Koronavirüs'le mücadelede en önemli si-
lahın aşı olduğunu söyleyen Kubilay,
"Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlan-

masında en önemli silahlarımızdan bir
tanesi. Vatandaşlarımızı aşılayarak
Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığı-
mızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve
çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir
ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz.
Aşı hakkı tanınan ve henüz koronavirüs
aşılarını olmayan tüm vatandaşlarımızı
aşı olmaya davet ediyorum" çağrısında
bulundu.  DHA

Kaza, Çekmeköy Taşdelen
Mahallesi'nde dün yaşandı.
Cadde üzerinde Murat Ak-

kaya'nın kullandığı kamyonetin üze-
rinde bulunan demir çubuklar,
önünde giden Furkan K.'nın kullan-
dığı otomobilin üzerine düştü. Demir
çubuklar arka camdan otomobilin
içine girerken, sürücü Furkan K. ile 2
arkadaşı büyük tehlike atlattı. Otomo-
bildeki 3 kişi kazayı yara almadan 
atlattı.

Demirler sağdan girseydi!

Yaşanan kazayı anlatan otomobilin

sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den
gelirken burada bir araç çıkacaktı. O
araca yol vermek için durdum. Ar-
kamdan da demir yüklü araba hızla
geldiği için duramadı. Ani fren ya-
pınca demirler otomobilin üzerine
düştü. Allah'a şükürler olsun canda
bir şey yok. Cana geleceğine mala gel-
sin. Demirler sağdan girseydi, Allah
korusun arkadaşıma zarar verebilirdi.
Ama soldan girdiği için bir şey ol-
madı. Ayrıca tam camdan girmedi.
Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her
zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa
onu daha iyiydi" dedi. DHA

Demir çubuklar araca saplandı!
Çekmeköy'de kamyonetin üzerinde bulunan demir çubuklar, önünde giden
otomobile girdi. Otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Maske takmaya
bile üşendiler
Artan corona virüsü vakaları nedeniyle
Türkiye genelinde tam kapanma
uygulanırken İstanbul'da İstiklal 
Caddesi'ne akın eden turistler yoğunluk
oluşturdu. Maske takmaya bile üşenenler
bir aşağı bir yukarı gezerken, polis 
kontrolleri yetersiz kaldı

Corona virüsüyle müca-
dele kapsamında uygulana
tam kapanma kararı, uygula-

madan muaf turistlere yaradı. İstan-
bul’da İstiklal Caddesi’ne gruplar
halinde akın eden turistler sosyal me-
safe kurallarını hiçe saydı. Caddenin
girişinde kontrol noktası oluşturan po-
lisler, ağızlarında maske, sıcak havada
görev yapmaya çalışırken; pek çok tu-
ristin maske takmadığı görüldü. Tam
kapanma sürecinde Türk vatandaşla-
rına ağır kısıtlamalar getirilirken; turist-
lere tura çıkmak, ören yerlerini gezmek,
denize girmek serbest. 

GAiPLiK
KARARIYLA
KAZANDI

Bedia Akar, Ercan Akkaş’ın
bir an önce yakalanması

gerektiğini belirterek,
emniyet güçlerine çağrı yaptı.
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27 yıldan bu yana Alman-
ya’da yaşayan Çiğdem
Bora ile Avrupa'da sürüp

giden hayatına ve gazeteciliğe ilişkin
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önce-
likle “Çiğdem Bora kimdir?” sorusu-
nun yanıtını merak edenler için bizzat
Bora'nın ağzından cevap verelim.

Kendisini şöyle tanıtıyor Bora; “1978 yılında
Kars-Sarıkamış’ta doğdum. 2 yaşından itibaren
Edirne şehrinde ikamet edip lise öğrenimini Edir-
ne’de bitirdim. Lise eğitimini bitirdikten sonra
Almanya’ya yerleştim. Medyanın içerisinde uzun
yıllar emeklerle çalışmalar yürüttüm. Türk ve
Alman dostluğu adına konferanslar düzenledim,
iki kültür tanıtımlarında bulundum. 2009 yılın-
dan bu yana Avrupalı Bayan Dergisi Avrupalı
Sport ve Avrupalı Bayan Gazetesi‘nin imtiyaz
sahibi ve genel yayın yönetmenliğini yapıyorum.
Evli ve iki kız annesiyim...”

nNeden Avrupalı Bayan ismi?
12 yıl önce Avrupalı Bayan dedim ben. Kibar,
nazik ve naif bir kelime. Türkiye’de bir moda çık-
mış, bayan kelimesi cinsiyet ayrımcılığını çağrıştı-
rıyormuş. Ben bir kadın olarak, bayan olarak,
Avrupalı Bayan ismini değerli gördüğüm için
Türkiye ve Avrupa’da patentlerini de aldım.Yap-
tığım işle kendi ismimi değil, Türk kadını ve Türk
bayanı olarak Avrupa’da en iyi şekilde temsil
edip, tanıtmanın gururunu yaşıyorum.12 yıl önce
böyle bir şey yoktu. Her yıl bir kelime farklı yer-
lere moda yapılıyor. Alman dilinde de bayan diye
hitap ediliyor. Alman halkına Avrupalı Bayan ter-
cümesini Almanca olarak söylediğimde, çok
güçlü bir isim dediler. Bayanların gücünü söyle-
mekten de geri kalmıyorlar. Avrupalı Bayan Der-
gisi’nin çıkışını Markus’a borçluyum. Burada
güzel bir hikaye söyleyemeyeceğim. Almanya’ya
geldiğim ilk yıllardı. 20 yıl öncesinden bahsediyo-
rum.Türk olduğum için yabancı düşmanlığı ile
karşılaştım. Bir kelimesi ile çok incinmiştim. Son-
rasında bir karar aldım. Türkler’in modern yü-
zünü herkese göstereceğim mantığı ve hırsı, alt
yapı ve donanım ile ilk dergimi yanlız başıma çı-
kardım. Çıkardığım yayınlar ile Avrupa ve Türk
insanını daha yakından tanıtmış oldum. Bir öfke
ile 12 yılı tamamlamış oldum. Şimdi geriye baktı-
ğımda beni buralara kadar taşıdığı için Markus’a
teşekkür ediyorum. İyi ki incinmişim. Ona olan
sinirim, insanlara güzel şeyler vermeme vesile
oldu. Her milletten her ırktan malesef kötüler
hep var malesef. Her insan da böyle değil. Çok
saygı duyduğum Alman arkadaşlarım da var.
Çok naifler. 

nMedya sektöründe ne gibi 
zorluklarla mücadele ettiniz?
Medya sahibi ve genel yayın yönetmeni sıfatımı
bir kenara bırakıp öncelikle aşırı bir vatanseve-
rim. Kendi ülkem için çok gözü kara davrandım.
Yaptığım iş ile o kadar göze batmışım ki, benimle
uğraşanlar oldu tabii ki. Avrupa insanının her
zaman takdirini gördüm. Kendi vatanımın için-
den çıkan vatan hainleri tarafından da çalışanla-
rım zor zamanlar yaşadı. Sayın Erdoğan ve
Sayın Merkel haberini dergide yer verdim. İki
ülke arasındaki gelişen önemli bir haberdi. İki de-
ğerli başkanının haberini gururla yayınladım,
çünkü iki ülke arasındaki dostluk haberine dünya
şahit oldu. Bu haber bütün gazetelerde de yer
aldı. Avrupa’da dikkat çekmişim ki Gülen para-
leli beni buldu. Darbe öncesi 7 ay evvelinden be-
nimle uğraşmaları başladı. Atv’de Fuat Uygur’un
programına davet edildiğimde ispatlanmış oldu.
Hani nasıl desem, darbe sonrası başıma şu geldi

bu geldi diye televizyonlarda boy gösterisi yap-
madım. Nedeni ise o kadar şehit verdik ki, say-
gımdan görsel medyayı bu konuyla meşgul
etmek istemedim. Darbe öncesi işimde bir çok
engeller yaşattılar. Avrupa’nın ortasında iki ülke
kültürünü ve gerçek haberleri tanıtırken, ilgi çe-
kerken yanımda kimseyi göremedim. Kırgınlığım
var sadece.

nHayata dair konuşsak peki biraz...
Çok derin bir mesele. Hayat bazen insana güzel
davranmıyor. Hayat herkese güzel davrandı mı ki
bize güzel davransın. Tabiiki inişli çıkışlı zaman-
lar oldu herkes gibi. Sabır ve tevekkül insanın en
güzel ilacı. Eğer iyi niyetli iseniz, hayatınızda
yalan dolan yoksa yüreğiniz temiz ise Allah mu-
cizelerini mükafat olarak size sunuyor. Maleselef
insanların planları işlemiyor. Allah’ın planı dev-
reye giriyor. Hayatımda artık plan yapmıyorum.

nHiç unutamadığınız anınız var mı?
Alman makamlar ile iletişime geçip elimden ge-
leni yaptım. Olmaz mı? Bir çok unutamadığım
anım var. Biri var ki ömrüm bo-
yunca o annenin feryadını unuta-
mam. Bir okuyucum aradı beni.
Çiğdem hanım yazılarınızı yakın-
dan takip ediyorum gerçekleri yazı-
yorsunuz ve sizin samimiyetinize
inanıyorum dedi. Çok övgüler yağ-
dırdı kendisi.Tabii ki insanlara bir
şeyler vermenin mutluluğunu ya-
şattı bana o an. Fakat çoçuğu ile so-
rununu anlatınca sadece
yutkundum. Sessiz kaldım ama
gözlerimdeki yaşlar sel oldu. Ço-
cuğu uyuşturucu alıyormuş. Bir an-
nenin feryadıydı. Göz yaşları
içerisinde benden yardım istedi.
“Çiğdem hanım ne olur yardım edin
başka annelerde ağlamasın. Uyuştu-
rucu konusunu çıkacak sayınızda
editörünüzde yazın lütfen! Yazdıkla-
rınızı insanlar dikkate alıyor” dedi.
Alman makamlar ile iletişime geçip
elimden geleni yaptım. Telefon ko-
nuşmamız iki saat sürmüştü.Ben de
bir anne olduğum için kendimi o ba-
yanın yerine koydum. Allah kimseye
evlat acısı yaşatmasın. Bu anımı hiç
unutamam. Günlerce etkisinde kal-
dım.

nHayatınızda 
pişmanlıklarınız var mı?
Depremi yaşayıp enkazdan döndüm.
Bazıları derler ki hiç pişman olmadım.
Hani nasıl desem hangi kafa ile söyleniyor çöze-
medim. İnsan hayatında illa ki bir pişmanlık ya-
şamıştır. Benim de oldu tabii ki. Kendi
vatanımda yaşayacağım ümidi ile yıllar önce
Türkiye’de Limited şirketi açtım. Medya ile ala-
kasız kendi markam olan bir üründü. Yüklü kül-
feti olan bir şirketti. Başarılı olamadım.
Profesyonel iş yaptığımdan ve iyi niyetimin ol-
ması bunu kaldırmadı diyebilirim size. Allah in-
sana daha beter pişmanlıklar yaşatmasın.
Depremi yaşayıp enkazdan döndüm lafın gelişi.
Almanya’dan giden her gurbetçinin yaşadığı bir
durum. Almanya ve Türkiye’de sistem farkı diye-
lim. İnsanların yaşadığı her pişmanlık hayatla-
rında bir dersdir. Bu günümüze şükürler olsun.

nAlmanya’da mı Türkiye’de mi 
basın olmak daha kolay?
Bence her ülkede eksi ve artılar var. Konuyu şöyle
genişleteyim. Anladım ne demek istediğinizi.

Basın özgürlüktür evet fakat hakaret derecesinde
basın özgürlük değildir. Bir insan gazeteci ya da
yazar olabilir. İşinin verdiği nam sayesinde entel-
lektüel havaya bürünüp çok bilmiş gibi devlete
sanatçıya kafa tutanları ayıplıyorum ben. Bu
basın özgürlüğü değil. Sataşmadan nazik bir
dilde kendi basın özgürlüklerini ifade edebilirler.
Avrupa diyor ki basın özgürlüğü var. Var daa
kimse kimseye haddini aşıcak şekilde yazıp çiz-
miyor. Anladınız ne demek istediğimi… Kısacası
her iki ülkede kolay ya da zor diye bir şey yok.
İşini adam gibi yapan haddini aşmayana ve in-
sanlara güzel şeyler sunana kimse dokunmaz.

nPeki Ender Saraç desek?
Sayın Ender Bey’in durşu ve saygınlığı gerçekten
göründüğü gibidir. 12 yıl önce dergiyi ilk çıkardı-
ğım zaman, hiç tereddüt etmeden destekleri ile
yanımda oldu. Bu vesile ile Avrupa’da yaşayan
okurlarımıza önemli bilgiler sunmuştur. Her

Türkiye ziyaretimde de kendisi aynı mütevazıl-
ğını koruyor. Hani nasıl desem, dergi yayını çık-
madan bana desteği çok büyük oldu. Bu iyiliğini
unutamam. Ender bey ile ilk tanışmamızda çok
komik anılarımda var. Şimdi söylesem sayfalar
anlatmaya sığmaz. Yapacağım Tv programında
bir gün sözlü olarak sizler ile paylaşacağım. 

nBir mesaj göndermek isteseniz 
kime göndermek istersiniz?
Sayın cumhurbaşkanımıza bir mesajım var. Evet

yanlış duymadınız. Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza mesajım var. Türk vatandaşı olarak
sosyal haklar konusuna değinmek istiyo-
rum. Tabii ki ülkemiz çok badireler atlattı.
Bir çok yenilikler oldu nakörlük yapıp gör-
mezlikten gelemeyiz. Her şeyin bir anda
olamadığının da farkındayım. Ben Tür-
kiye’ye geldiğimde bazı konulara kalbim
acıyor. Ben Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan Avrupa’daki sistem, sosyal haklar-
dan işsizlik parasına ve süresine şu
dönemde acil el atmasını çok isterdim. Ay-
rılan çiftler olsun işsiz kalan kim varsa, iş
bulana kadar kişi başına kira ödemesinden
ve kişi başına yemek ihtiyaçlarına kadar bu
düzen gelirse insanlar çok daha mutlu ola-
caklar. İşsizlik parası Türkiye’de çok az ve
benim bildiğim 6 aydan sonra kesiliyor. İş
bulamazlarsa bu insanlar ne yapacak?
Çaresizlikten insanoğlu her şeyi yapar.
Mesajım ne kadar ciddiye alınır ya da
alınmaz bilmem fakat bu sistem gelirse
cennet Türkiye’ye doyum olmaz.

nSosyal medya ile aranız nasıl?
Gerçeği söylemek gerekirse hiç iyi değil.
Bende biraz teknoloji kıtlığı var. İnstag-
ram nasıl kullanılır tam bilmem. Onun
için yönetimini ekip arkadaşlarıma dev-
rettim. Hesap kontrolü ve dosya aktarı-
mında hiç iyi değilim. Bana kalsa dergi
çıkar aylar sonra dosyalar internette olur.
Zamanında öyle de oldu. Sevmiyorum
sosyal medyayı beni çok yoruyor. Kimse

bana darılmasın yorum cevaplarına bile üşen-
geçliğim tutuyor. Yanlış algılanmasın bu benim iş
yorgunluğum sadece. Sosyal medyaya takılır ka-
lırsam dergiler ve gazete yönetmenliğini ve orga-
nizasyonunu yapamam.

nSizce gazeteci kimdir?
Elini vicdanına koyan, merhameti ve mantığı ile
birlikte yürüyen dünyanın sesi olan gizli neferler-
dir. İletişimde insanları bilgilendiren gizli kahra-
manlarımız onlar. Gazeteci demek; çok düşünen
her konuya hakim olan araştıran insandır. Gaze-
teci olan insanın beyni 7-24 sürekli çalışıyor. Dü-
şünsenize beyin sürekli aktif durumda. Vatanına,
milletine, devletine sahip çıkan, yalan haberden
uzak olan bir gazeteci en önemli sorumluluğu
yerine getirmiş oluyor zaten.

nAlmanya için diyeceğiniz bir şey var mı?
Olmaz mı burası benim ikinci vatanım. Gençli-
ğim ve ergenliğim kendi ülkemde geçti. Al-
manya’da da büyüyüp olgunlaştım. 26 yılım
Almanya’da dile kolay… Rızkımı yaradan bu ül-
kede verdi. Ben kendi ülkem için “Allah ülkeme
zeval vermesin derken, her zaman Almanya
içinde bu kelimemi kullanırım.”

nYayınlarınız neden ücretsiz?
Avrupa’da tutulan bir sistem aslında. Türkiye’de
çok merak ediliyor bu konu. Bu kadar emek, zah-
met ve kaliteli duruşu neden ücretsiz sorusu ile
çok karşılaştım. İnsanların perde arkasında bil-
mediği çok şeyler var. Avrupalı Bayan Dergisi’nin
ilk çıkış yıllarında Almanya’da dağıtım şirketi ile
görüşmeler yaptım. Öğrendim ki tutulan dergiler
1000 baskı dağıtılıyor. 1000 baskı nedir ki? Her
benzin istasyonu alış veriş merkezlerie 3 ya da 4
adet dergi bırakılıyor. Aynı zamanda satışların

%40’ını alıyorlar. Bu durum kuru havadan başka
bir şey değil benim için. Benim istediğim halk ile
iç içe olmak.
Size bir sorum var. Her ay ya da her hafta ücretli
dergi satın alıyor musunuz? Kimse kimseyi kan-
dırmasın mecmualar raflarda süs olarak duru-
yor. Hangi sponsorun işine yarar ki bu durum
alınmadıktan sonra. 12 yıllık serüven, yaptığım
sistemle Avrupa’da halkın gönlüne taht etti. Av-
rupalı Bayan yayınları alışveriş merkezlerinin raf-
larında. Halk alışveriş yaparken kasa önlerinde
olan yayınları ücretsiz olarak alıyorlar. Doktorla-
rın muayenehanelerinde, Avukat bürolarında,
Güzellik salonlarında, hastanelerde halk ile iç içe
oldu. Yayınların içine kim girerse girsin tam tanı-
tım ile kendilerini en güzel şekilde duyurma fır-
satı buluyorlar. Bu sayede okuma alışkanlığını da
insanlara sevdirdiğim için huzurluğum.

nAvrupa’da gazeteci olmanın olumlu ve 
olumsuz tarafları nelerdir?
İlk önce olumsuz taraflarını size söylemek istiyo-
rum. Doğru haber yazan gazetecilerin bazen
haksız duruma düşmesi insanı acıtıyor. Dünya-
nın her yerinde bu böyledir. Avrupa diyor ki
basın özgürlüğü var. Yok efendim bu sadece lafta
bana kalırsa. Gazetecileri içten kısıtlıyorlar. Kendi
fikirlerini yazamıyorlar. Yazsalar ya işten atılacak,
ya da ihtar alacak. Anladınız ne demek istedi-
ğimi. Gazeteci olmanın olumlu tarafları ise in-
sanlık adına doğru haberin yazılması. İnsanları
dünyadan haberdar etmenin mutluluğu ve hu-
zuru gibisi yok. İnsanların sesi olmak, dünyaya
meydan okumak gibi bir şey.
Profesyonel gazeteci sizce nasıl olmalıdır?Profes-
yonel bir gazeteci ilk önce kendini topluma ada-
malıdır. Kendi ülkesi vatanı için sadık olarak
doğru haber yapmak en önemlilerinin şında geli-
yor. İnsan haklarına sahip çıkacak bir şekilde ça-
lışmalıdır. Din, dil, ırk gözetmeksizin ayrımcılığa
mahal vermeden taraf tutmaması gerekir. Ön
yargısız ve eşitlilik tarafını uygulayandır. Her
daim sorgulayıcı olmalıdır. Her konu temasında
neden, niçin sorularının kendisinde hakim tut-
ması. Çok okuyup, araştırmacı ruhuna sahip ol-
ması gerekiyor. Gündemi her zaman takip
etmelidir. Benim gözümde profesyonel bir gaze-
tecinin bu vasıfları taşıması bence önem 
arz ediyor.

nProfesyonel gazetecilikte sizce en 
önemli üç şart nelerdir?
Sorumluluk duygusu ile tarafsız olmak, araş-
tırma özelliği,vicdan ile gelen merhamet, mantık
duygusu. En önemlisi de kariyer duruşunun ya-
nında ego seviyesi sıfır olmalı. Ekibimi oluşturur-
ken de bu özelliklere her zaman dikkat
etmişimdir.

nİşletmeler için reklam vermek 
sizce neden önemli?
Bir insan iş yapmak istiyorsa mutlaka kendini ve
işini tanıtmak zorundadır. Yaptığı işe önem veri-
yorsa iyi de bir kazanç elde etmek istiyorsa rekla-
mın rolü çok büyük. Bazıları mekanını çok güzel
dizayn ediyor. Fakat reklam bütçesini hesaba kat-
mıyor, çünkü reklam rolünün büyük olduğunun
farkında değiller. Sonrasında kendini yeteri kadar
tanıtamış ve  müşteri kapasitesi az olduğundan iş
yerini kapatmak zorunda kalıyor. İşletme sahip-
leri iş yerinin insanlara tanıtmaları için en az bir
yıl gündemde olmaları gerekiyor. İnsanların hafı-
zalarında anca yer ediyor. Bir yıl sonra sürekli
reklamda yeralan işlermelerde işlerini marka ha-
line getirme sürecine giriyorlar. Reklam; güç ve
potansiyel gösterisidir. Bir markayı her yerde gö-
rüyorsanız arkasından işe güvende sağlıyor. Bazı
meslekdaşlarımız var ki işini ne kadar dürüst ya-
pıyor. Yalan yanlış haberleri artık Avrupa’ya
transfer etmesinler. Ülkemizi en iyi şekilde bu-
rada tanıtmaya çalışırken batırmanın alemi yok.
Bazı insanlar yüzünden Avrupa’da türk insanı
olarak çok farklı tanınıyoruz.
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27 yıldır Almanya’da yaşayan, Avrupalı Bayan Dergisi, Avrupalı Sport ile Avrupalı
Bayan Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Çiğdem Bora, Damga'ya konuştu. “Türk
kadınının adını Almanya'da gururla yaşatıyorum” diyen Bora, Avrupa'da
yaşamanın zorluklarını ve hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı
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Türkiye’de yaşayan insanlarımız çok şanslı.
İnsanın kendi vatanında, kendi kültürü ile iç
içe yaşaması kadar güzel bir şey olamaz.
Bazı dış güçler çok uğraşıyor tabii. Amerika
gibi. Benim ülkemde ezanların sesi yüksel-
dikçe Allah’ın izni ile hiç bir güç zarar vere-
mez. Hani nasıl desem, Türkiye’m kızdığı
zaman bir başka tarihi ve güzel oluyor. Tek
temennim ekonomimizin toparlanması ve
daha çok sosyal haklarımızın olması. İleri ki
yıllarda beklentim bu yönde. Güzel ülkemin
güzel insanlarına bol bol selam olsun.

TÜRKİYE’YE
SELAM
OLSUN!
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M illi Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, resmi temas-
larda bulunmak üzere

gittiği Libya’da Libya Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Muham-
med El-Haddad, Batı Bölge
Komutanı Tümgeneral Usame
Cuveyli ve Trablus Bölge Komu-
tanı Tümgeneral Abdülbaki Mer-
van'ın da yer aldığı programda,
ülkede görevli Mehmetçik ile bir
araya geldi. Burada konuşma
yapan Akar, “Libya'nın egemenliği
ve bağımsızlığı önemlidir. Biz bu-
raya geldiğimizde birtakım sıkıntı-
lar vardı. Bu sıkıntıları gidermek
için gece gündüz demeden karada,
denizde ve havada elimizden gelen
her türlü gayreti gösterdik. Yapılan
emekler bir noktaya geldi. Geldiği-
miz noktada önemli sonuçlar elde
edildi. Burada silahlı kuvvetlerin
yapılanması, teşkilatının moder-
nize ve organize olması için Tür-
kiye ile birlikte Libyalı
kardeşlerimiz omuz omuza çalış-
malarını sürdürüyorlar” dedi.

Biz kara gün dostuyuz

Bakan Akar, 2020 yılına kadar Lib-
ya’da kimsenin olmadığını, Türki-
ye’nin iyi gün değil, kara gün dostu
olduğunu ifade ederek, “Bu ma-
nada ortak tarihimize ve değerleri-
mize sadık kalarak her türlü riski
aldık, almaya da devam ediyoruz.
Önemli olan birliğimiz ve beraber-
liğimiz, Libya'nın sulh ve sükuna
kavuşmasıdır, ateşkesin devamlılı-
ğıdır. Bunun sonucu barış ve huzu-
run gerçekleşmesidir” diye
konuştu. Bakan Akar, “Hayatın bir
an önce normalleşmesi EYP ve
mayınların temizlenmesi başta
olmak üzere, eğitim, yardım ve da-
nışmanlık faaliyetleri dahil yapabi-

leceğimiz ne varsa bunları inşal-
lah gerçekleştireceğiz. Kardeş Be-
lediye hizmetleri konusundaki
desteklerimiz dahil. Bugüne
kadar 10 bin civarında Libyalı
kardeşimize muayene ve tedavi
hizmeti verildi. Bugüne kadar 4
bin 407 EYP tespit edildi. EYP
nedeniyle 55 sivil hayatını kay-
betti. Bunun tekerrür etmemesi
için elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.

Yunanistan nafile 
çaba içinde

Türkiye’nin Libya ile deniz yetki
anlaşması dahilinde Doğu Akde-
niz’deki faaliyetlerinin sürdüğünü
belirten Bakan Akar, “Yunanis-
tan'ın bu anlaşmayı geçersiz

kılma girişimleri beyhude çaba.
Sorunların uluslararası hukuk, iyi
komşuluk, diyalog, barışçıl yön-
temlerle çözülmesinden yanayız”
dedi. Akar, Kıbrıs’ta da iki devletli
çözümün, tek uygun çözüm oldu-
ğunun altını çizdi. Türkiye’nin
hiçbir ülkenin toprağında hak id-
diası olmadığını vurgulayan Akar,
“Uluslararası hukuk çerçevesinde
tüm komşularımızın egemenlik
haklarına, toprak bütünlüğüne
saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğ
netmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin
vermeyiz. Bunu herkes idrak et-
meli. Biz barış, huzur, diyalog, iyi
komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna
karşılık maalesef Yunanistan ta-
rafında devamlı tahrik, kriz çı-
kartma, saygısızlık ve tehdit dili
var” diye konuştu. DHA

LIBYA’DA ONEMLI
KAZANIMLAR OLDU

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1367803)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

WEB TABANLI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YAZILIM GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE EK MODÜLLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/251919
1-İdarenin
a) Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124593473 - 2124593478
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :ÇÖZÜM MERKEZİ MOBİL UYGULAMASI, ONLİNE KÜTÜPHANE 

İŞLEMLERİ PLATFORMU, İŞYERİ RUHSAT YÖNETİMİ, ZABITA, 
YARDIMLAŞMA VE ALIŞVERİŞ MODÜLÜ İLE TOPLAMDA 
25 KALEM HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :T.C. Sultangazi Belediye Başkanlığı ve Hizmet Binaları
c) Süresi :İşe başlama tarihi 15.06.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 DESTEK 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :27.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine 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, standart forma uygun 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 deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
WEB TABANLI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN BAKIM, ONARIM GÜNCELLEŞTİRME İŞLERİ VEYA
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM, İŞ AKIŞ SÜREÇ YÖNETİM VE ARŞİV TARAMA SİSTEMİ BENZER İŞ
OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 DESTEK HİZ-
METLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Libya’da, görevli Türk askeri personelleriyle bir
araya geldi. Bakan Akar, “Libya’da yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi” dedi

Soykırım lafı cehalettir
Bakan Akar, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nite-
lendirmenin gaflet, cehalet ve yanlış olduğunu vur-
gulayarak, “Yüzyıllardır birlikte yaşayan Türk ve
Ermeni toplumları arasında 1915'te yaşanan bazı

olayları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, ceha-
lettir ve yanlıştır. Barışa, huzura, iyi komşuluk iliş-
kilerine giden yolun da tahrip edilmesidir. Bu iş
tarihçilerin işidir. Herkes arşivini açsın. Gerçekleri
çarpıtmak hiçbir şekilde doğru değildir, kabul de
edilemez. Amerikalılar, öncelikle milli arşivlerindeki
(NARA) bilgi ve belgeleri incelesinler” dedi.

Kıbrıs için iki yol var!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş'ın danışmanlığını yapan İngiliz politikacı Michael Stephen,
KKTC ve Türkiye’nin güvenebileceği kimsenin olmadığını Ada'daki so-
runun çözümünde en iyi yolun iki devletli model olduğunu vurguladı

kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti (KKTC) kurucu
Cumhurbaşkanı Rauf

Denktaş'ın danışmanlığını yapan
İngiliz politikacı ve hukukçu Mic-
hael Stephen, Britanya Kıbrıslı
Türkler Derneğinin (BTCA) düzen-
lediği çevrim içi toplantıda, Kıbrıs
sorununa ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. Stephen, milletvekili olduğu
yıllarda “Kıbrıs Türk Toplumu”
hakkında çalışmalar yürüttüğünü, o
dönemlerde uluslararası toplumun
Kıbrıslı Rumları “kurban” olarak
gördüğünü, kendisinin ise Kıbrıslı
Türklerin “soykırıma” maruz kaldı-
ğını keşfettiğini söyledi. 1960’lı yıl-
lardaki Rum politikacıların
“Kıbrıs’ta Rum hakimiyeti kurma”
veya “Kıbrıs’ı Yunanistan’la birleş-
tirme” politikası yürüttüğünü, bu-
günkü Rum siyasetçilerinin de aynı
hayallere sahip olduğunu aktaran
Stephen, “Onlar akıllarından bu
fikri çıkarana kadar Kıbrıs’ta hem
Kıbrıslı Türklerin hem Kıbrıslı
Rumların kabullenebileceği bir
çözüm olması mümkün değil.”
dedi.

Uluslararası aktörlerin rolü

Stephen, uluslararası aktörlerin
Kıbrıs sorununun bir parçası oldu-
ğunu, BM ve Avrupa Birliğinin
(AB) Rumları adanın egemen hü-
kümeti olarak tanıyıp meşrulaştır-
dıklarını aktardı. AB’nin hukuka
aykırı davrandığına işaret eden
Stephen, Rum kesiminin garantör

ülkeler İngiltere, Türkiye ve Yuna-
nistan’ın izni olmadan AB’ye katıla-
mayacağını savunan hukukçuların
bulunduğunu, Türkiye ve Kıbrıslı
Türkler izin vermediği halde Kıb-
rıs’ın tek bir ülke olarak birliğe kabul
edildiğini anlattı.

Kıbrıslı Türkler önemli

Stephen, İngiltere’nin Kıbrıs Rum
kesiminde ABD’nin de kullandığı
askeri üslerini tehlikeye atmamak
için KKTC’nin tanınmasına yönelik
kararı alamadığını ifade etti. İngilte-
re’nin mevcut durumu korumaya,
Kıbrıslı Türkleri iki devletli çözüm-
den uzaklaştırmaya ve Annan
Planı’nın başka bir versiyonunu
kabul etmeleri için ikna etmeye ça-
lıştığını söyleyen Stephen, “İngiltere
hükümeti ve ABD, Kıbrıslı Türkleri
umursamıyor. Onlar için Kıbrıs yal-
nızca stratejik bir değer.” ifadelerini
kullandı. Stephen, “İngiltere, ada-
daki üslerini korumak için insan
haklarını ve yasal yükümlülüklerini

gözden çıkarmaya ve onların yerine
stratejik çıkarlarına odaklanmaya
hazır.” diye konuştu.

Türkiye çaba göstermeli

Çin gibi güçlü bir ülke KKTC’yi ta-
nıyabilir” diyen Stephen, Bangla-
deş’in daha önce KKTC’yi
tanıdığını ancak baskılar nedeniyle
bu kararı geri çektiğini, çoğunluğu
Müslüman olan birkaç ülkenin
KKTC’yi tanımasıyla sorunun deği-
şebileceğini, Türkiye’nin, askeri ve
bölgesel güç olma pozisyonunu
Müslüman ülkelerin KKTC’yi tanı-
ması için kullanması gerektiğini be-
lirtti. Stephen, Cenevre’de Birleşmiş
Milletler (BM) öncülüğünde Kıb-
rıslı taraflar ve garantör ülkelerin de
katılımıyla 5+1 formatında düzen-
lenen gayri resmi Kıbrıs konulu
konferansta KKTC ve Türkiye’nin
güvenebileceği kimsenin olmadı-
ğını, sorunun çözümünde en iyi
yolun iki devletli model olduğunu
vurguladı. DHA

Meksika'da üst geçit
faciası: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko’da
demir yollarının bir kısmının çökme-
siyle tren raydan çıktı. 15 kişinin ha-

yatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı kaza
anı güvenlik kamerasına yansıdı. Meksika’nın
başkenti Meksiko’da üst geçit faciası yaşandı.
Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir
kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle
birlikte tren raydan çıktı. Meksika İtfaiye De-
partmanı yerel medyaya verdiği açıklamada,
kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını
kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay ye-
rine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk
edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan
Mexico City Belediye Başkanı Claudia Shein-
baum sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli
yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha
fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı. Öte
yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na
yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tara-
fından an be an kaydedildi. DHA
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 ETİL
 ETOL
 HARP

 İETT
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 STAD
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 LİPİT
 MARKİ
 RAMAK
 TALİM

 ÜŞMEK
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 AİLECE

 ÂMÂLIK
 DUMDUM

 DUYSAL
 KABACA
 MAKTUL

 SIRACA

10 HARFLİ
 AKÜMÜLATÖR

 HİKÂYELEME
 KAYDIHAYAT

 NİKÂHLAMAK

SOLDAN SAĞA:
1. Tutturgaç. - Yer üstünde veya yer altında cevher 
çıkarılan yer. 2. Rusya Federasyonu’nda geçerli olan 
para birimi. 3. İstek, dilek. - Züppe. 4. Keten, kenevir, 
pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan 
ince halat. 5. Telgraf. - Üzme, sıkıntı verme, üzgü. 6. 
Kadın. 7. Kamu. - Bir tür iskambil oyunu. 8. Kasla il-
gili. 9. Üzerinde durmama, önem vermeme. - Çeşitli 
renklere sahip değerli bir taş.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Bir niteliği doğal ölçüsünün dışında gösteren. 3. 
İstek duymak, özlemek, istemek. 4. Bilinç. - Ayrılır-
ken birbirine selam ve esenlik dileme. 5. Söz, lakırtı. 
6. Ateş ... cirmi kadar yer yakar (Atasözü). - Bir kim-
senin kendisinden büyük olan kız kardeşi. 7. Öldük-
ten sonra yerinin cennet olacağına inanılan (kimse), 
cennetmekân. 9. Kapsatma işini yaptırmak.
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3 4
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6 9
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2

5 4 1 9 2
4 6

8
7 3 1 9
5 8 3 2

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  Zo r

   

S T A D K A V
A D U Y S A L E

M A M B A H T
K A Y D H A Y A T

R U C V
A K Ü M Ü L A T Ö R
F A Z A
Y M A K T U L M
O L E K A
N K Â H L A M A K

P M Y
H K Â Y E L E M E
A T L E B E T
R S R A C A
P L A K E T O L

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

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

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

A T A O C A K
B R U B L E A
A R Z U S N O P
R U R G A N S
T E L E Z A
M A V R A T T
A M M E B L U M
L A D A L A

S K A A K K

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Olgulara

meyen sav

Üzerinde al
renk olan

A Modaya
uygun

Bir tür H (Simge) N Bitki veya
çiçek

destesi

Faiz D Genç

isim J Esasi A tutma

Nem E Devlet
Planlama D Ter A Makama O Aymaz Ç

A L L Yönetimsel A B O N E Mukaddime Ö N S Ö Z
Bir halatla

makaralarda P A L A N G A
Dikey

diklemesine

Ad D K N E Güvenli

Enki E M N A L B A T R Resim

Bir soru
eki T U A L

N A M len kimse D Y E M E T E L E L Biçimsiz A M O R F Klas

üstün" T U B A Nitelikleri
övme N A A T Ü Üst üste Zirkonyum

(Simge) Z R "Evrim ..." A K N Duman
lekesi S

H Z A R Yumruk
oyunu T R K O kendisi A S L

"... Dil"

K B O K S K A L T Üzerinde
kitap

küçük masa N
A N mavi gözlü

olan (kimse)
dört Sünni
mezhepten K

Türk

yitimi
T H A Kopça On iki

düzine A R
Santimetre C M A F Gözle ilgili A G R A F

N A F A Bir tür
Yayma

Su
yosunu F A Kolu olan R Litre H Unutmak

durumu

önemsiz
(söz) O Arapçada

ünsüzdeki V T A R "... Sunal" vaktinde
yapmak Y K O L L U

Y A K a dini resim

Kira korumakla
görevli B Bir tür kar L E K E N Müselles

demir Ü B
Bir tür

makineli

Vergi
koyma

S T E N
oyunlarda
korunma
durumu F alçak

Tren yolu E K Kum çölü E R G
hitap sözü

E D N Ç ödeme T A kimse U
G A R D Sevinç

güçlü C O K U Lakin A M A Halk

Tir A G O R A Apartman A P T
düzlem K A D R A N Tek

çekirdekli Ç A L A O L E muvasala E R M
B Y E esirgeme R A H M O L U K Her yerde

geçerli N A R H Karakter R A

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

 

 

 

k
 

y 

 

l
 

a

 

a

  

a

  

)

 
 

e

s

u

 

 

 v a
l

 

v  

 

 
 

   
  

r

  
8

  

A K

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   
 

E

9 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 4

9

Ğ 
   

    
    
     

   
     

   

a      
        

     
  

     
    

  

 

3

 

9

 
 

C

 
 

 
 

  
  

E

 

  

7

  

5

  
d   

   
   

   
     

 
    

   
    

  

y     
    

     
     

    

   
      
    
      8

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

A 
 

 

 
 

 
 

 
 

9 6

a  
   

 

DATS
A

VAK
LASYUD

MAM
E

TAYAHDYAK
THAB

R U C V

e      
      

3587 629
7614

14
285

1293
93

846 57

1
7
2

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

9

2591 843
5687

67
291

8342
34

567 91

4
3
6

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 
 
 

859 267
512

31
749

178
68

432 59
A
B2

1
1

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r ksileA
lmacub

 
  

AT KACO
ELBUR A

98765432

 saveyenm

arlauOlg

A
anlk oenr
e aldnierzÜ

LA
enesiemklid

keyiD DAd

AN
ün"tüs T

H
il"... D"

ryaan Kkaaa & Hksi
mo.climaaci@glmac

 
 
 

gunuy
ayadoM

)egimS(Hrü tirB
esiestd

çekçi
 veyakitiBN Jimis

çnGeDizaF

L ÖemddiaukMENOBAselmietnöY

linevGüENK NMEkinE

TEMEYDsem kienlM
ÜTAANmevö

irlelikeitNABU
RAZ RTunuoy

kmruuY

KOBK

t amtutAsasiEJ DamlanlaP
etevlDEemN AerT

aakamM

adaralakarm
latlaa hirB

ZÖSNÖ ALAP
mesiRRTABLAN

LET
Teki

ruor siB

OMAizsimiçBLE
NKA ..."imrvE"RZ)egimS(

umonykriZetss ütssÜÜ
siidkenOKR A

LAKSK

7

O ÇazymA

AGN
LAU

slaKFR
ekesil

nmauD S
LS

Ntki
ndeirezÜTR U C V

F
RÖTALÜMÜKA

Y
AZA

LUTKAM
ELO

M

KAMALHÂKN
AK

P M Y

LTA
EMELEYÂKH

R
TEBE

ACARS
KALP LOTE

1293 846
6

57
4 1 2 3 7 9 5 8

6978 351
8352

42
194

1
76

6 4 5 8 3 7 9 2
4739 512
9825

68
467 31

2
3
9
4
8
6
5

8342 567
3

91
2 7 4 9 5 6 8 1

3169 482
7854

75
316

8
29

3 2 1 4 7 9 6 5
9416 725
6975

83
138 42

6
9
8
1
2
7
5

178 432 59
7 2 6 3 5 8 4 1

465 971
934

23
528 76

6 4 3 5 9 1 7 8
283 614
791

95
386 42

A
R
T
M
A
L

9

8

7

6

5

4

3 UZR PONS
NAGRU

LE
S
AZE

TARVA
EMM

T
MULB

LADA
AKS

A
KKA

A

AN

AY
)zös(

zsiemnö

Fuumdur
aunmork

daraunloy

AG
meldüz

B
K

kTür

Kentephezm
ünni Stdör  

se)mki (anlo
lüzöi gvamN

KOBK
imity

ertemitnaS

aaymY
rü tirBAF

FAMC

imsei rin da  K
RATVikde

çad
üz

ap
üns

p açrAO
unuosyo
uS

rar kür tiBBievlrög
aaklmurkoairK EL

çakal GREüöl çumKKEuoln yeTr

AnakiLUKOCülgüç

çneviSDR
özp sathi

OMHAReemgresiEY
LAÇiekldrçeki

ekTNARDA
p

k

LAKSK
aopçKAHT

i
neidüz

i ikOn

GAili ilglezGöF

OKYakmyap
ednivaktl"anu... S"R

Rnau ololKAF

eslselüMNEKE ielnakim
rü tirB

BÜirmed S
aymko
irgeV

lkaHAMA
ATemödeÇNDE

üöz

p nmartaAAROGAirT

eraktarKHRANileçerg
ed yererHKULO

REavasalumELOAL

Nasak mçükü

aptkiT
RA

FAR

ULL
uumdur
kamnutUHeritL

NET
Usemki

TPA

AR
M

ÇÖZÜMLER

12 5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA BULMACAwww.gazetedamga.com.tr



13KÜLTÜR - SANAT 5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

MinDfulness’tan (farkındalık) kişisel geli-
şime, yogadan nefes egzersizlerine ve hobi
kulüplerine kadar birçok farklı alanda uzman

eğitmenlerle, canlı dersleri içinde barındıran Studio
Canlı, dün başlattığı Mayfest ile, iyi yaşam
kültürünü yaymayı hedefliyor. ‘İyi hissetmek
herkesin hakkı’ felsefesiyle yola çıkan platform,
16 Mayıs’a kadar sürecek festivalde, kullanıcı-
larını sevdikleri ile keyifli etkinliklerde buluştu-
racak. Kullanıcılar, uygulamaya arkadaşlarını
sınırsız davet edebilme fırsatını da elde edecek.
Studio Canlı platformunun kurucularından
Nilay Aydoğan, “Mayfest ile herkesin kendin-
den bir parça bulabileceği bin 500’den fazla
canlı etkinlik içeren iyi yaşam festivalimizi
ikinci kez düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz”

dedi. Bir diğer kurucu ortak Erhan Ali Yılmaz ise,
“Türkiye'de ‘iyi yaşam’ kavramı ile tanışmayan kalma-
sın istiyoruz, o nedenle tüm abonelerimizi festivale ar-
kadaşlarını davet etmeye ve iyiliği yaymaya davet

ediyoruz. Mayıs ayı festival gibi geçecek” diye
konuştu.

1 ay abonelik veriyor

Platform, ekip arkadaşlarına ‘iyi yaşam’ hediye
etmek isteyen kurumlara da toplu abonelik satın
alma hizmeti sağlıyor. Aile ve çalışma arkadaşla-
rıyla sosyalleşmek, spor yapmak ve hobiler edin-
mek isteyen insanlar için hizmet sunuyor. MayFest
programı altında tüm kullanıcılarına sınırsız ola-
cak şekilde arkadaşlarına hediye edebilecekleri 1
aylık abone kampanyası da yapıyor. DHA

V ali İnci Sezer Becel, turizm,
manzara ve peyzaj açısından
öneme sahip jeomorfolojik de-

ğerlerin sürdürülebilir kalkınma alanı
olarak tanımlandığını, bölgede oluştu-
rulacak jeoparkın dünya çapında dikkat
çekeceğine inandıklarını söyledi. Türki-
ye'nin UNESCO etiketli ilk ve tek jeo-
parkı Kula-Salihli UNESCO Global
Jeoparkı'ndan bilimsel ve teknik destek
alınarak geçen yıl çalışmalara başlanıl-
dığını anlatan Becel, "Kapadokya'nın
sahip olduğu muhteşem doğal güzellik-
lerin jeopark ile taçlanması gerektiği
düşüncesiyle bir çalışma başlattık.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’un da gö-
rüşlerini alarak harekete geçtik. Kapa-
dokya'nın, Türkiye'deki ikinci jeopark
olması amacıyla çalışma yürütüyoruz."
diye konuştu.

Jeopark müzesi de kurulacak

Becel, jeopark çalışmasının bölgenin
marka değerini yükselteceğini belirterek,
şunları kaydetti: "1985 yılında Göreme
Milli Parkı, UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi'ne alınmıştı. Onun dı-
şında bölgede uluslararası tescilli bir
alan yok. Jeoparkla bölgemizin büyük

kısmının uluslararası tescilini sağlamayı
hedefliyoruz. Jeolojik oluşumlar buna
müsait. Çalışmayı ayrıca Nevşehir'de
açılacak, jeopark müzesiyle taçlandır-
mak istiyoruz. Sahada çalışmalar yapı-
lıyor. Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı
ilçelerine kadar bu kapsamda değerlen-
dirilecek zengin bir yapıya sahibiz.
UNESCO'ya mektubumuz gönderdik.
Veriler ve dosyalarımız hazırlanıyor.
Uzun ve meşakkatli bir süreç yürütülü-
yor. Eylül ayında da dosyalar UNES-
CO'ya gönderilecek. Nevşehir'de katma
değer üreten tüm sektör paydaşları yeni
bir markanın ilimize kazandırılması ko-

nusunda istekli." TURSAB Kapadokya
Bölge Temsil Kurulu Üyesi İsmail Sucu
da jeopark oluşturulmasının bölge tu-
rizmi açısından önemli bir girişim oldu-
ğunu dile getirdi. Kapadokya'da
jeopark kurulmasının doğal değerlerin
korunup gelecek kuşaklara aktarılma-
sına ve turizmin gelişmesini katkı sağla-
yacağına işaret eden Sucu, "Gelişen
turizmle bölgemizdeki konaklama sü-
resi uzayacaktır. Bölgeye ekonomik se-
viyesi daha yüksek turistlerin gelmesine
imkan sağlayacaktır. Jeopark, turizmin
sosyoekonomik ve kültürel kalkınması
için çok önemli." dedi. DHA
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Müzikseverler
için evde kal

listesi

Dijital müzik platformu
fizy, tam kapanma sürecinde
müzikseverlere özel ‘Evde

Kal’ listesi hazırladı. Dijital müzik plat-
formu fizy, pandemi önlemleri kapsa-
mında getirilen 17 günlük tam
kapanma sürecinde kullanıcılarının ev-
lerinde müzikle daha keyifli vakit geçir-
melerini sağlamak amacıyla ‘Evde Kal’
listeleri oluşturduğunu duyurdu. Plat-

form tarafından hazırlanan ‘Evde Kal
Pop’ ‘Evde Kal Spor’ ve ‘Evde Kal
Fresh’ olmak üzere üç liste kullanıcıla-
rın beğenisine sunuldu. Listelerde Tür-
kiye’nin son dönemde öne çıkan
müzisyenleri Melike Şahin, Zeynep
Bastık, Kalben ve Emir Can İğrek gibi
isimler yer alırken, Billie Eilish, The We-
eknd ve Justin Bieber gibi popüler ya-
bancı şarkıcılara ait parçalar da

bulunuyor. 15 Haziran tarihine kadar
devam edecek olan çekilişte fizy kulla-
nıcıları arasından seçilecek 10 kişiye Ip-
hone 12 model akıllı telefon hediye
edileceği açıklandı. Yarışmaya katılmak
için kullanıcıların, uygulama içinde yer
alan ‘çekilişe katıl’ butonuna tıklama-
ları, premium aboneliklerinden birine
sahip olmaları ve çekiliş süresince bu
aboneliği sürdürmeleri gerekiyor. DHA
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Farklı alanlarda canlı dersler veren Studio Canlı platformu,
Anneler Günü’nü de kapsayan 5-16 Mayıs tarihleri arasında
iyi yaşam festivali Mayfest’i başlattığını duyurdu. Online 
yapılan festivalde, kişisel gelişim eğitimleri, yoga ve nefes
egzersizleri gibi birçok etkinlik yapılacağı kaydedildi

Haydi geometri
atölyesine

istanBul Mo-
dern’in Çevrimiçi
Modern ve Çağ-

daş Sanat Programı’na ka-
tılan çocuklar, müze
uzmanlarıyla birlikte evle-
rinde sanat çalışmaları ger-
çekleştiriyor. Lirik mi
Geometrik mi? adlı atölye
bu hafta sonu çocukları
bekliyor. Atölye, sanatçıla-
rın tanıdık herhangi bir
nesne ya da figüre ben-
zetme kaygısı olmaksızın
duygularını ve fikirlerini,
renkler ve şekillerle aktar-
dıkları soyut resimlere
odaklanıyor. Renk ve şekil-
lerin tarihte neden üretilmiş

olabileceğini yorumlayarak
başladıkları çalışmada ço-
cuklar renk kullanımı ve
üretim biçimleriyle birbirin-
den ayrışan lirik ve geomet-
rik soyut çalışmaları
karşılaştırıyorlar. İstanbul
Modern’in koleksiyonunda
yer alan Nejad Melih Dev-
rim’in “Soyut Kompozis-
yon” ve İhsan Cemal
Karaburçak’ın “Abstre Pey-
zaj” adlı sanat çalışmala-
rını müze uzmanlarıyla
inceleyen çocuklar ardın-
dan etkinlik kartlarına
sanat çalışmalarını gerçek-
leştirerek programı 
tamamlıyor.

Online yaşam festivali olacak

Zeytinyağı
tescillendi

Kilis mutfağının vazgeçilmez
lezzetleri arasında bulunan zey-
tinyağına coğrafi işaret tescil

belgesi verildi. Kilis Ticaret İl Müdürü
Mehmet Aydın Türk, yaptığı yazılı açıkla-
mada, 2019'da Kilis zeytinyağı için yaptık-
ları coğrafi işaret tescil başvurusunun Türk
Patent ve Marka Kurumunca kabul edildi-
ğini bildirdi. Kent halkının geçim kaynakla-
rından birini de zeytin yetiştiriciliğinin
oluşturduğunu ifade eden Türk, şunları
kaydetti: "İlimizde bulunan Oylum
Höyük’te yapılan arkeolojik kazılar sıra-
sında 4 bin 500 yıl öncesine ait zeytin çekir-
dekleri bulunmuş böylelikle zeytinin
yöremizde çok uzun yıllar öncesinden beri
hayatın içerisinde olduğu tespit edilmiştir.
Kilis zeytinyağımız ve Kilis zeytinimiz ye-
meklerimizin vazgeçilmez unsurudur. Kilis
zeytinyağımız dünya çapında yapılan ya-
rışmalarından altın madalya ve üstün ka-
lite ödülü almıştır. Kilis zeytinyağının
coğrafi olarak işaretlenmesi, zeytin tarımı-
nın daha da güçlenmesine vesile olacak ge-
çimini zeytin ve zeytinyağı tarımından
yapan çiftçilerimize güç kazandıracaktır.
Kilis zeytinyağının tanıtımı, pazarının artı-
rılması için bundan sonra da çalışmaları-
mıza devam edeceğiz."

Borusan Sanat, çevrim içi video
platformu "www.borusansanat.tv"
üzerinden yayınladığı ücretsiz konser

kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor.
Borusan Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 8
Mayıs'ta Evrim Demirel Trio'nun Borusan
Müzik Evi için kaydettiği "Stanpolites" başlıklı
projesi, 9 Mayıs'ta ise Borusan İstanbul Filar-
moni Orkestrası'nın (BİFO) daimi konuk şefi ola-
cak Patrick Hahn'ın yönetiminde BİFO ile
Başyapıtlar-II dinleyicilerin beğenisine sunulacak.
Caz ve klasik müziğin yetenekli isimlerinden bes-
teci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Alman kont-
rabasçı Andreas Metzler ve İtalyan davulcu
Riccardo Marenghi'nin yer aldığı üçlü, "Stanpoli-
tes" başlıklı konserinde, bir araya geldikleri şehir
olan İstanbul'un multi-kültürel yapısının yansı-
malarını, Osmanlı motifleri ve kolektif kompozis-
yonlar ile çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor.
Konser öncesinde Evrim Demirel Trio'nun Back

On Stage ile gerçekleştirdiği söyleşi borusansa-
nat.tv'de yayında olacak.

Patrick Hahn'dan iki konser

Patrick Hahn yönetimindeki ilk konser, Charles
Ives'ın "Three Places in New England" eseriyle
başlayacak ve Ludwig van Beethoven'ın "7. Sen-
foni"si ile tamamlanacak."Gelenekten Geleceğe"
adındaki diğer konserde ise 20. yüzyılın müzik di-
lini belirleyen iki dev isim olan Anton von Webern
ve Benjamin Britten'ın yapıtları, tüm zamanların
ilham perisi Mozart'ın ünlü "Linz Senfonisi" ile
birleşiyor. Her iki BİFO konserinin öncesinde de
müzik yazarı Serhan Bali, sohbetleriyle borusan-
sanat.tv'de olacak. Çağdaş müzik ve disiplinler-
arası performansları dinleyicilerine sunmaya
devam eden Borusan Müzik Evi'nde, davulcu ve
caz bestecisi Joost Lijbaart'ın daha önce yayınla-
nan programı için hazırladığı seçkisi 7 Mayıs'ta
bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

Çevrimiçi sanat hayat buluyor



MeTin Metin Öztürk, yönetim kurulu aday liste-
sindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı'nda
44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin ku-
rulu aday listelerini ve imzaları divan kurulu kı-
demli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a
verdi. Adaylık listesini teslim etmesinin ardından
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öz-
türk, "Yaklaşık 20 aydır hazırlanıyorduk. Kulü-
bün özellikle ekonomik açıdan çok ciddi
sorunları var. Bu, çok uzun bir hazırlık gerektiri-
yor. Sponsorluklar ve finansal konular, altından
kalkılacak gibi değil. Biz, 44 kişilik bir ekiple ve 35
milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu
işin altından kalkacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın yüzü gülecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
29 Mayıs'taki seçimlerin ertelenme ihtimalinin
konuşulduğunun söylenmesi üzerine Öztürk,
"Rakibimiz Fenerbahçe'nin seçimi 6 Haziran'da
yapılacak. Koronavirüs koşullarında 1-2 hafta
olabilir ama Fenerbahçe'nin seçimi haziranda
yapılırken bizimki eylül veya ekim ayına aktarı-
lırsa bu sadece kötü niyetli bir planın parçası ola-
rak görülür." ifadelerini kullandı. Öztürk,
kulübün yakın zamanda yaklaşık 300 milyon lira
ödeme yapması gerektiğini aktararak, "Bizim
başlangıçta planladığımız kasa kolaylığı 100 mil-
yon liraydı. İkinci başkanımız Abdurrahim bey,
büyük bir nezaketle başkan adaylarını aradı ve
'Hazırlıksız gelip de Galatasaray'ımızı sıkıntıya
sokmayın.' dedi. Biz de bunun üzerine kasa ko-
laylığını 200 milyona çıkardık. Şu an 280 milyon
liraya ihtiyaç olduğu gözüküyor. İnşallah 29 Ma-
yıs'a kadar onu da tamamlayacağız. Galatasa-
ray'ımızın yüzünü güldüren işlere imza atacağız.
Taraftarımız merak etmesin." şeklinde görüş
belirtti.
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Devre arasında Antalyas-
por'dan 2.5 sezon sonra yu-
vaya dönen Makedon
futbolcu ilk 9 karşılaşmasında
suskunları oynadı. İkinci yarı-
nın başlarında beklentileri kar-
şılayamayıp yedek kulübesine
dahi çekilen Jahovic, ilk go-
lünü Hes Kablo Kayserispor

deplasmanında kaydetti. Sif-
tahı yapan deneyimli forvet
ardından yine bir deplasman
maçında Atakaş Hatayspor'a
karşı 3 gol birden atarak takı-
mının 3-2 galip gelmesinde
büyük rol oynadı. Galatasaray
ve Fatih Karagümrük maçla-
rında sevinç yaşayamayan Ja-

hovic, üst üste Trabzonspor ve
Antalyaspor ağlarını havalan-
dırıp klasını konuşturmayı ba-
şardı. Kısa sürede
Göz-Göz'de gol sayısını 6'ya
çıkaran Adis Jahovic, sarı-kır-
mızılıların yıllardır yaşadığı
golcü problemine nokta
koyup gelecek sezon için hem

camiaya hem de taraftara
umut verdi. Jahovic attığı 6
golün 5'ine ise dış sahada
imza koyarken Gürsel Aksel
Stadı'nda yalnızca 1 kez file-
leri sarstı. Jahovic bu sezonun
ilk yarısında forma giydiği An-
talyaspor'da ise ligde 1 gol
atabilmişti. DHA GalaTaSaray 

başkanliğina
Talip oldU

14

T akıma katkı sağladığı için
mutlu olduğunu söyleyen
Larin, "Katkı verdiğim için

çok mutuyum. İyi oynuyoruz.
Takım iyi oynadığı zaman ben de
iyi oynuyorum. Sezon içinde çok
çalıştım. Gol atarak katkı yaptı-
ğım için de mutluyum" açıkla-
masında bulundu.
Şampiyonluğa giden kritik maç-
ları iyi oynadıklarını söyleyen
Larin, "Kısa sürede çok maç oy-
nadık ve çok enerji harcadık.
Şampiyonluğa giden yolun ne
olduğunu, nasıl maçlar kazanıl-
masını biliyoruz. Şampiyonluğa
ulaşana dek de bunu yaparak sa-
vaşmaya devam edeceğiz. Fizik
olarak geliştiğimiz söyleyebilirim.
Belçika'da daha çok forma giydi-
ğim için bu durum ritmimi yaka-
lamamı sağladı ve buraya hazır
geldim" diye konuştu.Kendisine
Didier Drogba;2yı idol aldığını
söyleyen Larin, "Benim futbol
futboldaki örnek aldığım isim
Drogba. Çocukken nasıl oynadı-
ğını izledim" dedi.

Sahada özgürüz

Teknik direktör Sergen Yal-
çın'dan da övgüyle bahseden, 26
yaşındaki futbolcu,  "Bana özgü-
ven verdi. Sevdiğim için yap-
mamı sağladı. Saha içinde, sol
kanatta ve forvet hattında bana
özgürlük verdi. Bana inandı ben
de işimi yaptım. Sergen Yalçın'ın
kendi tarzı var. Umarım Mou-
rinho ve Klopp'tan daha iyi
oynar. Hücum oynuyoruz ve bu
durum da bize özgüven veriyor.
Sergen Yalçın bize sahada öz-
gürlük tanıyor. En iyi yaptıkları-
mızı sahada yapmamızı istiyor.
Özgüvenden bahsettiğim bu.

Birlikte savaşıyoruz

Saha içinde ve saha dışında iyi
bir ortamın olduğunu söyleyen
Larin, "Zevk alıyorum saha
içinde. Saha dışında da çok mut-
luyuz ve bu da oyuna yansıyor.
Birlikte savaşıyoruz. Milli ta-
kımda gruplara çok yaklaşmış
durumdayız. Ligde de şampiyon
olmak istiyoruz. İnşallah şampi-
yon oluruz" diye konuştu.

Aboubakar iyi ki var

Aboubakar ile oynamanın kendi
oyununu da iyi etkilediğini söyle-
yen Larin, "Aboubakar oynadığı
zaman beni pozitif anlamda et-
kiliyor. Onun olmadığı zaman-
larda da farklı oyun oluyor.
Olması sahada işleri kolaylaştırı-
yor. Son maçta golün ardından
yaptığım hareket maçın bittiği
anlamındaydı, umarım ligin bit-
tiği anlamına gelecek hareketi de
yaparız" dedi.

Gol krallığı önemli değil

Süper Lig'de gol krallığından

çok şampiyon-
luğu önemse-
diğini
söyleyen
Kanadalı
oyuncu,
"Uma-
rım gol
krallı-
ğını elde
ederim.
Böyle oy-
namaya
devam et-
tikçe ben de
gol fırsatı bula-
cağım. Benim için
gol krallığından zi-
yade şampiyonluk önemli.
Bunun için elimden geleni ya-
pacağım ve gol atmaya devam
edeceğim" açıklamasında bu-
lundu. İsminin transfer günde-
minde olmasıyla ilgili Larin,
"Bu sezonki performansımdan
sonra ilgi olması normal. Tek
düşüncem şu anda şampiyon-
luk. Zamanı gelince transfer
konusunda gelişmeler olacaktır
ama şu anda şampiyonluğa
odaklandık" dedi.

Elimden geleni
yapıyorum

Bir kız çocuğuna kendi isminin
verilmesi ile ilgili Larin, "Bu
beni iyi hissettirdi. Ben de
gençken birçok futbolcunun is-
mini duyunca onlar gibi olmak
isterdim. Birileri benim ismimi
çocuklarına verdiği zaman bu
durum beni mutlu ediyor, ben
de onlar için sahada elimden
geleni yapmaya çalışıyorum.
Eğer ben bir isim düşünecek
olsaydım, bu isim Drogba
olurdu" ifadelerini kullandı.
Maçların taraftarsız oynanma-
sıyla ilgili Larin, "Taraftarın ol-
ması farklı olurdu. Onlar
farkını ortaya koyuyor. Onlar-
sız oynamanın ne demek oldu-
ğunu öğrendik. Taraftarın
olduğu maçlarda performansı-
mız olumlu anlamda etkileni-
yor" şeklinde konuştu.

Atiba baba gibi 
davranıyor

Atiba Hutchinson'ın kendisi
için çok önemli olduğunu söy-
leyen Larin, "Atiba tabii ki
benim kariyerimde çok önemli
bir yere sahip. Buraya gel-
memde yardımcı oldu. Doğru
kararı verdiğimi de düşünüyo-
rum. Şampiyon olmayı istiyo-
ruz ve saha dışında da bana
baba gibi davranıyor. Hayatı-
mın her alanında etkisi var.
Hafta sonunda final maçı gibi
olacak. Savaşacağız ve kazan-
mak için elimizden geleni ya-
pacağız" diye konuştu. DHA

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı
Metin Öztürk, ay sonunda yapılacak
seçimlerle ilgili adaylık dosyasını
divan kuruluna teslim etti

KaraTe Milli Takımı, Portekiz'in başkenti Liz-
bon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de kazan-
dığı 3 altın ve 6 bronz madalya ile genel
sıralamada birinci oldu. Türkiye Karate Federas-
yonundan yapılan açıklamaya göre, Lizbon'da
şampiyon olan milli takım, elde ettiği madalya-
ları 2 hafta önce hayatını kaybeden federasyon
başkanı Esat Delihasan'a adadı. Açıklamada gö-
rüşlerine yer verilen milli takım başantrenörü Le-
vent Aydemir, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat
Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda
alınan sonuçların sevindirici olduğunu ifade etti.
Lizbon etabında 87 ülkeden 740 sporcunun mü-
cadele ettiğine dikkati çeken Aydemir, "13 ay
sonra yapılan ilk kota müsabakası olması nede-
niyle katılım yoğundu. Madalyalar kadar kadın-
lar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın Tokyo
2020 bileti almasına ve +68 kiloda da Meltem
Hocaoğlu Akyol'un olimpiyatlar için büyük
avantaj yakalaması bizi sevindirdi." değerlendir-
mesinde bulundu. Hırvatistan'ın Porec şehrinde
19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Ka-
rate Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini
kaydeden Levent Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Şampiyonası'nda Meltem Hocaoğlu
Akyol'un da kilosunda Tokyo 2020'ye gitmeyi ga-
rantilemesini bekliyoruz. Daha sonra da haziran
ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Ka-
lifikasyon Turnuvası'na konsantre olacağız. Mel-
tem ile birlikte 5 sporcumuz Tokyo'ya gidiyor. Biz
Paris'te üç kategoride daha olimpiyat vizesi ala-
rak Merhum Esat Delihasan'ın "Sekiz kategoride
sekiz Türk sporcu" hayalini gerçekleştirmeye 
çalışacağız."

kareTede
büyük 
başari Geldi

Jahovic bir açıldı pir açıldı

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında
Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın
Kanadalı golcüsü Cyle Larin, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak
antrenman öncesi basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Larin, “Benim için
gol krallığından ziyade şampiyonluk
önemli. Bunun için elimden geleni
yapacağım ve gol atmaya devam
edeceğim” dedi

Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Fraport Tav Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek
bitime 3 maç kala çok rahatlayan Göztepe'de, golcü Adis Jahovic eski günlerine döndü

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-

0'lık skorla geçen ve mücadeleye de iyi başlayan takımı

için Larin, "Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her

maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray ma-

çında da bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, bera-

ber savaşan bir takım göreceksiniz sahada. Tabii

ki çok fazla gol atmak iyi hissettiriyor. Oynadı-

ğımız futboldan zevk alıyoruz. Birlikte

savaşarak şampiyon olmak isti-

yoruz" dedi.

Galatasaray’ı 

yenmek istiyoruz
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Elif gururlandırdı
Rusya'nın Soçi kentinden düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Konyalı
Elif Çolak’la birlikte gençler senkronizede gümüş madalya kazanarak Türkiye adına bir ilki
gerçekleştiren İzmirli Sıla Karakuş ve büyük erkeklerde finalde yarışan Gürkan Mutlu ile Hüseyin
Engin Yontucu, kente dönüşlerinde Adnan Menderes Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı

Tarihe geçen 17 yaşındaki milli
cimnastikçi Sıla, "Bir hedef koyup
ona sonuna kadar inandık. Ailem,
takım arkadaşlarım ve antrenö-
rümle hep birlikte başardık. Gurur-
luyuz. Bu başarıyı ilk bizim
yaşamamızın mutluluğunu yaşıyo-
ruz, çok mutluyuz. Bundan sonra
yıl sonunda Dünya Şampiyonası
var. Aynı madalyayı orada da ka-
zanmayı hedefliyoruz. Büyük hedef
olarak da Olimpiyat Oyunları’nda
madalya hedefliyoruz" diye ko-
nuştu. Türk cimnastiğinin son yıl-
lardaki uluslaraları madalyalarla
altın çağını yaşadığını dile getiren
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici ise "Özellikle İzmir
altın tarihini yaşıyor. Emeği geçen
herkesi yürekten kutluyorum. Bu
ekip işi. Kulübünden sporcusuna,
ailesine hepsi ekip işi. Hepsinin bir

hedefi var. Türk bayrağını en iyi şe-
kilde dalgalandırmak. Kardeşimiz
ülkemizin, milletimizin gururu oldu.
Olimpiyatlarda diğer sporcularımız
başarılar getirerek Türk bayrağını
hak ettiği yerde en iyi şekilde dalga-
landırmaları bizim büyük bir hayali-
miz" dedi.

Trampolin madalya aday

Türkiye Cimnastik Federasyonu
Asbaşkanı İsmail Göktekin, "Bu bir
takım işi. Bakanlığımızın olimpik ve
THOM proje kapsamında kurmuş
olduğu sistemle çocuklarımız ma-
dalya almaya başladılar. Tokyo
Olimpiyatları’na 5 sporcu ile katıla-
cağız. İnşallah 2024 Olimpiyatla-
rı’nda trampolinde katılan
sporcumuz olacak. Trampolin de
artık madalyaya aday branşlar içeri-
sinde. Sporcumuzu, kulübünü, İl

Müdürlüğünü tebrik ediyorum"
şeklinde konuştu.

Sıla'nın ailesi gururlu

Milli sporcu Sıla'nın annesi Tülay
Karakuş, karşılama töreninde, "Şu
anda çok heyecanlıyız. Bu gururu,
sevinci yaşattığı için önce kızıma,
sonra camiaya federasyona emeği
olan herkese çok teşekkür ediyo-
rum" dedi. Baba Haydar Karakuş,
"Ülkemiz adına, bizim adımıza,
İzmir adına gerçekten çok mutlu-
yuz. Ülkemizde böyle bir tarihi baş-
langıç yaptığı için kızımızla gurur
duyuyoruz. Sporda da son dönem-
lerde diğer ağabeylerinin aldığı ba-
şarıları örnek alarak kızım
çalışmalarına daha da gayret ederek
devam etti. Tarih yazdılar; tebrik
ediyorum, çok mutlu ve gururluyuz"
yorumunu yaptı.
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BİZİMKENT  EĞİTİM 
KÜLTÜR ÇEVRE KORUMA

VE  GÜZELLEŞTİRME 
DERNEĞİ  

DERVİŞ EROĞLU CAD.CUMHURİYET MAH.NO 26 
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL  

BİZİMKENT  YÖNETİM BİNASINDA, 20 MAYIS 2021  
PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 DA AŞAĞIDAKİ GÜNDEM
MADDELERİ  İLE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI KA-
RARI ALINMIŞTIR. ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAK-

DİRDE,  27 MAYIS 2021  PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 12.00 DA
AYNI YERDE, ÇOĞUNLUK  KARARI ARANMAKSIZIN   

YAPILACAKTIR.

GÜNDEM
1- AÇILIŞ VE YOKLAMA
2- SAYGI DURUŞU
-TOPLANTI DİVANININ OLUŞTURULMASI VE DİVAN
TUTANAKLARININ İMZALAMA YETKİSİNİN
VERİLMESİ,
3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI,
4- DENETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI,
5- YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN AYRI AYRI İBRASI,
6- BİZİMKENT DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ KURULMASI
KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ,
7- BİZİMKENT DERNEĞİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU, 
BİZİMKENT YÖNETİM BİNASININ ISINMA, DOĞALGAZ VE
SU GİDERLERİNİN DERNEK TARAFINDAN  KARŞILANMASI
KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ,
8- BİZİMKENT SİTESİNİN OTOPARK SORUNU İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR BAŞLATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ
9- YENİ YÖNETİME, DENETİM VE DİSİPLİN ÜYELERİNİN
SEÇİLMESİ
10- DİLEK VE TEMENNİLER
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Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

Süper Lig ekibi Başakşehir'in geçtiğimiz ay sözleş-
mesini sürpriz şekilde feshettiği Demba Ba, İngiliz
basınını bomba açıklamalarda bulundu. Tecrübeli

futbolcu Aykut Kocaman ile görüşmesinden, ayrılık
nedenine, oruç ve Fenerbahçe iddialarından futbol-

daki geleceğine kadar çarpıcı ifadelerini kullandı

B aşakşehir, 23 Nisan
günü sürpriz şekilde
Senegalli santrforu

Demba Ba ile yollarını ayırdı-
ğını duyurmuştu. Turuncu-la-
civertli kulüpten yapılan
açıklamada, "Turuncu-laci-
vertli formamız altında 2019
yılından bu yana başarıyla
oynayan ve gösterdiği per-
formansla şampiyonluğu-
muzda önemli pay sahibi
olan Demba Ba'nın sözleş-
mesi karşılıklı olarak sonlan-
dırılmıştır. Şampiyon
ailemizin unutulmaz parçala-
rından biri olan, Şampiyonlar
Ligi'ndeki ilk golümüzü ata-
rak tarihe geçen Demba
Ba'ya bugüne kadar vermiş
olduğu emekler için teşekkür
ediyor, kariyerinin geri kalan
bölümünde başarılar diliyo-
ruz." denilmişti.

Doğru karar verdim

Medipol Başakşehir Teknik
Direktörü Aykut Kocaman,
Kasımpaşa maçı öncesi
Demba Ba'nın ayrılığı hak-
kında konuşmuştu. Koca-
man, Demba Ba'yla ilgili
"Hiçbir dönemde, hiçbir
oyuncu için kararlar verdik-
ten sonra bir şeyler söyleyen
biri değilim. Neyi anlatayım
burada? Oyuncu açısından

da, kulüp açısından da doğru
olacağını düşünerek her
türlü kararı verdim. Sonuçla-
rın cemeresini de semeresini
de çekeceğiz." ifadelerini kul-
lanmıştı.

Olay açıklamalar

İngiliz Sky Sports'a röportaj
veren ve Skorer'in düzenle-
diği haberde Demba Ba, ay-
rılık süreci ve Aykut
Kocaman'la ilgili çok çarpıcı
ifadeler kullandı. İşte Ba'nın
gündem yaratacak açıkla-
maları..."Bana teknik direktö-
rün sezonun geri kalanında
beni oynatmak istemediğini
söylediler. Sahip olduğum
isim ve buna duydukları
saygı nedeniyle sözleşmemi
erken feshetmeye karar ver-
diler. Fakat bazen düşünüyo-
rum da çok güçlü bir
karakterim var. Aklımdakileri
söylemekle ilgili tereddütle-
rim var ve her zaman da işe
yaramıyor." "Aykut Kocaman
birkaç hafta önce ofisinde
görüşüp birçok şey hakkında
konuştu ve muhtemelen o
gün ona karşı çok güçlüy-
düm. Ben ona vücut dilini
beğenmediğimi söyledim. O
da aynısını bana karşı söy-
ledi. Fakat sonra her şey
iyiydi."

Adnan Polat aday olmuyor
Galatasaray'da şu ana kadar 4 isim başkan olmak için adaylık başvurusu yaptı. Son olarak ise eski başkan Adnan
Polat'ın aday olacağı iddia edildi ancak Polat, yaptığı açıklamada böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti
Pandemi koşullarının izin ver-
mesi halinde 29 Mayıs’ta yapıl-
ması planlanan Galatasaray’da
başkanlık seçimi öncesi camiada
hareketlilik yaşanıyor. Ligde son 3
haftaya lider Beşiktaş’ın 6 puan
gerisinde giren sarı-kırmızılı
takım, yeni sezona yeni başka-
nıyla girebilir ya da Mustafa Cen-
giz ile yola devam edebilir. Metin
Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu,
Burak Elmas ve Mustafa Cen-
giz’in başkanlık için aday olduğu
Galatasaray’da ismi geçen Adnan
Polat ise yaptığı açıklamada böyle
bir düşüncesinin olmadığını 
belirtti.

Aday olsam açıklarım

Futbol takımı sahada şampiyon-
luk için son şanslarını kullanırken
Galatasaray camiasının aklı se-
çimde. Kulübü sıkıntılı bir süreç
bekliyor. Mevcut başkan adayları
kulis çalışmalarına devam eder-

ken adı geçenlerden biri de Adnan
Polat. Perde arkalarında ve sosyal
medyada eski başkanın listesi bile
dolaşıyor. İşin aslını öğrenmek
için telefonla aradığım Sayın
Adnan Polat, bu konuda kesin ve
kararlı konuştu; camiaya şunları
söyledi: “Adımın başkanlık için
anılması gurur verici ancak böyle
bir düşüncem kesinlikle yok. İşle-
rimin yoğunluğu nedeniyle Gala-
tasaray başkanlığı gibi önemli ve
çok zaman alan bir görevi ifa
etmem mümkün değil. Görüşme-
ler tabii ki oluyor, teklifler geliyor
ama şunu söyleyeyim: Aday deği-
lim. Olsam, çıkar açıklarım.
Hangi adaya destek vereceğimi de
henüz bilmiyorum. Buna ilerleyen
zamanda karar vereceğim. Tüm
adaylara başarılar diliyorum.” Se-
çimde başkan adayı olmak için
üyelerin Galatasaray Kulübü'ne
başvuru yapacağı son tarih 8
Mayıs Cumartesi.

Galatasaray’da ismi
geçen Adnan Polat
ise yaptığı açıkla-
mada böyle bir 
düşüncesinin olma-
dığını belirtti.

TERİM ZİRVESİ!

Sivasspor'un
Avrupa aşkı

Galatasaray Yönetimi, bugünkü yönetim toplantı-
sında, seçim takvimine netlik kazandıracak. Olası bir
erteleme, özellikle futbolu vuracak. Terim’in sözleşme-
sinin sona ermesi, biten mukaveleler ve kiralık opsi-
yonları gibi birçok hayati konu havada kalacak. 
Galatasaray’da seçimin zamanında yapılıp yapılma-
ması hayati önem taşıyor. 22-29 Mayıs olarak açıkla-
nan ama Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin
pandemiyi gerekçe göstererek yapmaya sıcak bakma-
dığı seçimlerin ertelenmesi, kaosu da beraberinde ge-
tirecek gibi görünüyor. Sarı-kırmızılılarda bugün
yapılacak yönetim kurulu toplantısında, seçim takvi-
minin netliğe kavuşturulması bekleniyor. Sivil Top-
lumla İlişkiler İstanbul İl Müdürlüğü’ne yapılan
başvuruya verilen yanıt çerçevesinde seçimin iptali ve
ertelenmesi ele alınacak. Özellikle Galatasaray’da
“futbol”, olası bir erteleme sonrasında krize girecek.
Teknik direktör Fatih Terim’in 31 Mayıs’ta sözleşmesi-
nin sona erecek olması, oyuncuların biten sözleşme-
leri ve kiralık opsiyonlar, haziran itibarıyla 200 milyon
liralık ödeme ve transfer gibi hayati konularda nasıl
hareket edileceği bilinmiyor.

Süper Lig'de bu sezon Avrupa iddiasını sürdüren Si-
vasspor deplasmanda Gaziantep FK'yi Max Gradel'in
golüyle 1-0 mağlup etti. Yiğidolar 16 maçtır kaybet-
miyor. Süper Lig’de 39. hafta karşılaşmasında Gazi-
antep FK, Sivasspor’u ağırladı. Kalyon
Stadyumu’nda oynanan müsabaka, Sivasspor’un 1-
0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor’a galibiyeti
getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti. Bu
sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala
Alanyaspor’un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve
Avrupa potasına girdi. Son 4 maçta 3 kez mağlup
olan Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada yer aldı.
Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir’i konuk edecek.
Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
Süper Lig’in 39’uncu haftasında Gaziantep FK, saha-
sında Demir Grup Sivasspora 1-0 mağlup oldu.

Serdar Aziz bilmecesi
Süper Lig 39. haftasında BB Erzu-
rumspor’u ağırlayan Fenerbahçe
mücadeleyi 3-1 kazanırken Serdar
Aziz’in maçtan kısa süre önce kad-
rodan çıkartılması şaşkınlık ya-
rattı. Tecrübeli savunmacının
kadroda olmamasıyla ilgili olarak
bilgi veren Fenerbahçe Teknik Di-
rektörü Emre Belözoğlu, hafif bir
sakatlık nedeniyle Serdar Aziz’i
riske etmediklerini söyledi. Ancak
başarılı savunmacının Instagram

hesabındaki bütün fotoğrafları sil-
miş olması, sosyal medyada dedi-
koduları beraberinde getirdi. Bazı
kişiler Serdar Aziz’in kulüple sorun
yaşadığını iddia etti ancak gerçek
sonradan ortaya çıktı. Serdar
Aziz’in Instagram hesabındaki fo-
toğrafları yaklaşık 1 hafta önce sil-
diği ve konunun kulüple bir alakası
olmadığı öğrenildi. Yıldız futbolcu
Fenerbahçe’nin Erzurumspor ile oy-
nadığı maçı tribünden takip etti.



11 Mayıs 2021’de İstanbul’a göre
saat 21:59’da Boğa burcunun 21
derece 17 dakikasında Yeni Ay

gerçekleşecek. 
Yeni Ay’ın yükseleni de 13 derece Yay bur-
cunda. Yeni Ay her zaman yeni birtakım olu-
şumlar ve konuların gelişmesi ile alakalıdır.
Boğa burcu, Toprak elementi bir burç ol-
duğu için bu dönem içinde temkinli hareket
etmek ve sağlam kararlar almak isteriz. 
Risk almak ve düşünmeden hareket etme
konusunda dikkatli olunması gerekiyor. En-
dişe ve kaygıya götüren negatif duygu ve dü-
şüncelerden arınmak için doğa yürüyüşleri
yapmak, sevdiğiniz yemekleri yemek, hu-
zurlu hissettiğiniz ortamlarda bulunmak
size iyi gelecektir. 
İletişimin rahat aktığı bir dönem, Merkür
Satürn olumlu açısı ile sağlam kalıcı kararlar
alabilirsiniz. Gerçi, Merkür ve Venüs ikizler
burcunda kararsızlık da son derece hâkim.
İkilem de kalmak ve seçim yapmakta zor-
lanma da getirecektir. Mantıklı ve rasyonel
düşünmeye çalışırken Mars’ın Yengeç bur-
cunda olması sebebiyle vicdan çalıştıracağı-
nız ve duygusal hareket etmeye meyilli
olacağınız bir Yeniay olduğu için iki kere dü-
şünmek gerekiyor eyleme geçmeden önce.
Aynı şekilde ilişkiler de bu aralar gündemde
olacak. 
Mars ve Venüs fazından da göreceğimiz gibi
ilişkilere oldukça emek harcanan bir dönem-
deyiz. İki ileri bir geri gibi ilerliyor süreçleri-
niz. Sizi yoran sağlıksız ilişkileriniz varsa
muhakkak doğru sözcükleri kullanarak kibar
ve güzel bir dille, hislerinizi, yaşadığınız ve
sizi etkileyen konuları, sizi derinden yarala-
yan konuları partnerinize aktarmanız gereki-
yor ki şifalınasınız. Çünkü, Yükselen ve
Merkür ile Ay düğümleri, Chiron ile T-Kare
açı kalıbında olduğundan bütün ilişkileri-
nizde ister iş olsun ister aile konularınız

olsun, ister aşk konularınız olsun fark etmez,
tavrınız aynen bu şekilde olmalı. 
Tartışmadan uzak güzel bir ifade biçimiyle
bunu yaparsanız olumlu gelişmeler olaca-
ğını söyleyebilirim. Doğru ve güzel kelimeleri
seçip kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor.
Böyle durumlarda sakin kalıp acele karar
vermemelisiniz ki Yeni Ay’ın konusu zaten
temkinli olmamız. Jüpiter’in Kova burcunun
son derecelerinde olması toplumu da ilgilen-
diren önemli dava ve hukuksal konular da
gündemde olacaktır. Süregelen ve devam
eden davalarınız, mahkeme konularınız
varsa gelecek haberleriniz var demektir. 
Size yeni bir bakış açısı sağlayacak, kişisel
gelişiminize yardımcı olacak ya da uzun za-
mandır başlamak istediğiniz ve bir türlü fır-
sat yaratamadığınız bir eğitime başlamak,
yeni bir hobi edinmek ruhunuza iyi
gelecektir...

26 Mayıs tarihine dikkat edin

26 Mayıs 2021 Çarşamba günü İstanbul
saatine göre 14:13’te 5 derece Yay burcunda
Güney Ay düğümü bendinde ve Başak bur-
cunun yükseldiği 121.Saros döngüsüne ait
Tam Ay Tutulması gerçekleşecek. Türki-
ye’den izleyemeyeceğiz. Ay tutulmalarında
çoğunlukla halkı ve Kadınları ilgilendiren
durumlar ön planda olur. Ateş elementi ve
Değişken nitelikte olan Yay tutulması ile
yurtdışı konuları, seyahatler, eğitim, sınavlar,
din, felsefe, inançlar, hukuksal konular, ileti-
şim ve bilgi ile alakalı tüm konuları dahil
edebiliriz. İkizler – Yay aksı ile 3/9 aksı çalışı-
yor, iç ve dış ticaret konularına dikkat gibi
kardeşler ve akrabalar gibi ilişkilerimizi de
gündeme getirecektir. Bu tutulmanın konu-
ları ASC ve sağlık evine yerleşen Neptün ile
sağlık konularını, 10.evde MC ile yerleşen
durağan pozisyondaki Merkür, Venüs, Mc
ile zorlu bir açı kalıbında olması hem 

sağlık sek-
törü hem de iş ve kariyer sektörünü ilgilendi-
ren önemli birtakım durumları gündeme
getirecektir. Bence bu tutulmanın en önemli
vurgusu bu bahsettiğim açı. Peki neler geti-
rebilir? Neler söyleyebiliriz? Aslında konu
çok; Merkür genç insanları gösterir arketip
olarak, sınav sistemlerinde yapılacak deği-
şiklikler, eğitim sisteminde alınan ama bekle-
yen kararların açıklanması, meslek lisesi ve
üniversite stajları ile ilgili konularda gelecek
yeni uygulama veya değişikliklerin ilan edil-
mesi olabilir. Atamalar ve Tayinler, iş ve is-
tihdam konusunda açılan kontenjanlar
olabilir. İş sektörünü ilgilendiren önemli
açıklamalar Tüm Medyayı kapsayan konu-
lar, Sosyal medya, Gazeteciler, Yazarlar ile
ilgili konular olduğu gibi bu sektörden tanın-
mış kişilerin yayınlayacağı kitaplar da gün-
deme oturacaktır. Yay burcu ve Yöneticisi
Jüpiter, Tutulma etken olduğundan uluslar-
arası anlaşmalar, hukuksal konular, dış dip-
lomasi ile alakalı konularda sıcak gelişmeler,
Diplomatlar, Seyahat ve Geziler, Vize konu-
larında yeni gelişmeler Göç ve Yerleşim izin-
lerine ilişkin strateji ve yeni uygulamalar
belki yasalar Halkın Sağlığı ve sağlık kuru-
luşları, aşı konularının yaygınlaşması ve yeni
gelişmeler Kadın Hakları ile ilgili yasa dü-
zenlenmeleri, Çalışma hayatındaki kadınla-
rın konuları gündemde hatta tanınan ünlü
kadınlar Kadına karşı Şiddet konularında
artışlar sebebiyle yeni düzenlemeler...

5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBAGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

yeşilay avcılar'dan
yeşil Pota projesi 

10-18 yaş arasındaki yaklaşık
200 çocuğun ve gencin uzun
vadede öz güven sahibi, kişi-
sel gelişimlerini tamamlamış
ve toplumsal hayatta aktif ola-
rak yer alan, spor alışkanlığı
kazanmış bireyler olmasını
amaçlayan proje, bağımlılıkla
mücadeleye sağlayacağı kat-
kıyla diğer projeler arasında
öne çıkarak başarı elde etti.
Projenin hibe desteği almasın-
dan büyük mutluluk duydukla-
rını belirten Yeşilay Avcılar
Şube Başkanı Ufuk Güneş
şunları söyledi: “Bağımlılık-
larla mücadelede özellikle
gençlere ulaşmak, onların ba-
ğımlılıklardan uzak ve sağlıklı
bir yaşam için doğru alışkan-
lıkları kazanmalarını sağlamak
bizim için büyük önem taşıyor.
Yeşilay da bu konuda pek çok
değerli faaliyet ve farkındalık
çalışmaları gerçekleştiriyor ve
şubelerini de bu kapsamda
yeni projeler geliştirmeleri için
sürekli teşvik ediyor. Bu kap-
samda biz de “Yeşil Pota”
projesini tasarladık. Bu pro-
jeyle bağımlılık konusunda
farkındalık seviyesi yüksek,
ruh ve beden sağlığına ihti-
mam gösteren ve zorluklarla
baş edebilme yöntemleri ge-

lişmiş bir nesil hedefliyoruz.
Heyecanla hazırladığımız pro-
jenin hibe almasından ve pro-
jemizi hayata geçirecek
olmaktan dolayı çok 
mutluyuz.”

Birçok faaliyet
gerçekleşecek

Yeşilay Avcılar Şubesi, “Yeşil
Pota” projesi kapsamında çe-
şitli faaliyetler hayata geçir-
meyi planlıyor. Bu kapsamda
Avcılar İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü iş birliği ile basket-

bolu seven ve aktif olarak oy-
nayan 10-18 yaş arasındaki
200 çocuk ve genç ile çeşitli
turnuvalar, antrenmanlar, eği-
timler ve kültürel geziler dü-
zenlenecek. Proje
kapsamında basketbol eği-
timleri için seçilecek olan
eğitmenler; üniversitelerin
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
bölümden mezun ya da bas-
ketbol antrenörlüğü belge-
sine sahip, alanında
uzmanlaşmış kişilerden 
seçilecek. YAKUP TEZCAN

Yeşilay Avcılar
Şube Başkanı
Ufuk Güneş,
elde ettikleri
başarıdan 
dolayı büyük
bir mutluluk
yaşadıklarını
ifade etti.

Yeşilay Avcılar Şubesi, “Yeşil Pota” projesiyle T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı’na seçildi

11 Mayıs’ta
yeni ay 
için hazır 
olun
Kozmik Bilinç Okulu'nun başarılı isimlerinden Astrolog 
Yeşim Öz, yakın tarihte gerçekleşmesi bekelnen Yeni Ay'ın
burçlara ve hayatımıza olabilecek etkilerinden söz etti.

ASTROLOG YEŞİM ÖZ

Mayıs ayında ekonomi
dünyası nasıl olacak?
Öncelikle buradan tüm okuyucularımızın
bayramını kutlayarak başlamak istiyorum ya-
zıma. Hem şifayı hem zorlukları içeren bir
mayıs ayı bizleri bekliyor. Geçen yıldan beri bir-
çok konunun belirsizliği piyasaları ve ekonomi-
nin de belirsizliğine sebebiyet verdi. Öncelikle
hepimiz bu pandemi süre-
cinde kendi yeteneklerimizi
keşfetme aşamalarından
geçtik. O vakitsiz sürekli
daha çok kazanma hırsımız-
dan kendimize ve aslında
vaktim olsa ben neler yapa-
rım kafasını öğrendik. Bir
çoğumuz ek işler edindi.
Özellikle borsa ve Trade pi-
yasaları çok canlandı. Hele
de boğa piyasasında olduğu
dönemlerde. (Yavaş yavaş
bu dönem Ayı piyasasına
doğru kayarken) Burada
hem çok kazananlar var hem
de kaybedenler. Neyse ki he-
pimiz hayatın bir yerinden
tutunmaya devam ediyoruz.
Dilerim bu zorlu dönemler
en kısa sürede biter.

Gelelim bu akrep dolunayı ile hayatımıza gelen
on yedi günlük sokağa çıkma yasağı ve sonra-
sına. Dilerim bu sefer herkes bu yasağa uyar ve
hastalık biraz olsun azalır. Evet şimdi evlere ka-
pandık ama ne yapmalıyız derseniz. Kendi-
mizde olan yetenekleri bulup onları geliştirme

vakti. Bir bakmışsınız bu yete-
nekler sonrasında size geri
dönüş sağlamış. Ayrıca eli-
mizdeki işlere 4 elle sarılma
vakti. Döneceğimiz zamanlar
için hazırlıklar yapabiliriz.
Özellikle mayıs ayının ilk haf-
tasındaki zorlu etkileşimler
bizlerle birlikte. Mayıs ayına
Ay oğlak burcunda gireceğiz
demek ki iş, kariyer, siyasi ve
ekonomik konular gündemi-
mizde olacak. Özellikle 3
Mayıs biraz sıkıntılı görünü-
yor. Yatırımlarımıza dikkat et-
mekte fayda var. 4 Mayıs’ta
Merkür 9 Mayıs’ta Venüs ikiz-
ler burcuna geçi yapıyor.
Mayıs ayı içerisinde iletişim
konular çok daha keyifli ola-
caktır. Ama karar verirken çok

stabil olamayabiliriz. Özellikle yatırım yapar-
ken iyi araştırma ve analizlerimizi doğru yap-
mak çok önemli.
11 Mayıs’ta boğa burcunun 21 derecesinde bir
yeniay meydana geliyor. Bu durum yeni ve sağ-
lam kararlar almamıza sebebiyet verecektir.
Özellikle sanat, moda, para piyasaları, yatırım,
ev, arsa, tarım gibi konuların gündemde olaca-
ğını da bize gösteriyor. Önemli kararlar verme-
miz gerekirse mayıs ayının ortalarına doğru bu
kadarları almamız daha iyi olacaktır.
Mayıs ayının en önemli olaylarından biri 2,5
aylığına Jüpiter’in balık burcuna geçiyor ol-
ması. Jüpiter ve Venüs finans astrolojisinde
para, bolluk ve bereket göstergeleridir. Hatta
Jüpiter evrensel finans göstergesi olarak kabul
edilir. Jüpiter balık daha şifa ve ruhsallık gös-
tergesidir. Finans konularında balığın o dağılan
ve çözücü etkisi finansal piyasalarında birtakım
dalgalanmalara da sebebiyet verebilir. Tabi
bunun yanında aşılarla sağlıkla ilgili gelişmele-
rin ve haberinde gelebileceğinin habercisidir.
Dilerim de öyle olur.
Ayrıca 23 Mayıs’ta Satürn kova burcunda
Retro hareketine başlayacak. 11 Ekim’e kadar
da retro süreci devam edecek. Satürn iş, kari-
yer, kurallar, disiplin, kendimize çeki düzen ver-

mekle çok alakalı bir gezegen. Ayrıca Satürn
karmanın da loru bu da sınavlarımızı da göste-
rir. Satürn retro olduğunda bizim 29 Eylül
2020’den beri neyi görmezden geliyorsak, neyi
yağmak istemiyorsak, neyden kaçıyorsak as-
lında bu işleri halletmemiz gerektiğini bize gös-
teriyor. Bir de Satürn retro olduğunda işler
biraz yavaşlar ve birçok konuda daha ihtiyatlı
ve dikkatli davranmamız gerektiğini gösterir.
Kurallara ne kadar uyuyoruz ve kendi bütçele-
rimizi ne kadar kontrol ediyoruz bunların hepsi
düzene girecektir.
26 Mayıs’ta 05 derece Yay burcunda Süper Ay
Tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma 2013 yı-
lındaki tutulmayı tetikleyen bir tutulma olacak.

2013 deyince insanın aklına ilk gezi olayları
gelse de ekonomik olarak büyük çalkantılı bir
döneme de girildiğini hatırlıyorum. Bu dö-
nemde hem bireysel hem de toplumsal büyük
olaylar bizi bekliyor olabilir. Ben daha çok eko-
nomik konularla ilgili zorlu bir süreç bekliyo-
rum Jüpiter’de balıkta olduğundan dolayı.  
Son olarak 30 Mayıs itibari ile Merkür ikizler
burcunda retro hareketine başlıyor ve 22 Hazi-
ran’a kadar da sürecek. Bu durumda özellikle
iletişim problemlerine, spekülatif haberlere çok
dikkat etmeliyiz. Özellikle herhangi bir projeye
imza atarken de çok dikkatli olmamız. Alım sa-
tımlarda yazdığımız rakamlara da dikkat etme-
miz gerektiğini önemli hatırlatmak isterim...

Kozmik Bilinç Okulu'nun
eğitmenlerinden Astrolog
Zafer Oba, “Mayıs ayının
en önemli olaylarından
biri 2,5 aylığına Jüpiter’in
balık burcuna geçiyor 
olması. Jüpiter ve 
Venüs finans 
astrolojisinde 
para, bolluk ve 
bereket 
göstergeleridir”
diyor.

ASTROLOG ZAFER OBA

Çocuklara hitap edilirken ebeveynlerin tu-
tumu, yaklaşımı, onunla konuşma şekli ve ba-
kışı bile çocuklar için büyük önem taşıyor.
Çocukların özellikle cinsel kimlik evresi olan
3-6 yaşta ebeveynlerinden doğru mesajlar al-
malarının önemine dikkat çeken uzmanlar,
onlara isimleri ile hitap etmenin en doğrusu
olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar, ‘kızım,
oğlum, çocuğum, yavrum’ gibi hitapların da
kullanılabileceğini fakat ‘aslanım, prensesim’
gibi hitap şekillerinin çocuklar için son derece
zararlı olduğunu vurguluyor. Öte yandan
‘sevgilim, aşkım’ şeklinde hitaplar da uzman-
larca sakıncalı bulunuyor. Üsküdar Üniversi-
tesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman
Klinik Psikolog Ayşe Şahin, çocuklara nasıl
hitap edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi ve
ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocuğa nasıl yaklaşıldığı çok önemli

Çocuklara hitap edilirken ebeveynlerin tutu-
munun, çocuğa yaklaşımlarının, onunla ko-
nuşma şeklinin ve hatta bakışlarının bile
çocuklar için çok önemli olduğunu vurgula-
yan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Ço-
cuklar tüm bu durumlar sonucunda kendileri
hakkında bazı düşünceler geliştiriyor. Dışarı-
dan gelen mesajların çocuk için karışık ve tu-
tarsız olması çocuğun kendilik algısı, kişilik
gelişimi ve benlik sınırları ile ilgili olumsuz
bazı psikolojik sonuçlar doğurabilir.” dedi.

Bu hitaplar rol 
kavramına zarar veriyor!

Çocukların gelişim dönemi özellikleri açısın-
dan anneciğim, babacığım gibi hitapları anla-
makta zorlandıklarını belirten Ayşe Şahin,

“Anne olmadığı halde kendi annesinin ona
‘anneciğim’ şeklindeki söylemi, çocukta kim
olduğuna dair kafa karışıklığına yol açar. ‘An-
neciğim, teyzeciğim’ gibi hitap şekillerinin ço-
cuğun rol kavramına ve kimlik bütünlüğüne
zarar verdiği için psikolojik açıdan uygun ol-
madığını söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Çocuklara aslanım demeyin!


