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KİTAP KARDEŞLİĞİ

ihtiyaç sahiplerine
40 bin adet kitap

AKŞENER'DEN YENİ AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, 104 emekli

amiralin Montrö bildirisi üzerine
yeni bir açıklamada bulundu. İlk
yaptığı açıklamada bildiri için “Zev-
zeklik” diyen Akşener, bu sefer ami-
rallerin gözaltına alınmasına tepki
gösterdi. Akşener, bildiri konusunu
şekil olarak yanlış bulduklarını ifade
ederek, "Bunun üzerine siz bu in-
sanları gözaltına alma yoluna gider-
seniz, bizim bu
defa iktidara şunu
sorma söyleme
hakkımız doğar;
bu zevzekliğin ya-
pıldığı pek çok ikti-
dar partisi
bürokratını da
gözlatına alarak
soruşturun baka-
lım" diye konuştu. 

Küçükçekmece Belediyesi,
57. Kütüphaneler Haftası

kapsamında, ‘Kitap Kardeşliği’nde
Buluşuyoruz’ kampanyası ‘Kitap
Dağıtım Töreni’ düzenledi. 6 ay
boyunca Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından yürütü-
len kampanya ile toplanan 40 bin
adet kitap, Türkiye’nin her bölge-
sinde ihtiyaç sahibi okullara gönde-
rilmek üzere Küçükçekmece
Belediyesi’nden yola çıktı. I SaYFa 8
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Önce zevzek dedi 
sonra sahip çıktı
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Meral Akşener

AKAR’DAN BİLDİRİ YORUMU

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, 104 emekli amiralin ya-

yımladığı bildiriye ilişkin, "Bu bildiri-
nin demokrasimize zarar vermekten,
TSK personelinin moral ve motivas-
yonunu olumsuz etkilemekten ve
düşmanlarımızı sevindirmekten
başka bir işe yaramadığı açıktır.
Anayasada tanım-
landığı şekliyle
Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti demo-
kratik, laik, sosyal
bir hukuk devleti-
dir. Bağımsız Türk
yargısının gereğini
yapacağına inancı-
mız tamdır" diye
konuştu. I SaYFa 7

ç

Düşmanlarımızı
sevindirdiler!

Hulusi Akar

MAĞDURU OYNUYORLAR

CHP sözcüsü Faik Öztrak,
104 amiralin imzaladığı Mon-

trö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bil-
diriye ilişkin "Erdoğan yeni bir
'darbe mağduru' oyununun perde-
sini açtı. Biz kabak tadı veren bu ti-
yatroyu, çok izledik. Türkiye’de
‘darbe olmasın’ is-
tiyorsanız, emekli
amirallerden değil,
sarıklı amiraller-
den çekineceksiniz.
Anlaşılan ifade öz-
gürlüğü, sadece
saray ve sarayın
yandaşları için var"
diye konuştu. 
I SaYFa 7
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Yeni bir oyunun
perdesini açtılar

Faik Öztrak

YIL: 16          SAYI: 4936        FİYAT: 75 Krş 6 NİSAN 2021 SALIGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bir gece yarısı bildirisine imza atan 104 emekli ami-
ralden 10'u gözaltına alındı. 4 amiral yaş durumları

göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı. Kocaeli ve İstanbul'da
gözaltına alınan 10 emekli amiral Ankara'ya götürüldü. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada,

"Gözaltına alınmasına karar ve-
rilen şüphelilerin tamamı yaka-
lanarak gözaltına alınmış, tüm
şüphelilere ilişkin arama ve el
koyma işlemleri usulünce icra
edilmiştir" denildi. I SaYFa 7
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Yaklaşık 8 ay önce yaşanan
olayda, Maltepe Belediye Baş-

kanı Ali Kılıç’ın akşam saatlerinde al-
kollü şekilde otomobil kullanırken
önünde bulunan başka bir araca çarp-
tığı iddia edildi. Kazaya karışan aracı
kullanan Pınar Keskin, kaza sonrası ya-
şananları cep telefonu kamerasına kay-
detti. Aracın kendisine ait olmadığını
ifade eden Keskin, "Olayı ört bas etmek

istiyorlardı. Ben kendimi kanıtlayabil-
mem için video çektim. Videoyu silmemi
istediler. Basına göndermeyin vesaire
dediler. Size 300 bin lira verelim, kaza
yapan aracı da alın dediler. Ben bunları
kabul etmedim" ifadelerini kullandı.
Keskin ayrıca olayın basına sızmasın-
dan sonra Kılıç'ın fotoğrafçısının kendi-
sini aradığını ve üstü kapalı tehdit
ettiğini öne sürdü. 
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OLAY YeRİnDe ÇekTİğİM VİDeOYU SİLMeMİ İSTeDİLeR

Belediye Başkanı Ali Kılıç ise
karıştığı kazayla ilgili olarak

bazı basın yayın organları ve sosyal
medyada ortaya atılan iddialara sert
tepki gösterdi. Kılıç, "Ben ve çalışma
arkadaşlarımın başı dik, alnı açık. Ya-
zıktır, günahtır. Hepinizin anası var, ba-
cısı var, kardeşi, ailesi var. Bunu
yazanlar, okuyanlar, servis edenler sizi
sadece Allah’a havale ediyorum. İnsan
namusu ile oynamak kimseye yakış-
maz” dedi. Kaza gününün sabahında
bir göz operasyonu geçirdiğini ileri
Kılıç, "Sizlere doktor imzalı ve hastane
giriş kayıtlarını belgeleriyle sunuyorum"

açıklamasını yaptı. Olay günü teknik
ekibi ile yaptığı toplantının ardından
evine gittiğini belirten Kılıç, kaza sonra-
sında iddia edildiği gibi kimseye para
teklif edilmediğini söyledi. I SaYFa 9
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bUnU YAZAnLARI, OkUYAnLARI ALLAH’A HAVALe eDİYORUM

Büyükçekmece Belediye Meclisi
nisan ayı oturumunda faliyet ra-

poru oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis'te
Güzelce ve Bahçelievler mahallesi-
nin planları tartışmaya neden
oldu. İki mahallenin imarlar plan-
larına bin 86 itirazın olduğu belir-
ten CHP'li Savaş Bilik, geçmiş
dönem İBB yönetimini suçladı.
Bilik, belde belediyesi dönemin-
deki planlardan bile geriye gidiş

olduğunu, hak mağduriyetinin ortaya çık-
tığını söyledi. AK Parti Grubu ise beledi-
yenin yaptığı çalışmada bir zümreye çıkar

sağlandığını öne sürdü. Belediye
Başkanı Akgün de AK Partilileri eleş-
tirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı'nın Güzelce'de kişiye özel imar
verdiğini savundu. Akgün, "Fırsatı
ganimete çevirmeyin. AK Parti'nin
yönettiği ilçelerde vadilere çok katlı
binalar dikildiğini biliyoruz" dedi. 
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GANIMETE
CEVIRMEYIN

300 BIN LIRA TEKLIF
TELEFONDA TEHDIT!

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde İBB şir-
keti KİPTAŞ'ın yürüttüğü kentsel dönüşüm

projesinden mağdur olan vatandaşlar yine eylem
yaptı. Mahalle sakinleri İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’na seslenerek "Dayatma ile evlerimizi bo-
şaltmaya çalışıyorlar. İmamoğlu bu işe el koysun.
Beraber çözümleyelim. Biz kentsel dönüşüme karşı
değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız” dedi. I SaYFa 9
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ÜST GEÇİTTE SURVIVOR!

Vatandaşların 
su ile imtihanı

Esenyurt'ta bulunan Saadet-
dere metrobüs durağı üst ge-

çidinde su birikintisi ve çamur
nedeniyle burayı kullananlar zor
anlar yaşadı. Suya ve çamura gir-
meden yürümek isteyenler, üst geçi-
din korkuluklarına tutunarak
karşıya geçmeye çalıştı. Korkuluk-
lara tutunarak gitmeye çalışanlar-
dan biri, "Buradaki köprü artık son
zamanlarını yaşıyor. Ben burada ne
zaman çalışma yapacaklar diye
bekliyorum" dedi. I SaYFa 4
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YERLİKAYA’DAN ZİYARET

bağcılar’da 15 
okul açılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Bağcılar Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı’ya yaptığı ziya-
rette ilçedeki eğitime yönelik yatı-
rımlar konuşuldu. Buna göre;
İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi
ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş-
birliğiyle yakın zamanda Bağcı-
lar’da ilkokul, ortaokul, lise ve spor
okulu olmak üzere 15 yeni okul
hizmete sunulacak. I SaYFa 4
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Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde Güzelce ve Bahçelievler mahalallerinin
imar planları tartışma çıkardı. Belediye Başkanı Akgün, AK Partililere yüklene-
rek, "Fırsatı ganimete çevirmeyin. Vatandaşın sorununu çözün" diye seslendi

kÜÇÜk bİR ZÜMReYe ÇIkAR SAğLAnIYOR

MOnTRÖ SÖZLeşMeSİne bAğLIYIZ
bUnUn ADInA 

İFADe ÖZGÜRLÜğÜ
DİYeMeYİZ

İMAR PLAnI
TARTIŞMASI

AMİRALLeR
GÖZALTInDA

ADLİ bİR SÜReÇ
YÜRÜTÜLDÜ!

Sabiha Gökçen havalima-
nı’nın işletmeciliğini yürü-

ten Malezyalı Mahb Group iştiraki
olan iSG, pandemi nedeniyle kira-
larını ödemede güçlük yaşayan 

işyerlerine ihtar-
name gönderme-
sine ilişkin çıkan
haberimiz üze-
rine açıklama
yaptı. havalima-
nındaki kiracı-
lara gerekli
desteklerin
sağlandığı be-

lirtilerek, "Mağduriyetle-
rin ele alınması için adil bir süreç
yürütüldü ve iletişim kanalları
açık tutuldu" denildi. I SaYFa 5
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bir devin
çöküşü!
bir devin
çöküşü!
bir devin
çöküşü!
bir devin
çöküşü!
bir devin
çöküşü!
bir devin
çöküşü!
bir devin
çöküşü!
Sayfa 14

ALİ KILIÇ’IN ALKOLLÜ OLARAK ARACINA ÇARPTIĞINI İDDİA EDEN
PINAR KESKİN’DEN YENİ İDDİA, ALİ KILIÇ’TAN SERT TEPKİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın aracına alkollü olarak çarptığını iddia eden Pınar Keskin, kendisine
olayın üstünü örtmek için 300 bin lira teklif edildiğini öne sürdü. Keskin, olayın basına sızmasının ardın-
dan da üstü kapalı tehdit edildiğini savundu. Kaza hakkında açıklama yapan Ali Kılıç ise bütün iddiaları
yalanlayarak, "Yazıktır, günahtır. Hepinizin anası var, bacısı var, kardeşi, ailesi var" tepkisini gösterdi

23 MART'TA DEVREYE ÇETE GİRDİ
Kaza sonrası ilgili kişinin masrafının ödendiğini
belirten Ali Kılıç, "23 Mart’ta cep telefonum üzerin-
den, WhatsApp’tan bir çete bu kazayı gönderdi.
Bunlar, bunu kullanarak belediye başkanı oldu-
ğum için daha fazla para almak istediler" dedi.

İMAMOğLU bU 
İşe eL kOYSUn!

Darbeciler
miadını doldurdu
Darbeciler
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Darbeciler
miadını doldurdu
Darbeciler
miadını doldurdu
Darbeciler
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Darbeciler
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Darbeciler
miadını doldurdu

Sayfa 4

Kazazede Pınar
Keskin yeni
açıklamalarda
bulundu. 

Türkiye gündemini toz duman eden bildiri tartışmasına Cumhurbaşkanı
Erdoğan da katıldı. Erdoğan, "Bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir" dedi
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Recep Tayyip
Erdoğan

SAYFA 9

Montrö bildirisinin
yarattığı kaos

Mustafa DOLU
Hasan
Akgün
Hasan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104
emekli amiralin yayımladığı gece ya-

rısı bildirisine sert tepki gösterdi. "Bu eylem
kesinlikle art niyetli bir girişimdir" diyen Er-
doğan, sarıklı amiralle ilgili de "Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin disiplin anlayışıyla bağdaş-
mayacak fotoğraf veren askere de olumlu
bakmadık, bakmayız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Emekli amirallerin vazifesi 104
tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma
konusunda darbe imaları içeren bildiriler
yayınlamak değildir. Bunun adına ifade öz-
gürlüğü diyemeyiz ifade özgürlüğü seçilmiş
yönetimini darbeyle tehtid eden cümleleri
de kesinlikle kapsamaz" diye konuştu.
Montrö Sözleşmesi hakkında da konuşan
Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi’nden çıkma
ile ilgili ne bir çalışmamız ne de böyle bir ni-
yetimiz vardır" dedi. Erdoğan, CHP'yi de
bildirinin merkezinde olmakla suçladı. 

ç



YükSek düzeyde kullanımı hipertansiyona
neden olduğu gibi böbrekler, göz ve kemik
sağlığı üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

Sağlıklı bir bireyin günlük tuz tüketiminin 5 gram yani
yaklaşık bir çay kaşığının altında olmalı. Dünyada bu
rakam 9-12 gram iken, Türkiye’de ise 18 grama kadar
çıkıyor. Tuz olarak kastedilen mineral sodyum klorür-
dür.

Bol miktarda kullanılıyor

Kişisel olarak yediklerimize eklediğimiz tuzun dışında,
hazır yiyecek, lezzetlendirici madde, bisküvi, meşrubat
ve sodada bol miktarda bulunuyor. Dolayısıyla gün
içinde vücudumuza ihtiyacımızdan fazla sodyum klorür
almış oluyoruz.

Hastalıklara yol açıyor

Tansiyon hastalığı nedeniyle bazı yaşlı insanlar hiç tuz
tüketmiyor. Bu hastalar, çoğunlukla kullandıkları tansi-
yon ilaçlarının idrar söktürücü etkisi nedeniyle de çok
fazla tuz kaybediyor. Özellikle 70 yaş ve üstündeki kişi-
lerde bu durum çok sık görülür. Hatta bilinç kaybıyla
hastaneye başvurup sodyum düşüklüğü tanısı konmuş
hastaların sayısı da oldukça fazladır. Sodyum düşük-
lüğü çeşitli hormonal nedenler, beyin tümörü, böbrek
hastalıklarına bağlı olarak da yaşlılarda ortaya çıkabil-
mektedir. Ne kadar tuz tüketilmesi gerektiği konusunda,
hastalar mutlaka hekimlerinden bilgi almalıdır.

Suni olanlar da zararlı

Suni tuz preparatlarının içinde sodyum yerine potas-
yum bulunuyor. Zararsız olduğu düşünülerek yüksek
dozda kullanılan bu preparatlar, potasyum yüksekliği
yaparak, kalpte ritim bozukluğu, ani kalp durması, kas
spazm ve krampları, böbrek üstü bezinde bozukluklar
gibi ciddi durumları yaratma riski bulunuyor. Dolayı-
sıyla tüketirken dikkatli olunması gerekiyor.

Himalaya tuzunda risk var mı?

Son yıllarda adı sıklıkla duyulan ve sağlıklı olduğu belir-
tilen Himalaya ve kaya tuzu da sanıldığı gibi sofra tu-
zundan daha yararlı değil. Özellikle Himalaya
tuzlarında sodyum klorür dışında başka mineraller de
bulunur. Bir kısmında radyoaktif etki olduğu için bu
tuzlar, kanserojen olabilmektedir. Ayrıca bu tuzlardaki
iyot miktarı yetersiz olduğu için tiroid kanseri riskini de
artırmaktadır. Tuz konusunda en çok merak edilen soru-
lardan biri de "İyotlu mu, iyotsuz mu kullanılmalı?" so-
rusu. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) iyotsuz tuzun
tiroid kanseri riskini arttırdığı konusunda uyarısı nede-
niyle, bir dönem ülkemizde iyotsuz tuz pek bulunmu-
yordu. Ancak iyot fazlalığında da guatr yani tiroid bezi
büyüme riski arttığından, guatrı olan ve tiroid bezi çok
çalışan hastalarda iyotsuz tuz tercih etmesi gerekiyor.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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H er mevsim tüketilmesi gereken
mucizevi besin zeytinyağı yazın
hafif yemekler tüketildiği için daha

sık sofralarımızda yer almaya başladı.
Son yıllarda kronik hastalıklar ve kanser
dâhil pek çok hastalıkta diyete zeytinyağı-
nın önemi vurgulanıyor. Zeytinyağının
antioksidan, antienflamatuvar, antiathe-
rojenik, anti-ülser, antikanserojen, anti-
mikrobiyal, antidiyabetik, sinir sistemini
koruyucu, deriyi koruyucu ve yaşlanmaya
karşı etkileri bulunuyor. 

Eşsiz bir diyet yağı 

Sızma zeytinyag�ı, rafine zeytinyag�ı, zey-
tinyag�ı ve prina zeytinyag�ı s�eklinde sınıf-
landırılmaktadır. Sızma zeytinyag�ı, dig�er
zeytinyag�ları ile kars�ılas�tırıldıg�ında; çevre-
sel strese cevapta meyveyi koruyan
biles�enlerin olus�turdug�u fenolik yapılara
sahip biles�ikleri tutma bakımından es�siz
bir diyet yag�ı olarak kabul edilir.Zeytinya-
ğının temel bileşenleri yağ asitleri olup,
yüzde 55-83’ü tekli doymamış yağ asitleri
özellikle oleik asit, yüzde 4- 20’si çoklu
doymamaış yağ asitleri ve yüzde 8-14’ü
doymuş yağ asitlerinden meydana gelir. 

Mineral deposu

Genel terapötik özelliklerine katkı yapabi-
len değişik bileşenleri ile adeta fonksiyo-
nel besin olarak değerlendirilen zeytinyağı
yüksek oranda tekli doymamış yağ asitle-
rinin yanı sıra, polifenolik bileşikler, E vi-
tamini gibi fitokimyasallar için önemli bir
kaynak olup kalsiyum, fosfor, potasyum,
kükürt, magnezyum, demir, bakır gibi mi-
neralleri de bolca içerir.

Kalbi sağlıklı tutar

Kardiyovasküler hastalıklara karşı koru-
yucu, hipertansiyonu düzenleyici ve etki-
lere sahip olan zeytinyağ hakkında son 20
yılda yapılan çalışmalar, ekstra sızma zey-
tinyağından zengin diyetin, kardiyovaskü-
ler risk faktörleri ve aterogenez ile ilişkili
mekanizmalardan olan TG ve LDL dü-
zeylerini azaltırken, HDL kolesterol dü-
zeylerini artırdığı, LDL’nin oksidasyona
direncini artırdığı ve diyabette glukoz me-
tabolizmasını düzenlediği gösterilmiştir.
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA),
zeytinyağı etiketlerinin üzerine iki yemek

kaşığı (23g) günlük zeytinyağı tüketilme-
sinin içerdiği tekli doymamış yağ asitle-
rinden dolayı koroner kalp hastalıkları
riskini azaltacağını bildirmiştir. Dünya
Sağlık Örgütü(WHO), kalp krizi ve kalp
hastalıkları riskinin en alt düzeyde bulu-
nan bölgeyi, kullanılan temel yağın zey-
tinyağ olduğu Girit adası olarak rapor
etmiştir.

Kolesterolü azaltıyor

Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asidi olan
oleik asit (w-9) bakımından zengin bir
kaynaktır ama içerdiği w-6 ve w-3 yağ
asitleri bakımından da önemli bir kaynak-
tır. Oleik asit, damarlarda plak oluşu-
muna neden olan kötü düşük yoğunluklu
kolesterol miktarını azaltırken (LDL ko-
lesterol) iyi kolesterol olarak bilinen yük-

sek yoğunluklu kolesterol (HDL koleste-
rol) seviyesini de arttırmaktadır. Oleik
asit, toplam kolesterol (LDL-kolesterolü)
seviyesini de düşürme yönünde etki gös-
termektedir. 

Kansere iyi geliyor

Süperoksit radikallerin güçlü temizleyici-
leri olan sızma zeytinyağındaki polifenol
bileşenler sayesinde Akdeniz diyeti ve ay-
rılmaz bir parçası olan zeytinyağının bazı
kanser tipleri riskini azaltmada potansiyel
rolü olabileceği bulunmuştur. Özellikle
zeytinyağındaki fenolik bileşiklerin kolo-
rektal kanser hücre tiplerinde karşı
olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir. Ay-
rıca göğüs ve sindirim sistemi, akciğer,
prostat kanserleri gelişim riski ile ters iliş-
kili olduğu, meme kanserine karşı koru-

yucu etkisi olduğunu gösterilmiştir.

Yaşlanmayı önler

Zeytinyağı yüksek oranda E vitamini içerir
ve bu vitamin cildi güneş ışınları, rüzgar
gibi dış etkenlerden korur. Antioksidanlar
bakımından zengin olan zeytinyağı, insan
vücudunun doğal yaşlanma sürecini ya-
vaşlatır ve cilde doğal bir parlaklık verir. Saç
sağlığı için de çok faydalıdır.

Kabızlığa iyi gelir

Kabızlık problemlerine iyi bir çözüm olan
zeytinyağı, sindirim ve boşaltım sistemleri-
nin rahat çalışmasını sağlamaktadır. İçinde
bulundurduğu antioksidanlar sayesinde
bağırsakların temizlenmesini sağlayan zey-
tinyağı, kişinin sindirim sisteminin daha
hızlı çalışmasına yardımcı olmaktadır.

HER DERDA
DEVA OLUYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Yalçın, sağlıklı
olduğu iddia edilen Himalaya ve kaya tuzunun
sanıldığı gibi sofra tuzundan daha yararlı olmadığı
konusunda uyarark, "Himalaya tuzlarında sodyum
klorür dışında başka mineraller de bulunur. Bir
kısmında radyoaktif etki olduğu için bu tuzlar,
kanserojen olabilmektedir" diye konuştu

Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor. Medipol Esenler Üniversite Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, mu-
cizevi besin zeytinyağının sayısız faydalarını anlatırken nasıl ve ne kadar kullanılması gerektiği hakkında da uyarılarda bulundu

İşlenmiş et Alzheimer
riskini artırıyor
İşlenmiş et Alzheimer
riskini artırıyor
İşlenmiş et Alzheimer
riskini artırıyor
İşlenmiş et Alzheimer
riskini artırıyor
İşlenmiş et Alzheimer
riskini artırıyor
İşlenmiş et Alzheimer
riskini artırıyor

Nöroloji Uzmanı Dr.
Oğuzhan Onultan, “Alzhei-
mer hastalığı, çoğunlukla si-

gara içen, hareketsiz kalan ve abur cubur
tüketen kilolu erkeklerde daha yaygın ol-
duğu bilinen bir gerçektir” dedi.

500 bin kişide denendi

Dünya üzerinde geniş yankı uyandıran
araştırmayı değerlendiren Dr. Onultan,
“Bu araştırmaya, alzheimerla ilgili dün-
yada yapılmış en kapsamlı araştırma di-
yebiliriz. Hiç et yemeyenler ve her gün et
yiyenler şeklinde 6 gruba ayrılan kişiler 8
yıl boyunca takip edilmiş. Bu araştırma
500 bin kişi üzerinde yapılmış. İşlenmiş
gıdaların ve işlenmiş etin Alzheimer ris-
kini yüzde 44 artırdığı, işlenmemiş etin
ise yüzde 19 azalttığı tespit edilmiş. Bu
çalışma sonunda insanlar hem grup ola-
rak takip edilmiş hem de bireysel olarak
geri bildirimler de bulunmuşlar” diye ko-
nuştu. İşlenmiş etin günde 25 gramdan
(bir dilim salam) fazla tüketildiğinde
Alzheimer’ı yüzde 44 artırdığına dikkati
çeken Oğuzhan Onultan, “Günde 50 gr
işlenmemiş et tüketiminde ise Alzheimer
riskinin yüzde 19 azaldığı belirlendi. İş-

lenmiş gıdaların içindeki katkı maddeleri
vücutta inflamasyon dediğimiz mikro
ödemi ortaya çıkarıyor. Bunlar vücudun
bütün organlarını etkilediği gibi beyni de
etkiliyor. Beyin içinde birikim halinde
oluşan plaklar var. İnflamasyon dediği-
miz süreci bu plakların oluşumunu hız-
landırıyor” ifadelerini kullandı.

Kilolu erkeklerde yaygın

Alzheimer hastalığının sigara içen, ha-
reketsiz olan ve abur cubur atıştıran ki-
lolu erkeklerde daha yaygın olduğunu
vurgulayan Onultan, “Sosis, salam,
pastırma ve kurutulmuş et gibi gıdalar
ya da katkı maddesiyle raf ömrü uzatı-
lan gıdalar, Alzheimer hastalığını tetik-
liyor. Sadece sağlıksız gıda almak değil,
sağlıklı gıda yememekte Alzheimer ris-
kini artırıyor. Alzheimer’dan uzak dur-
mak için sağlıksız ürünlerden
kaçtığımız kadar, beynin ihtiyaç duy-
duğu sağlıklı gıdaları da düzenli yeme-
miz gerekiyor. Kardiyologların kalp için
önerdiği gıdaların hepsi beyin için de
önemli. Akdeniz diyeti ve tam tahıllı gı-
dalar sağlığımız için çok önemli. Beyaz
un, şeker ve şekerlendirilmiş gıdalardan

uzak durmamız gerekiyor. Alzheimer’ın
genetik mutasyonlara bağlı olan kısmı-
nın yüzde 1 olduğunu belirten Nöroloji
Uzmanı Oğuzhan Onultan sözlerine
şöyle devam etti:

Beslenmeye dikkat etmeliyiz

“Şu an dünyada 50 milyon Alzheimer
hastası olduğu var sayılıyor. Her sene
10 milyon demas hastası ekleniyor.
Bunların yüzde 70’i Alzheimer yüzde
20 ile 25’ide vasküler demans dediği-
miz damar sertliği ve tıkanıklığına bağlı
hastalıklar. Mümkün olduğu kadar or-
ganik gıda, GDO’lu olmayan ürünler
ve içinde koruyucu maddeler olmayan
raf ömrü uzatılmamış ürünler tüketme-
liyiz. Aksi taktirde Alzheimer hastalı-
ğına yakalanma riskimiz yükseliyor.
Yaşam ve yeme tarzı değiştirilerek bu
hastalıktaki sayı, 3’te 1 oranına düşürü-
lebilir. 2050 yılında ABD’de yaklaşık 15
milyon Alzheimer hastasının olacağı
varsayılıyor. Ciddi bir iş kaybı ve eko-
nomik yük olacağı belirtiliyor. Tedbirler
koruyucu hekimlik üzerinden gidiyor.
Tedbirlerin başında ise gıdamızı ve
yaşam tarzımızı değiştirmek geliyor.”

İngiltere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırma bir gerçeği
ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, günde 25 gram işlenmiş

et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artarken, günde 50
gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19 azaldığı saptandı

Himalaya tuzu
kullanırken dikkat!

EŞSİZ 
BİR DİYET 

YAĞI
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CAn AlAn kAzA
kAmerAlArdA!
Üsküdar'da hafif ticari araç, park halindeki motosikletinin yanına gelen kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü
kazada ölürken hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

KÜÇÜKÇEKMECE'DE bir kişi ağ-
layan çocuğuna aldırış etmeden
eşini sokak ortasında darbetti.

Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu ka-
merasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde ya-
şandı. İddiaya göre, bir kişi eşini, sokak or-
tasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden
darbetti. Çocuğun ağlama seslerini duyan
vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbet-

meye devam edip, evine götürdü. Yaşanan
dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep tele-
fonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere
kocanın eşine yumruk atması ve kafasın-
dan tutup, itmesi yansıdı. DHA

Tam 50 metre
SAvruldu!

KAZA, saat 16.00 sıralarında Kağıt-
hane Hamidiye Mahallesi Selçuklu
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, hafriyat kamyonuyla seyir halinde
olan sürücü, süratli bir şekilde viraja girdi. Virajı
alamayan sürücünün kontrolünden çıkan kam-
yon refüje ve direğe çarptıktan sonra yaklaşık 50
metre sürüklenerek yan yattı. Kaza sonucu devri-
len kamyonun içerisindeki sürücü, kendi imkan-
larıyla araçtan çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekip-
leri kamyondan yara almadan kurtulan sürücüyü
muayene etti. Polis ekipleri ise yolun trafiğe ka-
panması nedeniyle araçları ilerletebilmek için ça-
lışmalar yaptı. Kaza nedeniyle kamyonun
kasasındaki molozlar yola saçıldı.

Sürücü şoku atlatmaya çalıştı

Kamyondan çıkan sürücü olayın şokunu bir süre
üzerinden atamadı. Polis ekiplerinin çalışmaların
ardından, devrilen kamyon vinç yardımıyla yol-
dan kaldırıldı. Kısa süre içerisinde yol trafiğe
açıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete
götürüldü. Kazayı gören bir vatandaş, “Duydu-
ğumuza göre araba sıkıştırmış. Frene basınca
yan devrilmiş. Sürücünün durumu iyi. Yol kapa-
nınca biz de mağdur kaldık. Direği de koparmış”
dedi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.O lay saat 19:00 sı-

ralarında Üsküdar
Ferah Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Cad-
desi üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre
cadde üzerindeki bir iş ye-
rine evrak getiren motosiklet
sürücüsüne, evrakı bıraktık-
tan sonra motosikletinin ya-
nına geldiği sırada
arkasından gelen hafif ticari
araç araç çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle metrelerce sü-
rüklenen motosiklet
sürücüsü olay yerinde can
verirken, ticari araç sürü-
cüsü kaçtı. Kaza sonrası

motosiklet kaldırıldıktan
sonra cadde belediyeye ait
tanker ile tazyikli suyla te-
mizlendi. Polis ekipleri
kaçan sürücüyü ararken 
kazayla ilgili soruşturma
sürüyor.

Pisi pisine öldü

Motosikletli kurye Erhan
Şahin "Duyduğum kada-
rıyla motosikletçi bir arka-
daşımız kaza yapmış.
Arkadan gelen araç arka-
daşa çarpıp kaçıyor. Bildik-
lerimiz bu kadar. Bende
diğer motorcu arkadaşlar-
dan duyduğum kadarıyla

anlatıyorum. Kazayı gör-
medim. Motorcu arkadaş
az önce öğrendiğim kada-
rıyla vefat etmiş. Kaçan ar-
kadaşı da yakaladılar diye
duyum aldık. Ölen arkadaşı
sima olarak tanıyordum.
Birkaç defa karşılaştık. So-
nuçta kurye işi yapıyoruz.
Kurye camiasında olduğu-
muz görmüşlüğümüz var.
Zaten zorlu günlerden geçi-
yor Türkiye. İnsanlarımız
zaten korkarak kuryeci arka-
daşlarımızla irtibata geçiyor.
Kuryeci arkadaşlar da daha
dikkatli olarak temassız tes-
limat yapıyor. Mücadele ve-

riyoruz. Yasak sebebiyle
paket servislerde yoğunluk
oluyor. Bu şekilde dikkatsiz
insanlara denk gelindiğinde
hayatlar ucuza gidiyor. Pisi
pisine bir insan daha ölmüş
oldu" diye konuştu.

Havaya fırladı

Kaza anı saniye saniye gü-
venlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motosikleti-
nin yanına gelen sürücüye
arkadan hızla gelen hafif ti-
cari araç çarpıyor. Çarpma-
nın etkisiyle motosiklet
sürücüsü metrelerce havaya
fırlayıp yere düşüyor. DHA

Kağıthane'de seyir halinde olan hafriyat
yüklü kamyon, virajı alamayınca önce 
refüje sonra direğe çarptı. 50 metre 
savrulduktan sonra yan yatan kamyonun
kasasındaki molozlar yola saçıldı

Sokak ortasında kadına şiddet!

Esenyurt’ta yürekler ağza geldi

YANGIN, saat 14.30 sırala-
rında Necip Fazıl Kısakürek
Mahallesi Çağlar Sokak'ta

bulunan 5 katlı binanın bodrum ka-
tında çıktı. İddiaya göre, yabacı uy-
ruklu bir ailenin yaşadığı bodrum
katında henüz bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. 
Çıkan yangında yükselen dumanlar
bir anda tüm binayı sardı. Apartma-
nın girişinin yoğun duman olması ne-
deniyle üst katlardakiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekip-
leri sevk edildi. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri üst katlarda mahsur
kalan kadın ve çocukların da içinde
olduğu 7 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 7
kişiden 2'si kontrol amaçlı hastaneye
kaldırılırken, 5 kişi ise ayakta tedavi
edildi.

Oğlum hastaneye kaldırıldı

Apartmanı dumanların sarması son-
rası balkona çıktıklarını ve itfaiye ekip-
leri tarafından aşağı indirip
kurtulduğunu söyleyen İlhan Tosun,
"Dumanlardan kurtulmak için bal-

kona çıktık itfaiye geldi bizi kurtardı.
Benim bir gelinim ve oğlum duman-
dan dolayı hastaneye kaldırıldı du-
rumları iyi. Bizde bir şey yok" dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle sokağa
dökülen kişileri polis ekipleri sosyal
mesafe kurallarına uymadıkları gerek-
çesiyle dağıttı. DHA

Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası dumanlar tüm apartmanı kapladı. Apartmanın girişindeki yoğun duman nedeniyle itfaiye
ekipleri merdiven aracıyla üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Dumanlardan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 kişi ise ayakta tedavi edildi

Av tüfeğiyle

öldürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Arif
Topaloğlu (18), kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle
açılan ateş sonucu hayatını kaybetti

Olay, sabaha karşı Çorlu ilçesi Hıdırağa
Mahallesi Çiçek 2’nci Sokak üzerinde
meydana geldi. İddiaya göre, Arif Topa-

loğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya
da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu.
Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen
sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet

Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak
Arif Topaloğlu, doktorların
tüm çabasına rağmen kurta-
rılamadı. Polis ekipleri, şüp-
heli ya da şüphelilerin
yakalanması için çalışma
başlattı. Aynı mahallede 3
gün önce de 2 grup arasında
çıkan silahlı kavgayı izlemek
için evden çıkan Uğur Ayıklar,
başına isabet eden kurşunla
vurularak, hayatını 
kaybetmişti. DHA

Süt sağarken
hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Sofuköy Mahal-
lesi Muhtarı Murat Dermen (43), süt sağ-
dığı sırada sağma makinesindeki kaçak

nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Sofuköy Mahallesi'nde
meydana geldi. Besicilik yapan mahalle muhtarı
Murat Dermen, ahırda büyükbaş hayvanların sütünü

sağarken, süt sağma makine-
sindeki kaçak nedeniyle elek-
trik akımını kapıldı. Gelen ses
üzerine ahıra giren yakınları,
Dermen'i baygın halde yerde
yatarken buldu. İhbar üzerine
gelen sağlık ekiplerince Şar-
köy Devlet Hastanesi'ne kal-
dırılan Dermen, doktorların
tüm çabasına rağmen kurta-
rılamadı. DHA

Otomobil
kaldırıma çıktı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldı-
rıma çıktı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şe-

kilde yaralandı. Kaza, Haraççı - Hadımköy Caddesi
üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişinin bu-
lunduğu otomobilin sağlık çalışanı olan sürücüsü
dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kay-
betti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil
sürücüsü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ol-
duğu yere ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Olay
yerinde kontrolleri yapılan 2 kişinin sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi.

Karşıdan karşıya
geçerken ölecekti

ARNAVUTKÖY'DE yolun karşısına geç-
meye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükle-

nen çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik 
kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Cadde-
si'nde meydana geldi. 25 AZ 141 plakalı otomobil
yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdül-
samet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce
sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan
geçen vatandaşlar tarafından yapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri
sevk edildi. Yaralı çocuk Başakşehir Çam ve Sakura
Hastanesine kaldırıldı. Te-
davisi burada devam eden
Abdülsamet A.'nın sağlık
durumunun ciddiyeti hala
devam ederken, o kazaya
ilişkin güvenlik kamerası
kayıtları ortaya çıktı.

Kurye Erhan Şahin "Duydu-
ğum kadarıyla motosikletçi
bir arkadaşımız kaza yapmış.
Arkadan gelen araç arka-
daşa çarpıp kaçıyor.



C umhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi,
Bakanlığımızın belirlediği kriterlere
göre 4 gruba ayırarak kademeli nor-

malleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Önce
oh be! Dedim. Nihayet normal hayata kade-
meli de olsa dönüş başlayacak. Aslında
benim normal olarak bildiğim hayatın anor-
mal hayat olduğunu, 24 Mart’ta Ak Parti
kongresinden sonra tekrar, yasaklar başla-
yınca anladım.

Geçtiğimiz günlerde birkaç proje için Ege
bölgesine gittim. Kademeli normalleşmeyi bir
kaç ilde yerinde ve objektif olarak gözlem-
leme fırsatım oldu.

Tekirdağ Çanakkale karayolu üzerinden İz-
mir’e kadar rota oluşturduk. Tekirdağ’da yol

üzerinde bir tesiste çayımızı kahvemizi sosyal
mesafeye uygun olarak rahatlıkla içtik. Edirne
Keşan’da her zaman uğradığım esnaf lokan-
tası var. Ciğeri çok meşhurdur. O bölgeden her
geçtiğimde mutlaka orada ciğer yeriz. Aylar
sonra bir mekanda masada oturarak ciğer yi-
yelim dedik. Gittik baktık masalar sandalyeler
kalkmış lokantanın içine istiflenmiş. Tabiki
iller arası renk tablosuna bakmadığımızdan
dolayı yetkiliye; “hayırdır sen daha normalleş-
medin mi?” Diye sorduk. Biz anormalleşenler-
deniz abi demez mi? içinde bulunduğumuz
normalleşme sürecinin asıl olması gereken
adını ciğerci ne güzel de özetledi.

Çanakkale’den Kaz dağlarının bol oksije-
nini içimize çeke çeke Çanakkale Balıkesir
sahil yolundan rotamıza devam ettik. Çanak-
kale Küçükkuyu normalleşmiş iki adım ileri-
deki Balıkesir Altınoluk, ciğerci esnafın dediği

gibi anormalleşme tarafında
kalmış. Balıkesir Ayvalık anormal kalmış,
yanı başındaki İzmir Dikili normalleşmiş. Va-
tandaş masada oturup yemek içmek için iki
sokak ilerideki Küçükkuyuya, ya da Ayva-
lık’tan 10 dakika ilerideki Dikiliye gidiyor. Ay-
rıca İzmir’de tüm eğlence mekanları akşam
19:00’a kadar açık ve her cafeden içerisi full
dolu, bangır bangır müzik sesleri yankılanıyor.

Normal alarak bildiğimiz birçok şeyin as-
lında anormal olduğunu pandemi sayesinde
öğrenmiş olduk. Ege’ye gitmişiz, 2 yıl önce-

sinde bize deselerdi ki;
İzmir kordonda eşle dostla, bir masada gü-

neşi batırmak anormal olacak.
Kaz dağlarının tepesinde, Hasan Boğuldu

şelalesinin serin sularına ayaklarını sokup,
cümbür cemaat iki türkünün gözüne vurmak
anormal olacak.

Cunda sahilinde akşam serinliğinde sevdik-
lerinizle, kolkola dolaşmak anormal olacak.
Tamam bunlar keyfe keder istekler anormal
olsun. Ahmet Arif’in “hasretinden prangalar
eskittim” dediği gibi, aile büyüklerimden 71
yaşında bir annem kaldı. O da Karadeniz’de
yaşıyor. 2 yıldır her yanına gittiğimde, ayakla-
rımda prangalar misali hasretle sımsıkı sarıla-
mamanın hüznünü ve hasretini yaşamak
normal midir?

“Masken burnunun ucundan kaymış”
diye gariban vatandaşa ceza kesen kolluk

güçlerinin davranışı normal midir?
Ak Partinin Ankara Kapalı Spor 

Salonu'nda 17 bin kişiyle kongre 
yapması normal midir?cumhurbaşkanımızın
salona girmeden önce kendisini bekleyen
muhteşem! kalabalığa; "Kar yağışının 
tüm mikropları temizlediği anlamlı 
buluşmada en kalbi duygularla sizleri 
selamlıyorum" demesinden doğal ve 
normal ne olabilir ki?

Korkaklık şu soruyu sorar;
-Güvenlimi?
Menfaatçilik şu soruyu sorar;
-Faydalı mı?
Kibir şu soruyu sorar;
-Popüler mi?
Ama vicdan şu soruyu sorar;
-Adaletli mi?
Kalın sağlıcakla...

ANORMALLEŞELİM
Osman KÖSE

osmankose@hotmail.fr
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Üst geçitte
çamur çilesi

Kahraman
unutulmadı

ESENYURT'TA bulunan Saadetdere metrobüs durağı
üst geçidinde su birikintisi ve çamur nedeniyle burayı
kullananlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstan-
bul, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmur nedeni
ile birçok noktada olumsuzluk yaşanırken, Esenyurt'ta
bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidi su ve
çamur altında kaldı. Sabah metrobüsü kullanmak is-
teyenler büyük zorluklarla yollarına devam edebildi.
Suya ve çamura girmeden yürümek isteyenler, üst ge-
çidin korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalıştı.

Tutunarak gidiyoruz

Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak git-
meye çalışanlardan biri, "Buradaki köprü artık son za-
manlarını yaşıyor. Ben burada ne zaman çalışma
yapacaklar diye bekliyorum. Çok şükür bu hafta bir
çalışma yapmaya başladılar ama vaziyet ortada. Nor-
malde hafta sonu kısıtlamalarında vatandaş burayı
kullanmıyorken çalışsalardı bitirecekleri işti. Şu anda
vatandaşların hali ortada. Survivor yani gördüğün
gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz" dedi. DHA

PLEVNE kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci yı-
lında mezarı başında anıldı. Anma törenine katılan torunu Saf-
fet Gümüş, "Asıl komutanlar Türkiye'ye, Türk Bayrağına,
devletine, milletine sahip çıkan komutandır" dedi. Fatih Camii
haziresinde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine,
Gazi Osman Paşa'nın torunlarının yanı sıra Vali Yardımcısı
Mehmet Ali Özyiğit, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz,  Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosman-
paşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İl Müftüsü Mehmet
Emin Maşalı, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf
Uzantı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar
Memiş katıldı. Anmada Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından
Gazi Osman Paşa başta olmak üzere hayatını kaybetmiş ko-
mutanlar ve şehitler için dualar edildi.

Paşamızı unutmadık

Anma törenine katılan Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit,
"Allah kendisine rahmet eylesin. Milletimizin yiğit evlatları uma-
rım Gaziosmanpaşa'yı aratmazlar. Programı gerçekleştiren de-
ğerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise,
"Orada yaşamak, onun ismini taşımak benim için bir gurur.
Onun gibi nesil yetiştirmek, onun gibi yöneticilere ve özellikle de
komutanlara sahip olan bir ülkeyi yaşamak, görmek istiyoruz"
şeklinde konuştu. Gaziosmanpaşa'nın torunu Saffet Gümüş,
"Gaziosmanpaşa'nın torunlarıyız. Tokatlıyız. Tokatlı şehidimizi,
paşamızı unutmadık. Onun torunu olmak bizim için bir onur-
dur, bir gururdur. Çünkü bu vatan için, bizler için, torunları için
145 gün mücadele etmiş, esir olmamıştır. Böyle komutanlara
ihtiyacımız var bizim. Şu anda da görüyoruz dün 104 tanesi,
adı komutan. Asıl komutanlar Türkiye'ye, Türk Bayrağına, dev-
letine, milletine sahip çıkan komutandır. Gaziosmanpaşa gibi,
Kazım Karabekir gibi, Gazi Mustafa Kemal gibi komutanlar
olsun diyoruz. 121'inci yıl dönümü dolayısıyla 121 dakika bu-
rada saygı nöbeti tutacağız" diye konuştu. DHA

BAGCILAR’A 
15 YENI OKUL 

İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, Bağcılar
Belediye Başkanı

Lokman Çağırıcı’ya
yaptığı ziyarette ilçe-
deki eğitime yönelik

yatırımlar konuşuldu.
Buna göre; İstanbul
Valiliği, Bağcılar Be-
lediyesi ve Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nün
işbirliğiyle yakın za-
manda Bağcılar’da

ilkokul, ortaokul, lise
ve spor okulu olmak

üzere 15 yeni okul
hizmete sunulacak

İ stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar
Belediye Başkanlığı yeni hizmet bi-
nasına gelerek Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı’ya hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çağı-
rıcı, Vali Yerlikaya’yı makamında ağırladı.
Ziyarette Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Projeler konuşuldu

Sıcak bir atmosferde geçen görüşmeden

sonra yapılan toplantıda ilçedeki eğitime
yönelik hizmet ve yatırımlar istişare edildi.
Başkan Çağırıcı, okullardan bilgi evlerine
spor salonlarından yüzme havuzlarına
kadar öğrencilere sunulan hizmetleri an-
lattı. Bilgilendirmenin ardından geleceğe
yönelik projeler konuşuldu. Buna göre; İs-
tanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ilçede
15 yeni okul inşa edilecek. Projelendirme
ihale süreçlerinden sonra hayata geçirile-
cek olan 15 projenin içinde ilkokul, orta-

okul, lise ve spor okulları yer alıyor.

Eğitim ilk sırada geliyor

Bağcılar Belediyesi’nin eğitime yönelik ça-
lışmalarını takdir ettiğini söyleyen Yerli-
kaya, “Yeni dönemde yapılacak okullarla
Bağcılar, eğitimde kalitesini daha da yuka-
rıya çıkaracak. Geleceğimiz adına çok
güzel bir yatırım olacak” dedi. Bağcılar’da
eğitimde en ideal seviyeye ulaşmak için hiç
bir fedakarlıktan kaçmadıklarını söyleyen
Çağırıcı da “Bizim hizmet sıralamamızda

eğitim ve gençler ilk sırada geliyor. İlçe-
mizde 118 resmi okul bulunuyor. Okulları-
mızın inşasından temizliğine boyamasına
kadar her türlü ihtiyacıyla yakından ilgile-
niyoruz. Şu anda okullarımızın yüzde
70’inde tekli eğitme geçtik. İnşallah bu 15
okulun da yapılmasıyla birlikte yüzde yüz
tekli eğitime geçeceğiz. Bağcılar, bu yatı-
rımlarla eğitimde en iyi noktaya gelecek.
Bu arada Sayın Valimizin ziyaretleri bizleri
onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendile-
rine teşekkür ediyorum” dedi.

Darbeciler miadını doldurdu
15 Temmuz Derneği, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yenilmez,
"Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının bildirilerine papuç bırakmaz" diye konuştu
104 emekli amiralin yayınladığı bildi-
riye tepkiler devam ediyor. 15 Temmuz
Derneği, bildiri yayınlayan 104 emekli
amiral hakkında Çağlayan'daki İstan-
bul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyu-
rusunda bulundu.

Sayıklama ve hezeyan

Suç duyurunda bulunmadan önce ad-
liyenin önünde açıklama yapan 15
Temmuz Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Yenilmez, "Önceki gece
bildiğiniz gibi 104 emekli Amiral Mon-
trö Sözleşmesi bahanesiyle bir bildiri
kaleme alıp yayınladı. Bu bildiride pek
çok sayıklama ve hezeyanın ardından
'aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, ta-
rihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası
için en tehlikeli olayları yaşama risk ve
tehdidi ile karşılaşabilecektir. 27 Ma-
yıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şu-
bat'ta, 27 Nisan'da ve son olarak 15
Temmuz'da darbecilerin kullandığı söz-
leri hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle
kınıyoruz. 15 Temmuz gecesi canını
hiçe sayarak işgal girişimini engelleyen
251 şehidimizin aziz hatıraları, 2 bin
700'den fazla gazimizin görülmemiş
cesareti, milletimizin basireti ve feraseti
dün gibi aklımızdayken, bir gece yarısı
böyle bir bildiri yayınlama cüretini gös-
teren emekli amirallere şunu söylüyo-
ruz: Darbe hevesleriniz artık bu ülkede
miadını doldurdu. Bu millet bir daha
ne sizin ne de vesayet odaklarının bildi-

rilerine papuç bırakmaz" dedi. 

Nöbetimiz hiç bitmedi

Yenilmez açıklamasına şöyle devam
etti: "Bugün burada 104 emekli amiral
hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Kim olursa olsun darbeye yeltenen,
hatta aklının ucundan geçiren herkes
artık hukuk önünde hesabını verecek.
Bizim Demorasi Nöbetimiz hiç bit-
medi, bitmeyecek. Milletimiz 15 Tem-
muz'da olduğu gibi milli iradeyi hiçe
saymaya çalışan her girişime aynı ka-
rarlılıkla karşı duracaktır. 104 emekli
amiralin bildirisi bizim nezdimizde
hadsizliktir. Demokrasi nöbetimiz
devam ediyor. 15 Temmuz'da nerde

durduysak bugün de oradayız. Son
olarak; şehit ailelerimiz, gazilerimiz, 15
Temmuz Derneği Yönetimi ve Da-
nışma Kurulu adına şunu söylemek is-
tiyorum. Son FETÖ'cü hesap verene,
son darbeci yargılanana, son darbe he-
veslisinin hevesi kursağında kalana
kadar mücadelemiz devam edecek."

FETÖ sürekli saldırdı

15 Temmuz Derneği tarafından İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan
suç duyurusunda, "Montrö, Türki-
ye'nin herhangi bir savaşta, savaşan ta-
raflardan birinin yanında istemeden
savaşa girmesini önleyen bir sözleşme-
dir. Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Sa-

vaşında tarafsızlığını korumasına
imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri ne-
denlerle, Türkiye'nin bekasında önemli
bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin
tartışma konusu yapılmasına masaya
gelmesine neden olabilecek her türlü
söylem ve eylemden kaçınılması gerek-
tiği kanaatindeyiz. TSK ve özellikle
Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok
bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve
çok değerli kadrolarını bu hain kum-
paslara kurban vermiştir. Bu kumpas-
lardan çıkarılacak en önemli ders;
TSK'nin, anayasanın değişmez, değişti-
rilmesi teklif edilemez temel değerlerini
titizlikle sürdürmesi zaruretidir" ifade-
leri yer aldı. DHA

Toplantının ardından Yerlikaya, belediye yeni hizmet binasını gezdi. Hizmet birimlerinden yeni meclis salonuna kadar bütün binayı dolaşan
Yerlikaya, Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan binayı çok beğendiğini ifade etti.

HİZMET BİNASINI ÇOK BEĞENDİ



İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraki KİP-
TAŞ, 2017’de “riskli yapı”

ilan edilen Bağcılar Kirazlı Mahalle-
si’ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan

“As Fatih Kent Sitesi”nde dönüşüme
başlıyor. KİPTAŞ tarafından “Ye-
rinde Dönüşüm Modeli”yle yeniden
inşa edilecek sitede ikamet eden hak
sahipleri, KİPTAŞ ile 22 Ocak

2021’de sözleşme imzalamaya baş-
ladı. İlk imzalar,  İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla
KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’nde atıl-
mıştı. 19 Şubat 2021’de 190 bağım-
sız bölümden 136 tanesi ile
sözleşme imzalanarak üçte iki ço-
ğunluk sağlandı. 

Uzlaşma oranı yüzde 93

Gönüllülük ve uzlaşının esas alındığı
dönüşümde, şimdiye kadar 177 ba-
ğımsız bölüm için hak sahipleriyle
sözleşmeler imzalandı. Yüzde 93
oranında uzlaşının sağlanmasıyla si-
tede yaşayanların tahliyesi tamam-
landı, yıkımlara bugün itibariyle
başlandı. Etrafı çevrilen proje saha-
sında üst güvenlik önlemleri altında
gerçekleşen yıkım işlemleri birkaç
gün içinde tamamlanacak. Yıkım
ruhsatı sürecinde ise KİPTAŞ, tüm
dönüşüm projelerinde olduğu gibi
burada da asbestli malzemelerin bu-
lunup bulunmadığının tespit ve ana-
lizini gerçekleştirdi. Sitede yapılan
bu işlemler sonucunda asbestli mal-

zemeye rastlanmadı. 

Garantör KİPTAŞ

Yürütülen dönüşüm projesine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan KİP-
TAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 25-30
yıl önce yapılan sitenin, bugün ciddi
anlamda deprem riski taşıdığını
ifade ederek sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Bağcılar As Fatih Kent Sitesi
tüm İstanbul'a emsal olabilecek
önemli bir dönüşüm projesi. Biz bu-
rada hak sahipleriyle projenin yapım
maliyeti ve inşa edilecek konutların
piyasa satış değerlerinde anlaştık.
Yenileme kesintisinin yüzde 20 ol-
ması konusunda uzlaştık, hak sahip-
lerimizin yüzde 93’ü ile sözleşme
imzaladık. KİPTAŞ süreci hem or-
ganize ederken hem de sistemin ga-
rantörü konumunda. Yani KİPTAŞ,
vatandaş, müteahhit ve banka ara-
sında tüm tarafların karşısında so-
rumlu. Bu da süreçlerin sağlıklı
ilerlemesini, projelerin tamamlan-
masını, vatandaşların uygun ödeme
koşullarını kullanmasını sağlıyor."  

Kurt,
Bağcı-
lar Ki-
razlı
Mahalle-
si'nde kısa
süre içinde
temel atılacağı
bilgisini de pay-
laşarak, "Hak sa-
hiplerimizin, sosyal
ve çocuk oyun alan-
ları olan, sağlıklı, gü-
venli evlerine kısa sürede
kavuşması için çalışaca-
ğız. Örnek dönüşüm proje-
leri ile farklı bölgelerde
çalışmaya devam ediyoruz.
Uzlaşı ile afet odaklı hareket edi-
yoruz. Bizim önceliğimiz kamu
yararı. Ne kadar çok vatandaşımızı
riskli yapıdan kurtarabiliriz diye dü-
şünüyor, çalışıyor, proje geliştiriyo-
ruz" dedi. 

S abiha Gökçen Havalimanı'nın 20
yıl süre ile işletme hakkını elinde
bulunduran Malezyalı, Malaysia

Airports Holdings Berhad isimli şirket,
pandemi nedeniyle zor günler yaşayan, ha-
valimanı içinde hizmet veren iş yerlerine ih-
tarname göndererek borcun ödenmesini
aksi halde icra yoluna gideceğini bildirmişti.
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk de
sosyal medya hesabından Malezyalı şirketin
bu yaklaşımını, "Korana döneminde de gör-
dük, yabancı sermayenin tek derdi kendi çı-
karıdır" diyerek eleştirmişti.

Biz de zor durumdayız

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Ha-
valimanı terminal işletmesini gerçekleştiren
İSG'nin CEO'su Ersel Göral, "Malezyalının
tek derdi para" başlıklı haberimize ilişkin bir
açıklama yaptı.
Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi
zorlamaya devam ettiği hatırlaltılan açıkla-
mada, “Sabiha Gökçen Uluslararası Hava-
limanı'nın azalan yolcu trafiği ve bunun
sonucunda meydana gelen finansal etki açı-
sından içinde bulunduğu durum, sadece
havalimanımıza özgü değil; dünya çapın-
daki tüm havalimanları, olumsuz etkileri
yönetme ve azaltmada benzer zorluklarla
karşı karşıyalar” denildi.

Kira indirimi yaptık

En acil önceliğin havalimanı operasyonları-
nın devamlılığını sağlamak olduğu belirtilen
açıklamada, “İş ortaklarımızın bu krizi bi-
zimle birlikte aşabilmelerine yardımcı
olmak amacıyla imkanlarımız dahilinde her
türlü çabayı sarf ettik” denildi ve İSG tara-
fından sağlanan bazı desteklere ilişkin şu
bilgiler yer aldı: "Kiracılara, havalimanının
kapalı olduğu Nisan – Mayıs 2020 döne-
minde 2 ay için kira bedelleri tahakkuk etti-
rilmeyerek, finansal destek sağlandı. Ayrıca,
iş ortaklarımızın nakit akışlarını rahatla-
maya yardımcı olmak amacıyla 2020 Mart
ayında ve Haziran – Aralık 2020 arasındaki
dönemi kapsamak üzere, toplam sekiz ay
için hak sahibi kiracılara yüzde 50'ye varan

oran-
larda kira indirimi yapıldı. Kiracı-

lara Nisan 2020'den Şubat 2021'e kadar
geçen süre için herhangi bir gecikme faizi
uygulanmadı. 126 ticari kiracıya, hava yol-
larına ve yer hizmetleri operatörlerine top-
lamda yaklaşık 6 milyon Euro tutarında
indirimle kira destek programı sunuldu. Bu

tutarın 4 milyon Euro'luk kısmı bugüne
kadar kullanıldı. Bununla birlikte, kiracıların
bazı koşulları yerine getirmesi talep edildi.
Örneğin bu kapsamda kiracılardan Covid-
19 öncesi döneme ait olan ve vadesi gelmiş
ödemeleri kapatmaları istendi. Bakiyelerin
pandemi başlamadan önceki dönemde ger-
çekleşmiş olması nedeniyle bu adil bir ta-
lepti. Havalimanı işletmesi de pandemiden
finansal olarak olumsuz etkilenmektedir ve
havalimanını vatandaşlarımızın faydalana-
bilmesi için çalışır halde tutabilmemiz kri-
tik önem taşımaktadır."

Adil bir süreç yürütüldü

"Mağduriyetlerin ele alınması için adil bir
süreç yürütüldü ve iletişim kanalları açık
tutuldu. İtiraz etmek veya esnek bir ödeme

planı talep etmek isteyen kiracıların bu is-
tekleri, yönetim uygulamalarımız doğrultu-
sunda değerlendirildi" denilen açıklamada,
"Tüm bunlarla, kiracılara, Türkiye'deki
diğer havalimanlarında sunulanlara ve
MAHB Grubun diğer havalimanlarındaki
kiracılara sağladığı kolaylıklara paralel şe-
kilde destekler sağlanması amaçlandı" ifa-
deleri yer aldı. 

EKREM HACIHASANOĞLU
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MALEZYALI MAHB GROUP İŞTİRAKİ OLAN İSG'DEN “MALEZYALININ TEK DERDİ PARA” BAŞLIKLI HABERİMİZE AÇIKLAMA

savunma Sanayi Başkanlığı’na 922 milyon euro
kira bedeli ödendiği belirtilen açıklamada, "İSG'nin
hisselerini 520 milyon Euro yatırımla satın alan
MAHB Group, bugüne dek Savunma Sanayi Baş-
kanlığı'na 922,9 milyon Euro kira bedeli ödemiştir.
Ayrıca 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre şir-
ketimizin 2023 yılında doğrudan ve dolaylı olarak
sağlayacağı 75.000 kişilik istihdamla Türkiye eko-
nomisine 44 milyar dolarlık bir katma değer sağla-
yacağı hesaplanmıştır. MAHB Group, Türkiye
ekonomisine olan güvenini her fırsatta dile getir-
meye devam etmekte, İSG'nin ve Türk sivil havacı-
lık sektörünün büyümesine yönelik kararlılığını
sürdürmektedir" denildi. 

922 milyon euro 
kira bedeli ödedik

ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!
ADLI BIR SUREC
YURUTULDU!

190 dairelik dönüşüm 
KİPTAŞ tarafından Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde başlatılan dönüşüm çalışmasıyla, 7 blok 190 dairelik 
site tamamen yenilenecek. Yaşanan son depremlerle birlikte ciddi hasar alan binaların yıkımına dün başlandı

Dini, dili, ırkı
sorgulamam!

kadıköY Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Oda-
başı, Kadıköy

Belediyesi’nin sokak müzisyenleri-
nin Kürtçe müzik yapmalarına
engel olunduğu iddialarına yazılı
olarak yanıt verdi. Yapılan açıkla-
mada, "Yaklaşık üç gündür kimi
basın organları ve sosyal medya
hesaplarında, Kadıköy Belediye-
si’nin sokak müzisyenlerinin
Kürtçe müzik yapmalarına engel
olduğu ve hatta bu nedenle müda-
hale ettiği haberleri yer almakta. Ve
yine üç gündür kimseyi zan altında
bırakmadan, serinkanlı davrana-
rak, yaşanan olayın etnik değil teknik, müsaade
edilmeyenin de icra edilen müzik değil cihazla-
rına olduğunu kısaca anlattık. Ancak görüyo-
rum ki; aynı sağduyuyu kendilerinden de
beklediğimiz kimi kurumlar da bu yalan algının
etkisinde kalarak; Kadıköy Belediyesi’ni, beni ve
memur arkadaşlarımızı haksız bir zan altında
bırakma yarışına girdiler" denildi. 

Müdahale zorunlu oldu

Açıklamanın devamında sosyal demokrat bir
geleneğin yerel temsilcisi olduğunu belirten
Odabaşı, "İnsanları dini, dili, ırkı, tercihleri açı-
sından sorgulamam, sorgulayamam. Bütüne
eşit yaklaşırım. Belediye Başkanı olmadan önce

böyleydi, bundan sonra da öyle olacak.  Kadı-
köy halkının oylarıyla seçildiğim gün, “Her-

kese aynı yakınlıkta olma” sözünü vermiş
bir Belediye Başkanı olarak şunu tekraren

söylememde fayda var, cuma günü ya-

şanan olay, sokak sanatçımızın
kimliği üzerinden yaşanmamıştır.
Hem kendi söylemi hem de sosyal
medya paylaşımları, aylardır Kadı-
köy’de türkülerini özgürce söylediği
yönündedir. 'Kürtçe türkü söylediği
için' müdahale edildiği haberlerini
kendisi de açık bir dille reddetmek-
tedir. Zabıta arkadaşlarımız, kendi-
lerini amfisiz müzik yapmaları
konusunda uyarmalarına rağmen,
uyarılar dikkate alınmayınca müda-
hale zorunlu olmuş, mukavemet
sergilenince de istenmeyen bu gö-
rüntüler ortaya çıkmıştır" dedi. 

Kadıköy özgürlükler kentidir

"Kadıköy, özgürlükler kentidir. Ve Kadıköy Bele-
diyesi, bunun en net savunucusudur" diyen
Odabaşı, "Ancak, Bahariye Caddesi ya da her-
hangi bir sokakta üç adet amfiyle yüksek sesle
müzik yapılması üzerine gelen şikayetlere de ka-
yıtsız kalamazdık. Çünkü, sokak müzisyenleri-
nin olduğu gibi, çevre esnafını ve orada
yaşayanların özgürlüklerini de gözetmek görevi-
mizdir.  Kadıköy Belediyesi, kentin düzeni, te-
mizliği ve geleceği için kamu adına görev yapar.
Ve bütün bunların hepsi, yasayla belirlenip gü-
vence altına alınmıştır. Müzisyen arkadaşımızla
irtibattayız. Enstrümanı kendisine teslim edil-
miştir. Çevreye saygılı müzik yaptığı sürece
bütün sokak sanatçıları gibi Kadıköy’de özgürce
müzik yapabileceği iletilmiş ve anlaşılmıştır. Biz,
suni gündemlerden uzak, Kadıköy’ün geleceği
için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini 
kullandı. 

Sokak müzisyenlerinin Kürtçe müzik yapmalarına engel olunduğu iddialarına cevap
veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "İnsanları dini, dili, ırkı, 
tercihleri açısından sorgulamam, sorgulayamam. Bütüne eşit yaklaşırım. Belediye
Başkanı olmadan önce böyleydi, bundan sonra da öyle olacak" açıklamasını yaptı

Yolsuzluklara ve Haksızlıklara Karşı Müca-
dele, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-

ği'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün ve 7 belediye görevlisi hakkında ihaleye

fesat karıştırdığı gerekçesiyle şikayeti sonucu
görülen davada Büyükçekmece Asliye

Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi.
Mahkemenin beraat kararını Yolsuzluk-

lara ve Haksızlıklara Karşı Mücadele,
Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneği Başkanı Huriser Ece Soy-
sev, suçtan zarar gören Hazine ve

Maliye Bakanlığı vekili ve cum-
huriyet savcısı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliyesi

13. Ceza Dairesi'nde görülen davada cumhuriyet
savcısının haricindekilerin istinaf başvurusu redde-

dildi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan isti-
naf başvurusunun incelenmesinde yerel

mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin
herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadı.

Mahkeme istinaf başvurusunu esastan
reddederek dosyayı hükme veren ilk de-

rece mahkemesine gönderdi. 

ISTINAF BERAAT
KARARINI BOZMADI

Sabiha Gökçen Havaliman’nın
işletmeciliğini yürüten Malezyalı
MAHB Group iştiraki olan İSG, 
pandemi nedeniyle kiralarını
ödemede güçlük yaşayan
işyerlerine ihtarname 
göndermesine ilişkin çıkan 
haberimiz üzerine açıklama yaptı.
Havalimanındaki kiracılara
gerekli desteklerin sağlandığı 
belirtilerek, "Mağduriyetlerin ele
alınması için adil bir süreç
yürütüldü ve iletişim kanalları
açık tutuldu" denildi

İSG CEO'su
Ersel Göral

Huriser
Ece Soysev



İ şletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye yakın
kaynaklar, ödemenin geçen hafta
içinde yapıldığını söyledi. Osmangazi

Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Oto-
yolu’na, 2020 yılı için 3.3 milyar TL’nin üze-
rinde garanti ödemesi yapıldı. Sırada,
Kuzey Çevre ve Ankara-Niğde otoyolları
bulunuyor.

Yap-işlet-devret yöntemi

Türkiye; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve
Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köp-
rüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu,
Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu,
Avrasya Tüneli, Aydın-Denizli Otoyolu,
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu pro-
jelerini yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle
inşa etti.

“Araç geçiş garanti ödemesi”

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün
üstlendiği bu projelere, araç geçiş garantisi
verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak be-
lirlendi. İlk inşa edilenlere dolar, son dö-
nemde gerçekleştirilenlere de Euro
üzerinden garanti verildi. Araç geçişleri, ga-
ranti sınırının altında kalması durumunda
aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç
geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

2020 yılı için ikinci ödeme

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey
Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, ga-
ranti ödemeleri 6 aylık dönemler halinde
yapılıyor. (2018 yılında yaşanan kur şoku
sonrasında böyle bir karar alındı. Daha

önce ödemeler yıllık yapılıyordu. Bu kap-
samda Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Or-
hangazi-İzmir Otoyolu’nu işleten Otoyol
Yatırım AŞ’ye, 2020 yılının ilk yarısı için 29
Eylül Salı günü 1 milyar 750 milyon TL ga-
ranti ödemesi yapılmıştı. Şirkete, 2020 yılı-

nın ikinci yarısı için de 1.6 milyar TL’lik ga-
ranti ödemesi gerçekleştirildi. İşletmeci şir-
kete yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta
yapıldığını söyledi. Böylece, Osmangazi
Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Oto-
yolu’na, 2020 yılı için ödenen tutar, 3.3 mil-

yar TL’nin üzerine çıktı. Sırada, Kuzey
Çevre Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu
bulunuyor. Ankara-Niğde, 330 kilometre
uzunluğunda bir otoyol. Otoyol, Ankara ile
Niğde’yi ve dolayısıyla Kırşehir, Nevşehir,
Aksaray ve Niğde illerini birbirine bağlıyor.

Pekcan’dan d-8
ülkelerine cağrı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ba-
kanlık binasında 10’uncu D-8 (Ge-
lişen Sekiz Ülke Teşkilatı) Dakka
Zirvesi kapsamında çevrimiçi ola-
rak düzenlenen “D-8 İş Foru-
mu’na” katıldı. Toplantıya video
konferans yöntemiyle yapılan top-
lantıya Bakan Pekcan’ın yanı sıra
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Bangladeş Ticaret Bakanı
Tipu Munshi, Bangaldeş Dışişleri
Bakanı Abdul Momen da katıldı.

“Her ülke için önemli”

Bakan Pekcan, bu toplantıda yap-
tığı konuşmada D-8 üyesi Müslü-
man ülkelerin birlikte ticaret
yapmalarının her ülke için çok
önemli olduğuna vurgu yaparak, ti-
caret hacminin geliştirilmesine yö-
nelik çağrıda bulundu.Pekcan,
Uluslararası ticaret ve uluslararası
iş ilişkilerinin yapıcı bir şekilde ol-
masına gerektiğine inandıklarını be-
lirterek, D-8 üyesi ülkelerin, refahını
artırma yönünde yapılacak tüm ça-
lışmalardan faydalanması gerekti-
ğini dile getirdi.

“Ticaret ilişkilerimiz gelişti-
rilmeli”

D-8 ülkelerinin potansiyeline inan-
dıklarını aktıran Bakan Pekcan, D-8
üyesi ülkelerine oldukça önemli
ekonomik ve siyasi aktörler oldu-
ğunu vurguladı. Pekcan, yaklaşık 4
trilyon dolar Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla (GSYİH) ile İslam İşbirliği
Örgütü Üyeleri içerisinde enerji dı-
şındaki ihracatın yüzde 90’ını ger-
çekleştirdiğini söyledi. Pekcan,
“D-8 ülkelerinin toplam ticaret
hacmi 1.6 trilyon dolar. Bunun sa-
dece yüzde 6,5’i D-8 içerisindeki ti-
caretten elde ediliyor. Dolayısıyla
ticaret ilişkilerimizi geliştirmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Özellikle

D-8 içerisinde 500 milyar dolarlık
ticaret hacmine ulaşma hedefi yö-
nünde çalışmalıyız. 6. D-8 zirve-
sinde ortaya koyulan yol
haritasında 500 milyar dolarlık tica-
ret hacmi hedefi belirlenmişti. Bu
bağlamda D-8 Tercihi Ticaret An-
laşması, çok önemli olabilir” dedi.

“Ortak çalışmalar yapmaya
hazırız”

“Türkiye olarak biz D-8 ortakları-
mızla bu inovatif alanlarda ortak
çalışmalar yapmaya hazırız”
Söz konusu Ticaret Anlaşması’nın
yanı sıra yatırımcı ilişkilerini geliş-
tirmeleri yönünde teşvik çalışmala-
rının yapılması gerektiğine dikkati
çeken Bakan Pekcan, “Bence bu
özellikle yatırımcı ve iş dostu altya-
pıların kurulmasıyla daha kolay
olacaktır. Aynı zamanda dijital eko-
nomi, dijitalleşme ve E-Ticaret ko-
nularında da iş birliği yapmamız
gerektiğini vurgulamak istiyorum.

Türkiye olarak biz D-8 ortakları-
mızla bu inovatif alanlarda ortak
çalışmalar yapmaya hazırız” diye
konuştu.

Gümrük işlemlerinde iş birliği

Bakan Pekcan, bir başka önemli ko-
nunun ise D-8 ülkeleri arasında ti-
caretin kolaylaştırılması ve özellikle
gümrük işlemleri ile ilgili konularda
iş birliği olduğunu belirtti. Pekcan,
D-8 ülkelerinin teknik düzeyde iş
birliği yapma, ortaklık yapma fırsa-
tına sahip olduklarını kaydederek,
“Bu sayede gümrük ve ticaret iş-
lemlerimizi uyumlaştırabiliriz.
Böyle bir teknik düzeyde iş birliği-
nin teşvik edilmesi gerçekten çok
faydalı olacaktır” diye konuştu.

Çok sayıda isim katıldı

Toplantıya ayrıca, Bangladeş Tica-
ret ve Sanayi Odaları Federasyonu
(FBCCI) Başkanı Sheikh Fazla
Fahim, D-8 Genel Sekreteri Dato’
Ku Jaafar Ku Shaari, Endonezya
Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry
Samguaga, Bangladeş Dışişleri
Bakan Yardımcısı Shahriar Alam,
FBCCI Başkan Yardımcısı Munta-
kim Ashraf, Mısır Ticaret Odaları
Federasyonu (FEDCOC) Başkanı
Ibrahim Mahmoud El Araby, En-
donezya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkan Yardımcısı Shinta Kam-
dani, İran Ticaret, Sanayiler, Ma-
denler ve Tarım Odası Başkan
Yardımcısı Mohammad Reza Kar-
basi, Malezya Ulusal Ticaret ve Sa-
nayi Odası (NCCIM) Başkanı Tan
Sri Datuk Ter Leong Yap, Nijerya
Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım
Odaları Birliği (NACCIMA) Baş-
kanı Hajiya Saratu Iya Aliyu, Pakis-
tan Ticaret ve Sanayi Odaları
Federasyonu (FPCCI) Başkanı
Nasser Hyatt Magoo da katıldı.

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na,
2020 yılının ikinci yarısına (1 Temmuz-31 Aralık) ilişkin
“garanti” kapsamında 1.6 milyar lira ödeme yapıldı

OSMANGAZI’YE 1.6 
MILYAR TL ODEDIK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tamamı Müslüman ülkelerden oluşan
D-8 ülkelerinin ticaret hacminin 1,6 trilyon dolar olduğunu, bunun da
sadece yüzde 6,5’inin D-8 üyesi ülkeler arasında yapıldığını söyledi

Enflasyon 20
ayın zirvesinde

Düşük kredi faizi 
artık mazide kaldı

Facebook'tan 533 
milyonluk sızıntı 

İcradaki dosyalar
22 milyonu aştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık
yüzde 16,19 artış gösterdi. Endekste aylık artış
yüzde 1,08 olurken, en yüksek artış gösteren
ürün yüzde 61,04 ile karnabahar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 yılı
Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) bir önceki aya
göre yüzde 1,08 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
16,19 artış gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Temmuz
2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Bir önceki
yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise
sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası
ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. 

En yüksek artış gıdada

Aylık olarak en yüksek artış gösteren maddeler 61,04 ile
karnabahar, yüzde 27,88 ile sivri biber ve yüzde 9,79 ile
tavuk eti oldu. Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 mad-
deden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşir-
ken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287
maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın son 200 baz puanlık artırımını banka-
lar kredilerine yansıttı. Böylelikle kredi faizleri son 19 ayın
en yüksek seviyesine çıktı. Kredi faizleri en son 23 Ağustos
2019'da yüzde 21-24 bandıyla en yüksek seviyesini görm-
üştü. Küresel salgının ilk açıklanıdığı 2020 yılında, kamu
bankaları öncülüğünde yıllık ortalama yüzde 8,45- 9’la dip
yapan faizler, son bir yılda 2 kattan fazla arttı. En hızlı yük-
seliş ihtiyaçta görüldü. Merkez Bankası verilerinden yapılan
belirlemelere göre, geçen yıl nisanda yıllık ortalama yüzde
9.66’e inen kredili mevduat hesabı (KMH) dahil ihtiyaç
kredisi, bu yıl 26 Mart'ta 2,5 kat arıtşla yüzde 24,19’a çıktı.
Söz konusu dönemde KMH hariç ihtiyaç kredisi yüzde
8,27’den yüzde 23,55’e ulaştı. Böylelikle yaklaşık 2,9 kat
arttı. Hızlı artan bir diğer kalem tüketici kredileri. Geçen yıl
24 Nisan haftasında yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 8,45 olan
söz konusu krediler, bu yıl 26 Mart’ta yüzde 22,45’e ulaştı.
Yaklaşık 2,7 kat arttı. 

Sosyal ağ Facebook yine büyük bir veri
skandalı ile gündemde. Ortaya çıkan son
belgelere göre 533 milyon Facebook
kullanıcısına ait kişisel veriler bir bilgisayar
korsanlığı forumunda yayınlandı

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı
raporda, vatandaşın bankalara
olan borcunun 850 milyar liraya
ulaştığına dikkat çekilerek
“İktidarın salgın sürecinde destek
vermek yerine, bankalardan
borçlanmayı adres göstermesi
vatandaşların bankalara olan bor-
cunun geçen yıl yüzde 41 oranında
büyümesine yol açtı” denildi

2020 yılı sonu itibariyle aylık aktif 2.8 milyar
kullanıcısı olan Facebook’un toplam kullanıcı-
larının yaklaşık 20’sine denk gelen bu veri sı-
zıntısında ele geçirilip, yayınlanan kişisel
veriler arasında, ad, soyad, doğum tarihi, e-
posta adresi ve konum (geçmiş konum verileri
dahil) bilgilerinin yanısıra telefon numaraları
bile bulunuyor. Ele geçirilip, yayınlananlar
arasında Facebook'un kurucusu ve CEO'su
Mark Zuckerberg'in telefon numarası dahil ki-
şisel bilgilerinin de yer aldığı belirtildi. Siber
güvenlik araştırmacısı Alon Gal tarafından or-
taya çıkarılan veri skandalından etkilenen ül-
keler arasında aralarında Türkiye’nin de yer
aldığı 106 ülke bulunuyor.

19.6 milyonu Türkiye'den

Kişisel verileri ele geçirilen Türkiye’deki Face-
book kullanıcılarının sayısı ise 19 milyon 638
bin 821 olarak tespit edilmiş. Bu rakamlar
Türkiye, Facebook’taki son veri skandalından
en çok etkilenen yedinci ülke konumunda. Bu
rakamlara göre Türkiye'deki toplam Facebook
kullanıcılarının yarısının kişisel bilgileri inter-
nete sızmış durumda.Facebook kullanıcı veri-
leri sızan ülkeler sıralamasında birinci 44.8
milyon kullanıcı ile Mısır, ikinci 39.5 milyon
kullanıcı ile Tunus, üçüncü 35.7 milyon kulla-
nıcı ile İtalya, dördüncü 32.2 milyon kullanıcı
ile ABD, beşinci 28.8 milyon kullanıcı ile
Suudi Arabistan ve altıncı sırada ise 19.8 mil-
yon kullanıcı ile Fransa yer alıyor.

Raporda şu veriler yer aldı: “Bu yılın ocak-
şubat döneminde 4 bin 157 kişinin toplam 18
bin 47 çeki bankalara ibrazında karşılıksız
çıktı. Karşılıksız çek sayısı geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 43.2 oranında azalırken,
karşılıksız çıkan çeklerin parasal tutarı da
yüzde 19 oranında azalarak 1.5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Aynı dönemde mahkemeler
7 bin 937 kişiye de çek kesme yasağı getirdi.
Çeki karşılıksız çıkanlar diğer yaptırımların
yanı sıra adli para cezasına çarptırılıyor, adli
para cezası ödenmez ise hapis cezasına dön-
üştürülüyor.”

Vatandaşın borcu 849 milyar lira

1 Ocak-26 Mart tarihleri arasında icra ve iflas
dairelerine toplam 1 milyon 928 bin 390 yeni
dosyanın ulaştığına işaret edilen raporda “1
milyon 885 bin 644 dosya ise sonuçlandırıldı.
İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı
bir yıl öncesine göre 1 milyon 552 bin 840
adet artarak 22 milyon 248 bin 239'a çıktı” de-
nildi. CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı ra-
porda vatandaşın biriken kredi borçları da
gündeme getirildi. Raporda, “Vatandaşın
banka ve finansman şirketlerine borcu 12-19
Mart günleri arasında 749 milyon lira azala-
rak 849 milyar lira oldu. Yılbaşından bu yana
14.2 milyar liralık artış yaşandı. Borcun 701.6
milyar lirası tüketici kredilerinden, 147.7 mil-
yar lirası da kredi kartlarından kaynaklandı.



1 04 emekli amiral, TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop’un Montrö
Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili söz-

leri sonrası başlayan tartışmalara ve
Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Meh-
met Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir
fotoğrafının basına yansımasına ilişkin
gece yarısı ortak bir bildiri yayınlamıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 104
emekli amiralin açıklaması ile ilgili soruş-
turma başlatıldığını duyurmuştu. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baş-
latılan soruşturma kapsamında Ergun
Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ra-
mazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan
Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç,
Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi
Ünsal gözaltına alındı. Yaş durumları ne-
deniyle emekli amirallerden Atilla Kıyat,
Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve
Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı. Sekiz
emekli amiralin İstanbul'da, ikisi ise An-
kara'da gözaltına alındığı, İstanbul’daki
emekli askerlerin Ankara’ya götürüldüğü
öğrenildi.

Savcılık açıklama yaptı

Emekli amirallerin evlerinde arama başla-
tıldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı’ndan yapılan açıklamada,
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca
04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruş-
turma sayılı dosya üzerinden Ankara İl
Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan talimata
istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayım-
lanma sürecinde aktif olarak faaliyet gös-
tererek imza listesinde yer alan diğer
kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan

kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin
tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüp-
helinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile
delillerin yok edilmesinin önüne geçmek
ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle
tespit edilmesini sağlamak amacıyla ge-
cikmesinde sakınca bulunması nedeniyle,
05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak
gözaltına alınmalarına / gözaltına alın-
malarına yönelik talimat yazılmasına,
arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4
şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki
arama / el koyma işlemlerinin icrasından
sonra yaş durumları göz önüne alınarak
gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde
Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müra-
caat etmelerinin kendilerine tebliğine
karar verilmiştir. Gözaltına alınmasına
karar verilen şüphelilerin tamamı yakala-
narak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere
ilişkin arama ve el koyma işlemleri usu-
lünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde
edilen deliller ışığında çok yönlü olarak
devam edilmektedir" denildi. 

CESUR KÖŞE

Bahattin Demir

V uruyoruz.
Kırıyoruz.
Sokak ortasında öldürüyoruz.

Sahi biz ne ara biz böyle bir halk olduk. Oysa ki
önceden herşeyin değeri bilinirdi. Şimdi ise ahlaksız-
lık diz boyu almış başını gidiyor. Bunlar
“bilgisizlik”ten, “kültürsüzlük”ten değil, sorumsuz-
luktan ve duyarsızlıktan kaynaklanan arızalar. Bildi-
ğimiz halde yapmadıklarımız, uymadıklarımız. O
zaman “bilmek” neye yarar?

Hatırlayalım.
11 Mayıs 2011'de İstanbul'da yapılan Avrupa

Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında imzaya açı-
lan İstanbul Sözleşmesi'ne, dönemin Dışişleri Bakanı
Türkiye adına ilk imzalayan isim biz olmuştuk. Tür-
kiye aynı zamanda 12 Mart 2012'de de, oybirliği ile
sözleşmeyi parlamentosundan geçiren ilk ülke olma
özelliğini taşıyor. Ama ben farklı bir açıdan değerlen-
dirmek istiyorum.

İstanbul Sözleşmesi’ne birde böyle bakalım.
Ahlak yoksa iman olsa neye yarar vicdan, merha-

met yoksa sözleşme çek senet söz kefil neye yarar?
Erdem değerleri yoksa bir insanın doktor, mimar, mü-
hendis, savcı, hakim ya da terzi olması ne farkeder?  

Diplomalar meslek sahibi yapar ahlak ise insanı
insan yapar. Ben sözleşmelere tabi ki inanıyorum
ama inandığım başka bir şey var ki o da ahlaki değer-
lerin korunmasıdır. 

Kültürümüz nasıl yerle yeksan ediliyor isterseniz
beraber inceleyelim.

Eskiden diye başlayan cümleleri sıkça duyarsınız
lakin eskiden gerçekten televizyonlarda bu kadar içe-
rik kirliliği yoktu. Bizim ahlaki değerlerimize uygun
diziler programlar vardı. Şimdi bakıyoruz ki kimin
eli kimin cebinde belli değil. Değerlerimizi değiştir-
mek için televizyon camının ardında bir savaş başla-
tılmış gibi adeta.

Örnek vermek gerekirse,
Farmagül’ün suçu ne? Gibi ensest denen

ahlaksız  ilişkiyi meşrulaştırmak  yüzbinlerce kişiye
izlettiler oysa hiçte masum bir senaryo olmadığı o
günde bu günde belliydi. Bu tür ahlaksız ilişkilerin sa-
yısal anlamda ne kadar arttığını araştırırsanız ne tür
bir aile faciasına yol açtıklarını göreceksiniz.

Hadi geçmişi bırakalım şimdiye  bakayım. Yasak
Elma ve Sadakatsiz gibi dizilerini  herkes iple çekmi-
yor mu? Malum dizi her oynadığı gün Twitter’da 1.
Sırada gündemde yerini alıyor ve  bu gidişle devam
da  edecek gibi görünüyor.

Durun daha bitmedi okumaktan pes etme oku bun-
ları ki bizden sonraki nesli kurtarabilmek için çaba
göster. Televizyonun en çok izlendiği saatlerde Esra
Erol gibi programların içeriğine ne demeli?

İki elti bir olup aynı adama kaçıyor mesela ya da
bir kadın ‘Allah’a hamd olsun çocuğum kocamdan
değil’ kelimesini kullanıyor. Toplumun geldiği yere ba-
kınız. Programın amacı; bu çocuk kimden ya da aile
yapısını bir araya getirebilir miyiz, düşüncesi değil;
topluma bunu nasıl normal bir şeymiş gibi gösterebi-
liriz, düşüncesidir. Toplumun bilinçaltına öyle bir şey
getiriyorlar ki ‘Çocuk ondan değil’ kelimesi ya da
‘onu aldattım’ kelimesi çok basit bir kelime gibi gö-
rünsün, aşina olsun istiyorlar. Bunu, insanların yaşa-
mının bir parçası gibi göstermeye çalışıyorlar.

Bizi cephede, ilimde ve bilgi de yenemeyeceklerini
anlayalar  bu tür oyunları oynuyor olabilir. Şimdi yaz-
sam sayfalara sığmaz bu örnekler uzar gider. Nerde
kaldı o Deli Yürekler, masum Türk filmleri…

Bunları yazmaya kalkarsam 5000 bin sayfalık bir
kitap çıkar. Ya özümüze döneceğiz yada yok olacağız
çünkü bu gidişat hayralamet değil böyle gitmez.

Gelelim çözüme  devlet yönetimi, Rtük  ve bütün
yetkililerin bu tür program ve dizileri yasak etmesi
gerekiyor. Kadınlarımızın geleceğini teminat altına
almak ve onları korumak  istiyorsak önce yapmamız
gereken bu. Ayrıca TV programları dediğimiz reyting
sonucu oluşan bir şeydir. Bir programın reytingi ol-
mazsa o program kaldırılır. Senin bunun için illaki
bir saldırı ya da o programa bir sansür koyman ge-
rekmiyor. Programları izlemezsen zaten o program
otomatik olarak kaldırılacaktır. İstese de istemese de
kaldıracaktırlar.

Bazı şeyleri fark etmeliyiz. O zaman İstanbul söz-
leşmesi dahil olmak üzere tüm bu konuları konuş-
maya bile gerek duymayacağız.

Şimdi gelin hep birlikte devletimizin, milletimizin
bekası geleceği olan çocuklarımıza huzurlu ve güven
dolu bir ülkeyi inşa etmek için kolları sıvayalım.

Kalın selametle.

Ahlak yoksa sözleşmeler
neye yarar?
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BILDIRICILER
GOZALTINDA

Bir gece yarısı bildirisine imza atan 104 emekli amiralden 10'u gözaltına alındı.
4 amiral yaş durumları göz önüne alınarak ifadeye çağrıldı. Kocaeli ve 
İstanbul'da gözaltına alınan 10 emekli amiral Ankara'ya götürüldü

Turgay Erdağ: Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kurmay Başkanı
Ali Sadi Ünsal: Gölcük Ana Üs Komutanı
Atilla Kezek: Sahil Güvenlik Komutanı
Alaettin Sevim: Genelkurmay İstihbarat
Daire Başkanı
Ergun Mengi: Hücumbot Filosu Komutanı
Kadir Sağdıç: Güney Deniz Saha Komutanı
Cem Gürdeniz: Deniz Kuvvetleri Plan Pren-
sipler Başkanı
Atilla Kıyat: Kuzey Deniz Saha Komutanı
Engin Baykal: Aksaz Deniz Üs Komutanı
Cemil Şükrü Bozoğlu: Denizaltı Filosu Ko-
mutanı
Mustafa Özbey: Donanma Kurmay Başkanı
Nadir Hakan Eraydın: Seyir Hidrografi ve
Oşinografi Dairesi Başkanı
Bülent Olcay: Sahil Güvenlik Komutanı
Türker Ertürk: Deniz Harp Okulu Komutanı

GÖZALTINA ALINAN VE
İFADEYE ÇAĞRILAR
EMEKLİ AMİRALLER

Bildiriler Türkiye’si!
Montrö Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı bir bildiri yayımlayan 104 emekli amiralden
sonra bir bildiris eski milletvekillerinden geldi. Eski vekiller de Kanal İstanbul'un
yapılmasına karşı çıktı. Önceki gün de 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz
Harp Okulu’nda eğitim alan Deniz Aslanları'nın bildiri yayımladığı iddia edilmişti

Üç gÜn önce 126 eski büyük-
elçinin Kanal İstanbul ve Mon-
trö Sözleşmesi’yle, önceki gün

104 emekli amiralin yine Montrö’yle ilgili
açıklama yapmasının ardından bu kez de
eski milletvekilleri bir bildiri yayımladı.
"Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışı-
lamaz. Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö
tartışmaya açılamaz” başlıklı bildiri met-
ninde, "Önce 126 eski büyükelçi Kanal İs-
tanbul ve Montrö Sözleşmesi'yle ilgili
önemli bir açıklama yaptı. Ardından 104
emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup
ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu
olduğunda, görüş açıklamalarından daha
doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de
yurttaşlık görevidir. İstanbul Sözleşmesinin
Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı
tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle
hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö
Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta,
bu açıklamaları zorunlu kıldı" ifadelerine
yer verildi. 

Kanalda ısrar edilmesin

"Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik çeşitli
emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet
edecek olan Kanal İstanbul'da ısrar edilme-
sini, Atatürk Türkiye’sinin Lozan Antlaş-
ması’ndan sonra en büyük diplomasi
başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğaz-
ları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak
egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleş-
mesi’nin tartışılmaya açılmasını, öneminin

azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz" de-
nilen bildiride, "Mustafa Kemal Atatürk ve
ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez mad-
delerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini
ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilen-
dirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal
hakların güvencesi olması gerekenlerin,
toplumu susturmaya, sindirmeye, korkut-
maya çalışmaları kabul edilemez" denildi. 

Bu girişimleri kınıyoruz

Emekli vekillerin bildirisinde gece yarısaı
bildirisine imza atan amirallere başlatılan
soruşturmaya da değinilerek, "Çoğulcu de-
mokrasinin gereği olarak en doğal yurttaş-
lık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve
Montrö konusundaki görüşlerini kamuo-
yuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik teh-
dit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve
soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık hakla-
rını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve
bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti
olduğumuzu hatırlatıyoruz. Türkiye Cum-
huriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi
ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya
çalışılırken, düşünce açıklama hak ve öz-
gürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle
suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle
karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz"
açıklaması yapıldı. Bildiride imzası bulunan
vekiller arasında A. Kemal Kumkumoğlu,
Binnaz Toprak, Durdu Polat, Güldal
Mumcu, Fikri Sağlar, Kemal Anadol ve Ali
Özgündüz gibi isimler var. 

Düşmanlarımızı
sevindirdiler!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104
emekli amiralin yayımladığı bildiriye
ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize
zarar vermekten, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) personelinin moral ve
motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve
düşmanlarımızı sevindirmekten başka
bir işe yaramadığı açıktır" dedi

Milli Savunma Bakanı
Bakan Akar, Türkiye Emekli
Subaylar Derneği

(TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubay-
lar Derneği (TEMAD) Başkan ve yöne-
tim kurulu üyelerini Milli Savunma
Bakanlığında kabul etti. Görüşmede,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre
Karaosmanoğlu da yer aldı. Akar,
TSK’nın emeklisi, muvazzafı, gazileri ve
şehit aileleri ile büyük bir aile olduğunu
ifade etti. Akar, “TSK, Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde yurt içinde ve
sınır ötesinde, Suriye’de, Irak’ta, Kıb-
rıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu
Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada
hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak
için büyük bir fedakarlık ve kahraman-
lıkla mücadelesini sürdürüyor” dedi.

Demokrasiye zarar verdi

Bakan Hulusi Akar, TSK’nın hiç olma-
dığı kadar yoğun ve etkin şekilde müca-
delesini sürdürdüğünü belirterek,
şunları söyledi: “Bu bildirinin demokra-
simize zarar vermekten, TSK personeli-
nin moral ve motivasyonunu olumsuz
etkilemekten ve düşmanlarımızı sevin-
dirmekten başka bir işe yaramadığı
açıktır. Anayasada tanımlandığı şekliyle
Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokra-
tik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. 
Bağımsız Türk yargısının gereğini yapa-
cağına inancımız tamdır. TSK, kişi veya
kişilerin hırsı, ihtiras ve şahsi emellerine
araç yapılamaz. TSK, asil milletimizin
sevgisi, güveni ve duasından aldığı il-
hamla iç-dış her türlü fitne, fesat ve yı-
kıcı girişime rağmen gücüne güç
katmakta, üzerine düşen görevleri başa-
rıyla yerine getirmektedir. Kara, Deniz
ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan
TSK’nın başarılarını görmeyen, görmek
istemeyen hırs, ihtiras ve haset ile körle-
şenlerdir. Sultan Alparslan’dan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bin-
lerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp
gelen milli, manevi ve mesleki değerler
ile asil milletimizin bağrından çıkan ve
peygamber ocağı olarak da bilinen
TSK, Atatürk’ün de belirttiği gibi akıl ve
bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde,
yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın
direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve
komutanların emir ve komutasında,
milletinin emrinde, görev ve sorumlu-
luklarının bilincinde, daima görevinin
başındadır. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın."

Artık kabak tadı veriyor!

CHP MYK toplan-
tısı sonrası aaçık-
lama yapan CHP

Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün
MYK’da; Mutfaklarda büyü-
yen yangını, gençlerimizde
artan işsizliği, umutsuzluğu, ça-
resizliği, esnaflarımızın salgında
bir başına bırakılmasını, emek-
çilerimizin çaresizliğini, artan
vaka sayılarını, felakete dönüşen
salgını, yani ülkemizin gerçek
gündemini ele aldık. Bir ülke ya
ilim ve adaletle, ya da zulüm ve zalimlikle yö-
netilir. Milletimizin nefesini; zamlarla, işsiz-
likle, açlıkla, yoklukla, baskıyla kesiyor. Bu
sabah, mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Zulüm zam olup milletimizin üstüne yağmış"
dedi. 

Bidiriye sahip çıktı

Bildiri tartışmasına da değinen Öztrak, "Erdo-
ğan yeni bir “darbe mağduru” oyununun per-
desini açtı. Biz kabak tadı veren bu tiyatroyu,
çok izledik. Milletimiz de, Erdoğan’ın sahte
gündemler ve algı operasyonlarıyla, milletin
gündemini çalmasından artık bıktı. Erdoğan
Ayasofya baş imamı şeriat istediğinde, faize
ve İstanbul Sözleşmesine karşı çıktığında,
buna ses çıkarmıyor. Ama içlerinde “Mavi

Vatan”ın müellifi olan, 15 Tem-
muz’da FETÖ ile göğüs göğse
çarpışmış emekli amirallerin yap-
tığı bir açıklama “Darbe yapmak
için bir araya gelmek” oluyor. An-
laşılan ifade özgürlüğü, sadece
saray ve sarayın yandaşları için
var. Birkaç emekli amiralin yaptığı
açıklamadan sonra, darbe ve ve-
sayet tamtamlarını çalmaya başlı-
yor. Açıklamanın üzerinde
çılgınca tepiniyor. Şablon bir re-
torik, kalemşörleri aracılığıyla

basın yayın organlarında okunuyor. Kamu
kurumlarının internet sitelerine konuyor. Tüm
bu organize işler, işsizlikten, yoksulluktan, sal-
gından bunalmış milletin, gerçek gündemini
karartmak için yapılıyor. Emekli Amirallerin
yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli, elbette
eleştirilebilir. Ama bu metinden darbe çıkart-
mak, ayrı bir hüner ister. Türkiye’de ‘darbe ol-
masın’ istiyorsanız, emekli amirallerden değil,
sarıklı amirallerden çekineceksiniz. Bu ülke
emekli olan, fikrini ve tecrübesini, ülkenin si-
yasetçileriyle paylaşmak isteyen amirallerden
çekmedi. Bu ülke ne çektiyse, sarayın Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine kumpaslarla soktuğu, men-
subiyeti başka yerlere ait olan generallerden
çekti. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine di-
ğerleri geldi" açıklamasında bulundu. 

CHP sözcüsü Faik Öztrak, 104 amiralin imzaladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile
ilgili bildiriye ilişkin "Erdoğan yeni bir 'darbe mağduru' oyununun perdesini açtı. Biz
kabak tadı veren bu tiyatroyu, çok izledik. Türkiye’de ‘darbe olmasın’ istiyorsanız,
emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden çekineceksiniz" diye konuştu

MHP Genel
Başkan Yar-
dımcısı

Semih Yalçın, 126 emekli
büyükelçinin basın yo-
luyla kamuoyuna açıkla-
nan bildirisinde ismi yer
alan MHP Aydın eski
milletvekili emekli bü-
yükelçi Ertuğrul Kumcu-
oğlu’nun disipline sevk
edildiğini açıkladı. Yalçın
açıklamasında, "126
Emekli Büyükelçinin
basın yoluyla kamuo-
yuna açıklanan bildiri-
sinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili
Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel
Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli
olarak disipline sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. 

Kumcuoğlu
ihraç ediliyor



asbest Söküm Uzman-
ları Derneği (ASUD)
başta İstanbul olmak

üzere Türkiye’nin asbest tehlike-
sinde alarm verdiği uyarısında bu-
lundu. İllerin asbest risk haritalarını
oluşturmaya başlayan ASUD, en
kalabalık il olan İstanbul’dan 
başladı. 
Belediyeler asbest denetimi konu-
sunda 'az riskli', 'riskli' ve 'yüksek
riskli' olarak nitelendirildi. Kağıt-
hane Belediyesi asbest denetimi ko-
nusunda ASUD tarafından
İstanbul'daki en başarılı 7 belediye-
den biri olarak gösterildi. Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,
bugüne kadar yaklaşık 40 ton as-
bestli inşaat malzemesi tespit ederek
imhasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İstif edilip paketleniyor

Kağıthane Belediyesi’nin Sağlık
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Biriminde görevli
asbest söküm uzmanları, ilçenin
her bir noktasında binaların iç ve
çatılarında asbest denetimi yapı-
yor. Alınan katı numuneler
İSGÜM ve TÜRKAK tarafından
bu yönde akreditasyonu olan la-
boratuvara gönderiliyor. Labora-
tuvar sonuçları neticesinde binada
asbest tespit edilmesi halinde; ha-
vaya karışmaması için belediyeye
bağlı uzman ekiplerce dikkatli şe-
kilde kırmadan, dökmeden sökü-
lerek istif edilip, özel ambalajlarla
paketleniyor. Bu sayede bölge hal-
kının ileride maruz kalabileceği
hastalık riskleri önleniyor.

Asbest nedir?

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere
karşı son derece dayanıklı bir mineral
olarak bilinen asbest liflerinin solun-
ması; akciğer kanseri, mezotelyoma ve
asbestozis gibi ciddi sağlık sorunlarına
sebep oluyor. Asbest, ısıyı ve elektriği
yalıtması, sürtünmeye ve asit gibi
maddelere dayanıklı olması nedeniyle
sihirli mineral olarak biliniyor ve çok
uzun yıllardır inşaat, gemi, otomotiv,
tekstil, marley, içme suyu borusu,
levha, kazan, boru kaplamaları, fren ve
debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik
gibi malzemelerin üretiminde kullanılı-
yordu. 29 Ağustos 2010 tarihinde as-
bestin üretimi, kullanımı ve asbest
içeren malzemelerin piyasaya arzı ya-
saklandı. Asbestle ilgili yalnızca
söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzak-
laştırma işlerine izin veriliyor. DHA

T ürkiye 2 günden beri 104 emekli ami-
ralin gece yarısı yayınladığı bildiriyi
tartışıyor. Bildiriye tepki gösteren

Memur- Sen İstanbul İl Yönetimi, bildiri
hakkında suç duyurusunda bulundu.
Memur- Sen İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Murat Cantürk yaptığı açıklamada, "Millet
olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve
arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargı-
lanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Ve-
sayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe
heveslileri yargı önünde hesap vermelidir"

dedi. Cantürk, "Kendisini millet iradesinin
üzerinde gören bir grup emekli amiral, vesa-
yet dönemlerine özlem duyan bir açıklama
yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönem-
lerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırla-
dığı bu açıklamayla, silahlı kuvvetler dâhil
olmak üzere devletin kurumlarının milletin
hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık
açık edildi" diye konuştu. 

Yargı önünde hesap vermeli

"Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan

bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nın, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hak-
kında soruşturma başlatmış olmasını
yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri
ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hu-
kuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz" diyen
Cantürk, "Biz de Memur-Sen olarak 81 ilde
milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi
olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve
o açıklamaya imza atanlar hakkında suç du-
yurusunda bulunuyoruz. Millet olarak, ira-
demize uzanmak isteyen elin ve

arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargı-
lanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. 
Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli,
darbe heveslileri yargı önünde hesap verme-
lidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların
siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları
rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üze-
rinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar
sona erdirilmelidir" ifadelerşini kullandı.
Açıklamanın ardından Memur-Sen İstanbul
İl Yönetimi suç duyurusunda bulundu.
DHA
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Üniversite okumak ve
oyunculuk eğitimi
almak için 2103 yılında

memleketi Hatay'dan İstanbul'a
gelerek başladığı Kadir Has Üni-
versitesi Sinema ve Televizyon Bö-
lümü'nden mezun olan Şükriye

Bulgurcu, geçen cuma günü Kü-
çükçekmece'deki evinde arkadaş-
ları tarafından ölü bulundu.
Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye
Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Ku-
rumu'na götürüldü. Burada yapılan
incelemede Bulgurcu'nun bey-

ninde pıhtı oluştuğu belirlenirken,
ön otopsi raporuna göre ölüm se-
bebinin beyin kanaması olduğu
kaydedildi. Bulgurcu'nun cenazesi,
otopsinin ardından memleketi An-
takya Asri Mezarlığı'nda toprağa
verildi. DHA

Memur- Sen İstanbul İl 
Yönetimi, bildiri yayınlayan 

104 emekli amiral hakkında 
İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı'na suç duyurusunda
bulundu. Memur- Sen İstanbul

İl Başkan Yardımcısı Murat 
Cantürk, "Millete muhtıra 

verilen dönemlerden kalmış
köhne bir zihniyetin hazırladığı

bu açıklamayla, silahlı 
kuvvetlerin milletin 

hizmetinde olmasından 
duyulan rahatsızlık açık

edildi" dedi

KoHNE BıR
ZıHNıYET!

Küçükçekmece'de yalnız
yaşadığı evinde ölü bulunan

Şükriye Bulgurcu (28)'nun,
Adli Tıp Kurumu'ndaki ön

otopsi raporunda 
beyin kanaması sonucu

öldüğü ortaya çıktı

Ölüm nedeni ortaya çıktı

Ertelenen; Vakfımızın Mali Olağan Genel  Kurul Top-
lantısı 03.04.2021 Tarihinde  sokağa çıkma yasağı nede-
niyle yapılamamıştır. Ertelenen toplantı 21.04.2021
Çarşamba  günü saat  12.00’ de Ezo Restaurant  Dr.
Sadık Ahmet Cad.No:38 Avcılar /İstanbul adresinde
ertelenen Genel Kurul  gündemiyle yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin toplantıya katılmalarını saygı ile
rica ederiz.
YÖNETİM KURULU

MALATYA ATALAR KÖYÜ EĞİTİM,
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 

VAKFI YÖNETİM KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL

İLANI
Ertelenen; Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplan-
tısı 03.04.2021 Tarihinde sokağa çıkma yasağı nede-
niyle yapılamamıştır. Ertelenen toplantı 21.04.2021
Çarşamba günü saat: 13.oo de Ezo Restaurant
Dr.Sadık Ahmet Cad.No:38 AVCILAR /İSTANBUL
Adresinde ertelenen Genel Kurul gündemiyle yapıla-
caktır.Bilgilerinize sunar belirtilen günde toplantı ye-
rinde hazır bulunmanızı rica ederiz.
YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL İLANI
MALATYA ATALAR(HAÇOVA)

KÖYÜ GELİŞTİRME KÜLTÜR VE
DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞNDAN

Kocaeli'de de bir grup STK'lar 103
emekli amiralin yaptığı bildiriye
karşılık suç durusunda bulundu.
Kocaeli adliyesi önünde toplanan
bir grup TSK'lılar 103 amiralin
Kanal İstanbul ve Montrö anlaş-
masına dair yaptıkları açıklamada
siyasete ve millet iradesine müda-
hale etme niyetlerini olduğunu
ifade ederek emekli amiraller hak-
kında suç duyurunda bu-
lundular. Adliye önünde
toplanan STK'lar adına ko-
nuşan Mahmut Hanefi Ak-
bulut, "Millete muhtıra
verilen dönemlerden kal-
mış köhne bir zihniyetin
hazırladığı bu açıkla-
mayla, Silahlı Kuvvetler

dahil olmak üzere devletin kurum-
larının milletin hizmetinde olma-
sından duyulan rahatsızlık açık
edildi. Milletin inancından, irade-
sinden, medeniyet değerlerinden
kopmuş, millete yabancılaşmış bir
zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker
emeklilerinin aktif görevde olduk-
ları dönemde neye hizmet ettikleri
herkesçe bilenmektedir" dedi.

STK'LARDAN DA SUÇ DUYURUSU

40 ton malzeme imha edildi
İstanbul’un asbest risk haritasını çıkaran Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD), Kağıthane 
Belediyesi'ni denetimde en başarılı belediyeler arasında gösterdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,
bugüne kadar yaklaşık 40 ton asbestli inşaat malzemesi tespit ederek imhasını gerçekleştirdiklerini belirtti

KİTAP KARDEŞLİĞİ
KüçüKçeKmece 
Belediyesi, 57. Kütüp-
haneler Haftası kapsa-

mında,  ‘Kitap Kardeşliği’nde
Buluşuyoruz’ kampanyası ‘Kitap
Dağıtım Töreni’ düzenledi. 6 ay
boyunca Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü tarafından
yürütülen kampanya ile toplanan
40 bin adet kitap, Türkiye’nin her
bölgesinde ihtiyaç sahibi okullara
gönderilmek üzere Küçükçek-
mece Belediyesi’nden yola çıktı.

Herkese teşekkür ederim

Törene katılan Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “
İnsanlık tarihi kadar önemli bir
geçmişe sahip olan kütüphaneler,
bir toplumun bilgi birikiminin,
kültür ve medeniyetinin en
önemli hazinesidir. 57. Kütüpha-
neler Haftası’nda kitaba ulaş-
mada fırsat eşitliği oluşturmak
amacıyla, Edirne’den Hakkari’ye

Türkiye’nin her bölgesindeki 57
dezavantajlı okula 40 bin adet
kitap bağışı yapıyoruz. Kampan-
yamıza destek veren herkese, tüm
kitap dostları ve okurseverlere
can-ı gönülden teşekkür ederim”
diye konuştu.

412 koli kitap
kargoya verildi

2020 yılı Eylül ayında Küçükçek-
mece Belediyesi başlatılan “Kitap
Kardeşliğinde Buluşuyoruz”
kampanyasına STK’lar, muhtar-
lar, yayınevleri, konut site yöne-
timleri, kırtasiyeler ve vatandaşlar
destek verdi. Kampanya kapsa-
mında 40 bin adet kitap bağışı
yapıldı. Bağışlanan kitapların tas-
nifleri titizlikle gerçekleştirilerek,
412 koli kitap haline getirildi.
Kargoya verilen kitaplar, Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki
ihtiyaç sahibi okullara 
ulaştırılacak.  

Babasına 
dava açtı
Tıp Fakültesi öğrencisi Sude Ç. (18),
boşanma davası açan annesiyle
görüştüğü için 'eğitim masrafını'
karşılamadığını öne sürdüğü iş
adamı babası Tuncay Ç.'ye dava açtı

İddİaya göre, ünlü bir elektro-
nik şirketinin sahibi olan iş
adamı Tuncay Ç.'ye geçen yıl

Temmuz ayında eşi boşanma davası açtı.
Mahkeme, çiftin kızları Sude'ye 5 bin lira
aylık nafaka bağladı. Ancak yine iddiaya
göre, iş adamı baba, özel bir üniversitede
tıp eğitimi alan kızına, annesiyle görüştüğü
gerekçesiyle para ödemedi. Anne-babanın
boşanma davası sürerken Sude Ç., babası
Tuncay Ç.'ye Büyükçekmece Adliyesi'nde
nafaka davası açtı. 

Adalet yerini bulacak

Annesiyle görüştüğü için babasının kardeş-
lerine sağladığı eğitim imkanından kendisi-
nin faydalanamadığını iddia eden Sude Ç.,
"Tıp fakültesi öğrencisiyim ve doktor olma
hayaliyle yaşayan bir genç kızım. Babam,
annemle görüştüğüm için üniversite ücre-
timi ödemiyor, senetle borç aldığımdan bu
yıl okuyabiliyorum. Ancak, babam üniver-
site okul ücretimi ödemezse okula devam
edememe olasılığım var" dedi. Babasının
Türkiye'nin gizli zenginlerinden biri oldu-
ğunu öne süren Sude Ç. "Babamın İstan-
bul'un merkezinde 26 bin metrekarelik
kapalı alanda bir fabrikası var. Doktor ola-
bilmek için babama dava açmak zorunda
kaldım. Babamı da annemi de çok seviyo-
rum, ikisinin arasında cezalandırılmak iste-
miyorum. Doktor olup, ülkeme faydalı bir
genç olmak istiyorum. Türk adaletinin ge-
reğini yapacağına inanıyorum" diye 
konuştu.

Babam beni cezalandırıyor

Ağabeyi ve ablasına sağlanan imkanların
kendisine sağlanmadığını öne süren Sude
Ç. "Ağabeyim de ablam da üniversite ve li-
seyi paralı okudu, yurt dışında yaz kampla-
rına gitme olanakları oldu. İkisine de 18
yaşında araba alındı, fakat bunlardan hiç-
biri bana yapılmadı, arabayı geçtim okul
paramı bile vermeyi reddediyor. Annemle
görüştüğüm için aynı olanakların hiçbirin-
den yararlanamıyorum. Yani bu, babamın
annemle görüştüğüm için bana verdiği bir
ceza" ifadelerini kullandı. DHA
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Ü lkemizin içinde bulunduğu çeşitli sıkıntılar yet-
miyormuş gibi şimdide bildiri kaos’u başladı.
Çoktandır ülkemiz gündemindeki, HDP'nin ka-

patılması, arkasından Anayasa Mahkemesinin kapatıl-
ması polemikleri sürerken, şimdi ne kadar süreceğini
bilmediğimiz yeni bir kaos başladı.

TBMM Başkanı’nın, “Erdoğan isterse Montrö Söz-
leşmesini bile kaldırabilir” demesinden sonra başlayan
tartışmalardan sonra, Meclis Başkanı Şentop, yeni bir
açıklama yaparak “Söylediklerim yanlış anlaşıldı.
Hatta bunun imkansızlığını belirtmek için Marmara
Denizinin ayran olması gibi bir şey, diyerek espri yaptım
demesine karşın tartışmalar sürüp gidiyor.

Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö
Sözleşmesiyle ilgili açıklama yaparak kanalın imkan-
sızlığını ve Montrö Sözleşmesinin kaldırılmasının müm-
kün olmadığını belirten açıklama yaptılar.

Ardından bu günlerimizde kaos olan ve polemiklere
neden olan 104 emekli Amiral’in yine Montrö ile gece
yarısı yaptıkları açıklama gündeme bomba gibi düşmüş
ve tartışmaların ne zaman biteceği belli olmayan bir
duruma gelmiştir.

Amirallerin yaptığı açıklamayı milli bir konu ve
memleket meselesi sayan 98 CHP eski milletvekili ami-
rallerin açıklamasına destek veren bir başka açıklama
yaptılar.

Amirallerin yaptığı bu açıklama televizyon kanalla-
rında sandalye bulan kadrolu elemanlara da yeni bir
gündem oluşturmuştur. İşin ilginç yanı konuyla ilgisi ve
bilgisi olup olmayan birçok meslektaşımıza, Siyaset Bi-
limcisi,  Siyasi Analist gibi unvanlar edinen diğer tar-
tışma lara da konu çıkmış oldu. Hafta boyunca “Bizim
oğlan bina okur, döner döner yine okur” misali tartış-
maları izlemeye hazır olun.

Tepkiler
Amirallerin yaptıkları açıklama için bir kısmı, Ana-

yasanın 26 Maddesini işaret ederek bu açıklamanın
fikir beyanı olduğunu, milli bir konuya dikkat çekmek
olduğunu açıkladılar. Bir diğer kısım yani bu açıkla-
mayı darbe çağrısı gibi görenler ise açıklamanın, 5. Pa-
ragrafındaki son cümle, “Aksi halde , Türkiye
Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası
için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşı-
laşa bilecektir.”  İfadesini öne çıkardılar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma baş-
lattığı amirallerin bildirisi için kısaca;

TBMM Başkanı Şentop: Yıllardır ortalıkta gözük-
meyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos
simsarlığı üstlenmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mezarlıklarda
ıslık çalan korkaklar gibi, yöneticilere ve TSK'ya ayar
verme hadsizliğinde bulunmuşlar.

İçişleri Bakanı Soylu: Sebepsiz bahaneyle ve gece
yarısı yapılan bu açıklama tam olarak edepsizliktir.

AKP Sözcüsü Çelik: Yapılan açıklamalar geçmişteki
çirkin olayları hatırlatıyor. Kabul edilemez.

CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündem-
ler tutmaz. Halkın gündemi sofrası ve işsizliğidir. Erdo-
ğan'ı ekonomik yıkım ile yüzleştireceğiz.

MHP Genel başkanı Bahçeli: Lanetliyorum. Yayınla-
yanların rütbeleri sökülmeli, emeklilik hakları kaldırıl-
malı, maaşları kesilmelidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye bu zevzek-
liklerden çok çekti. Bu açıklama iktidara tepinme fır-
satı vermiştir. Siyaseti siyasiler yapmalıdır.

Gelecek partisi Davutoğlu:  Bu bildiri kötü niyetli so-
rumsuzluktur. Darbe heveslilerine geçit verilmez.

DEVA Partisi Babacan: Tarihimizin utanç sayfası
açılmamalı.

Saadet Partisi Karamollaoğlu: Travmaları 
hatırlatacak bir metod.

Vatan Partisi Perinçek: Bu bildirinin kökeninde PKK
ve Amerikan bağlantısı var.

Perinçek’in yeğeni, Yunus Soner ise, Montrö’yü sa-
vunan Amirallere gözaltı uygulaması bir Amerikan or-
ganizasyonudur.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak ana muhalefet
partisi CHP’yi suçlayarak konuyla ilgili şunları söyle-
dikleri şöyle:

Geçmişte darbe imalarını 'genç subaylar' rahatsız
diye ifade edenlerin işi emekli amirallere havale ettiğini
anlıyoruz. Sadece bu tartışma bile başlı başına Türki-
ye'nin darbe dönemleri anayasasından, yeni ve sivil ana-
yasaya geçişinin işaretidir.

Ana muhalefet partisinin başını çektiği kesimin bu
tartışmaların ekonomik sıkıntıların üstünü kapamak
için çıktığını bahane etmektedir. Salgın döneminde yap-
tığımız başarının sonuçlarını yarın milletimizle 
paylaşacağım.

Montrö bildirisinin 
yarattığı kaos

Y aklaşık 8 ay önce yaşanan olayda, Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın akşam saatle-
rinde alkollü şekilde otomobil kullanırken

önünde bulunan başka bir araca çarptığı iddia edildi.
Kazaya karışan aracı kul-
lanan Pınar Keskin, kaza
sonrası yaşananları cep
telefonu kamerasına kay-
detti. Görüntülerin aylar
sonra sosyal medyada yer
almasının ardından, Pınar
Keskin, "Bu olay 26 Ağus-
tos 2020 tarihinde gerçek-
leşti. Saat 21.30
civarlarındaydı. Araç
benim değil, emanet bir
araçtı. Arkadaşımızı iş çı-
kışı evine bıraktık. Eşime
sahilde tur atıp evimize
öyle geçelim dedim. Maltepe Sahil ışıklarda kırmı-
zıda bekliyorduk. Arkamızdan bir araç süratle bize
çarptı. Olayın şokuyla anlamadım ne olduğunu
sonra araçtan indim. Arkadaki araçtan dumanlar çı-
kıyordu. Sanırım sürücünün emniyet kemeri takılı de-
ğildi. Arkadan öne doğru geldi, sersemlemişti zaten.
İnsani bir durum, 'geçmiş olsun bir şeyiniz var mı'
demek için yanına yaklaştım. Bir anda etrafımı ko-
ruma ordusu sardı. Çekiştiriyorlar beni, 'aracı alın
devam edin, yürüyün gidin' diyorlar. Araçta mevcut
bir kaza var, araç emanet. Daha sonra araçtan Ali
Bey iniyor. Kendisini az çok basından gördüğüm için
gözüm bir yerden ısırıyor gibi oldu. O esnada telefo-
numdan baktım, kimdir diye baktım Ali Kılıç. Emin
oldum orada. Alkollüydü zaten ayakta duramıyordu.
Fotoğraflardan da belli olduğu gibi önce bir bey-
efendi kolundaydı. Adım adım farklı bir araca doğru
ilerliyorlardı. Ali Bey’in yanında bir hanımefendi
vardı, kendisi de korkmuştu panik halindeydi. Araca
bindiler, ben araca doğru koştum, önden de bir fo-
toğraf almak isterken korumalar beni engelledi" dedi.

Eşim mazbatasını gördü

Ali Kılıç gittikten sonra fotoğrafçısının direksiyona
oturduğunu belirten Keskin, "Öyle bir şey yok, aracı
siz kullanmıyordunuz' dedim. Kendisi kullanıyor gibi
süs verecekti ben buna müsaade etmedim. Tartışırken
araçtan indi o esnada eşim araca bindi. Sağa sola
bakarken orada bir cüzdan cüzdanın içinde Ali Kılıç,
mazbata hepsini görmüş benim eşim. Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç olduğuna çok daha emin
olduk. Hiç kimse orada olayı kabullenmek istemiyor-
lardı, olayı ört bas etmek istiyorlardı. Ben kendimi ka-
nıtlayabilmem için video çektim. Videoyu silmemi
istediler. Basına göndermeyin vesaire dediler. Size
300 bin lira verelim, kaza yapan aracı da alın dediler.
Ben bunları kabul etmedim" ifadelerini kullandı. 

Tutanak tutturmadılar

Sıcağı sıcağına araç sahibini aradığını belirten Kes-
kin, "Araç sahibi Deniz Bey de arkadaşıyla geldi. Ola-
yın ilk başından itibaren orada bir beyefendi vardı. O
da çok yardımcı olmuştu, beyaz bir araçla gelmişti.

Videolarda mevcut. Kendisinin nasıl alkollü oldu-
ğunu o da gördü. Nasıl anladınız alkollü olduğunu
soracak olursanız, araçtan indiğinde alkol koku-
yordu. 155’i aramıştım zaten polis geldi. Polis çok

yardımcı oldu bize ama
polise tutanak tutturma-
dılar. Polis bekledi tuta-
nağı tutmak için ama
ona da engel oldular.
Ambulans geldi ona da
engel oldular. Kazanın
şiddetiyle emniyet keme-
rim takılı olmasına rağ-
men göğsüm
direksiyona vurmuştu.
Bununla ilgili ambu-
lansa binerken beni geri
çektiler. Bir şey yok diye-
rek polisi ve ambulansı

gönderdiler. Deniz bey bana ‘Sen korkma biz anlaş-
tık, ben bir miktar para aldım, konuyu kapat’ dedi.
Sonra olay yerinden herkes ayrıldı, en son da biz ay-
rıldık" diye konuştu.

Üstü kapalı tehsit ettiler

Bu olayın aylar sonra nasıl gündeme geldiğini bilme-
diğini kaydeden Keskin, "Video ve fotoğrafları ben
orada silmiştim. Bunu basına ben sızdırmadım ke-
sinlikle. Basına kimler ne şekilde sızdırdı onu hiç bil-
miyorum. Olay basına düşünce fotoğrafçısı, kuzenim
aracılığıyla bizi aradı. ‘Biz orada bu olayı kapatmış-
tık, belirli bir bedel ödenmişti. Siz neden bunu basın
organlarına yaydınız, bakın biz bundan sonra neler
yapıyoruz.’ dediler. Bu bence üstü kapalı bir tehdittir.
Bana 'hukuki yönden hakkımızı arayacağız' deseler
tamamdı. Kendimi kadın olarak koruyabilmek için
emniyete gittim ve şikayet dilekçesi oluşturdum. Ku-
zenim üzerinden yoğun bir baskı oldu ifademi değiş-
tirmemle ilgili. 'Ben yanlış görmüşüm Ali Kılıç değildi'
diye video atmamı istediler. Ben bunu kabul etme-
dim. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Benim
maddi durumum oldukça elverişli. Benim belediye-
nin bana teklif etmiş olduğu paraya gerçekten ihtiya-
cım yok. Bu para bana da verilmedi. Bu alışveriş
içinde yokum. Kamuoyunda farklı bir algı yaratıl-
maya çalışılıyor. Sanki ben parayı almışım ve tuta-
nağı tutturmamışım gibi. Böyle bir şey yok. Maalesef
ki vermiş olduğu demeçler yanlış beyanlardır. Benim
devletin kasasından çıkacak bir paraya ihtiyacım yok.
Vatandaşın parası o. Bu parayı alanlar hesap versin-
ler ben değil" şeklinde konuştu.

Kimseye iftira atmıyoruz

Pınar Keskin’e yardımcı olan aile yakını Coşkun
Temel ise "Pınar beni aradı panik halinde, 'bana üstü
kapalı bir şeyler söylüyorlar, çok korktum' dedi. Zaten
ses tonundan da anlaşılıyordu. 'Eşinle benim yanıma
gel' dedim. Olay Maltepe’de gerçekleştiği için biz Kü-
çükyalı Polis Merkezi'ne gittik. İfademizi verdik.
Konu nöbetçi savcılığa intikal etti. Biz bundan sonra
Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesine güveniyoruz"
dedi.
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ALİ KILIÇ'IN ALKOLLÜ OLARAK ARACINA ÇAPTIĞINI İDDİA EDEN PINAR KESKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Maltepe Belediyesi Başkanı ali
Kılıç, geçen yıl karıştığı kazayla il-
gili olarak bazı basın yayın organ-
ları ve sosyal medya
hesaplarında ortaya atılan iddia-
lara sert tepki gösterdi. Kılıç, "Ben
ve çalışma arkadaşlarımın başı
dik, alnı açık. Yazıktır, günahtır.
Hepinizin anası var, bacısı var,
kardeşi, ailesi var. Bunu yazanlar,
okuyanlar, servis edenler sizi sa-
dece allah’a havale ediyorum.
İnsan namusu ile oynamak kim-
seye yakışmaz” dedi. Kazanın, 26
ağustos 2020 tarihinde gerçek-
leştiğini belirterek konuşmasına
başlayan Başkan Kılıç, "Şahsımla
ilgili geçtiğimiz ağustos ayında
karıştığım bir trafik kazasını ara-
dan aylar geçmesine rağmen kö-
pürterek, kurumumuzu
yıpratmaya çalışanlarla ilgili de
bir bilgilendirme yapmak istiyo-
rum. Kaza 26 ağustos’ta gerçek-
leşmişti. Ben de aynı günün
sabahında bir göz operasyonu ge-
çirmiştim. Sizlere doktor imzalı ve
hastane giriş kayıtlarını belgele-
riyle sunuyorum. Doktorlarımızın
raporları burada. Öğleden sonra
saat üçe, dörde kadar oradan ilaç
alarak çalışmalarıma devam
ettim. Her hafta düzenli gerçek-
leştirdiğimiz Başkan Yardımcıla-
rımla haftalık toplantımıza
Başkanlık ettim" açıklamasını
yaptı. 

Tamirat bedeli 
37 bin TL’dir

Göz operasyonuyla ilgili belgeleri
de gösteren Başkan Kılıç, "Bu
doktorumuzun bana yazdığı re-
çete, o gün operasyon geçirdi-
ğime dair belgedir. Bu da ertesi
gün de tekrar kontrole gittiğime
dair belgedir. tarihleri burada var.
İsteyen arkadaşlara verebilirim.
Bu göz operasyonunda sonra
rutin olarak belediye başkan yar-
dımcılarımızla, teknik kadromuzla
beraber yaptığımız bir toplantıya
katılma fırsatım oldu. toplantı bit-
tiğinde şoförüm izinliydi. eve gi-
derken turgut Özal Bulvarı’nda
seyir halindeyken önümde bulu-
nan beyaz bir araç ani fren yaptı.
Ben de arkadan önümde duran
araca vurmuş oldum. Kaza son-
rası herhangi bir yaralanma veya
hayati tehlike meydana gelmedi.
aracın tamponu hasar görmüştü.
toplantımızın çıkışına denk geldi-
ğinden, özel kalem müdürüm,
başkan yardımcılarım ve basın

çalışanı arkadaşlarımın kullandık-
ları araçlarda konvoy halinde
bana eşlik ediyorlardı. Kazaya ka-
rışan beyaz araca eşlik eden de
bir grup vardı ve bize uzlaşma ta-
lebinde bulundu. İddia edildiği
gibi olay yerinden uzaklaşmak
yok. Kaza yerine polis ve ambu-
lans da geldi. Herhangi bir olum-
suzluğun olmadığının tespiti
üzerine ayrıldılar. taraflarca an-
laşma sağlanmasının ardından
ekibim aracın tamirat bedeli ile il-
gili detayları yani gerekli havale
ve eft işlemleri için alanda kaldı-
lar. Servis edilen görüntüler de
kazanın hemen ardından çekil-
medi. anlaşma sağlanıp karşılıklı
geçmiş olsun temennileri alındık-
tan sonra gecenin ilerleyen saat-
lerinde çekildi. Yapılan araç
tamirat bedeli 37 bin tl’dir. Bel-
gesi de burada, temin etmek iste-
yen her arkadaşla paylaşabiliriz.
İddia edildiği gibi birilerinin çanak
tutup köpürte köpürte anlattığı
gibi kimseye 300 milyar teklif
edilmediği gibi, böyle bir şeye de
tenezzül edilmemiştir. arabanı
zaten kendisi 300 bin. Üstelik uz-
laşma talebi de karşı taraftan tek-
lif edildi" dedi. 

İnsana günaydın derler

Kılıç, "Bir arabaya arabanın fiyatı
kadar ödeme yapılır mı? Bu akla
ziyan. Maltepe’de siyasi karanlığa
düşmüş olan bazı çıkar grupları
belediyemizi buradan yıpratmak
istiyor. aradan 8, 9 ay geçti. İn-
sana günaydın derler. pandemi
şekeri mi dersiniz, pudra şekeri
mi dersiniz, adını ne koyarsınız
koyun, bu servis ettiğiniz olay eli-
nize, ayağınıza dolanır” diye ko-
nuştu. Kılıç, "ataşehir’den bir
meclis üyemiz aradı ve dedi ki
Başkanım kaza yapmışsın. Cep
telefonu burada isteyen arkadaş-
larıma gösteririm. Biz de ona du-
rumu açıkladık. İlgili vatandaşa
ücretini ödedik, dekontlar eli-
mizde dedik. 23 Mart’ta cep tele-
fonum üzerinden, Whatsapp’tan
bir çete bu kazayı gönderdi. Bun-
lar, bunu kullanarak belediye baş-
kanı olduğu için daha fazla para
almak istediler. Kaza olmuş bit-
miş, ödemeler yapılmış. Bunu
saçma sapan yerlere taşımanın
anlamı yok ama ne yazık ki bazı
siyasi çevreler tıkanmışlığın da
beraberliğinde getirmiş olduğu
hezeyanlarla ahlaksızca bizlere
saldırdılar" ifadelerini kullandı. 
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın aracına alkollü olarak çarptığını iddia eden Pınar Keskin, "Size
300 bin lira verelim, kaza yapan aracı da alın dediler" diye konuştu. Keskin, olayın basına sızmasının

ardından belediyenin fotoğrafçısının kuzeni aracılığıyla kendisini aradığını ve üstü kapalı tehdit
ettiğini savundu. Kaza hakkında açıklama yapan Ali Kılıç ise bütün iddiaları yalanlayarak, 

"Yazıktır, günahtır. Hepinizin anası var, bacısı var, kardeşi, ailesi var" tepkisini gösterdi
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İmamoğlu bu işe el koysun!
Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde İBB şirketi KİPTAŞ'ın yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinden
mağdur olan vatandaşlar yine eylem yaptı. Mahalle sakinleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na
seslenerek "Dayatma ile evlerimizi boşaltmaya çalışıyorlar. İmamoğlu bu işe el koysun. Beraber
çözümleyelim. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız” dedi.

EYÜP Yeşilpınar Mahal-
lesi'nde kentsel dönü-
şüm çalışmaları mahalle

halkının tepkisine neden oldu. Ma-
halleye sabah saatlerinde evlerin su,
doğalgaz ve elektriği kesmeye gelen
görevlilere yurttaşlar direnince polis
biber gazı ile müdahale etti. Ma-
halle sakinleri olayların ardından
İBB Başkanlık binasının karşısın-
daki Saraçhane Parkı'na gelerek
protestolarına devam etti.

Su ve doğalgaz kesildi

Grup adına açıklama yapan Eyüp
Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönü-
şüm Derneği Başkanı Hayrullah
Türkoğlu, "Eyüp Yeşilpınar mahal-
lesinde kentsel dönüşüm bölge-
sinde 191 hane var. 191 hanenin
60'ı Kiptaş ile kentsel dönüşüm için
sözleşmeyi imzaladı. İmzalamayan
134 hanenin ise bu sabah elektrik,
su ve doğalgazı kesildi. Mağduruz.
Ekrem İmamoğlu neye istinaden
pandemi sürerken ve bu kış gü-
nünde bizim elektriğimizi, suyu-
muzu kestiriyor? Bize tebligat bile

gönderilmedi. İmamoğlu'nun ada-
leti bu mu?" diye sordu. Türkoğlu,
sorun çözülmezse Ankara'ya gidip
Cumhurbaşkanı'ndan yardım iste-
yeceklerini söyledi.

İmamoğlu'na ulaşamıyoruz

Türkoğlu, kentsel dönüşüme karşı
olmadıklarını belirterek, "Ama rant-
sal dönüşümden yana değiliz. Da-
yatma ile evlerimizi boşaltmaya

çalışıyorlar. Üçte iki çoğunluğu-
muzu yok sayıyorlar. İmamoğlu
‘sayın Cumhurbaşkanına ulaşamı-
yorum' diyor. Biz de kendisine ula-
şamıyoruz. 134 hanede yaşayan
insanlar bu akşam ne yapacak? Be-
lediye başkanı bu insanlara zama-
nında güven verdi, biz kendisine oy
verdik. ‘Adaletsiz bir şey yapmaya-
cağım' dedi. Taahhütnamesi var. Ya
sözünü tutsun ya da görevinden is-

Ali Kılıç

tifa etsin. Biz uzlaşmaktan yanayız. Kendisi ile görüşmek isti-
yoruz. KİPTAŞ yetkilileri bizi dinlemiyor. Bu insanlar mağdur.
100 metrekare daire, 47 metrekareye düşürülüyor. Hakları-
mızı yok sayıyorlar. Ekrem başkana sesleniyoruz; bu işi çö-
zümlesin, el koysun. Beraber bu işi çözümleyelim. Biz bedelini
ödeyip aldık bu parselleri, işgalci değiliz" açıklamasında
bulundu. 

Bir anlaşma sağlanamadı

Yeşilpınar Mahallesi sakinlerinin avukatlığını yapan avukat
Ceren Çolak ise "191 hanenin olduğu bu bölgede, kentsel dö-
nüşüm adı altında proje yapıldı. Vatandaşın buradaki mağdu-
riyeti nedeni bir çoğunluğun sağlanamamasıdır. Burası riskli
alan ilan edildikten sonra KİPTAŞ yetkilileriyle görüşme ya-
pıldı ama burada yüzde 60'a varan kesinti yapıldı. 100 metre-
karesi olan bir kişiye 40 metre kare verdiler. Üstüne de
borçlandırma yaptılar. Bu vatandaşların bu parayı ödemesi
mümkün değil. Gelinen noktada İBB yetkilileri ile bir anlaşma
sağlanamadı" dedi.

Yeşilpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için anlaştıkları, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir 
sözleşmeyi dayattığını öne süren mahalle sakinleri elektrik, su ve doğalgazı
kesmeye gelen görevlilere karşı koyunca polis müdahale etti. 

Fotoğraflarda Kılıç'ın kaza yapan aracın yanın-
dan başka bir araca doğru yürüdüğü görülüyor.

Pınar Keskin, "Video ve fotoğrafları ben orada silmiştim.
Bunu basına ben sızdırmadım kesinlikle. Basına kimler 
ne şekilde sızdırdı onu hiç bilmiyorum” açıklamasını yaptı. 
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 
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dünyadaki en hızlı aşılama kam-
panyalarından birini yürüten İngil-
tere'de tekrar açılma adımları

kapsamında Başbakanı Boris Johnson herke-
sin haftada iki kez ücretsiz Covid-19 testi ola-
bileceğini açıkladı. Johnson kitlesel test

programının virüsün yayılma zincirini kırma-
sını ve vakaların semptomlar görülmeden be-
lirlenmesini sağlayacağını söyledi. Johnson'ın
bugün uluslararası seyahatlerin tekrar başla-
tılması, aşı pasaportu ve ekonominin bazı
alanlarının açılması planlarını duyrması bek-

leniyor. Avrupa'da vaka sayıları artarken ve
yeni kapanma önlemleri devreye girerken sal-
gından en kötü darbeyi alan ülkelerden biri
olan İngiltere'de Başbakan Johnson gelecek
aylarda kısıtlamaları gevşetme planları yapı-
yor. Johnson açıklamasında "Aşılama progra-

mımızda iyi ilerleme sağlarken ve yol harita-
mız kısıtlamaları dikkatli bir şekilde hafiflet-
meye devam ederken düzenli hızlı test
yapmak bu çabaların boşa gitmemesi için
daha önemli" ifadelerini kullandı. Sağlık
Bakan Yardımcısı Edward Argar testlerin ev-
lere ve işyerlerine gönderilebileceğini ya da test
merkezleri ve eczanelerden temin edilebilece-
ğini kaydetti. Argar testi pozitif çıkanların evde
karantinaya gireceğine güvendiğini aktardı.

KİTlESEl hızlı TEST pRogRamı BaşlaTıyoR

Yeni hükümet
görüşmeleri başladı

Sandıktan koalisyon
süreci çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin yeni
hükümeti kuracak kişiyi belirlemek
için partilerle görüşmelere başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede herkesin haftada iki kez ücretsiz Covid-19 testi olabileceğini
açıkladı. İngiltere’de aşılama hızla devam ederken ülkede yeniden açılma adımları devreye girecek

O rtadoğu ülkesi Ürdün'de yürütü-
len siyasi soruşturma kapsa-
mında üst düzey çok sayıda isim

gözaltına alındı. Kral II. Abdullah’ın
başka bir anneden olan kardeşi eski veli-
aht Prens Hamza bin Hüseyin de, avu-
katı aracılığıyla BBC’ye gönderdiği
videoyla ev hapsinde tutulduğunu du-
yurdu.

Çok sayıda asker ve polis

İnternette yayınlanan diğer videolarda,
başkent Amman’ın kraliyet ailesi üyeleri-
nin ve devlet kademesinde görevli üst
düzey isimlerin yaşadığı Dabuk bölge-

sine çok sayıda asker ve polisin sevk
edildiği görüntüleri yer aldı.

İddiaları reddetti

Prens Hamza, birçok arkadaşının ve gü-
venlik ekibinin görevden alındığını, ay-
rıca internet ve telefon bağlantısının
kesildiğini bildirdi. Eski veliaht, soruş-
turmaya gerekçe olan herhangi bir
"komplo" veya "örgüt" bağlantısının içe-
risinde yer almadığını savundu. Prens
Hamza bununla beraber, kraliyetin yol-
suzluk, adam kayırma ve yanlış yönetim
gibi konuların çözümünde engellendi-
ğini ve kimsenin yetkilileri eleştirmesine
izin verilmediğini de söyledi.

Açıklamadaki iddialar

Ürdün Genelkurmay Başkanlığı Cu-
martesi günkü açıklamasında Prens
Hamza’nın gözaltına alındığı yönündeki
iddiaları yalanlamış; ancak kendisinden
ülkenin güvenlik ve istikrarının hedef
alınmasına sebep olacak hareket ve faa-
liyetleri bırakmasının istendiğini bildir-

mişti. Soruşturmada, Kraliyet Divanı
Başkanı Basım İbrahim Avadallah ile
beraber bazıları güvenlik teşkilatından
olmak üzere 20 kişinin gözaltında ol-
duğu açıklandı. Gözaltına alınanlar "ül-
kenin güvenliğine tehdit" ve "darbe
girişimi" ile suçlanıyor.

Hükümete yönelik eleştiriler

Prens Hamza önceki Kral II. Abdul-
lah'ın babası olan Kral Hüseyin'in Kra-
liçe Nur'dan olan oğlu. Prens Hamza,
1999 yılında Kral tarafından veliaht ilan
edilse de, bu unvanı 2004 yılında geri
alınmıştı.Halk arasında popüler bir isim
olan Prens Hamza son yıllarda hükü-
mete yönelik eleştirileriyle dikkat çeki-
yordu.

Ankara'dan açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığından Ür-
dün'de gelişmelerle ilgili yapılan açıkla-
mada, "Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi
Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türki-
ye'nin istikrar ve huzurundan ayrı gör-

müyoruz" denildi.

“Endişeyle izliyoruz”

Kral II. Abullah, Ürdün hükümeti ve
Ürdün halkına destek vurgusu yapılan
açıklamada, "Ülkenin istikrarına tehdit
oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin
gözaltına alınmasıyla baş gösteren olay-
ları endişeyle izliyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD ve Arap dünyasından
Ürdün'e destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'deki ge-
lişmeleri yakından izlediğini belirterek
"Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağı-
dır ve tam desteğimize sahiptir" açıkla-
masını yaptı.Arap dünyasından Ürdün'e
"ülkenin güvenliği için alınan tüm karar-
larda yanındayız" mesajı geldi.  Suudi
Arabistan, Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt,
Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşki-
latı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi
(KİK), ülke güvenliği ve istikrarının ko-
runması için alınan tüm kararlarda Ür-
dün'ü desteklediğini açıkladı.

Üst düzey isimlere yönelik soruşturma ve gözaltıların
yaşandığı Ürdün’de Kral II. Abdullah’ın kardeşi eski
veliaht Prens Hamza ev hapsinde olduğunu duyurdu

ESKI VELIAHT
EV HAPSINDE
ESKI VELIAHT
EV HAPSINDE
ESKI VELIAHT
EV HAPSINDE
ESKI VELIAHT
EV HAPSINDE
ESKI VELIAHT
EV HAPSINDE
ESKI VELIAHT
EV HAPSINDE

insana Değer Veren Dernek-
ler Federasyonu (İDDEF),
Ramazan ayında hayırseverle-

rin bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya,
Ortadoğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 150
bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kimsesizlere yardım eli

2021 yılı Ramazan yardım kampanya-
sını "İyilik Seninle" temasıyla gerçekleş-
tirecek olan İDDEF, hayırseverlerin
bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya,
iftar ve diğer yardımları, Türkiye ile Af-
rika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki
muhtaç kimseler ve medreselerde eği-
tim gören ilim talebelerine teslim ede-
cek. İDDEF, ayrıca yetim çocuklara ve
medrese talebelerine hayırseverlerin he-
diyesi olan bayramlık kıyafetleri ulaştı-
racak. İçerisinde temel ihtiyaç
gıdalarının bulunduğu kumanya paket-
leri için yardımda bulunmak isteyenler
ise 120 lira bağışta bulunabilecek.

Ramazan'da 'iyilik' zamanı

İDDEF’ten Ramazan faaliyetleri hak-
kında yapılan açıklamada, “İDDEF
olarak, bu Ramazan ‘İyilik Seninle’ slo-
ganıyla 40 ülke 150 bölgede gerçekleş-
tirdiğimiz Ramazan 2021 çalışmalarıyla
gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize ve ilim
tahsil eden talebelerimize ulaşacağız. 4
kıta, 7 iklim 40 ülkede kardeşliğe el uza-
tıp iyiliğe dokunacak ve Ramazan’ı bir-
likte paylaşacağız. ‘İyilik seninle
beraber her yerde’ anlayışıyla çıktığımız
Ramazan yolculuğunda hem yurt
içinde hem de yurt dışındaki yoksul kar-
deşlerimize hayırseverlerin yardımlarını
teslim edeceğiz. İç savaş ve zulmün
derin yaralar açtığı acil kriz bölgeleri
olan Suriye, Yemen, Gazze ve Bangla-
deş’teki Arakanlı kardeşlerimize başta

gıda olmak üzere iftar ve diğer emanet-
leri ulaştıracağız. Yardımları tüm yıl
sürdürdüğümüz Suriye’nin İdlib şeh-
rinde inşa ettiğimiz 600 briket ev ve ça-
dırlarda kalan aileler ile Lübnan
Arsal’daki Suriyeli muhacir kardeşleri-
mize her gün sıcak yemek ve ekmek ile
haftalık gıda yardımı yaparak tüm ihti-
yaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.
Myanmar’daki zulümden kaçarak Cox
Bazar’daki mülteci kamplarında hayata
tutunmaya çalışan ve geçtiğimiz gün-
lerde yaşanan yangın felaketinde büyük
yara alan Arakanlı kardeşlerimize ise
şimdiden gıda paketi, sıcak yemek ve su
ikramında bulunuyoruz” denildi. Ra-

mazan’da kalıcı eserlerin temellerinin
atılacağı, su kuyusu açılarak Kur’an-ı
Kerim hediye edileceği ifade edilen
açıklamada şu cümlelere yer
verildi:“Ramazan ayında, medrese,
mescit ve yetimhane gibi 10 kalıcı eserin
temelini atmayı, 300 su kuyusu açmayı
ve Müslüman kardeşlerimize 100.000
Kur’an-ı Kerim hediye etmeyi hedefli-
yoruz. Afrika ülkelerinden Çad, Kame-
run, Somali, Burkina Faso, Etiyopya,
Kenya ve Gine’de ümmet iftar sofraları
kurarken, 25 ülkedeki tüm medreseleri-
mizde ücretsiz eğitim gören talebeleri-
mizle her gün iftar sofralarında
buluşacağız. Afrika’nın en yoksul ülke-

lerinden Gine’deki Mahmud Ustaos-
manoğlu Külliyemiz çevresindeki ve
Rotema Dispanser’deki engelli kardeş-
lerimiz ile her gün farklı bir köye mobil
iftar aracımızla sıcak yemek ulaştıraca-
ğız. Ramazan’ın en kıymetli emanetleri
olan zekat, fitre ve fidye bağışlarını kar-
deşliğin pekişmesi, ümmet bilincinin
kuvvetlenmesi temennisiyle mazlum
coğrafyalardaki gerçek ihtiyaç sahiple-
rine ve talebelere teslim edeceğiz.”  Ba-
ğışlar, "www.iddef.org" internet sitesi
üzerinden online olarak, ilgili hesap nu-
maralarına "EFT/havale" yoluyla ya da
"0212 621 00 65" numaralı telefondan
detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.

40 Ülkede ‘İyİlİk Senİnle’ 
İDDEF, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki
yoksul kimselerin yüzünü ‘İyilik Seninle’ diyerek güldürmeyi ve gönüllere dokunmayı hedefliyor

israil Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki
hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalis-
yon hükümetini kurmakla görevlendirileceği ki-

şiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle görüşmelere
başladığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan ya-
zılı açıklamaya göre Rivlin, ilk olarak seçimleri önde ta-
mamlayan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud
partisi heyetini kabul etti. Açıklamada, Rivlin’in gün bo-
yunca seçimlerde meclise girmeyi başaran 13 partinin tem-
silcilerini kabul edeceği kaydedildi. Rivlin’in çarşamba günü
hükümeti kurmakla görevlendireceği kişiyi açıklayacağı be-
lirtilen açıklamada, görevlendirilen kişiye 28 gün mühlet ve-
rileceği ve gerekirse buna 14 gün daha ilave edilebileceği
aktarıldı. İsrail kanunlarına göre, hükümeti kurmakla gö-
revlendirilen kişinin söz konusu süre içinde başarısız ol-
ması durumunda cumhurbaşkanı bir başkasını
görevlendirmek zorunda. Bu kişi de hükümeti kuramazsa
bu kez meclis devreye giriyor. Meclis bu aşamada ya başka
birini görevlendirebilir ya da bir kez daha seçim kararı ala-
bilir.İsrail’de 23 Mart’ta iki yıl içinde 4’üncü kez erken genel
seçime gidilmişti. Seçimde ne sağ ne de sol blokta yer alan
partiler koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 san-
dalye sayısına ulaşmıştı. Bu nedenle ülkeyi yeni bir koalis-
yon krizinin beklediği yorumları yapılıyor.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan genel se-
çimin kesin olmayan sonuçlarına göre hiçbir
parti tek başına hükümet kurabilecek meclis ço-

ğunluğunu sağlayamadı. "Alpha Research" ile "Gallup In-
ternational" şirketlerinin sandık çıkış anketlerine göre,
Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) seçimi kazanan
parti oldu. Seçime katılım yüzde 47,5 olurken, kesin olma-
yan bu sonuçlara göre, yeni dönemde mecliste 7 siyasi
oluşum yer alacak. Sandık çıkış anketlerine göre, GERB
oyların yüzde 25,2'sini alırken, 240 üyeli mecliste 69 millet-
vekiline sahip olacak. Seçimin "büyük sürprizi" olarak nite-
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 İKA
 IRA
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 YEĞ

4 HARFLİ
 AHDİ
 BİLİ
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 ENSE
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 ETİL
 ETOL
 İRİS
 KAZI

 KIYI
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 NİVO
 SEDA
 SİTE
 SSCB
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 AYRIM
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 KARST
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 EDİNTİ

 EDİTÖR
 KAUÇUK

 LİNYİT
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 VANTUZ

10 HARFLİ
 ANORMALLİK

 MANTAR KENT
 SAATAKREBİ

 YONTUCULUK

Soldan Sağa:
1. Ölen insanın vücudu, ceset. - Yalın, gösterişsiz. 2. Cıva 
ile klorun bileşimi olan çok zehirli beyaz bir toz, sübli-
me, sülümen. 3. Eski, eski zamanla ilgili. - Bir şeyin en 
üstteki bölümü. 4. Titrek olma durumu. 6. Sapma işini 
yaptırmak. 7. Bilim. - Veri. 8. Öğrencilik. 9. Kedi, köpek 
vb. çok memeli hayvanların yavrusu. - Hastalıktan kur-
tulma, onma.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Bir şeyin niteliklerini övme. - İş merkezi. 2. Etkin saha. 
3. Hamız. - Kıvrım. 4. Bir kimseye minnet duymak, gö-
nülden borçlu olmak. 6. Aynı kadından süt emmiş, kar-
deş olmayan çocukların her biri. 7. Yapılan iş, edim, fiil. 
- Mal ile ilgili. 8. Tüy dökücü. 9. Enenmiş, burulmuş, er-
kekliği giderilmiş. - Çocuk dilinde kötü, çirkin.
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Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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V A L B U E N A E R N M E K kimse P R Gelecek A T
Kilogram A A bulut

Nobelyum
(Simge) S T R A T U S hitap sözü

Harf A L O Stor S T O R N
K G hars N Türk A K A haber D Özel

gemisi L (bitki)

Faiz

Mürekkep

ham ipek
R E P O T M M O B A Y A

L K A Kum çölü erkek A D A salak A R
erkek sesi

olursa

Zeybek S E K O Ç bellek

Yemek S B Ü S T
T E N O R yer Z 100 m² A R Metalurjide A A Tümör

özel biçim F da trafik G K A V A K O V U C U
N E M F Dikey A Ö N Adet A Yoksul F Cüzzam L Gerçek A S R

"Mor Gözdeki
Gerçek A R T Bir tür

yemek M E Z E ilk suresi F A T H A iktidar

Dâhil E R K Dâhi Bir geyik
türü Kayak

E R T U R U L E R D O A N ayaküstü

geçmesi K P E Bir tür Ö R S
Viyola O Kilometre K M ilgili D N durumu eki B A N A Ç R E Bir tür K E K
A L T O Çeper Ç T M A Bir tür

çözücü E T E R Çekicilik A L B E N

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.comÇÖZÜMLER
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Altınbeşik Mağarası
hayran bırakıyor
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Son 5 yıldır Antalya Büyükşehir
Belediyesi şirketlerinden ANSET
tarafından işletilen ve Antalya'nın

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında
bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıl-
lık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7,
Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin
500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağ-
arası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye
değer bir doğa harikası.Türkiye'nin en büyük,
dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip
Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer
alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor. Denizden

450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yı-
lında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve
onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafın-
dan keşfedilip,1994 yılında ise milli park ola-
rak ilan edilmişti.Mağara son son 5 yılda
Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerin-
den biri haline geldi. Gezi botları ile mağara-
nın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan
ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sar-
kıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.Sadece 2019
yılında 69 bin kişi ziyaret ettiği doğa harikası
mağara, günübirlik turlarla gelen yerli ve ya-
bancı turistlerin büyük ilgisini çekiyordu.

Hoşap Kalesi çevre düzenlemesini anlatan klip
"Kartal yuvası"nı andıran Hoşap Kalesi 30 milyon
liralık projeyle eski ihtişamına kavuşturulacak

ESKI IHTISAMINA
KAVUSACAK
ESKI IHTISAMINA
KAVUSACAK
ESKI IHTISAMINA
KAVUSACAK
ESKI IHTISAMINA
KAVUSACAK
ESKI IHTISAMINA
KAVUSACAK
ESKI IHTISAMINA
KAVUSACAK
G ürpınar Belediye Başkanı Hayrullah

Tanış, "Turistler kaleyi ziyaret ettikten
sonra bölgeden ayrılıyor. Projeyle konak-

lamalarını sağlayacağız. Burada yine 400 yıllık
bir han var. Şu an ahır olarak kullanılıyor. Res-
tore edilerek kapalı çarşı haline gelmesini sağla-
yacağız"dedi.

35 bin metrekarelik alan

Van'ın Gürpınar ilçesinde "kartal yuvası" görü-
nümündeki Hoşap Kalesi, çevresindeki metruk
yapılardan arındırılarak eski ihtişamına kavuş-
turulacak.Gürpınar Belediyesi, Van-Hakkari
kara yolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döne-
minde sarp kayalıklara inşa edilen Hoşap Kale-
si'nin tarihi dokusunu korumak ve ihtişamını
ön plana çıkarmak için "Ayağa Kalk Hoşap"
projesini hazırladı.Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğınca kabul edilerek gerekli izinlerin verildiği
projenin birinci etap çalışmaları kapsamında,
35 bin metrekarelik alanda kalenin tarihi doku-
suna uygun rekreasyon ve peyzaj çalışması yü-
rütülecek.

30 milyon liralık bütçe

"Kartal yuvası" görünümündeki kalenin çevre-
sindeki sit alanı içine inşa edilen ve zamanla
kullanılamaz hale gelen metruk yapılar yıkıla-
cak, kalenin etrafındaki yollar da uygun mima-
riyle yeniden tasarlanacak.İhalesi yapılan ve
kısa süre içinde çalışmalara başlanması planla-
nan 30 milyon lira bütçeli projeyle eski görke-
mine kavuşturulacak kalenin daha fazla turiste
ev sahipliği yapması sağlanacak.

Barakaların yüzde 80'i yıkılıyor

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış,
Hoşap Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değer-
lerinden biri olduğunu söyledi.Kalenin Türki-
ye'de şato görünümündeki 13 kaleden biri
olduğunu belirten Tanış, mahallenin değişim,
dönüşümüyle ilgili ilçe sakinlerine söz verdikle-
rini ve bu anlamda önemli bir projeyi hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile ge-
tirdi.

Kalenin dokusuna uygun restore

Tanış, projede en önemli unsurun kalenin tarihi
dokusunu korumak olduğunu kaydederek, Rö-
löve ve Anıtlar İl Müdürlüğü ekiplerinin de böl-
gede teknik inceme başlattığını ve kalenin
restore edileceğini aktardı.Kalenin tarihi doku-

suna ve ihtişamına yakışmayan bir görüntüsü
olduğunu ifade eden Tanış, şöyle konuştu:"Bu
nedenle ciddi bir çalışma başlattık. Projenin bi-
rinci etabı için ihaleye çıktık. Kısa sürede çalış-
malara başlayacağız. Selçuklu ve Osmanlı
mimarisiyle, kervansaray kültürüyle, kalenin ta-
rihi dokusuna uygun bir projeyi hayata geçire-
ceğiz. Kalenin bulunduğu mahallede uygun
yerlere yeni iş yerleri ve daireler inşa edeceğiz.
Bu sayede bölgedeki öğretmenlerin kalacak yer
sorununu da çözeceğiz. Proje kapsamında ka-
lenin dibindeki barakaların yüzde 80'i yıkılacak.
Geri kalan kısmı da kalenin dokusuna uygun
restore edilecek."

Turist çekecek

Tanış, kalenin bulunduğu mahallede kentsel
dönüşümü tamamladıktan sonra kanalizasyon
projesine başlayacaklarını söyledi.Bölgede
büyük bir değişim ve dönüşümün yaşanacağını
vurgulayan Tanış, şöyle devam etti:"Kalenin
çevresindeki yollara da uygun parke taşları dö-
şeyeceğiz. Çalışmalar tamamlandığında Van'ın
ve bölgenin vitrini olacak. Çünkü burası, bölge-
nin Doğu'ya açılan kapısı ve İran'a geçiş güzer-
gahı üzerinde. AK Belediyeciliğin farkını bu
projede göstermeye çalışacağız. Turistler kaleyi
ziyaret ettikten sonra bölgeyi terk ediyor. Pro-
jeyle konaklamalarını sağlayacağız. Burada
yine 400 yıllık bir han var. Şu an ahır olarak
kullanılıyor. Restore edilerek kapalı çarşı haline
gelmesini sağlayacağız. Tüm bu çalışmalar ta-
mamlanınca turistlerin burada kalması için bir
sebebi olacak. Kalenin tarihi dokusunu koru-
mak zorundayız. Bu tarihi mirası gelecek nesil-
lere aktarmak bizim görevimiz."

Dört gözle bekleniyor

Esnaf Ayhan Kasap ise kalenin etrafının çok
kötü bir görünümde olduğunu belirterek, "Tu-
ristlerin dinlenebileceği, su içebileceği bir yer
bile yok. Mahalleli olarak bu projenin hayata
geçirilmesini heyecanla bekliyoruz. İnşallah il-
çemizin çehresi bu projeyle değişecek. Belediye
başkanımıza proje için şimdiden teşekkür edi-
yoruz." ifadesini kullandı.Projenin ilçede heye-
can yarattığına işaret eden Rahmi Yabalak,
"Proje tamamlanırsa buraya daha çok turist ge-
lecek. Bundan herkes kazançlı çıkacak. Dört
gözle bu projeyi bekliyoruz. Artık kalemizin
güzel bir görünüme kavuşmasını istiyoruz."
diye konuştu.

Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün Milli
Mücadele'yi başlattığı

Samsun'daki Bandırma
Gemi Müzesi ile Türkiye

Cumhuriyeti'nin temelleri-
nin atıldığı Erzurum ve

Sivas kongrelerine ev 
sahipliği yapan ve müzeye

dönüştürülen binaları
gezen ziyaretçiler, tarihe

tanıklık ediyor

Müzeler tarihe
tanıklık ediyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arka-
daşlarıyla İstanbul'dan yola çıkıp 19
Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı,
Milli Mücadele'nin "en büyük tanığı"
olan Bandırma Vapuru'nun aslına uygun
yaptırılan Bandırma Gemi Müzesi, 2005
yılında ziyarete açıldı. 

189 eser sergileniyor

35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık
Hava Müzesi'nin içinde yer alan Ban-
dırma Gemi Müzesi'nde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarının da
arasında bulunduğu 189 eser sergileni-
yor.Müzede Atatürk'e ait 60 fotoğraf,
1870'li yıllarda yapılmış duvar saati ile
telefon, cetvel, pergel, masa ve sandalye-
ler teşhir ediliyor. Atatürk'ün beylik ta-
bancası, kendi el yazısının yer aldığı
metinler ve kıyafetleri de müzedeki eser-
ler arasında bulunuyor.Müze geminin
kamarasında, Atatürk'ün Dolmabahçe
Sarayı'ndaki yatak odasının benzeri bu-
lunuyor.  Aynı bölümde, Atatürk ve silah
arkadaşlarının balmumu heykelleri de
büyük ilgi görüyor. Heykellerin bulun-

duğu kamarada yer alan tarihi saat, Ata-
türk'ün Samsun'a çıktığı an olan saat
08.00'i gösteriyor.Milli Mücadele Açık
Hava Müzesi alanında ise Milli Müca-
dele Anıtı'nın yanında Atatürk ve 18
silah arkadaşını temsil eden 19 bayrak
ve 19 meşale bulunuyor. Kurtuluş Sava-
şı'nı anlatan 68 metrelik 300 parçadan
oluşan seramik rölyefin olduğu alanda
ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili bir röl-
yef de yer alıyor. 

Şehitlerin izleri

Müzede, Çanakkale ve Kurtuluş savaş-
larında şehit olan 1200 Samsunlu aske-
rin adlarının yazılı olduğu bir bölüm de
var.Türk Yıldızları'na ait 1972 yapımı F-
5 uçağı, Samsun'daki bu alanda sergile-
niyor. Ayrıca alanda, Kurtuluş
Savaşı'nda kullanılan iki top, Çanakkale
Savaşı'nda kullanılan 4 mayın da teşhir
ediliyor.

Geçmişin izleri sergileniyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin
atıldığı "Atatürk ve Erzurum Kongre

Müzesi"Türkiye Cumhuriyeti'nin temel-
lerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne ev
sahipliği yapan binadaki "Atatürk ve Er-
zurum Kongre Müzesi", tarihe tanıklık
ediyor.Yakutiye ilçesi Kongre Cadde-
si'ndeki bina, Cumhuriyet döneminde
eğitim ve yönetim amaçlı kullanıldı.
1924 sonlarında yaşanan yangın sonrası
onarılan binada bir salon, 1960 yılında
"Atatürk ve Erzurum Kongre Müzesi"
olarak ziyarete açıldı.

Ziyaretlere açılacak

"Erzurum Resim Heykel ve Galerisi Mü-
dürlüğü"nün de faaliyet gösterdiği bina,
2011-2013 yıllarında TBMM tarafından
yapılan restorasyonun ardından Kültür
ve Turizm Bakanlığına devredildi.İl Kül-
tür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi an-
ların yeni nesle daha iyi anlatılması
amacıyla başlatılan ve 2018'de tamam-
lanan restorasyon çalışmasıyla Atatürk
ve Erzurum Kongre Müzesi, yerli ve ya-
bancı turistlerin ziyaretine açılarak geç-
mişte yaşananların geleceğe
aktarılmasını sağlıyor.

Doğuş Grubu’nun ‘‘Doğuştan
iyi bir gelecek’’ vizyonuyla des-
teklediği Şanlıurfa’daki Göbekli-
tepe, fotoğraf karelerinde
anlatıldı. Göbeklitepe’nin tanıtı-
mına katkı sunmayı amaçlayan
Haliliye Belediyesi’nin düzenle-
diği yarışmanın sonuçları açık-
landı. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde yer alan bölgeyi anla-
tan en güzel fotoğraflar seçildi.

Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin
500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası korona virüs sebebiyle
1,5 yıldır sessizliğe büründü. 2019 yılında 69 bin yerli ve yabancı turistin
ziyaret ettiği Altınbeşik, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor

Göbeklitepe fotoğrafları yarıştı



Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği,
deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1
yendi. Ankara ekibini su skorla ligdeki üst
üste 3'üncü galibiyetini almayı başardı. 8.
dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanat-
tan içeriye giren Sefa Yılmaz topun yönünü
sağ kanata çevirdi. Topu kontrol eden Jo-
hansson, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu-
nun kaleyi hafif çapraz gören yerden çektiği
şutta, top kaleci Marafona'nın sağından ağ-
larla buluştu: 0-1. 17. dakikada faul sonrası
sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine topu
ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuru-
şunda, top kaleci Nordfeldt'te kaldı. 37. da-
kikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği
yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mus-
tafa Pektemek, Davidson'u ara pasla ceza
sahası içinde topla buluşturdu. Bu futbolcu-
nun kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci
Nordfeldt çıkardı. Dönen topu Berkan İs-
mail Kutlu filelerle buluşturdu: 1-1. 51. da-
kikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior,
ceza sahası içine orta yaptı. Fatih Aksoy'un
kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından
dışarı çıktı.55. dakikada sol kanattan Halil
İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası ön direğe
gönderdiği ortaya yükselen Lima, kafa vu-
ruşu yaptı. Kaleci Marafona, meşin yuvar-
lağı güçlükle çıkardı. 75. dakikada
Kadzior'un pasıyla sağ kanatta topla bulu-
şan Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Salih
Uçan'ın vuruşunda, top az farkla üst direğin
yanından auta gitti. 82. dakikada Gençler-
birliği bir kez daha öne geçti. Sağdan Can-
deias'ın ortasında ceza alanı içinde Stancu,
kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmayı, Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

TFF 1. Lig'de Altınordu'ya 6-3 mağlup olan
Eskişehirspor'un 2020-2021 sezonunda bi-
time 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8
puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Al-
tınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı
kalmadı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nede-
niyle genç bir kadroyla mücadele eden Eski-
şehirspor, geçen sezonu da düşme hattında
tamamlamıştı. Eskişehirspor, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm liglerden
düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı
ligde mücadelesini sürdürmüştü. Süper
Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon müca-
dele eden Eskişehirspor en son 2015-2016
sezonunda Süper Lig'den düştü. 2016-
2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişe-
hirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce
1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen
Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-
1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1.
Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.

Halterde 3 madalya Birden geldi
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın
ikinci gününde milliler 3 madalya kazandı.
Kadınlar 55 kiloda Sümeyye Kentli, silk-
mede kaldırdığı 110 kg ile bronz madalyanın
sahibi oldu. Erkeklerde 55 kiloda Muammer

Şahin, koparmada kaldırdığı 112 kg ile
gümüş madalya kazandı. 61 kiloda yarışan
Ferdi Hardal ise toplamda 287 kiloyla Bü-
yükler Avrupa üçüncüsü oldu. Millilerde
yarın 67 kilo da Yusuf Fehmi Genç ve
M.Furkan Özbek madalya için yarışacak. 

Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Ba-
şakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1
yendi. İlk dakikada Ndayishimiye'nin orta
sahadan kafayla gönderdiği topu ceza yayı
önünde kontrol eden Demba Ba, kaleci Ab-
dulsamed ile karşı karşıya kaldı. Senegalli
oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Ab-
dulsamed ayaklarıyla gole izin vermedi. 26.
dakikada Medipol Başakşehir öne geçti.
Ceza sahasında topla buluşan Deniz
Türüç, sağdan bindiren Tolga Ciğerci'nin
önüne pasını gönderdi. Bu oyuncunun geli-
şine şutunda meşin yuvarlak kalecinin sa-
ğından ağlara gitti: 1-0. 27. dakikada konuk
ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanat-
tan Mustafa Eskihellaç'ın altıpas önüne
yaptığı ortada Adem Büyük kafayı vurdu,
top az farkla yandan auta çıktı. 38. daki-
kada Medipol Başakşehir'in gelişen ata-
ğında Deniz'in pasını Demba Ba kontrol
etmek isterken, Wallace ayak koydu. Topu
önünde bulan Giuliano bekletmeden şu-
tunu attı, kaleci Abdulsamed sağına uzanıp

meşin yuvarlağı kontrol etti. 71. dakikada
Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sol
kanattan Karim Hafez'in arka direğe gön-
derdiği topa Adem Büyük gelişine vurdu ve
meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 76. daki-
kada Medipol Başakşehir penaltı kazandı.
Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde
Duarte ve Semih Kaya arasındaki hava
topu mücadelesi sonrasında hakem Yaşar
Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada Demba Ba'nın kullandığı pen-
altıda, kaleci Abdulsamed Damlu sağına
gelen topa uzandı ve meşin yuvarlağı kont-
rol etti. 87. dakikada ev sahibi takım bir kez
daha öne geçti. Sol kanattan Deniz Tü-
rüç'ün kullandığı serbest vuruşta, savunma-
nın müdahale ettiği top ceza sahası dışına
açıldı. Ömer Ali Şahiner, topun gelişine çok
sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gön-
derdi: 2-1. 90+1. dakikada Medipol Başak-
şehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı
gelişen atakta Visca, ön direğe doğru hare-
ketlenen Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncun

ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşta, top file-
lere gitti: 3-1. Karşılaşma ev sahibi takımın
3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Başakşehir puanını 33'e yükseltti

Sahasında oynadığı son 7 maçta 3 beraber-
lik ve 4 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip,
Yeni Malatyaspor maçını kazanarak kötü
gidişine son verdi. Ligde iki maç sonra gali-
biyet sevinci yaşayan Medipol Başakşehir,

bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti. Bu
sezon 12. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor
ise 32 puanda kaldı. Medipol Başakşehir'in
devre arasında kadrosuna kattığı Tolga Ci-
ğerci ve Ömer Ali Şahiner, turuncu-laci-
vertli takımla ilk gollerini Yeni
Malatyaspor'a attı.Tolga, karşılaşmanın 26.
dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne ge-
çirdi. Ömer Ali de 87. dakikada attığı golle
skoru 2-1'e taşıdı.
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Besiktas 8 mac
sonra yenildi

1 0'uncu dakikada Kasımpaşa gole
yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sa-
hasından uzun pasında orta sahada

Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen
Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı
vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına
uzanarak topu kontrol etti. 19. dakikada
Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzak-
laştırmak istediği topa sahip olan Varga,
pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncu-
nun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak
köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak
ağlarla buluştu: 1-0. 56. dakikada Kasım-
paşa penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada
Welinton ile girdiği ikili mücadelede The-
lin'in yerde kalması üzerine hakem Halil
Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR
odasıyla görüşen Halil Umut Meler, kara-

rını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda
kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı
kornere çelerek gole izin vermedi. 90+5.
dakikada Gökhan Töre'nin sağdan orta-
sında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın
kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. Ka-
sımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş 64 puanda kaldı

Bu sezon 6. kez yenilen siyah-beyazlı ekip,
64 puanda kaldı. Beşiktaş, Galatasaray'ın
yenildiği haftayı iyi değerlendirme fırsatını
da kaçırdı. Beşiktaş, Süper Lig'de 8 maç
sonra yenildi. Trabzonspor'a 2-1 yenildik-
ten sonra çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 be-
raberlik alan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa
maçından mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı
ekip, son 2 lig maçında 5 puan

kaybetti.Ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile
evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Kasım-
paşa karşılaşmasından ise mağlup ayrıldı. 

Kasımpaşa belalısı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine
istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oy-
nadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz ko-
nusu periyotta rakibini bir kez yenebilen
Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle
tamamladı. İki takım arasındaki karşılaşma
bu sefer tek golle tamamlandı. Bu karşı-
laşma öncesindeki 11 maçta üç ve üzerinde
gol atılırken, 32. haftadaki mücadele 1-0
Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi. Be-
şiktaş, Süper Lig'de 25 maç sonra gol bula-
madı. Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne
evinde 1-0 yenildiği maçta gol atamayan

siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında
da gol atma başarısı gösteremedi. 

Kenar yönetiminden hakeme tepki

Beşiktaş kenar yönetimi, bazı pozisyon-
larda maçın hakemi Halil Umut Meler'e
tepki gösterdi.Teknik heyet, özellikle sarı
kartı bulunan Kasımpaşalı oyuncu Aytaç
Kara'nın Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası
kırmızı kart bekledi. Meler, bu pozisyonda
herhangi bir kart çıkarmadı. Kasımpaşa
Teknik Direktörü Şenol Can, bir süre sonra
Aytaç Kara'yı oyundan aldı. Bu sırada Be-
şiktaş teknik heyetinin hakeme yönelik
"Senin yapamadığını onlar yapıyor" şek-
linde ifadeler kullandığı görüldü. Proto-
kolde bulunan siyah-beyazlı kulübün
yöneticileri de bu ifadelere alkışlarla 
destek verdi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Siyah
beyazlılar ligte maç sonra mağlubiyetle tanışırken, şampiyonluk yarışında da yara aldı

Gençlerbirliği
kendine geldi

Bir devin çöküşü!

Kasımpaşa
5 maç sonra
kazandı
Lider Beşiktaş'ı 1-0
mağlup eden Kasım-
paşa, 5 maç sonra sa-
hadan galibiyetle
ayrıldı.Fatih Karagüm-
rük'ü 3-2 yendiği maçın
ardından çıktığı 5 karşı-
laşmada 2 beraberlik ve
3 yenilgi alan Kasım-
paşa, bu şansızlığını 
Beşiktaş karşısında kırdı.
Lacivert-beyazlıların
yeni teknik direktörü
Şenol Can da takımının
başındaki ilk maçı gali-
biyet sevinciyle tamam-
ladı. Ligde 9. galibiyetini
alan Kasımpaşa, pua-
nını 34'e çıkardı.

Medipol Başakşehir, 1-1 berabere olduğu maçta, 87. ve 90+1.
dakikalarda bulduğu gollerle Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Başakşehir nihayet!Başakşehir nihayet!Başakşehir nihayet!Başakşehir nihayet!Başakşehir nihayet!Başakşehir nihayet!

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankara-
gücü evinde ağırladığı Fraport TAV Antalyas-
por'u 1-0 yendi.7. dakikada MKE
Ankaragücü'nde Lobjanidze'nin sağ kanattan
kullandığı serbest atışta penaltı noktası civa-
rında iyi yükselen Borven topa kafayı vurdu.
Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.16. dakikada
Antalyaspor'da Amilton'un şutunda savun-
maya çarpan top, Sidney Sam'in önünde
kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Pinto'ya
çarpan top kornere çıktı. 22. dakikada konuk
ekibin ceza sahası dışından sol çaprazdan ka-
zandığı serbest atışı kullanan Hakan Öz-
mert'in vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 24.
dakikada Fredy'nin sağ köşeden ortasında
Amilton'un altıpas üzerinden vuruşunda, ka-
leci Korcan Çelikay gole izin vermedi. 45. da-
kikada MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in
güzel ortasında Lobjanidze altıpasta istediği
vuruşu yapamadı, kaleci Boffin topu kontrol
etti.

1 ATIP 3 ALDILAR
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Galatasaray'da Muslera ve 
Arda Turan, takım arkadaşlarına, 
“Biz Galatasaray'ız. Böyle 
oynamaya hakkımız yok. Kendinize 
gelin beyler. Kaybedeceksek de 
savaşarak kaybedelim. Kalan 9 maçımızı da,
taraftarımız için kazanmamız gerek” dedi

S üper Lig'de Milli ara önce-
sinde sahasında Çaykur Ri-
zespor'a 4-3 yenilen

Galatasaray, Hatayspor deplasma-
nından da 3-0'lık mağlubiyetle ay-
rıldı. Üst üste gelen iki yenilgi
sonrası şampiyonluk yarışında ağır
bir yara alan Sarı-Kırmızılılar'da dün
yapılan idman sırasında hem teknik
heyetin hem oyuncuların moralinin
bir hayli bozuk olduğu bildirildi. Hafta
içini BAY geçecek olan ve hafta so-
nunda Karagümrük'le karşılaşacak

Cim Bom'da takım kaptanları Fer-
nando Muslera ve Arda Turan'ın,
takım arkadaşlarıyla bir toplantı yap-
tıkları öğrenildi. Herkesin şapkasını
önüne koyması gerektiğini belirten
ikilinin, "Biz Galatasaray'ız. Böyle oy-
namaya asla hakkımız yok. Maçı
kaybetsek bile, savaşarak kaybetme-
liyiz" dedikleri öğrenildi. 

Puan kaybı lüksümüz yok

Arda ve Muslera'nın konuşmalarının
devamında ise "Artık başka bir kayıp

yaşama lüksümüz yok. Bir an önce
toparlanmamız gerekiyor. Sahada
her zamankinden çok daha iyi müca-
dele etmemiz gerekiyor. Ligde artık 9
maçımız kaldı. 
Şampiyonluk yarışının içerisinde kal-
mak istiyorsak, hepsini kazanmamız
şart. Bu hedefimizi ilk başta camia-
mız ve bize sonuna kadar destek
veren; aldığımız kötü sonuçlarla çok
üzdüğümüz taraftarlarımızı mutlu
etmek için yapmalıyız" dedikleri öğ-
renildi. DHA

kendinize 
Gelin beyler!

Galatasaray kariyerine
fırtına gibi giren Mostafa
Mohamed, ligde forma
giydiği son 4 maçta da gol
atamadı. Hatay karşısında 
1 isabetsiz şutla maçı
tamamlayan Mısırlı
forvetin bir an önce
toparlanması umut ediliyor
sarı-kırmızılılar'ın uzun uğ-
raşlar sonucunda satın alma opsi-
yonuyla Zamalek'ten kiralık olarak
devre arasında kadrosuna kattığı
Mostafa Mohamed, son dö-
nemde adeta yokları oynuyor. Ta-
kıma çok çabuk bir şekilde uyum
sağlayan Mohamed, Süper Lig'de
çıktığı ilk 5 maçta rakip fileleri 5
kez sallamıştı. Aslan'ın gol yolla-
rındaki sıkıntılarını bir anda çöz-
meyi başaran Mohamed,
sonrasında ise performansında
büyük bir düşüş yaşadı. Aslan'ın
deplasmanda 2-1 kaybettiği Anka-
ragücü maçında kırmızı kart gören

23 yaşındaki oyuncu, 3-0 kazanı-
lan Kayseri karşılaşmasında for-
masına kavuştu ama gol katkısı
yapamadı.

Falcao formayı alacak

4-3'lük Rizespor mağlubiyetinde
de etkisiz kalan Mohamed, Milli
aranın ardından Hatay mücadele-

sinde hiç ortada yoktu. Fatih Te-
rim'in ikinci yarının başında oyun-
dan aldığı Mısırlı forvet, sadece 1
isabetsiz şutla maçı tamamladı.
Terim'in bir an önce kendisine gel-
mesini istediği Mohamed'in yerine
Karagümrük karşısında Radamel
Falcao'nun ilk 11'de tercih edilme-
sine kesin gözüyle bakılıyor.

Geldiği günden
eser yok

Abdullah Avcı
neşterİ 
vuruyor
0-0 biten Sivasspor
karşılaşmasında özellikle hücum
performansından hiç memnun
kalmayan Avcı, neşteri vuracak.
Edgar ve Abdulkadir Parmak’ın
kart cezalısı olduğu Fırtına’da
Yunus Mallı ve Yusuf Sarı’nın
kulübeye çekilmesi bekleniyor
Bordo-mavililer, 15 günlük milli ara
sonrası istediği geri dönüşü yapamadı. 4-1’lik
Ankaragücü galibiyetinin ardından Sivass-
por’u da yenip seri yakalamayı hedefleyen
Trabzonspor, zorlu deplasmandan 1 puanla
ayrıldı. Karadeniz ekibi her ne kadar sa-
vunma anlamında sıkıntı yaşamasa da, hü-
cumda çok etkisiz kaldı. Özellikle Yunus
Mallı ve Yusuf Sarı gibi isimlerden beklediği
performansı alamayan teknik direktör Ab-
dullah Avcı, yarınki Kayserispor mücadele-
sinde neşteri vurmaya hazırlanıyor.

Bakasetas yerine dönüyor

Öncelikle son maçın kadrosuna göre 2 zo-
runlu değişiklik yapılacak. Çünkü Edgar Ie ve
Abdulkadir Parmak kart cezalısı. Stoperde
Vitor Hugo’nun yanında Hosseini görev ala-
cak. Orta alanda ise Flavio’nun 11’e girmesi
bekleniyor. Cezası sona eren Djaniny forvete
geçecek. Ekuban ise sağ kanada çekilecek.
Bakasetas’ı son iki lig maçında 8 numara gibi
oynatan Avcı, Yunan yıldızı esas yeri olan
forvet arkasında görevlendirecek.

Berat olmazsa Baker

Esas kritik nokta ise Berat Özdemir’in du-
rumu... Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçı-
ran 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geri
dönmeye hazırlanıyor. Tedavisi süren ve ağrı-
ları büyük oranda geçen Berat konusunda
Abdullah Avcı, “Mutlaka Kayserispor ma-
çına yetişsin” talimatını verdi. Yıldız futbol-
cunun hazır olması durumunda orta sahanın
merkezinde Berat-Flavio ikilisi olacak. Berat
yetişmezse, Baker’ın 11’de olması bekleniyor. 

Güzelcespor dertli
Güzelcespor Yönetim Kurulu Üyesi Recep Erol, Güzelcespor olarak 
pandemi döneminde sosyal anlamda önemli işlerin altına imza 
attıklarını ancak bunun da tam anlamıyla yeterli olmadığını söyledi
Güzelcespor'un pandemi döne-
mindeki durumuna ilişkin konuşan
Recep Erol önemli bilgiler paylaştı.
Erol “Pandemi süreci  nedeniyle
amatör spor kulüpleri her ne kadar
herhangi bir çalışma içinde değilse
de biz Güzelcespor olarak bölge-
mizde farklı bir yol izlemekteyiz. Bu
süreçte eski kulüp başkanlarımızı,
yöneticilerimizi ve futbolcularımızı
ziyaret ettik. Ama bu biraz daha ge-
liştirilebilirdi. Örneğin hocalarımız
video konferans yöntemiyle futbolcu-
larla iletişime geçip Avrupa’daki ör-
neklerinde olduğu gibi oyuncuların
geliştirmeleri gereken zayıf yönlerini

daha  iyi bir noktaya getirebilirdi.
Tesislerimiz de buna müsait. Un var,
şeker var, bize de helvayı yapmak ka-
lıyor. Ben siyaset yaparken de ku-
lüpte yöneticilik yaparken de doğru
neyse onu söylüyorum. Gönül koy-
nalar koyanlar, kırılanlar olabilir.
Ama derdimiz kimseyi üzmek değil.
Üzüm yemek. Güzelce’yi seviyorum.
Güzelcespor’u seviyorum. B.Çekme-
ce’yi seviyorum.” şeklinde konuştu.

Adaylığa yeşil ışık

Erol, yaklaşan genel kurul öncesi
adaylıkla ilgili bir niyeti olup olma-
dığı yönünde sorulan bir soru üze-

rine de “Güzelce’de biz her yerde
görev alırız; kulüp başkanlığı da
dahil diyerek.” Adaylık için de yeşil
ışık yaktı.

Küçükçekmece'de kongre hazırlığı var
k.Çekmece İlçesi Spor Antrenörleri
Derneği önceki gün bir toplantı yapa-
rak genel kurul için düğmeye bastı. Ali
Ayyıldız başkanlığında toplanan yöne-
tim kurulunun salı günü yeniden bira-
raya gelerek kongre tarihini belirleyeceği
ifade edildi. Yönetim
kurulu asil üyelerinin
katıldığı toplantıda
derneği geleceği de
masaya yatırıldı. Bu
arada güvenilir kay-
naklardan edindiği-
miz bilgilere göre
derneğin salı günkü
toplantısından kon-
gre tarihinin netlik
kazancağı, genel ku-

rulunda büyük bir olasılıkla Nisan ayı-
nın sonunda ya da Mayıs ayının ilk haf-
tasında gerçekleşeceği bildirildi. Bu
toplantıda başkan adayının da büyük
ölçüde şekilleneceği elimize ulaşan du-
yumlar arasında.

Triatlonda final 
Mersin'de Yenişehir Bele-
diyesi ile Türkiye Triatlon
Federasyonu'nun düzenle-
diği Yenişehir Triatlon Ko-
şuları'nde dereceye giren
sporcular ödüllerini aldı.
26 ilden toplam 210 spor-
cunun katıldığı Yenişehir
Triatlonu, pandemi önlem-
leri çerçevesinde yapılır-
ken, Adnan Menderes
Bulvarı Fener Bahçe Mey-
danı'ndaki alanda genç er-
kekler, genç kadınlar ve
paratriatlon kategorisinde
yarıştı. Önce de-
nize gidere-
rek farklı
katego-
rilerde
yüzen,
daha
sonra
bisik-
letlerini
alarak
değişim

alanına giden sporcular, 20
kilometre bisiklet sürüp,
ara vermeden 5 kilometre
koşarak yarışı tamamladı.
Bu yıl dünyayı ve Türkiye'yi
etkisi altına alan koronavi-
rüs salgını nedeni ile seyir-
cisiz yapılan yarışın
sonunda dereceye girenler
sporculara ödülleri verildi.
Tiratlonun en yaşlı katılım-
cısı olan 72 yaşındaki Ali
Bıdı, kendi yaş kategori-
sinde birinci olurken, 
podyumda yaptığı konuş-

mada 35 yıl çe-
şitli ilaçlar

kullanma-
sının ar-
dından
16 yıldır
spor
yaparak
sağlıklı

ve zinde
kaldığını

söyledi. 

Boksçulara kötü haber
Türkiye, Ukrayna ve Kazakistan Milli Kadın
Boks Takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları
hazırlıkları için Trabzon'da kampa girdi.Kaza-
kistan Olimpik Kadınlar Boks Milli Takı-
mı'nda 2 antrenör ve 1 sporcunun koronavirüs
testinin pozitif çıkmasının ardından Trab-
zon'da karantinaya alındılar. Tokyo Olimpiyat
Oyunları kapsamında Fransa’nın başkenti Pa-
ris'te düzenlenecek olan Dünya Kota Müsa-
bakaları için Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna ve
Kazakistan’dan gelen milli kadın boks sporcu-
ları, Trabzon’da 22 Mart’ta kampa girdi.
Olimpiyat Elemeleri Hazırlık Kampı’nın son
günlerinde hazırlık müsabakaları yapan spor-
cular, tamamlanan kamp sonunda ülkelerine
dönebilmek için koronavirüs testinden geçti.
Yapılan test sonucuna göre Kazakistanlı 2 an-
trenör ve 1 sporcunun koronavirüs testi pozitif
çıktı. Kamp sonunda yaşanan olumsuz

durum üzerine Ka-
zakistanlı 2 antre-
nör ve 1 sporcu,
kentte yerleştiril-
dikleri yurtta ka-
rantinaya alındı.
Test sonuçları ne-
gatif çıkan diğer
sporcular, ülkele-
rine geri döndü. 

Arda Turan ve Muslera

takım arkadaşlarına

manifesto gibi bir

açıklama yaptı



Gereklİ imkanlara sahip olmadığı için
eğitime katılamayan öğrenciler, dikkat ek-
sikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayanlar, ço-
cukların iyi eğitim almasını isteyen veliler ile
öğretmenler ekseninde devam eden online
eğitim süreci birçok sonunu da beraberinde
getirdi. Sarıyer Belediyesi’nde görevli Psiko-
log Pınar Yazıcı, çocukların ve ailelerin bu
dönemde kaygı bozukluğu, dikkat dağınık-
lığı ve ekran bağımlılığı gibi pek çok sorunla
mücadele ettiğini söylüyor. Belirli bir nok-
taya kadar bu sıkıntıların yaşanmasının
normal olduğunu söyleyen Yazıcı, şiddeti
ve süresi artan davranışlar için mutlaka bir
uzmana başvurulması gerektiğini belirtiyor.

En çok başvuru ilkokuldan

Pandemi döneminde çocuklar en çok uzak-
tan eğitimle alakalı dikkat sorunları, motive
olmama, sürece alışamama ve sürecin ge-
tirdiği belirsizliğe bağlı olarak kaygı bozuk-
luklarıyla kendilerine başvurduğunu
söyleyen Psikolog Pınar Yazıcı, velileri şu
sözlerle uyardı; “Bu süreç hepimiz için çok
yeni. Aileler tüm okul sistemini eve taşımak
zorunda kaldı. Öğrenciler uyuma ve
uyanma saatlerinden öğrenci olmanın so-
rumluluklarına kadar pek çok alanda sı-
kıntı yaşadı. Ders çalışmakta zorlanan,
alışkanlıkları oturmamış ve odaklanma so-
runu yaşayan çocuklar için süreç de daha
zorlu geçiyor. Aileler de teknoloji okur ya-

zarlığının az olması, ekipman eksikliği ne-
deniyle bu süreci planlamak ve oturtmakta
zorlandı. Ne yapacağını bilemeyen de biz-
lere başvurmaya başladı. Daha çok ilkokul
ve ortaokul kademesinde başvuru arttı.

Ayrıntı vermek doğru değil

Belirli bir noktaya kadar kaygı yaşamak çok
normal öncelikle bunu kabul etmek lazım.
İkinci olarak da çocukla konuşulmalı. Kor-
kuları nedir, endişeleri nedir, süreçle ilgili
bilgisi var mı, bildikleri doğru mu? Prob-
lemi ve en çok kaygı duyduğu şey ne ise
onunla alakalı konuşmak lazım. Bu nok-
tada çok fazla ayrıntıya girmek doğru değil.
Bunun yerine sorduğuna cevap vermek
lazım. Annenin ve babanın tutumu da çok
önemli. Onlar çok kaygılı ve endişeliyse bu

ister istemez çocuğa da yansıyor. Peki hangi
noktada bir uzmana başvurmak lazım? Bu
noktada iki ayrı kriter var. Şiddet ve süreleri.
Yani çok uzun mu sürüyor ve çok mu şid-
detli. Örneğin kaygı bozukluğu olan bir
çocuk kaygıyı çok fazla yaşıyor ve nor-
malden de uzun sürüyorsa bir uzman
arayışına girebilir. Çünkü bir çok psiko-
lojik problemin temeli çocuklukta atılır.”

Veli desteği önemli

“Aldığımız başvurularda ilk önce süreç-
ten bağımsız bir dikkat eksikliği ve hi-
peraktivite var mı ona bakıyoruz” diyen
Yazıcı, tedavi sürecini ise şöyle anlatı-
yor, “Süreçle alakalı bir sorun oldu-
ğunu düşünüyorsak yaşantısını
planlamaya çalışıyoruz. Derse giriş sa-

atlerini takip ediyoruz. Olabildi-
ğince aynı yerde ve daha sessiz bir
ortamda, ebeveyni gözetiminde
derslere girmesini sağlıyoruz. Ya-
şına bağlı olarak en azından ders
saatlerini takip etmesini istiyoruz.
Onun haricinde velinin de desteği
önemli tabi. Uzaktan eğitimin yüz
yüze eğitim kadar devam zorunlu-
luğu yokmuş gibi bir algı oluşturulu-
yor. O ciddiyeti ilk önce veliye
yüklemek gerekiyor ki çocuklar da
görüp nasiplensin.”
SEMANUR POLAT

K adına şiddet uygulayan er-
keklerin denetimli serbest-
lik veya gönüllülük

kapsamında psikolojik destek ve
eğitsel faaliyetlerle rehabilite edil-
melerini hedefleyen Beyaz Ev
projesi Gaziosmanpaşa'da ha-
yata geçirildi. Gaziosmanpaşa
Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa
Belediyesi ve Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet Başsavcılığı ara-
sında imzalanan protokole göre
ilçede bulunan kurum ve kuru-
luşların iş birliği ile toplumun
temel taşını oluşturan ailenin
sağlıklı gelişimine yönelik sorun-
ların belirlenmesi ve çözümünün
sistematik olarak sonuçlandırıl-
ması amaçlanıyor. Projeye ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Ga-
ziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu, "İlçemizdeki

kamu kurumlarıyla iş birliği içeri-
sinde tam bir koordinasyon sağ-
layarak, şiddeti toplum
hayatından çıkaracak bir yapı
oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz
sadece kadınlarla ilgili çalışmalar
değil aynı zamanda çocukları ve
şiddet uygulatan bireyleri de ele
almak, farkındalık oluşturmak,
psikolojik desteklerle rehabilite
etmek" dedi.

Emeği geçenlere 
teşekkür etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta ise
"Böylesine anlamlı ve bir o kadar
da faydalı olacağına inandığımız
bu projenin paydaşı olmaktan
duyduğum mutluluğu ifade
etmek istiyorum. Bu çalışmanın
başında başta Kaymakamım
olmak üzere emeği geçen herkese
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü

her birimizin bir aile mensubu
olarak, toplumun bir bireyi ola-
rak bu sorumluluğu taşıdığımızı
düşünüyorum. Özellikle ilçemiz-
deki tüm kurumlarımızın pay-
daşlarını bu çalışmaya önce
gönülden sonra da fiilen destek
vermiş olması Türkiye'de farklı
bir model ortaya çıkmasının da
bir örneği olduğunu düşünüyo-
rum. Bu anlamda emeği geçen
herkese yürekten teşekkür etmek
istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mağdur isimleri göremedik

Proje koordinatörü Sosyolog
Gülsüm İslamoğlu ise yaptığı
açıklamada, "Gaziosmanpaşa
Kaymakamlığı tarafından 2019
yılından itibaren projemiz faali-
yet vermektedir. İlk etapta Emni-
yet Müdürlüğümüzde kaydı
oluşan aile içi şiddet kapsamlı
hem mağdur hem faillerine yö-

nelik listeleri bir derledik. Bu kap-
samda evli olup ayrı evde olan,
uzaklaştırma kararı alan, evliliği
devam eden resmi nikahlı kişileri
tespit ettik. Buradan hareketle ki-
şilere yönelik ilk etapta kayma-
kamlığımıza çağırarak ön
görüşmeler yaptık. Anket uygula-
maları, psikolojik dayanıklılık
testleri uyguladık. Ön test kısmını
uyguladık akabinde verdiğimiz
bireysel ve grup terapileri, ebe-
veynlik eğitimleri neticesinde son
test uygulamalarımız oluyor. Bu
kapsamda da bilimsel veri oluş-
turmak ve projemize dayanak
sağlamak anlamında bu çalışma-
lar bizler için çok önemli. Başarılı
sonuçlar elde ettik. Bizim proje-
mizin en önemli çıktısı, eğitime
dahil olan kadın ve erkeklerin
ikinci kez şiddet mağduru olarak
emniyet kayıtlarında isimlerini
göremedik" dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Ahmet Aslan’dan

sOlO kOnser
Batı enstrümanlarını Anadolu müziği
ile harmanlayan Ahmet Aslan, 2
Nisan Cuma akşamı, COVID-19’a
karşı tüm önlem ve tedbirler almış
olarak kapılarını açan Trump Sah-
ne’de müzikseverlerle buluştu.
Türk halk müziğinin özgün ismi;
gitar, bağlama ve kendi tasarla-
dığı La-Tar adında, klasik gitar
ve bağlamanın karışımı
olarak tanımlanabi-
lecek enstrü-
manıyla,
beğenilen
türkü ve özgün
müzik eserlerini ses-
lendirdi. Anadolu’nun bir-
çok yöresinden
seslendirdiği türkülerle se-
venlerine keyifli bir akşam
yaşatan Ahmet Aslan, yak-
laşık 1,5 saat sahnede
kaldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı,
Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş

birliği protokolü ile kadına şiddet uygulayan
erkeklerin psikolojik destek ve eğitsel

faaliyetlerle rehabilite edilmelerini hedefleyen
“Beyaz Ev Projesi” hayata geçirildi

KADINA 
SIDDETE

KARSI BEYAZ EV

Online eğitim dert verdi!
Pandemi döneminde online olarak devam eden eğitim, birçok soruna yol açtı. Özellikle dikkat
dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin geride kaldığı bu dönemde öğrenciler,
ekran bağımlılığından dikkat dağınıklığına kadar pek çok sorunla mücadele ediyor
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Birçok kişinin hayalini süsleyen
karavanların en gözde 
modellerinin sergilendiği 
Karavanist İstanbul Karavan ve
Ekipmanları Fuarı, 2 Nisan 
Cuma günü, Büyükçekmece’deki
Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde başladı

13 nİsan 2021 Salı gü-
nüne kadar açık olacak

olan fuar, hafta içi her gün
saat 10.00 ile 18.00 arası zi-

yaret edilebilecek. Her bütçeye
uygun karavanın bulunduğu

Karavanist’te, 45 bin liradan 1
milyon liraya kadar karavanlar
ziyaretçilerin beğenisine sunulu-
yor. İsteyenlerin karavan kiralayıp
satın alabileceği fuarda, 100’e
yakın firma ve 150’yi aşkın marka-
nın son teknoloji ürünleri tanıtılı-
yor. Kendi karavanını tasarlayan
kadın girişimcilerin özel karavanla-
rının da sergilendiği Karavanist’i,
Instagram ve YouTube fenomenle-
rinin yanı sıra karavan sahibi olan
Kenan Doğulu, Şevval Sam ve
Pınar Altuğ gibi ünlü isimlerin de
ziyaret etmesi bekleniyor. Dünya-
nın en güzel karavanlarının adeta
geçit yaptığı Karavanist İstanbul
Karavan ve Ekipmanları Fuarı,
2 Nisan 2021 Cuma günü
büyük bir coşkuyla başladı.
Doğayla iç içe bir yaşam sür-
mek isteyen birçok insanın
hayallerini süsleyen kara-
vanların en özel modelleri-

nin sergilendiği Karavanist Fuarı,
Büyükçekmece’de bulunan Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 13
Nisan 2021, Salı gününe kadar
devam edecek. Fuar, hafta içi her
gün saat 10.00 ile 18.00 arası ziya-
ret edilebilecek. Tüyap tarafından
düzenlenen fuarda, isteyenlere ka-
ravan satışı ve kiralaması da yapılı-
yor. Karavanist’te 45 bin liradan 1
milyon liraya kadar birçok bütçeye
hitap edecek karavan çeşitleri ziya-
retçilerin beğenisine sunuluyor.
Fuarın en çok ilgi çeken ürünü ise 1
milyon TL değerindeki karavan…
4x4 kamyonlara uygulanan, yatak
odasından mutfağına kadar her ay-
rıntısı özenle dizayn edilen bu özel
karavan, fuarda meraklılarını 
bekliyor.

Fuara ziyaretçi 
ilgisi yüksek

Fuarın açılışında konuşan Tüyap
Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü, “Tüyap Fuarcılık olarak
bugün fuar portföyümüze ve takvi-
mimize yeni bir fuar eklemenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Karavan
sektörüne, ilk kez hazırladığımız

Karavanist Fuarı ile önemli bir
giriş yaptık” dedi. Karavanist’in
açıldığı ilk saatlerden itibaren
önemli bir ziyaretçi ilgisi ile karşı-
laştığını, bu yüzden katılımcıların
yüzlerinin güldüğünü belirten Er-
sözlü, şöyle konuştu: “13 Nisan’a
kadar devam edecek fuarımızda,
100’e yakın katılımcı firmamız son
model karavanlarını sektörle bu-
luşturacak. Fuarımıza 30 binin
üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Fua-
rımızda, 45 bin liradan 1 milyon li-
raya kadar çok farklı bütçelere
hitap eden karavanlar görücüye çı-
kıyor. Hafta ortasında katılımcı fir-
malarımızın içerideki
karavanlarının tamamının satılaca-
ğına inanıyorum. Fuarımıza katı-
lan ve bize güvenen tüm
dostlarımıza teşekkür etmek istiyo-
rum. Tedbiri, güvenliği ve sağlığı,
ön planda tutarak fuarımızı açıyo-
ruz. Gelen ziyaretçilerimiz sosyal
mesafe kurallarıyla ve HES kodları
sorgulanarak içeri alınıyor. Amacı-
mız katılımcı firmalarımızın hem
ticaretine destek olmak, hem de
sağlıklarını korumak.”
BARIŞ KIŞ

‘’İpana 23. Türkiye On-
Line Liselerarası Müzik
Yarışması’’nda büyük
ödüllere kavuşmak için
son günler. 16 Nisan’da
sona erecek başvurular
öncesi, yüzlerce lisenin
başvurduğu yarışmaya
yeni ödüller eklendi. Ser-
hat Hacıpaşalıoğlu ön-
derliğinde, End
Productions tarafından
gerçekleştirilen ‘’Dünya-
nın En Başarılı Gençlik
Organizasyonu’’ ödülüne
sahip Liselerarası Müzik

Yarışması’nda başvurula-
rın bitmesine çok az
kaldı. 16 Nisan’da sona
erecek başvurular öncesi
Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki liseliler, heye-
canla büyük ödüllere
kavuşacağı final tarihini
bekliyor. 22 senedir farklı
şehirlerde ön elemeleri
gerçekleştirilerek on bin-
lerce liseliye ev sahipliği
yapan yarışmanın baş-
vuru adresi ve şartlarına
BANABAK mobil uygu-
lamasından ulaşılıyor.

Liseliler ödül bekliyor

İncekara adı ölümsüz oldu
Eyüp Mûsıki Vakfı’nin kurucuların-
dan olan Eyüpsultanlı bestekar
Nihat İncekara’nın ismi Eyüpsul-
tan’da bir sokağa verildi. İslambey
Mahallesi’nde daha önce Dipçik
olan sokağın ismi, düzenlenen bir
törenle Bektekar Nihat İncekara So-
kağı olarak değiştirildi. programa,
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz

Köken, Eyüpsultan Kaymakamı
İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Milli
Eğitim Müdürü Alper Asım Özer,
Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen
ile birlikte Nihat İncekara da ka-
tıldı. Nihat İncekara’nın biyografisi-
nin slayt gösterimiyle başlayan
program, Eyüpsultan Mûsıki Vak-
fı’nın müzik dinletisiyle devam etti.

Gaziosmanpaşa
Belediyesi 

Başkanı Hasan
Tahsin Usta


