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İktidar partisi AKP 19 yıl
boyunca aralıksız olarak ik-
tidarda kalınca, sanırım bir
yorgunluk çöktü üzerine...
Zira; tüm refleksleri yorgun
bir insanın organizmasının
verdiği tepkilere benziyor.
AKP'nin yorgunluktan zihni-
nin bulanıklaştığı ve muha-
keme yeteneğinin ortadan
kalktığı görülüyor. 

Barış Yarkadaş köşe yazısı sayfa 5’te

Gazeteci Şükrü Küçükşahin’in kardeşi
Cemal Küçükşahin'in koronavirüs ne-

deniyle yaşamını yitirmesinin ardından belge
tartışması yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın açıklamalarının ardından Gazeteci
Küçükşahin, "Bir vatandaş olarak devletimin
beni aldatma ihtimalini içime sindiremedim.
Ancak vurgulamak isterim ki; amacım asla
bilgi güvenilirliğini şüpheli hale getirmek değil"
açıklamalarında bulundu. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı

Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi
gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya’nın
corona virüsüme karşı geliştirdiği Sput-
nik V aşısının tedariki ve ortak üretimi
konusunun ele alındığı belirtildi. Erdo-
ğan, yapılan anlaşma kapsamında Rus-
ya'dan Türkiye'ye gönderilecek Sputnik
V aşısının sevkiyatının planlanan şe-
kilde gerçekleşmesini beklediklerini be-
lirtti. Erdoğan, iki ülkenin pek çok
alanda tesis ettiği iş birliğine aşı üreti-
minin de dahil olmasından büyük
memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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GÖRÜNCE İÇİME 
SİNDİREMEDİM!

Mustafa Baysan İBB iştirak-
lerinden BELBİM A. Aş. 

Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Baysan yaptığı açıklamada, "Gör-
evim süresince tarafıma ödenecek
huzur hakkını Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği'ne bağışlayacağım.
Geleceğin fikri
hür, irfanı hür
gençlerinin yetiş-
mesine sunulacak
bu katkı ve tara-
fıma sunulan te-
veccüh için İBB
Başkanımız sayın
Ekrem İmamoğ-
lu'na teşekkürle-
rimi sunuyorum"
diye konuştu. 
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Mustafa Baysan

ÇOCuKLARA uMuT OLDuLAR

Yanımda bir tek 
ailem ve o vardı

Bir hastane odasında tedavi
görürken LÖSEV ile tanışan

Şöhret Baygın, hastalığı atlatan
gençlerle oluşturulan Gençlik Komi-
tesi’yle birlikte lösemili çocuklar ve
ailelerini hastanede veya evlerinde zi-
yaret ederek onlara umut olduklarını
söyledi. Baygın,
“LÖSEV benim
hastalığımda da
sağlığımda da her
zaman maddi
manevi yanımda
oldu. En kötü za-
manlarımda ya-
nımda bir tek 
ailem ve o vardı”
şeklinde konuştu.
I SAYFA 8
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Şöhret Baygın

PAZARCILAR MEMNuN DEĞİL

1 gün iyi ama 
yeterli değil

Cumartesi günü semt pazar-
larının kurulumuna verilen

izin hal esnafına umut oldu. Bay-
rampaşa yaş sebze ve meyve halin-
deki esnaf satışların bir gün de olsa
artacağı düşüncesinde. Ancak esnaf
tek günü yetersiz buluyor. Hal esnafı
Uğurcan Sarıtu-
ran, "Cumartesi
günü için yoğunluk
bekliyoruz. Yasak-
lar geldiğinde,
pazarlar kapatıldı-
ğından beri önceki
dönem oranla
daha seyrek iş var.
Pazarcılarda tonaj
daha fazla oluyor"
dedi. I SAYFA 4
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128 MİLYAR DOLARI SORDuLAR

95 MİLYON LİRA BAĞIŞ 

Millet İttifakı’ndan
paylaşım halkası!

410 bin çocuğa
yardım kolisi

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, ilginç bir  payla-

şımda bulundu. Kılıçdaroğlu, İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner'i etiketlediği paylaşımında "Bu
ülkenin 128 milyar doları ve bir de
damadı kayboldu Meral Hanım.
Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alı-
yoruz; siz nerede olduklarını biliyor
musunuz?" diye sordu. Bu payla-
şımı alıntılayan Akşener ise "Biz de
milletimizin hazinesine uzanan el-
leri takipteyiz Kemal Bey" yanıtını
verdi. Akşener, Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu
etiketleyerek "Sizde yeni bir bilgi var
mı?" ifadesini kullandı.
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Kızılay, bayramda 410 bin
çocuğa dağıtılmak üzere yar-

dım kolileri hazırladı. Yardım kolile-
rinin tanıtımını yapan Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, "88 mil-

yon gibi bir hedef
koymuştuk.
Bugün itibariyle
95 milyon lira gibi
bir bağış geldi.
Dolayısıyla ihtiyaç
sahiplerine daha
fazla bu anlamda
yardım ulaştırabi-
leceğiz" dedi. 
I SAYFA 8
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RENKLI PISLIGIN
SIRRI COZULDU!

BEYLIKDUZU
ONE CIKTI
Türk vatandaşlığı edinmek için konut satın almak isteyen
yabancılar, önce Beylikdüzü’ne bakıyorlar. EVA Gayrimenkul
Değerleme analizine göre; vatandaşlık edinimi için İstanbul’da
öne çıkan bölgeler Beylikdüzü ile birlikte Esenyurt ve Başakşehir

DEVLETIN ITIBARINI 
ASAGI CEKMESINLER

DEVLETIN ITIBARINI 
ASAGI CEKMESINLER
DEVLETIN ITIBARINI 

ASAGI CEKMESINLER
DEVLETIN ITIBARINI 

ASAGI CEKMESINLER
DEVLETIN ITIBARINI 

ASAGI CEKMESINLER
DEVLETIN ITIBARINI 

ASAGI CEKMESINLER
DEVLETIN ITIBARINI 

ASAGI CEKMESINLER
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, hakkında, Fatih Sultan

Mehmet Han’ın türbesine yaptığı zi-
yarette elleri arkasında yürümesiyle
ilgili başlatılan ön incelemeyle ilgili,
"Bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz.
Alıştık artık; ama yapmasınlar bunu.

Devletimizin, milletimizin itibarını 
bu şekilde aşağıya çekmesinler. Bir
şekilde devletin yetkili birimleri onlar,
imza atıyorlar. Attıkları her imzada,
binlerce yıllık devlet geleneğinin 
temsilcileri olduklarını unutmasınlar.
Öyle hareket etsinler" dedi. I SAYFA 5
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ÖN İNCELEME HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI

SpUTNİK V AşISI
GÜNDEME GELDİ

Haramidere'nin her gün başka renkte akmasının nedeni ortaya çıktı. İstanbul Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ile İSKİ yaptığı incelemeler sonucunda suyun renk değiştirmesine
yakındaki tekstil yıkama işletmesinin neden olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Ayhan Alan,
"Neden sadece bize mal ediliyor bilmiyorum. Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor" dedi.

Daha önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde Haramidere'nin kimyasal atıklar
nedeniyle her gün farklı bir renk aldığı ileri sürülmüştü. Akıntının denize de dökül-
mesiyle hem deniz canlıları hem isnan sağlığı tehdit altında olduğu ifade edillmişti. 

TÜM CANLILAR TEHLİKEDE

Kerem Kınık

RİVA SİYAHA BÜRÜNDÜ

Kanalizasyon
gibi akıyor!

Beykoz'daki Riva Deresi'nin
rengi, kirlilik nedeniyle siyaha

döndü. Canlı popülasyonunu azal-
tan kirlilik, balık ölümlerine neden
oldu. Ölen balıkların su yüzeyine çık-
tığı dereden rahatsız olan mahalleli,
bir an önce çözüm bulunmasını isti-
yor. Bozhane Mahallesi'nde yaşayan
Metin Türk, derenin durumundan

rahatsız oldukla-
rını belirterek,
"Ömerli tarafın-
daki fabrikaların
atıkları dereyi bu
hale getiriyorlar.
Haliç'ten daha
kötü oldu" dedi. 
I SAYFA 9
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YATIRIMLAR MERCEK ALTINA ALINDI
EVA Gayrimenkul Değerleme, 2021
yılı ilk çeyrek dönemi itibariyle yaban-

cıların vatandaşlık edinimi için Türkiye’de
yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını mercek 
altına aldı. Megakent İstanbul’daki yabancı
gayrimenkul yatırımı 2021 yılı ilk çeyrek 
dönemi itibariyle 6 bin 136 adet gerçekleşti. 
Analize göre ülke genelindeki vatandaşlık 
edinimi için yabancı yatırımında İstanbul, 
Antalya ve Ankara ilk üçte yer alırken, İstan-
bul’daki yabancı yatırımlarında da Esenyurt,
Beylikdüzü ve Başakşehir ilk üçte yer aldı. 
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AKIN AKIN
GELİYORLAR

DAMGA EMLAK 
SAYFASI SAYFA 10'DA
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Ataşehir Belediyesi çok sayıda vatandaşa farklı
isim ve sicil numaralara ait vergi boru olduğunu

belirten mesajlar gönderdi. Yapılan yanlışın anlaşılması
üzerine yeni bir mesaj atılarak, düzeltme yapıldı. Şaş-
kınlık yaşayan vatandaşların Ataşehir Belediyesi'ni ara-
dığı öğrenildi. Vatandaşlar, "Bizi tedirgin eden bu yanlış
mesajlar nasıl oluyor da herkese gönderiliyor. Bunları
denetleyen yok mu?" diyerek tepki gösterdi. 
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26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
hakkında kitabının tanıtımına ilişkin 4

Ocak tarihinde yaptığı söyleşide kullandığı söz-
ler nedeniyle AK Partili il başkanları ile hükü-
met temsilcileri, Başbuğ’un sözlerinde “darbe

iması” olduğunu iddia ederek suç duyuru-
sunda bulunmuşlardı. Soruşturmasını tamam-
layan savcılık, Başbuğ hakkında "Halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3
yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. I SAYFA 7
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Fahrettin Koca

Şükrü Küçükşahin

Başbuğ’a 3 yıla kadar hapis istemi
İlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğİlker Başbuğ

Soruşturma açanlara
teşekkür ediyorum!

Esenyurt'taki Haramidere,
yaklaşık 1 buçuk ay önce

suyun genellikle mavi, sarı, kır-
mızı ve siyah olmak üzere renga-
renk akmasıyla gündeme geldi.
Çevre sakinlerinin şikayetleri üze-
rine inceleme başlatan İstanbul
Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ile İstanbul Su ve İSKİ, renkli
suyun kaynağının, derenin birkaç

yüz metre yakınında bulunan
tekstil yıkama işletmesi olduğunu
tespit etti. İstanbul Çevre Ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü, işletmenin
faaliyetini durdurdu. Ancak iş-
letme, mahkemeye başvurarak,
yürütmeyi durdurma kararı aldı.
İş yeri sahibi Ayhan Alan dereden
akan atık suların kendi işletme-
siyle ilgisi olmadığını öne sürdü. 
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İŞLETME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALDI

Kendilerinin arıtma tesisi
olduğunu belirten Ayhan

Alan, "Derenin renkli akmasının
bizimle bir alakası yok. Doğru
düzgün araştırma yapılmadı. Bu-
rada bir sürü fabrika var. Sadece
bizden kaynaklandığını düşünmü-
yorum. Neden sadece bize mal di-
liyor bilmiyorum" açıklamasını
yaptı.  Çalışmaların devam ettiğini

ileri süren Alan, "Atık suyu bizim
işletmeden kanala bağlayacaklar.
Bizden numune de alındı. Zaten
biz suçlu olsak işletmeyi kapatır,
çeker gideriz. Bu dereye bir tek
benim suyum gitmiyor. Burada bir
sürü boyahane var. Derenin farklı
renkte akmasının tek sebebi ben
değilim. Bizim işimiz hizmet" ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 9
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BU DEREYE BİR TEK BENİM SUYUM GİTMİYOR



O n bir ayın sultanı Ramazan
Ayı’nın büyük bir kısmını bitir-
dik. Genellikle Ramazan’ın ilk

yarısını rahat tamamlasak da gerek hava
sıcaklığının artması, gerek vücutta oluşan
bazı mineral eksiklikleri kaynaklı halsiz-
likler ve enerji düşüklüğü son haftalar
oruç sürecini biraz zorlaştırmakta. Ra-
mazan’ı daha zinde ve rahat tamamlayıp,
özellikle salgın hastalıklar sürecinde bağı-

şıklığınızı da yükseltecek 7 güne 7 öneri için haberi-
mizi okuyun.

1. Gün - Önce midemizi rahatlatalım

Sahur ve iftarımızı klasik şekilde yaptık, iftar sonrası
ara öğünde mide rahatlatıcı, gaz
ve şişkinlik giderici bir
çay hazırlıyoruz. 
İftar Sonrası Mi-
deyi Rahatla-
tıcı Çay
1 tatlı kaşığı
rezene
1 çay kaşığı
kimyon
1/2 çay ka-
şığı kekik
1/2 çay kaşığı
nane
1 çay kaşığı bal
1-2 dilim limon
2 su bardağı kaynayan suyun içine
rezene, kimyon, kekik ve nane eklenerek 3 dakika
demlenmeye bırakıyoruz. İsteğe göre 1 dilim limon
ve 1 çay kaşığı bal ile tatlandırılarak 2-3 akşam iftar
sonrası tüketiyoruz. İftar sonrası 1 porsiyon taze
meyvenin yanında 1-2 kupa mide rahatlatıcı çayımız-
dan içiyor ve akabindeki 2-3 akşam da bu çayı tekrar
yapıp tüketiyoruz.

2. Gün - Bağırsaklarımızı 
çalıştırma zamanı geldi

Bu akşam iftar menüsünde çor-
baya ek olarak bol sala-
tayla beraber 1 tabak
kurubaklagil ye-
meği (kuru fa-
sulye/
mercimek /
nohut) tüketi-
yoruz. 
İftardan
hemen sonra
ise 2-3 kuru
erik, 2 kuru
kayısı, 1 küçük
boy ayva veya 1
küçük boy armutu
kaynatıp, tarçın ve ka-
ranfil ile tatlandırıp şeker-
siz bir komposto hazırlıyoruz.
Tüketeceğimiz zaman 
1 tatlı kaşığı da bal ilave edip iftardan 1 saat kadar
sonra 1-2 kepçe kompostoyu suyu ve meyveleriyle
beraber tüketiyoruz.
1 fincan sade Türk kahvesini de kompostoyla bera-
ber içerek bağırsaklarımızı çalıştırmaya başlıyoruz.

3. Gün - Probiyotik günü

Bir gün önce bağırsaklarımızı çalıştırmaya başladık
bugün de bağırsak detoksumuzu tamamlıyoruz. Ön-
celikle sahur öğünümüzü yumurta, peynir, tam tahıl
ekmeğine ek 1 bardak kefir veya 1 kase yoğurt ile ya-
pıyoruz. Bugünün iftarını ise çorba yerine bol nane
ve dereotlu, bol salatalıklı bir cacık ile başlatıyoruz.

Ana yemek yanına mutlaka
salatamızı ekliyoruz.  
İftar sonrası ara öğünü-
müzde 1 kase yoğurt
içine biraz bal, 1 kaşık
yulaf ezmesini karıştı-
rıp, 4-5 çilek veya 1-2
kuru incir ile sağlıklı bir
parfe hazırlıyoruz.

4. ve 5. Günler - 
Sebze günü

Ramazan’da iftar tercihleri genel-
likle et ve protein kaynaklı olduğu için bu iki günü-
müzü sebzeye ayırıyor ve sindirimi kolay menülerle
mide bağırsak sistemimizi rahatlatıyoruz. Sahurun
birini 1 yumurta, 1 rendelenmiş yeşil kabak, 1 dilim
peynir ile mücver görünümlü omlet ve tam tahıllı
ekmek ile yapıyor, ertesi günün sahurunu ise 1 kase
süt içine 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 muz veya 2
hurma ekleyip pişirdiğimiz yulaf lapası ile tamamlı-
yoruz.  Bu iki günün iftarlarında ise mercimek çor-
bası, ezogelin veya nohut çorbası gibi baklagilli bir
çorba ile başlayıp, ana yemek olarak kıymalı be-
zelye, tavuklu enginar, 1 yumurtalı bol domates bi-
berli menemen, yumurtalı ıspanak gibi hem sebze

hem proteini bir arada içeren yemekleri tercih 
ediyoruz.

6. Gün  - Hafif bir gün

Sahurda tok tutan yumurtaya
bugün ara verip 1 kase yo-
ğurt veya süt, yulaf
ezmesi, taze veya
kuru meyveler ile
hazırlayacağız
kahvaltıyı kul-
lanıyoruz.
Hayvansal be-
sinleri kıstığı-
mız bu günün
sahurunda bir
başka alternatif
olarak 2 dilim
ekmek içine yarım

avokado veya 1
yemek kaşığı şekersiz fıstık

ezmesi ve 1 muz ile hazırlayacağımız bir
sandviçi de tercih edebiliriz. İftarda ise çor-
baya ek yoğurtlu bir salata (yoğurtlu se-
mizotu, kereviz, havuç) ile başlangıcı yapıp
ana yemekte kurubaklagil veya zeytinyağlı
sebze yemeğini tercih ediyoruz.  Bugünün
ara öğünlerinde de meyveye ek fındık,

badem, ceviz gibi yağlı tohumları ekliyor
protein dengemizi sağlamış oluyoruz.

7. Gün - Bağışıklığa destek

Ramazan’ın kapanışını bol C vitamini ve zencefil ile
enerjimizi artırarak yapıyoruz. Kahvaltı şeklinde geçi-
receğimiz son sahurda tost ve yumurtaya ek bol biber,
maydonoz, nane ve sevdiğimiz yeşillikleri ekliyoruz.
6-7 çikek veya 1-2 kivi veya 1 greyfurt ile de sahuru-
muzu destekliyor hem tokluğu hem alacağımız C vi-
tamini miktarını maksimuma çıkarıyoruz  İftara ana
yemeğin yanına bol mevsim yeşilliklerinden oluşan
bol limonlu bir salata ekleyip iftar sonrası için enerji
verici, sindirimi rahatlatıcı zencefil çayımızı hazırlıyo-
ruz. 3-4 dilim taze zencefili, 1-2 dakika kaynatıp içine
çeyrek limon suyu ve biraz bal ilave ediyoruz. İftar
sonrası ara öğünde 1-2 porsiyon tüketeceğimiz çilek/
erik/ portakal/ kivinin yanına 1-2 kupa içiyoruz. Tüm
bunlara ek her gün içeceğimiz suya 1 şişe de maden
suyu ekleyerek mineral dengemizi sağlıyor ve Rama-
zan’ı sağlık ve sıhhat ile tamamlıyoruz.
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ONERI
Son 7 gUn ICIn

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL
HABER
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On bir ayın sultanı Ramazan'ın son haftasına girildi. Milyonlarca
kişi artık kalan bir haftalık süreçte son sahurlarına kalkacak ve
akşam saatlerinde oruçlarını açacak. Diyetisyen Melis Ece Sabri,
son 7 gün için 7 rahatlatıcı öneri ile karşınızda

Melis Ece Sabri 

kiMdir?
15 Mayıs 1990 doğumlu. İstanbul Bilim Üniversitesi Beslenme ve Deyeti-
tik Bölümü mezunudur. 6 yıldır, Mimaroba’da bulunan merkezinde, danı-
şanlarına “Sağlıklı Beslenme ve Diyet” konusunda hizmet vermektedir.

4 bin ebe
görev
başında
Ebelerin kadın ve ailesinin 
gereksinimlerini karşılamakla görevli olan
sağlık ekibinin değerli üyeleri ve toplumun
özellikle kadınların sağlık danışmanları
olduklarını söyleyen Öğr. Gör. Özlem
Demir, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nde bir
açıklama yaptı. Demir, Türkiye'de filyasyon
ekiplerinde yaklaşık 4 bin ebenin görev
aldığını belirtti

Tarihin en eski mesleklerin-
den olan ebeliğin, sağlıklı top-
lum ve bireylerin oluşmasında

önemli bir rolü olduğunu anlatan Al-
tınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem
Demir, “Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), Uluslararası Ebeler Konfede-
rasyonu (ICM) ve Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı, ebelik mesleğini genellikle
15-49 yaş kadın ve 0-4 yaş çocuk sağ-
lığı üzerinde branşlaştırıyor. Bu grupla-
rın nüfus içindeki yüzdesi ise yüzde
70’leri buluyor” dedi.
Özlem Demir, Türkiye’de 46 fakültenin

her yıl bin 700’e yakın lisans ve lisans-
üstü mezun vererek göreve başlayan
ebelerin Türkiye'de özellikle son yıllara
ait verilerde anne- bebek ölüm oranla-
rının hızla düşmesinde çok büyük rolle-
rinin olduğunu vurguladı. Demir, bu
istatistikler ışığında ebelerin daha da
desteklenmesiyle hem cinsel sağlık hem
de üreme sağlığı hizmetlerinin yüzde
85'inden fazlasını ve aile planlaması ve
cinsel yolla bulaşan hastalıkların yöne-
timinin de sağlanacağının kaydetti.

Pandemiyle savaşıyor

Ebelerin Kovid-19 pandemisiyle müca-

delenin merkezinde yer aldıklarını belir-
ten Özlem Demir, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye'de 60 bine yakın ebe bulun-
makta ve bu ebelerin yaklaşık 25 bini
de birinci basamak koruyucu sağlık
hizmetlerinde çalışmaktadır. Bu süre
zarfında ebeler, multidisipliner ekip ça-
lışması ile Kovid-19 pandemisiyle sa-
vaşta yerlerini almış durumdadırlar.
Türkiye'de filyasyon ekiplerinde yakla-
şık 4 bin ebe görev almakta ve sayıları
gün geçtikçe artmaktadır." Pandemi ile
kadınların gebe kalması, özellikle do-
ğumlarda kadın ile ailesinin ebelik des-
teğine ve bakımına ihtiyaç duymaya
devam etmesiyle ebelik desteğinin bir
kat daha önem kazandığına işaret

eden Demir, “Bu süreçte verilen hiz-
metlere ek olarak Kovid-19 temaslı

gebe izlemlerine, doğum ve
doğum sonrası özellikli ebelik

bakımları da eklenmiştir.
Ebeler, hayat kurtaran hiz-

metler sunmaya, kadın-
lar ve bebekler için

sağlıklı sonuçlar elde
etmeye ve sağlıklı

gelecek için çalış-
maya devam

etmektedir-
ler” ifadele-

rini
kul-

landı.

Sağlık
Bakanlığı'na

ait 50
'yenidoğan
ambulansı',

acil sağlık
hizmetine

ihtiyaç duyan
bebekler için

hizmet
veriyor

Bakanlık, içinde nakil kuvözü,
portatif neonatal mekanik venti-
latör, aspiratör, neonatal nabız

oksimetre, defibrilatör, infüzyon ve perfüz-
yon pompaları ve nakil çantası gibi özel
ekipmanların bulunduğu yenidoğan ambu-
lansları, geçen yıl aralık ayında hizmete
soktu. Ambulanslarda görev yapan perso-
nel, gönüllü 600 personel arasından se-
çildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Der-
neği'nin ortak çalışmasıyla belirlenen 'yeni-
doğan transport eğitimi'ni başarıyla bitiren
sağlık görevlileri, 15 günlük stajın ardından
ambulanslarda göreve başladı. Ambulans-
lar acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan be-
beklerin sağlık kuruluşlarına nakillerinde
kullanılıyor.Biz bu işe gönül verdikYenido-

ğan transport ekibinde görevli acil tıp tek-
nisyeni Cemile Ünlü, "Hayata tutunmaya
çalışan küçük bebekleri, bir noktadan alıp
sağlıklı şekilde başka bir merkeze taşımak
için çalışan ekipleriz. Bu iş için özellikli am-

bulanslarda görev yapıyoruz. Yetişkin am-
bulanslarından farklı, bebeklerin hayata tu-
tunmasını sağlayan özellikli ambulanslardır
bunlar. Bu iş için gönül vermiş bir ekibimiz
vardır." dedi.

Yenidoğan ambulansı Hareketsiz kalmayın
Pandemi döneminde yaşanan kapanma
sürecinde birçok kişinin hareketsiz kalması
veya yanlış dinlenme sonucu çeşitli sağlık so-

runlarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Fizyoterapi Uz-
manı Gülşah Konakoğlu, “Öncelikle istirahat ve aktiviteyi
dengede tutmamız lazım. Çünkü vücudumuzdaki kasların belli
bir çalışma kapasitesi var ve bu kasları kullanmadığımızda kasla-
rın dayanıklılığı azalıyor. Bu durum, kardiyovasküler dayanıklılığın
azalmasına, bel ve boyun sağlığını olumsuz etkileyen omurga prob-
lemlerine davetiye çıkarabiliyor” dedi. Hareketsiz yaşamın çeşitli sağlık
sorunlarına davetiye çıkardığı konusunda uyarıda bulunan uzmanlar,
uzanıp dinlenmenin bile tehlikeli olduğunu söylüyor. İstanbul Gelişim Üni-
versitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, özellikle pandemi süre-
cinde birçok kişinin daha az hareket ettiğini belirterek, hareketsiz yaşamın sebep
olabileceği hastalıklar ve doğru dinlenme şekilleri ile ilgili bilgi verdi.
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isTanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan ope-

rasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık
Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç ör-
gütüne yönelik sabah saatlerinde, Kağıt-

hane ve Ümraniye'nin de aralarında bulun-
duğu çok sayıda ilçede operasyon yaptı. Ya-
pılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına
alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri-
nin operasyon yaptığı adreslerden biri Ka-
ğıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi Vefa
Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu.

Saat 06.00'da adrese gelen ekipler evde yap-
tıkları işlemlerin ardından iki kişiyi gözaltına
aldı. Ümraniye, Madenler Mahallesi Kal-
kandere Sokak'ta bulunan adrese yapılan
baskında da ekipler bir kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü-
nün ardından emniyete götürüldü. DHA

Yangın, saat 23.30 sıralarında
Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana
geldi. Arnavutköy'deki garaja gö-

türülen ve içinde yolcu olmayan 34 GA 8527
plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait otobüs,
Kayaşehir mevkiinde seyir halindeyken
motor kısmından dumanlar çıkmaya baş-
ladı. Durumu fark eden şoför Hüseyin
Çakır, otobüsü yol kenarında durdurdu.
Çakır, yangın tüpüyle yangına müdahale
etti. Bu sırada yoldan geçen özel bir firmaya
ait vidanjör sürücüsü, vidanjörle yangına
müdahale ederek söndürdü. Haber verilmesi
üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, so-
ğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle böl-
geye sağlık ekipleri de sevk edildi. Yanan
otobüsün şoförü Hüseyin Çakır, “Seferi bi-
tirdim. Garaja gidiyordum. Birden otobüsün
arkasından dumanlar gördüm. Aracı sağa
çekerek yangın tüpü ile yangını söndürdüm.
Yoldan geçen vidanjörden su takviyesi alarak
yangını söndürerek, aracımızı tamamen gü-
venlik altına aldık" dedi. DHA

TeKirdağ'ın Ergene ilçesinde
Nazım K. (51), çıkan tartışma so-
nucu oğlu Güven K.(31) tarafın-

dan bıçaklanarak öldürüldü. Annesi
Münevver K.(49) ile birlikte gözaltına alı-
nan Güven K.'nin babası ile eşi arasında bir
ilişkisi olduğundan şüphelerek evine ses
kayıt cihazı yerleştirdiği belirtildi.Güven K.
ile babası arasında ses kayıları nedeniyle
tartışma çıktı. İddiaya göre, anne Münevver
K da tartışma katıldı. Çıkan kavgada Güven
K., eline geçirdiği bıçakla babasını bıçak-
ladı. Nazım K., aldığı bıçak darbeleriyle
kanlar içinde yerde kaldı. Sesleri duyan
komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapı-
lan kontrolde Nazım K.'nın hayatını kaybet-
tiği belirlendi. Nazım K.'nin cansız bedeni
Ergene Devlet Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Polis, Güven K. ile annesi Münevver
K.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından anne- oğul,
Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi..

E dinilen bilgiye göre Esenyurt'ta tek
başına yaşayan Pakistan uyruklu
M.S.'den, 29 Nisan Cumartesi gü-

nünden itibaren haber alınamadı. 3 Mayıs
Pazartesi gününe kadar çalıştığı iş yerine
gelmeyince patronu durumundan endişe-
lendi. İşyeri sahibi, Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gide-
rek, M.S.'nin kaybolduğunu ve sağlığından
endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ih-
barı değerlendiren polis ekipleri, M.S.'nin
Pakistan'da yaşayan ailesini bularak, irti-
bata geçti. Polis ekipleri ile görüşen aile,
kimliği belirsiz kişilerin M.S.'ye işkence ya-
pıldığı videoların telefonlarına mesaj olarak
gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest
bırakılması karşılığında 50 bin euro fidye
istediğini söyledi. Fidyecilerle işyeri sahibini
telefonda konuşturan polis ekipleri, M.S.'yi
kurtarmak için operasyon başlattı.

Fidyecileri kandırdılar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği
miktarda sahte para hazırlattı. Daha sonra
M.S.'nin patronuna şüphelileri aratan polis
ekipleri, paranın verilmesi için Haramidere
Metrobüs Durağı'nı buluşma yeri olarak
belirledi. Durağa önceden giderek hazırlık

yapan polisler, para alışverişi esnasında 2
şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakaladıkları 2
şüpheliden M.S.'nin Arnavutköy'de bir
evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri,
rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin
etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptık-

ları baskınla işkence edilen M.S.'yi kurtar-
mayı başardı. Genci rehin tutan 4 kişi ise
yapılan baskında yakalandı. 6 şüpheli ifa-
deleri alınmak üzere polis merkezine götü-
rülürken, M.S. tedavisi yapılmak üzere
hastaneye kaldırıldı. DHA

Gece vakti polis baskını:
Çok sayıda gözaltı var

Seyir halinde
tutuştu

TeKirdağ'da seyir halin-
deyken motor kısmından
alev alan hafif ticareti araç

yandı. Sürücüsünün kendisini dışarı
attığı araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ-
Malkara ilçesi karayolunun Bağlık
Rambası mevkisinde meydana geldi.
Edirne’nin Keşan ilçesinden İstan-
bul’a giden G.G. Yönetimindeki 34
CTG 477 plakalı hafif ticari araç,
motor kısmından çıkan dumanların
ardından alevler içerisinde kaldı.
Aracın yandığını gören sürücü G.G.,
özel eşyalarını alarak dışarıya çıktı.
İtfaiyeye haber veren sürücü aracını
da söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle alev alev
yanan ve patlamalar meydana gelen
araçtaki yangın kontrol altına alın-
dıktan sonra söndürüldü. Ancak
araç kullanılamaz hale geldi.Aracı-
nın yanmasını büyük üzüntü içinde
izleyen G.G., "Aracım, motor kıs-
mından alev aldı. Eşyaları dışarı çı-
kardım. Yangın tüpüyle müdahale
ettim fakat söndüremedim” dedi.

Otobüs kül
olabilirdi

Babasını
öldürdü!

Kaza, saat 17.00'de Haraççı
Mahallesi'nde meydana geldi.
41 L 3905 plakalı kamyonet ile

34 NA 1097 plakalı hafriyat kamyonu
kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç da yol
kenarında park halinde olan traktöre çar-
parak durabildi. Kamyonetteki Alişan Z.
adlı çocuk, ön camdan yola savruldu.

Kamyonet sürücüsü Ziley A. da araç
içinde sıkıştı. Çevredekiler yardıma koşar-
ken, durumun bildirilmesi üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardın-
dan yaralanan çocuk ile kamyonet sürü-
cüsünü hastaneye kaldırdı. Hafriyat
kamyonu sürücüsü İlyas Keleş, "Yoğun

trafik vardı. Biz de konvoy halinde seyir ha-
lindeydik. Kavşağa hızla girdi kamyonet.
Freni patlamış olabilir bilmiyorum" dedi.
Kazanın kavşağa hatalı giriş yapılmasın-
dan dolayı meydana geldiğini söyleyen va-
tandaşlar, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle
yetkililerin aynı yol üzerinde tedbir almaları
gerektiğini dile getirdiler. DHA

Esenyurt'ta Pakistan
uyruklu bir kişiyi ka-
çırıp işkence yaparak

ailesinden 50 bin
euro fidye isteyen 

Pakistan uyruklu 6
şüpheli, Esenyurt

Asayiş Büro Ekipleri-
nin nefes kesen ope-

rasyonuyla yakalandı

NEFES KESEN
OPERASYON

Başakşehir'de içinde yolcu olmadığı
öğrenilen İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye
ait otobüste yangın çıktı. Yangın,
otobüs şoförü ve yoldan geçen 
bir vidanjör sürücüsünün 
müdahalesiyle söndürüldü

HEPSİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6
Pakistan uyruklu fidyeci, adliyeye sevk
edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Resmen Allah
kurtardı!
Resmen Allah
kurtardı!
Resmen Allah
kurtardı!
Resmen Allah
kurtardı!
Resmen Allah
kurtardı!
Resmen Allah
kurtardı!
Arnavutköy'de, hafriyat yüklü

kamyon ile kamyonet kafa
kafaya çarpıştı. Kazada kam-

yonetin ön camından yola
savrulan çocuk ile kamyone-

tin sürücüsü yaralandı

Beyoğlu'nda bir gecekon-
duda çıkan yangın korku ve

paniğe neden oldu. Anne
ve oğlunun yaşadığı evde

çıkan yangın itfaiye ekipleri
tarafından kısa sürede sön-

dürülen yangında ölen ya
da yaralanan olmadı

Yangın saat 02.00 sıralarında henüz
belirlenemeyen bir nedenle, Sütlüce
Mahallesi, Dereiçi Bostan Sokak'ta

bulunan gecekonduda meydana geldi. Havkan
Mendi ve oğlu Şevket Mendi'nin yaşadığı evden
bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Komşu-
ların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri
tarafındın kısa sürede söndürülen yangında,
evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangının kesin
çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardın-
dan belirlenecek. Gecekondunun alev alev yan-
ması vatandaşların cep telefonu kameralarına
yansıdı. Yangını izlemeye gelen bazı vatandaşlar
ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Gecekondu alev alev yandı



İ lhan Başgöz hoca hakkında yazarken
iki üniversitenin tutarsızlığından bah-
setmiştim. Elbette tutarsızlık sadece

bahsi geçen iki üniversiteyle sınırlı değil.
Genelinin durumu böyle. Ne yazık ki bizdeki
üniversitelerin sorunu sadece tutarsızlık da
değil. Özellikle bu iktidar döneminde üniver-
siteler sadece niteliklerini değil kimliklerini
de yitirdiler. Ülkede sürekli yeni üniversite-
ler, fakülteler ve bölümler açılıyor ama çoğu
binadan ibaret. Memurlaştırılan akademis-
yenler düşüncelerini açıklamaktan korkar
hale gelmiş. Oysa üniversitenin en önemli
özelliği her türlü düşüncenin özgürce tartı-
şıldığı ve farklılıkların bir arada bulunduğu
kozmopolit mekanlar olmasıdır. En azından
Batı'da bu iddiayla ortaya çıkmıştır. 

Üniversite terimi çoğunlukla “evren” an-
lamına gelen “universe” kelimesiyle ilişki-
lendirilmektedir. “Universe” ve “city”
(kent-şehir) kelimelerinin birleşmesinden
oluştuğu şeklindeki yanlış bir bilgiden dolayı
üniversite yerine Türkçe “evrenkent”  adı
dahi önerilmiş. Gerçi “kent” de Türkçe
değil, Soğutça (Soğdca). Şehir desen o da
Farsça. Yanlış bir etimolojik bilgiye dayana-
rak,  öz Türkçeleştirme gibi başka bir yanlış
üzerinden çeviri yapılmaya çalışılmış. Neyse
bunu ayrı bir yazı konusu olarak bırakıp ko-
numuza dönelim. Üniversite, belirli bir konu
veya amaç doğrultusunda bir araya gelen

insan topluluğu veya birliği anlamındaki La-
tince “universitas” teriminden gelmektedir.
Dolayısıyla üniversite, öğretmenler ve öğ-
renciler topluluğunu ima eden “universitas
magistrorum et scholarium”  ifadesinin kıs-
altılmış halidir. Yani evrenle, kentle, şehirle
bir alakası yok. Aynı zamanda bizde son yıl-
larda devlet veya şahıslarca (çoğu müteah-
hit) açılan ve tabelasında üniversite yazan
binalarla da bir alakası yok. Çünkü bura-
larda bırakın bilgiyi ve ifade özgürlüğünü;
öğrencinin ve akademisyenin de bir kıymeti
harbiyesi yok. 

Her ne kadar üniversitelerin kökeni Pla-
ton Akademisi'ne dayandırılsa da, günümüz-
deki üniversitelerin ilk örneği Bologna
Üniversitesi'dir. Bologna Üniversitesi 1088
yılında adını aldığı İtalya'nın Bologna şeh-
rinde kurulmuştur. Daha sonra 1096'da
(kimi yerlerde 1167 deniyor) Oxford,
1150'de Paris ve 1209 Cambridge üniversi-
teleri kuruluyor. Osmanlı Devleti'nde ise ilk
üniversite “Darülfünûn” adıyla 1846 yı-
lında İstanbul'da kurulmuştur. Darülfünûn
1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne dönüş-
türüldü. Ancak İstanbul Üniversitesi'nin ku-
ruluş tarihi 1453 olarak açıklanmaktadır.
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan kurdurtulan Medâris-i Semâniye ve
Fatih Darüşşifası'nın İstanbul Üniversite-
si'nin temeli olduğu iddia edilmektedir.
Ancak bu, tıpkı üniversite teriminin etimolo-
jisinde olduğu gibi yanlış bir bilgiden kay-
naklanmaktadır. Bu yanlış bakış açısına

göre medreseler günümüz üni-
versitelerinin İslam dünyasındaki karşılıkla-
rıdır.

Oysa medreselerin üniversitelerle uzaktan
yakından bir ilişkisi veya benzerliği yoktur.
Bazı medreselerde her ne kadar matematik,
astronomi vb. dersler verilmiş olsa da, medre-
selerin asli işlevi en üst düzeyde din alimi ye-
tiştirmektir. Yani eğitimin merkezinde din
vardır. Bu nedenle medreselere illaki bir denk-
lik bulunacaksa bu ancak manastırlar olabilir.
Medreseler Müslüman din adamı (kadın yok-
tur çünkü) yetiştirirken, manastırlar da Hıris-
tiyan ruhbanları yetiştirmektedir.

Medrese ve manastır gibi dinsel eğitim veri-
len kurumların üniversitelerle farklılığı sadece
ders içeriğiyle sınırlı değil. Üniversiteler tam da
bilginin üzerindeki dinsel hegemonyaya karşı
yükselen bir itirazın ve başkaldırının sonucu or-
taya çıkmışlardır. Bu nedenle dinsel eğitim ku-
rumlarıyla üniversiteler arasındaki asıl farklılık
ontolojik ve epistemolojiktir. Her iki kurum-
daki bilginin niteliği, kaynağı, kapsamı ve ak-
tarımı taban tabana zıttır.

Üniversitelerde üretilen akademik bilgi
tez, antitez ve sentez olarak formüle edilen
çatışmaya dayalıdır. Fikirler çatıştıkça yeni

bilgiler ve yeni sorular ortaya çıkar. Bu ne-
denle akademisyen yeni sorular sormak için
sürekli şüpheci olmalıdır, itiraz etmelidir.
Oysa medrese müderrisleri ve manastır ruh-
banları koşulsuz iman ve itaat için eğitim
verirler, daha doğru bir ifadeyle terbiye
ederler. Şüphe duymaları yasaktır ve şüphe
en büyük günahlardandır. Dinsel eğitim ku-
rumlarında sadece tanrıya değil, saygı düs-
turuyla üstlerine ve her türlü erke karşı da
suskun kalmaları öğretilir. Buralarda ter-
biye edilen talebelere suskunluğun ve boyun
eğişin edep ve erdem olduğu belletilir. Yu-
nus'un, şeyhi Taptuk Emre'nin dergahına yıl-
larca (40 yıl olduğu rivayet edilir) sadece
düz odun getirmesi bir erdem olarak yücel-
tilmeye devam edilmektedir. Bu zihniyette
hocaya, şeyhe, müderrise yani bilgiyi verene
yönelik abartılı bir saygı vardır. Bunun en
somut örneği “bir harf öğretene kırk yıl
köle olmak” ifadesidir. Dolayısıyla bilgi; ye-
nilik, değişim ve dönüşüm yapmak ve yeni
sorular sormak için değil, mutlak itaatin bir
aracı olarak kullanılmaktadır.

Üniversitede derslerin tartışmalı geçmesi
esasken, dinsel eğitim kurumlarında bilgiyi
aktaranı dinlemek esastır. Üniversitelerde
bilgiyi sadece doğrulamak, ispat etmek
değil çürütmek/yanlışlamak da söz konusuy-
ken; dinsel eğitim kurumlarında ezberletilen
bilgileri bırakın çürütmeyi, en ufak bir itiraz
bile zındıklık yani sapkınlık olarak kabul
edilmektedir. Üniversite öğrencilerinden
okuduklarını kritik (eleştiri) etmeleri bekle-

nirken, medrese talebelerinden ezberleme-
leri için kıraat (ezbere dayalı ritmik okuma)
etmeleri beklenir. Kritiğin olduğu yerde
özgür düşünce ve bilim filizlenir, kıraatin
olduğu yerde ise dogma.

İktidarın bilgi üzerindeki hegemonyasına
karşı çıkışın bir sonucu olarak üniversite var
olabilmiştir.  İktidar ideolojisi üniversitele-
rin tarih sahnesine çıktığı orta çağda dinden
beslenmekteydi, hatta çoğunlukla dinin ken-
disi doğrudan bir ideolojiydi. Eğitimden hu-
kuka kadar bütün kurumlar kutsal kitaplar
temel alınarak örgütlenmekteydi. Doğal ola-
rak ilk üniversiteler de bilgi üzerinde hege-
monya kuran dinsel otoritelerle çatışma
yaşamıştır. Bu çatışmanın etkileri günü-
müzde dahi görülmektedir. Ancak bu çatış-
madan yola çıkarak, üniversitelerin sadece
dinsel hegemonyaya karşı olduğu anlamı çı-
kartılmamalıdır. İdeal bir üniversite bilgiyi
kontrol etmek ve baskılamak isteyen her
türlü hegemonyaya karşıdır. Günümüzde
bilgi üzerinde hegemonya kurmak isteyenler
sadece dinsel otoriteler değildir. Seküler
otoriteler de bilgiye hükmetmek istemekte-
dirler. Dolayısıyla üniversiteler dinin kendi-
sine veya başka bir olguya değil,
hegemonyaya karşı olan kurumlardır.
Çünkü asli amacı bilgi aktarmaktan ziyade
bilgiyi üretmek olan üniversiteler bunu
ancak iktidar (dinsel veya seküler) baskısın-
dan uzak kalarak gerçekleştirebilirler. Bu
nedenle sürekli olarak özerk üniversite vur-
gusu yapılmaktadır.

Üniversite (1)
Çakır Ceyhan Suvarİ 

ceyhansuvari@gmail.com

www.gazetedamga.com.tr
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Bağcılar Belediyesi tarafından eski Ramazanlar ta-
dında hazırlanan nostalji programı “Sahur Devriyesi”
22 mahalledeki gezisini tamamladı. Her gece ünlü bir
ismi ağırlayan etkinliğin son konukları ise Gazeteci-
yazar Cem Küçük ile haber spikeri Mehmet Aydın
oldu. İki haberci isim Yavuz Selim Mahallesi’nde ilçe
sakinleriyle buluştu. Sokakta bir süre dolaşarak ken-
dilerini karşılayan vatandaşlarla sohbet eden konuklar
daha sonra başlarına feslerini takıp davulu eline aldı.
Küçük ve Aydın çaldıkları davul sesiyle mahalle sa-
kinlerini sahura kaldırdı. Bu sırada sepetlerini salan-
lara sıcak pide de ikram edildi.

Vatanımıza sahip çıkacağız

Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan
programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı da telefonla bağlandı. Teşriflerinden dolayı ünlü
isimlere teşekkür eden Çağırıcı, “26 yıldır Bağcılar’da
Ramazan’ı yaptığımız sosyal, kültürel etkinliklerle
hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Güzellikler dost-
lar olunca daha güzel oluyor” dedi. Bu ortamı özledi-
ğini söyleyen Küçük, “Çok güzel bir etkinlik oldu.
Davul çalma sesini unutmuştuk. Oturduğumuz yer-
lerde davul sesi duymuyoruz ama bu geleneğin yaşa-
tılması önemli. Geleneklerimize, göreneklerimize,
vatanımıza sahip çıkacağız. Vatan da gelenek göre-
nekle birlikte ayakta kalıyor. Bu kültürü kaybetmemek
ve unutturmamak lazım” diye konuştu.

Maltepe Belediyesi, zorlu pandemi koşullarının
hüküm sürdüğü ve son olarak tam kapanmaya gidile-
ceği bu süreçte halkını yalnız bırakmadı. Ramazan ayı
dolayısıyla her gün ilçenin değişik bir mahallesinde
günlük 2 bin 500, aylık ise 75 bin kişiye yemek, su, tatlı,
ekmek ve ayran dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca ilçe bele-
diyesinin Zümrütevler’deki aşevinde hijyenik koşullar
altında, gıda mühendislerinin denetiminde ve gıda tü-
züklerine uygun hazırlanan yemekler de ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırıldı. Çalışmalar kapsamında 2021 yılının
ilk 4 ayında toplamda 5 bin 630 kişiye sıcak yemek ve-
rilirken, kurulan 5 kişilik ekiple de günde 200, 2014’ün
ilk 4 ayında yaklaşık 35 bin kişiye kuru gıda ve erzak
yardımı yapıldı. İlçedeki polisler, taksi ve minibüs du-
raklarına da her gün 760 adet sıcak yemek dağıtımı ya-
pılırken, ihtiyaç sahibi ve korona hastası 72 aileye
yemek konusunda destek verildi.

Gazeteciler 
davul çaldı

Aylık 75 bin kişiye iftar 

KUSLARI OLDUREN
AGLAR KESILIYOR
Silivri'de falezlere heyelan ihtimaline karşı gerilen ancak başta kerkenez olmak üzere 
pekçok kuş türünün ölümüne neden olan çelik ağın kuş yuvalarının üzerine denk gelen bö-
lümleri sökülüyor. Görevliler, kalıcı çözüm üretebilmek için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan nostaljisini
yaşattığı “Sahur Devriyesi” kapanış progra-
mını Gazeteci-yazar Cem Küçük ve haber
spikeri Mehmet Aydın’la birlikte yaptı. Fesle-
rini giyen haberci konuklar, davul çalıp sa-
hura kaldırdıkları vatandaşlarla hem sohbet
etti hem de onlara sıcak pide ikram etti

S ilivri'de kuşları öldüren çelik ağ-
larla ilgili yapılan haberler sonrası
yetkililer harekete geçti. İBB görev-

lileri tarafından başta kerkenez olmak
üzere pekçok kuş türünün ölümüne
neden olan çelik ağın kuş yuvalarının
üzerine denk gelen bölümlerini keserek
kaldırdı.

Tekrar toplandık

İBB Mimar Kontrol Mühendisi Filiz
Ülker, “Bu falezlerde insan sağlığını ko-
rumak amacıyla ağlarla ilgili bir çalışma
başlattık. Sonrasında Çevre Derneği'yle,

Ali beylerle burada tekrar toplandık, onlar
bize burada kerkenez kuşlarına yuvaları-
nın bulunduğunu söyledi. Oralara delikler
açmamızı istediler. Yaklaşık 30 - 35 santi-
metre genişliklerinde delikler açtık, onların
rahatça gelip çıkmaları için. Ama sonra-
sında bugün buraya geldik. Hep birlikte
toplandık. Bunların bize yeterli gelmedi-
ğini tekrar belirttiler ve şu anda da biz gör-
düğünüz üzere bütün kerkenez kuşlarının,
yuvaların olduğu yerleri baştan başlayarak
alta kadar söküyoruz. Bunlar artık rahat-
lıkla girip, çıkacaklar. Sonrasında tekrar
kuş bilimcileriyle burası için nasıl bir

çözüm yolu bulacağımızı tekrar oturup,
konuşacağız ama şu anda ilk başta tabii
acil olarak burası çünkü onların üreme
yerleriymiş. Acil olarak söküme başladık”
diye konuştu.

Teller kaldırılaracak

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan
da "İBB'nin Yapı İşleri Müdürlüğü ekip-
leri geldi mühendisleriyle beraber. Şika-
yetlerimiz doğrultusunda
girişimlerimizden dolayı kerkenezlerin
yaşam alanlarını tespit ettik. Deliklerin
yetersiz olduğunu söylemiştim daha

önce yazdığım dilekçelerimde. ‘Nasıl is-
terseniz sizin istediğiniz gibi delikleri aça-
cağız’ dediler. Kuş gözlemcileriyle
beraber kuş yuvalarının olduğu yerleri
beş metreye bir buçuk metre civarında
tellerin komple sökülmesini kararlaştırdık
ve kesildi. Ve bütün kuş yuvalarının
önündeki teller kaldırılacak. İleri tarihte
ne yapabileceğiz diye oturup yeniden uz-
manlarla bu konuyu değerlendireceğiz.
Şu anda en azından kerkenezler yavru-
lama mevsimi olduğundan dolayı rahat-
lıkla yuvalarına girebilecekler" ifadelerini
kullandı. DHA

Cumartesi günü
semt pazarlarının
kurulumuna veri-
len izin hal esna-

fına umut oldu.
Bayrampaşa yaş

sebze ve meyve ha-
lindeki esnaf satış-

ların bir gün de
olsa artacağı dü-

şüncesinde. Ancak
esnaf tek günü 

yetersiz buluyor

İçİşlerİ Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar
Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genel-
geye göre tam kapanma dönemi içerisinde
8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen
cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri ara-
sında sadece yaş sebze ve meyve ile fide
satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Va-
tandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihti-
yaçlarını temin amacıyla ikametlerine en
yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine
izin verilecek. Kapanma nedeniyle büyük
oranda sessizliğin hakim olduğu Bayram-
paşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafı bir
gün de olsa satışların hareketleneceği dü-
şüncesinde. Esnaf bir gün için yoğunluk
yaşanmasını beklerken sadece cumartesi
gününü ise yetersiz buluyor.

Satış yüzde 20-30'a düştü

Hal esnafı Uğurcan Sarıturan, "Cumartesi
günü için yoğunluk bekliyoruz. Yasaklar
geldiğinde, pazarlar kapatıldığından beri
önceki dönem oranla daha seyrek iş var.
Pazarcılarda tonaj daha fazla oluyor.

Daha çok mal alıyorlar. Şu anda örnek
olarak halden 100 ton mal kaldırılıyorsa, o
gün 150-160 ton mal alınır, yüzde 50 artı-
rır, bir günlük etkisi olur" dedi. Bir diğer es-
nafı Mustafa Gümüştepe ise "Beklentimiz
büyük ama bir cumartesi açılmasıyla ol-
muyor. Yüzde 80-90 mal satarken şimdi
satışımız yüzde 20-30'a düştü. Bizim cu-
martesiden beklentimiz bütün malı sat-
mak, gayemiz budur" şeklinde konuştu.
Metin Bilir, "Cumartesi günü pazarların

açık olması bizim açımızdan sirkülasyo-
nun düşük olacağını gösteriyor. 3-4 gün
pazarların kapalı olması üretilen ürünlerin
elde kalmasına neden oldu. Bir gün için
hareketlenecek ama pazarcı esnafının da
kafasında soru işaretleri var 'Malı bir gün
içinde tüketebilir miyim, tüketemez miyim?
Tüketiciye ulaşabilir miyim? Tüketici bana
gelir mi?' diye. Sürekli bu soru işaretlerini
duyuyoruz. Buradan ne kadar mal çekece-
ğini kendi bile bilemiyor" dedi. DHA

İYİ AMA YETERSİZ!
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Barış YARKADAŞ
TARİHE NOT...

https://twitter.com/barisyarkadas

Ekrem İmamoğlu’na soruşturma 
açanlara teşekkür ediyorum

İ ktidar partisi AKP 19 yıl boyunca aralıksız
olarak iktidarda kalınca, sanırım bir 
yorgunluk çöktü üzerine... Zira; tüm 

refleksleri yorgun bir insanın organizmasının 
verdiği tepkilere benziyor. AKP'nin yorgunluktan
zihninin bulanıklaştığı ve muhakeme yeteneğinin
ortadan kalktığı görülüyor. 

İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların anaya-
saya aykırı "içki satışı yasağı" ve "toplumsal eylem-
lerde yurttaşların polisin fotoğrafını çekme yasağı"
bu zihinsel yorgunluğun en önemli işaretlerinden...
Ortalama siyasi akla sahip bir parti, bu denli "oto-
riter" görüntü veren bir kararı alırken en az beş
kez düşünür!

KARARI TEK KİŞİ VERİNCE...

Ancak belli ki; AKP'de beş kez düşünmek yerine
"tek bir kişi"nin düşünmesi ve talimat vermesi yeti-
yor. Bu tip kararların yükünü ise hem iktidar parti-
sinin kadroları hem de Türkiye'nin tamamı çekiyor. 

Buna benzer onlarca örnek daha verebilirim.
Ancak benim değinmek istediğim esas konu İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik son 
"inceleme" skandalı...

GARİP BİR MEKANİZMA

Konuyu biliyorsunuz; "muhbir vatandaş" 
İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in haziresinin
bulunduğu alanda "ellerini arkasına atarak 
yürüdüğü ve Fatih'e saygısızlık ettiği"ni öne 
sürerek CİMER'e şikayet ediyor. 

CİMER de bunu İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı'na gönderiyor. Zaten bu yöntem bile başlı 
başına anti-demokratik... Cumhurbaşkanlığı'na
bağlı bir birim savcılığa bu tür bir ihbarı gönderdi-
ğinde, savcı yaratılan iklim yüzünden kendisini 
soruşturma açmak zorunda hissediyor. Zira; "ihbar
evrakı" Cumhurbaşkanlığı'ndan geliyor.

AKIL SAĞLIĞI 

Oysa ki; savcılar kendi haline bırakılsa; savcı,
İmamoğlu'na soruşturma açma izni istemek 
yerine, bu şikayeti yapan kişinin akıl sağlığının 
yerinde olup olmadığının incelenmesini ister.
Ancak savcı da biliyor ki; evrak CİMER'den 
gelince, "mecburen" dosya açmak gerekiyor. 

Sürecin ayrıntılarına çok fazla girmeyeceğim...
Çünkü adeta bir saçmalığa dönüşen İmamoğlu'na
yönelik soruşturma, AKP'nin artık siyasi aklının 
işlemediğini gösteriyor. 

Güya İmamoğlu'nu sıkıştırmayı hedefleyen bu
süreç, şikayet metninde bulunan "HDP'li belediye
başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdü" iddia-
sıyla aslında İstanbul'un başkanına kazandırıyor.
İmamoğlu, bu saçma inceleme / soruşturma süre-
cinde hem seçmenine "İşte böyle engelleniyorum"
deme fırsatı yakalıyor; hem de yok sayılan HDP
seçmeninin gönlünü yeniden kazanıyor. 

MEMNUNUM

Önceki gece KRT'de de söyledim: İmamoğlu'na
bu fırsatı verdikleri için hem başkanı şikayet eden
hem de soruşturma / inceleme sürecini yürütenlere
teşekkür ediyorum. 

Ben bu olan bitenden ziyadesiyle memnunum...

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, kurum tarafından geçtiğimiz günlerde satın alı-
nan Fatih’teki Bulgur Palas da incelemelerde bulundu.

Kurmaylarıyla birlikte tarihi yapıyı gezen İmamoğlu, ko-
nuyla ilgili değerlendirmesini de İstanbullulara kazandırıla-
cak bina önünde yaptı. “Gerçekten çok heyecanlıyım” diyen
İmamoğlu, duygularını, “Çünkü İstanbul'un hiç farkına var-
madığımız o kadar özel noktaları var ki; burası da onlardan
birisi. Fatih'in göbeğinde, Cerrahpaşa'da, neredeyse 10 met-
rekare bir alana bank koyamayacağınızı düşündüğünüz bir
ortamda, böylesi bir yapı ve böylesi bir alan. Yani 6 bin 500

metrekareye yakın bir arsası olan müthiş bir mekan. Zama-
nında farklı rivayetler var. Bir iş insanı, aynı zamanda millet-
vekilliği yapmış, o dönemin bir gıda toptancısı diyelim ve
biraz da tartışmalar yaşayan bir iş insanın, yine o dönemin
ünlü bir İtalyan mimarına yaptırdığı bir konak. Aslında Ko-
nak'ta da çok da oturmak nasip olmamış.  Bulgurlu diye bi-
linen bu köşkün, bu yapının İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne, 16 milyon   İstanbulluya, kültür, sanat, müze
ve birtakım hizmet sektörüne dönük de turistlere ve İstan-
bul'u ziyaret edenleri açılacak olması, bizim için gerçekten
çok gurur verici bir an oldu” sözleriyle dile getirdi. 

Yaklaşık bir bitim tarihi var mı?

Benim de en kötü huyum bu. Bir şey
alındı mı bir an önce bitsin isterim açık-
çası. Ama burada bir analiz gerekiyor.
Gördüğümüz kadarıyla, özellikle büyük
yapının statik olarak bir sıkıntısı yok.
Daha önceleri Osmanlı Bankası arşivi
olarak kullanılmış ve o dönemde bir
takım güçlendirme işlemleri de yapılmış.
Şu anda burada, 3 bin 600 metrekare ka-
palı alan kullanımınız var. Hem burada
hem çevredeki binalardan kaynaklı statik
açıdan inceleyeceğiz. Mekansal kulla-
nımı konusundaki optimum verimliliği
kültür, sanat, turizm adına yorumlayaca-
ğız ve ondan sonra da bu planlamalar
biter bitmez, inşaatına başlayacağız.
Ben, açıkçası yaz sonu buraya gideriz
diye düşünüyorum. Gönlüm arzu ediyor
ki, önümüzdeki yılın yaz aylarında yine
burayı siz değerli buluşturalım. 

Ne kadar teklif verdiniz?
32 milyon lira teklif verdik buraya.
Sudan ucuz. Biliyorsunuz; 32 milyona
daha önce dizi yapıyorlardı. Biz, 32 mil-
yona Fatih'ten, 6 bin 500 metrekare ar-
sası olan, 3 bin 600 metre kapalı alanı
olan bir yer aldık. Bundan sonra bütün
ilanlara bakıyoruz; haberi olsun İstan-
bul'daki herkesin. İstanbullular adına, bu
tür yerleri yine İstanbul'a kazandırma ko-
nusunda hararetimiz çok yüksek. 

Fatih Sultan Mehmet Han’ın
türbesinde ellerinizi arkadan
bağladığınız bir görüntü üzerine,
bir ön soruşturma açıldı ve sizden
de ifade istendi. Konuya ilişkin
yorumlarınızı merak ediyoruz.

Nasıl savundunuz kendinizi?

Savunmaya ihtiyaç duymadım açıkçası.
Tabii ki yazılı bir savunma verdik. Arka-
daşlarım detaylarını size paylaşırlar.
Ama orada da duygularımı belli etmek
zorunda da kaldım. Elbet hukuki birkaç
cümle de vardır arkadaşlarımın eklediği;
ama bu kadar absürt bir kavram, bu
kadar kötü bir -soruşturma başlangıcı di-
yelim- sürecin ortaya konması, çok kötü
bir ortam. Yani o kadar absürt ki, benim
izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu
sabah, bu süreci başlatanın sahibi tam
olarak. İş, bakanlıktan başsavcılığa, baş-
savcılıktan CİMER'e kadar gitti?

Siz mi şikayet ettiniz kendinizi?
Böyle iddialar var...

Absürtlük devam ediyor; yaratıcı, yara-
tıcı. Zaten gazetecilerin de tartışma bi-
çimi çok acı. Ne yapalım şimdi? Bu
soruşturma sürecini başlatan akla, bu-
raya imza atan, onay veren, imza atan
akla şunu soruyorum: O zaman şöyle bir
durum doğdu artık. Birini elleri arka-
sında gezerken gördüğünüzde, hakaret
etti diye başvurabilirsiniz ve bu karşılık
bulur. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı’yım. Bir mezarlıkta, bir anıtın
önünde eli arkada, rahmetli dedem eli
arkada yürümeyi severdi. Bu bir alışkan-
lıktır yokuş yerlerde. Anlatayım işin ergo-
nomisi açısından. Karadeniz’de rampa
bir yerde yürürken, insanlar 90 derece
duramaz. Bir eğimle yürürsünüz. Eğimle
yürüdüğünüz zaman; -Karadeniz doğa
bilgisi vereyim size- elinizi arkaya attığı-
nızda bu size hem bir güç hem de mer-
kezi bir denge yaratır. Karadenizliler bilir.
Bu şekilde siz, o rampayı, güç yokuşları
daha kolaylıkla çıkarsınız. Bu aslında bir
güvencedir. Orada sizi güvenceye alır.

Benim de o günkü geleneksel tav-
rımdan dolayı yaptığım yürü-

yüş biçimi üzerinden, böyle bir anlam çı-
karabilmek ve bu anlamın oraya taşın-
ması, bu anlam üzerinden soruşturma
başlatma becerisinin ortaya konması
müthiş yaratıcı. Benim dualarım yetmedi
bu insanlara. ‘Allah akıl versin’ duasını
yaklaşık iki buçuk senedir yapıyorum.
Hala da devam ediyorum; ama yetmedi.
İstanbul’da herkes çıksa, inadına böyle
yürümeye başlasa ne olacak? Herkes
hakkında suç duyurusunda mı bulana-
cağız? Ne kadar saçma? Kamu yönetici-
lerinin akıl tutulması, geçen söyledim bu
tarz insanlar milli bir spor, ata sporu ge-
liştirdiler. Onların tek derdi Ekrem İma-
moğlu’yla mücadele… Onların ata
sporu bu.

Aynı inceleme kapsamında,
HDP’li belediye başkanlarını
ziyaret ederek suçluyu
övdüğünüz iddiası da vardı…

Ben, planlanmış bir Güneydoğu gezi-
sinde, nikahını kıyma sözünü verdiğim
bir genç delikanlının Batman’daki düğü-
nüne gittiğim bir gezide, o dönem Tür-
kiye Cumhuriyeti kanunları ve yasalarına
göre seçilmiş bir belediye başkanını, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait bir bele-
diye başkanını, seçilmiş bir belediye
başkanını ziyaret ettim. Ayrıntıya baktığı-
nız zaman görmeniz gereken değerli bir
detay var orada. Ziyaret ettiğimde, kay-
yumla ilgili fikrimi beyan ettim. Sadece
orada değil, her yerde ettim. Hala da
söylerim. Milletin iradesine karşı durulan
her hususla ilgili açıklamamı yaptım,
yapmaya da devam ederim. Ben, de-
mokrasiye inanan bir insanım. Toplu-
mun özgürlük duygularına inanan
biriyim. Ayrıca bir detay daha var. Bunu
ıskalamayın. Ben, oraya gittiğimde bele-
diye başkanına, eşimle beraber bir Mus-
tafa Kemal Atatürk portresi hediye
ediyorum. Portreyi hediye ederken de bu
portreyi belediye başkanlık makamının
en güzel duvarına asmanızı arzu ediyo-
rum diyorum. O da “Siz seçin, en güzel
duvarı gösterin” oraya asacağım diye
cevap veriyor. Bu kadar. Diyarbakır ilçe
binasında bu kadar güzel, bu kadar milli,
bu kadar değerli bir sohbeti yapıyoruz,
çıkıyoruz. Buradan da bir arayış izinde
olmak bir acizlik aslında; ama bunları
yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. 

Çok sık ifadeniz isteniyor. Bu
tarz içerik açısından sizleri
şaşırtan ifade talepleri var mı?

İnsan hatırlamak bile istemiyor. Az önce
örnek verdiniz ya, “Cimer’e sizin tarafı-
nızdan şikayet edildi anlayışı”, bu aynı
anlayış işte. Bin yıl düşünsek böyle bir
şey aklımıza gelmez. Ya da milyon kere

evrak imzalasam, orada bulunan yetki
insanların yerinde olsam, böyle bir süreci
başlatmam. Derim, “Hadi canım.” Böyle
bir süreci başlatmam. Dolayısıyla, o
kadar komik şeylerle karşılaşıyoruz ki.
Karşılaşmaya devam edeceğiz. Bu aşa-
madan sonra görünüyor ki öyle. Ben
şunu fark ettim: Milletimiz ilk diyafram-
dan güldü. Kahkahalarla güldü, espriler
müthişti. Bu kararı verenlerle dalga geçti-
ler. İnanılmazdı; her yaştan insan, sanat-
çısından öğrencisine, ilkokul öğrencisine
kadar insanlar güldüler buna. Bu tarz
gülünç işlerle karşılaşıyoruz. Alıştık artık;
ama yapmasınlar bunu. Devletimizin,
milletimizin itibarını bu şekilde aşağıya
çekmesinler. Bir şekilde devletin yetkili bi-
rimleri onlar, imza atıyorlar. Attıkları her
imzada, binlerce yıllık devlet geleneğinin
temsilcileri olduklarını unutmasınlar.
Öyle hareket etsinler. “Bugün neyi kurta-
rıyoruz değil, biz, hangi devletin, hangi
milletin birere yöneticisiyiz” diyerek imza
atsınlar. Binlerce yıllık devlet geleneği.
Öyle ya da böyle. Öyle bir devlet geleneği
olmasaydı, 110 sene önce böyle bir bi-
nayı, böyle bir iş insanı yapamazdı.
Onlar hep böyle bir yapının, geleneğin,
büyüklüğün bir izi aslında. Bunu hisse-
derek görevlerini yapsınlar. Israrım ve
duam bu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın
portresinin İBB’ye bağışlanması
söz konusu. Bir de Ümraniye
Belediye Başkanı’nın cenazesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne
konuştunuz?

Ben, her yerde, milletimizin binlerce yıllık
geleneğine yakışır bir devlet insanı tav-
rıyla, her ortamda bulunmayı özellikle
yaşıyor ve yaşatıyorum. Orada da Sayın
Cumhurbaşkanımız ile yan yana geldiği-
mizde, “Sağlığınız nasıl, iyi misiniz, Allah
sizi korusun” dedim. O da bana dönüp,
“Senin sağlığın nasıl” dedi. Ben de “İyi-
yim” dedim. Onun ötesinde bir şeyimiz
olmadı.  O tablonun bende özel bir yeri
var. Ben, kendime “Fetih çocuğuyum”
diyorum bazen. İnsanlar bunu farklı yo-
rumlayabilir. Onun açıklamasını yapa-
yım. Trabzon’u da fetheden Fatih Sultan
Mehmet, 1461’de. Ben, Trabzon’un çok
merkez bir mahallesinde büyüdüm, Or-
tahisar’da. O mahallede fethin bütün iz-
lerini hissedersiniz. Burçlarımız vardır,
surlarımız vardır. Suriçi vardır. Orada
büyüdüm. Tabii, Fatih Sultan Mehmet’in
fethettiği bu kentin başka bir özelliği de
var. Kanuni Sultan Süleyman’ın da tam
orada doğmuş olması. Hatta bazen espri
yaparım, “Ben, Kanuni Sultan Süley-
man’dan üç yıl daha fazla kıdemli Trab-
zonluyum” derim; çünkü o 14 yaşına
kadar, ben 17 yaşıma kadar Trabzon’da
büyüdüm. Velhasıl, hepimiz için özel iki
padişah olarak andığımız Fatih Sultan
Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman.
Fatih Sultan Mehmet’in çok önemli bir
tablosunu Büyükşehrimize kazandırdık.
Kanuni tablosunu duyduğumuzda, giri-
şimlerimiz de oldu ama kısmet olmadı.
Açıkçası sonrasında yaşanan bu olayı
ben şöyle yorumluyorum. Biz, itibarlı bir
yönetimiz. İtibarlı bir süreç başlattık.
Artık, İstanbul kenti yönetimine, herkes
güveniyor. Herkes, “Evet, bu kentin bir
değerini, bu şehrin belediyesine emin bir
şekilde emanet edebiliriz” diyor. Bu benim
için çok kıymetli bir duygu. Yani bir iş in-
sanı bu tabloyu almış ve Kanuni tablo-
sunu, Fatih Sultan Mehmet tablosunun
yanına koyma duygumuzu hissetmiş. Ve
bunu bize, daha doğrusu İstanbul şehrine
emanet etmiş. Çok teşekkür ediyoruz ken
disine. Tabi şu anda pandemiden dolayı
İngiltere, Türkiye’den misafir kabul etmi-
yor. Dolayısıyla biraz zaman aldı. Ama
sanıyorum bir 10 – 15 gün içerisinde tablo
buraya gelecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine yaptığı ziyarette elleri arkasında yürüme-
siyle ilgili başlatılan ön incelemeyle ilgili, "Bu tarz gülünç işlerle karşılaşıyoruz. Alıştık artık; ama yapmasınlar bunu. Dev-
letimizin, milletimizin itibarını bu şekilde aşağıya çekmesinler. Bir şekilde devletin yetkili birimleri onlar, imza atıyorlar.
Attıkları her imzada, binlerce yıllık devlet geleneğinin temsilcileri olduklarını unutmasınlar. Öyle hareket etsinler" dedi

DEVLETIN ITIBARINI 
ASAGI CEKMESINLER

25 YIL BU ZULMÜ 
İZLEYENLERE SORUN
Kaybolan atlar konusu var…
Biz at meselesiyle ilgili, fayton meselesi ile ilgili göreve gel-
diğimizden günden beri her anı inceliyoruz. Esas kime
sorun bu soruyu biliyor musunuz? 25 sene bu zulmü izleyen
yöneticilere sorun. Biz, izlemedik. Göreve gelir gelmez sü-
rece temas ettik başladık. Bu süreçte, yani 25 yıllık yönetim
döneminde köşesine bile bakmayan, uzaktan bile izleme-
yen aklın yerine, biz, orada birebir temas ettik ve şu anda
Adalar, fayton zulmünden atların kurtuluşunu alkışlıyor.
Şimdi buradan siyaset üretmeye çalışan-
lar, aynı az önce söylediğim absürt soruş-
turma sürecini başlatan akılla aynı akıl.
“Efendim 900 tane at nerede? 800 küsur
at nerede?” başlıkları atıyorlar. İnsan
utanır. Bu manşeti atanların belki bir
kısmı, şimdi siyasidir ama geçmişte
İBB'de çalışmış olma ihtimali de vardır.
İnsan utanır, “Ya biz ne yaptık da bu
adama böyle laf atıyoruz” diye. Biz gel-
dik, fayton meselesini tereyağından kıl
çeker gibi hiçbir faytoncuyu mağdur etmeden bütün atları
satın alarak faytonların yerine o elektrikli araçları o Ada-
lar'a koyarak çözdük. Tertemiz bir Adalar var. 10 binlerce
kiloluk, tonlarca çöp topladık bu faytondan kaynaklı. Ve şu
anda fayton olan alanların, meydanların düzenlenmesini
bitirmek üzeriyiz. Yani gerçekten Adalar'ın tarihi anlamda
yeni bir başlangıcına imza attık. 

Valilik her adımı biliyor

Gelelim at meselesine. At meselesini başından itibaren her
adımını İstanbul Valiliği de biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü
süreçte sorumluluğun, yani özellikle sorumluluğun bir par-
çası Tarım İl Müdürlüğü. Süreci beraber yürüttük. Bu man-
şeti atanlar, bana sormuyorsanız, İstanbul’da valilik var, ona
sorsun. Ne oldu? Raporlar orada da var, bizde de var; kimse
gizlemiyor. Ama bir siyasi partinin il başkanlığından ya da
bir siyasi partinin bir merkezinden ya da bir milletvekilliği
makamından trollüğe kalkışmasınlar.  Hatırlayın; bu süre-
cin başında bir ruam süreci hastalığı ve Adalar’da ne yazık
ki birçok at ruam hastalığından öldü. Bu bir hastalık. Bu
bizim müdahale edebileceğimiz bir şey değil. Ruam süreci
dikkatli bir şekilde yönetildi. 200’ün üzerinde at öldü orada.
Bu atların ölümüyle beraber, kalan atlarla düzenimizi oluş-
turduk. 800’ün üzerinde atı, Türkiye’nin muhtelif kuruluş-
ları ve kurumlarına dağıttık. Dağıtmayı yaparken, Tarım
Bakanlığı’ndan destek alarak yaptık. Zaten tek başımıza
yapamazdık. Bunların yüzde 90-95’ini, başta belediyelere
olmak üzere, kurumlara verdik. Kurumlara verdiğimiz her
atın bulunduğu ilde takip edilmesi için, çiplerini taktık. Çip-
lerini taktığımız atların takip süreci o il ya ilçenin tarım mü-
dürlüklerinindir; biz değiliz. Yapmayın. 

Yaşananlar hepimizi üzdü

Ben, siyaseten şunu görüyorum: Bu paylaşımı yapan koca
koca adamların, vekiller var, kendini vekil zanneden var -
bana göre vekil de olamazlar-  top oynamakla vekilliği bir-
birine karıştıranlar var.  Herkes var. Üzülüyorum. Yani
söylüyorum, lütfen Tarım Bakanlığı’nı, valiliği arayın ya da
bizi arayın, bizden bilgi alın. Çok üzücü bir olay oldu. Cum-
hur İttifakı’na bağlı Dörtyol Belediyesi’nde yaşananlar hepi-
mizi üzmüştür. Atlarımızın kaybolma süreci. Ama sonuçta
bu da devletimizin bir kurumudur, soruşturma başlatılmıştır
diye biliyorum. Takip ediyoruz süreci, biz de yazılı detay is-
tedik. Görevimiz olmamasına rağmen emanet ettiğimiz at-
ların akıbetini takip ediyoruz. Umarım Dörtyol’da yaşanan
bu acı olay bir daha yaşanmaz. Bizi bu tarz olaylarla, insan
sevgisi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, tabiat sevgisi… Bizim

TAM KAPANMA 
YETMİYOR!

Tam kapanma kararı değerliydi. Ben bunu defalarca talep etmiş-
tim. Hatta ilk karar alındığında bile, bu son yarı kapanma, tam ka-
panma sürecinin dengeli bir biçimde olmasını beyan etmiştim. Beni
bu açıklamalarda konuşturan şey, İBB bünyesindeki bilimsel da-
nışma kurulumuz, onların önerileri. Dolayısıyla şu an alınan tam
kapanma kararı doğru, ama içerik olarak tabii çok eksiği var. Yani
tam kapanma İstanbul’u değil, tüm Türkiye’yi kapsadığı için bütün
Türkiye’deki çalışan kitle, esnaf, günübirlik işlerle hayatını kazanan
insanlara nasıl katkı sunacağı da mutlaka düşünülmeliydi. Bir
başka unsur ve çok önemli bir unsur. Tam kapanma elbette yetmi-
yor. Tam kapanmanın yanında sıkı bir aşılanmanın da yapılması
gerekiyor ki süreç başarıya ulaşsın. Şu an aşılanma ile ilgili tered-
düdü ben de yaşıyorum açıkçası. Ortamda da bunu görüyorum, ne
olacak diye. Biz, daha önce İBB’nin de halka temas noktasında ön-
celikli grupları olduğunu, örneğin; İETT şoförleri, asla hizmetinin
aksamaması gereken İtfaiye ve Zabıta gibi, mezarlık çalışanları gibi
insanlarımızın öncelikli aşılanması gerektiğini iki – üç kez valiliği-
mize bildirmiştik. Hatta bu kapanma kararı sonrasında Sağlık Ba-
kanı’mızı aradım. Kendisinden de bu konuda ısrarcı oldum. Sürecin
devam ettiğini, yine de ilgileneceğini söyledi. 

Burada eksiklikler görüyorum
İBB’nin 83 bin çalışanı halka temas eden çalışanlar. Ama çok önce-
likli alanı bir an önce bildirelim istedik. Aşı sorununu da bir şekilde
hep birlikte aşmak zorundayız. Biz, mesela turizm sezonunu kaçır-
mamalıyız. Onun için bu tam kapanmayı çok arzu etmiştim oldu.
Oldu; ama bir yanda da aynı hızla aşılama devam etmeliydi. Bu-
rada eksiklikler görüyorum. Umarım giderilir. Hem İstanbul hem
bütün Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çok ülkeler bu konuda başarı
elde etti. Ne yazık ki Türkiye'mizin bu konuda şu an sınavı iyi gitmi-
yor. Umarım çözülür. Çözüm noktasında da her kurumun sorumlu-
luk alabileceği gibi İBB olarak biz de sorumluluk alabiliriz. Nasıl
alabiliriz onu bilmiyorum ama otururuz bunu konuşuruz. Yani ba-
kanımıza bakanlığa bunu duyuruyoruz. Biz belediyeler, hep bera-
ber bu aşılama ve aşı sorununu nasıl aşabiliriz kısmında biz ne
yapabiliriz dediğim gibi detayını bilmiyorum çalıştığımız bir alan
değil çünkü sorumluluk bizde değil ama bu konuya bile el birliği ile
çalışabiliriz. Çünkü ben hep söyledim pandemi süreci seferberlik sü-
recidir. 

Tam kapanma süreciyle ilgili
görüşleriniz nelerdir?

Bu bağışı yapan
kişi kimdir?
Şu anda benim açıklamamın doğru olma-
dığı bir detay. “İstanbul’a geleceğim, sizi
ziyaret edeceğim, gerekirse bunu paylaşı-
rım” dedi. Ben de mutlu oldum. Ben de
çok teşekkür ediyorum 16 milyon İstanbul-
lunun adına. Bu veya bunun gibi girişim-
lerde her konuda İBB’nin güvenilir bir
kurum olduğunu, bizim bu anlamda kapı-
mızı çalabileceklerini de duyurmak istiyo-
rum. Bakın yardımlaşma için de aynı şey
geçerli. Biz, şu anda Ramazan ayındayız.
Ramazan ayında da yardımlaşmada
İBB’yi tercih ediyor, İstanbullunun yoksul-
luğuna katkı sunmak adına, aradaki en
doğru elin İBB olduğunu düşünüyor ve
bizim kapımızı çalıyorlar. 



A vrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası (EBRD) Başkanı Odile Re-
naud-Basso ve heyetiyle video

konferans yöntemiyle bir araya gelen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, Türkiye'nin, EBRD'nin en
geniş faaliyet gösterdiği ülkelerden biri
olduğunu ifade etti. Dönmez, EBRD'nin
yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme
temalarına Türkiye'nin büyük önem ver-
diğini vurgulayarak, "2017'de kamuo-
yuna duyurduğumuz Milli Enerji ve
Maden Politikamızın üç sac ayağını
oluşturan yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarının payının artırılması, enerji arz
güvenliğinin güçlendirilmesi ve öngörü-
lebilir piyasa koşullarının temini hedefle-
rimizle EBRD'nin operasyonları büyük
oranda örtüşmektedir." değerlendirme-
sinde bulundu. EBRD'nin Türkiye'de
2009'dan bu yana özel sektör ağırlıklı
olmak üzere 13 milyar avrodan fazla ya-
tırıma destek verdiğine dikkati çeken
Dönmez, "Bu tutarın 6 milyar avrodan
fazla kısmı sürdürülebilir enerji, enerji ve
kaynak verimliliği ile çevre alanlarına ay-
rıldı." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji desteği

Dönmez, EBRD'nin toplam 4 bin 300
megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi-
nin hayata geçmesine katkı sağladığına
işaret ederek, hidrojen, karbon yakalama
ve temiz yanma, enerji depolama ve diji-
tal altyapıların geliştirilmesinde de
EBRD'nin finansman desteğinin rolünü
önemli gördüklerini söyledi. Bakan Dön-
mez, EBRD ile iş birliği içinde hazırla-
nan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı ile 55 eylemin planlandığını ve yü-
rütüldüğünü belirterek, "Gerek bu alan-
larda gerekse AB Yeşil Mutabakatı ile
uyum içerisinde geliştireceğimiz yeni AB
katkılı mali iş birliği programlarıyla ülke-
miz enerji sektöründeki EBRD finans-
manının artarak devam etmesini arzu
ediyoruz. Bunun için AB Mali Yardım-
ları IPA'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan
III. Döneminde, Avrupa Sürdürülebilir
Kalkınma Fonu çerçevesinde, Bakanlığı-
mız tarafından EBRD ile iş birliği içinde

AB hibesi katkılı kredi programları geliş-
tirilmesini planlıyoruz." ifadelerini kul-
landı.Türkiye'nin son 10 yılda yıllık
ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç
kapasitesinde yüzde 11 artış görüldü-
ğünü aktaran Dönmez, 2021'in ilk üç
ayında devreye giren kapasitenin yakla-
şık yüzde 98'inin yenilenebilir kaynaklı
olduğunu söyledi.

Salgında arz sıkıntısı yaşanmadı

Dönmez, AB Yeşil Mutabakatı çerçeve-
sinde önemli çalışmalar yürüttüklerini
belirterek, şunları kaydetti: "Yeni kurdu-
ğumuz Türkiye Enerji, Nükleer ve
Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)
ile gerek hidrojen gerekse bor kaynakları-

nın bir enerji kaynağı taşıyıcısı ve enerji
verimliliği aracı olarak değerlendirilme-
sine ilişkin Ar-Ge çalışmaları yürütüyo-
ruz. Bilhassa, batarya depolamasında
kullanmak üzere kullanılan lityumun
bordan üretilmesine yönelik Ar-Ge çalış-
malarımızı tamamladık, üretim aşama-
sına geçiyoruz. Bu minvalde, EBRD ile
TENMAK arasında hidrojen kullanı-
mına yönelik bir tekno-ekonomik ve dü-
zenleyici yapılabilirlik çalışması
gerçekleştirilecektir. Burada yapılacak ça-
lışma, gerek kurumlarımız gerekse özel
sektörün katılımıyla bir hidrojen yol hari-
tası oluşturulması yönündeki çalışmaları-
mıza katkı sağlayacaktır." Türkiye'nin
geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metre-

küplük doğal gaz keşfettiğini hatırlatan
Dönmez, bölgedeki çalışmaların hızla
devam ettiğini ve 2023'te bu gazı şebe-
keye bağlamayı hedeflediklerini
söyledi.Dönmez, doğal gaz depolamada
da kapasitenin 2023'te 11 milyar metre-
küpe çıkmasını planladıklarını belirterek,
üçüncü yüzer LNG depolama ve gazlaş-
tırma ünitesi (FSRU) için Saros bölge-
sinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Daha rekabetçi doğal gaz piyasası için
bu yıl yasal düzenlemelerin planladığını
ifade eden Dönmez, "Özel sektörün payı-
nın daha da artacağı bir yapı öngörül-
mekte olup, tüketicilerimize daha
rekabetçi şartlarda doğal gaz sağlanması
başlıca hedefimizdir." diye konuştu.
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Semt pazarları açılsın

AVRUPA BANKASI
ILE YAN YANAYIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerinden derlenen
bilgiye göre, Nisan 2020'de 28

milyon 954 bin dolar olan gemi ve yat
sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde
yüzde 279,6 artarak 109 milyon 912 bin
dolara yükseldi. Gemi ve yat sektörü ihra-
catının Türkiye'nin toplam ihracatı içeri-
sindeki payı yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.
Geçen ay Türkiye'nin 18 kentinden ürü-
nün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe
toplam ihracatın 61 milyon 85 bin dola-
rını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sek-
törün toplam ihracatının yüzde 55,6'sına
denk geldi. İstanbul'un ardından en fazla
gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer
kentler, 40 milyon 137 bin dolarla Yalova
ve 4 milyon 556 bin dolarla İzmir oldu.
Gemi ve yat sektörü geçen ay 74 ülkeye

ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat
gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıt-
lara geçti. Norveç'e nisanda 45 milyon
612 bin dolarlık ihracat yapıldı. Norveç'i,
15 milyon 349 bin dolarla Romanya, 8
milyon 489 bin dolarla Estonya, 7 milyon
508 bin dolarla Marşal Adaları ve 7 mil-
yon 204 bin dolarla İzlanda takip etti. Ül-
kelere göre sektörün dış satım
hacmindeki değişime bakıldığında, mik-
tar bazında en fazla ihracat artışı 38 mil-
yon 242 bin dolarla Norveç'te kaydedildi.
Sektörün alt kalemlerine bakıldığında,
nisan ayında sektörün ihracatına en
büyük katkıyı 50 milyon 83 bin 94 dolarla
gemi ihracatı yaparken, bunu 43 milyon
645 bin 221 dolarla römorkör ihracatı
takip etti. Nisanda 9 milyon 774 bin 688
dolarlık yat, tekne ve bot ihracatı, 5 mil-

yon 371 bin 348 dolarlık gemi yan sanayi
ve 1 milyon 37 bin 159 dolarlık da bu sı-
nıflandırmalara dahil olmayan diğer
deniz araçları ihracatı yapıldı.

Öncelikli pazarı Avrupa ülkeleri

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Cem Seven, yaptığı açıkla-
mada, Gemi Yat ve Hizmetleri
İhracatçıları Birliği olarak geçen ay ol-
duğu gibi nisan ayında da Türkiye’nin ih-
racatını en yüksek oranlı artıran sektörleri
arasında yer almaktan memnuniyet duy-
duklarını ifade etti. Seven, yüksek tekno-
loji ihtiva eden ve inovatif unsurlar
barındıran ihracat yapmalarının başarıla-
rında payının çok büyük olduğunu dile
getirerek, "Gemi yat ve hizmetleri sektö-
rünün öncelikli pazarı Avrupa ülkeleri.

Norveç’e yönelik balıkçı gemisi ihracatına
devam edildi. Nisan ayında gerçekleşen
110 milyon dolarlık ihracatımızı; Nor-
veç’e ihraç ettiğimiz 45 milyon dolar tuta-
rındaki balıkçı gemileri, Estonya,
Romanya, İzlanda, Kanada ve Şili gibi
farklı birçok farklı ülkeye yapmış olduğu-
muz toplam 43 milyon dolarlık römorkör
ihracatı ve Marshall Adaları, Amerika
Birleşik Devletleri ve Çin’e yapılan yakla-
şık 10 milyon dolarlık yat ihracatı oluştu-
ruyor. İhracatımızın geri kalan kısım yan
sanayi ekipmanları ve küçük tutarlardaki
deniz taşıtlarının ihracatından oluşuyor."
değerlendirmesinde bulundu.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Gök-
tepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döne-
minde haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler

alınarak açılmasını önerirken, aksi takdirde vatandaşla-
rın marketlerden yüksek fiyatlara meyve sebze almak
zorunda kalacağını söyledi. Kısıtlama sürecinde semt
pazarları da kapatılınca sebze ve meyve üretim merkezi
Antalya'daki üreticilerin ürünleri elde kaldı. Toptancı
halleri de kapalı olduğu için büyük market ve manavlar
dışında ürün satışı yapamayan üreticiler ellerinde kalan
ürün için çözüm beklemeye başladı. Bazı üreticiler ise
ellerinde kalan ürünleri satamayınca döktü.

Düşen fiyatlara rağmen alıcı yok

Serik ilçesinde hal esnafı Hasan Ali Topçu, "37 yıldır bu
mesleği yapıyorum. Pazar yerlerinin kapalı olması ne-
deniyle ürünlerin fiyatı çok düştü. Bu haldeyken bile
alan satan yok. Gelen malların çoğunu üreticiye geri
gönderdik. Şu anda bibere 1 lira bedel biçildi ama 1 lira
toplama parasını bile kurtarmaz. Domates 50 kuruş, 1
lira, 3-4 gün önce 3,5-4 liraya satıyorduk. Pazar yerleri-
nin açılmaması nedeniyle Antalya bölgesindeki çiftçile-
rin durumu çok kötü. Devlet büyüklerinden yardım
istiyoruz" dedi. Sebze ve meyve komisyoncusu Mesut
Koç, "Esnaf olarak pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz.
Hijyen ve mesafe kurallarına uyularak pazar yerlerinin
açılması ürünlerimizi daha kolay satacağımızı düşünü-
yoruz" diye konuştu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir
Göktepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döneminde
haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler alınarak açılmasını
önerirken, aksi takdirde vatandaşların marketlerden
yüksek fiyatlara meyve sebze almak zorunda kalacağını
söyledi. Göktepe, "Tüketiciler açısından baktığımızda
da şöyle bir durum var; bugün pazar yerlerinde 2,5
TL'ye tüketebilecekleri domatesi, salatalığı, patlıcanı
zincir marketlerde hem de Covid-19 tedbirlerinin daha
da riskli olduğu durumda 6-8 TL arasında tüketiyorlar.
Bugün biz bu domates salatalığın hasadını yapmazsak
yarın bu ağacımız da dalında çürüyecek. Üretici kesmek
durumunda kalacak" diye konuştu. DHA

Türkiye’nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 109 artışla 18 milyar 776 milyon
dolar olarak gerçekleşirken, 74 ülkeye 109 milyon 912 bin dolar değerinde ihracat yapan gemi ve
yat, otomotiv endüstrisi ve halı sektörleri ile birlikte dış satımını en çok artıran sektörlerden oldu

Bakan Dönmez, "EBRD (Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası) ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor. Onlarla yan
yanayız. EBRD, 4300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı." dedi
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Dönmez, yeşil dönüşüm çerçevesinde AB
Yeşil Mutabakatında da daha düşük karbon
içeriği ile doğal gazın Avrupa’da da bir geçiş
kaynağı olarak muhafaza edilmesinin planla-
dığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle hidrojen harmanlama gibi teknolo-
jilerle doğal gazın daha verimli ve çevreci kul-
lanımı da gündemde. Dolayısıyla, ülkemiz
yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde rekabetçi
ortamın sürdürülmesi ve enerji arzında istik-
rarın sağlanması ile hane halkı ve işletmelerin
uygun fiyatlarla enerjiye ulaşmasını teminen
doğal gaz altyapısına ilişkin AB desteğinin ve
finansal yardımların sürdürülmesi gerektiğine
inanmaktadır. Ülkemizin enerji ticaret mer-
kezi olma hedefi yolunda enerji arz güvenliği-
nin temini, nihai tüketicilerin uygun fiyatlı
enerjiye ulaşmasının sağlanması ve iklim de-
ğişikliği ile mücadelenin sürdürülmesi adına
doğal gaz sektörüne ilişkin yatırımlara EBRD
ve AB'nin destek ve finansal yardımlarını sür-
dürmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."

Antalya'daki sebze ve meyve sektörü temsilci-
leri ve üreticiler, tam kapanma sürecinde semt
pazarları kapanınca ürün satamadıklarını 
belirterek, pandemi önlemleri alınarak
pazarların açılması talebinde bulundu

İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı Şekib

Avdagiç, "Irak'ta ülkenin
yeniden imarı için yaklaşık

100 milyar dolarlık projeler
gerçekleştirilecek. Türk

müteahhit sektörünün bu
projelerden ciddi bir payı,

Iraklı paydaşlarıyla birlikte
alacağına inanıyorum."

ifadelerini kullandı

iTO'dan yapılan açık-
lamaya göre "Irak ile
İnşaat Sektöründe İş-

birliği Fırsatları Webinarı", İTO
Başkanı Avdagiç ve Bağdat Ti-
caret Odası Başkanı Firas Resul
Cafer'in katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Çevrim içi gerçekleşen et-
kinlikte konuşan Avdagiç,
Irak'ın devam eden 2018-2022
Ulusal Kalkınma Planı'ndaki
projelerin, müteahhitlik hizmet-
leri sunan Türk firmaları için
önemli bir potansiyel barındır-
dığını bildirdi. Avdagiç, "Türk
firmalarımız, su temini ve atık
su arıtma tesisi, elektrik santrali,

hastane, okul ve konut inşaatı,
kara yolu, hava yolu, köprü ve
liman inşaatı gibi birçok sek-
törü kapsayan bu projelerde yer
almak için hazırdır." açıklama-
sında bulundu. Türk firmaları-
nın, Iraklı şirketler ile
kuracakları ortaklıklarla ülkenin
yeniden imarında aktif rol ala-
bileceğinin altını çizen Avdagiç,
şu değerlendirmelerde bulundu:
"Irak'ta ülkenin yeniden imarı
için yaklaşık 100 milyar dolarlık
projeler gerçekleştirilecek. Türk
müteahhit sektörünün bu pro-
jelerden ciddi bir payı, Iraklı
paydaşlarıyla birlikte alacağına

inanıyorum. Iraklı firmaların
güven duydukları ve iş yapma
kültürünü bildikleri Türk firma-
lar ile ortaklık kurmayı tercih et-
tiklerini biliyoruz. Çünkü Türk
firmaları, Irak'ı ülkeleri gibi gör-
müşler, salgın döneminde geri
dönmek yerine orada çalışmayı
sürdürmüşlerdir."

Stratejik önem taşıyor

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin
Irak'ın ithalatında Birleşik Arap
Emirlikleri ve Çin'den sonra
yüzde 18,1'lik payla üçüncü sı-
rada yer aldığını anımsatarak,
geçen yıl ikili ticaret hacminin

2019'a göre yüzde 35 artışla
17,3 milyar dolara yükseldiğini
bildirdi. Avdagiç, "Bu da göste-
riyor ki iki ülke tüccarının iş bir-
liğini ve yakınlaşmasını,
Kovid-19 salgını bile durdura-
mamıştır. Ancak bizim hedefi-
miz, iki ülke arasındaki ticaret
hacminin kısa vadede 20 milyar
dolar seviyesini geride bırakma-
sıdır." ifadelerini kullandı. 

100 milyarlık proje müjdesi

Kimya sektörü büyüyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verile-
rinden derlediği verilere göre, Türkiye
nisan ayında 2020'nin aynı ayına göre

yüzde 109'lu artışla toplam 18 milyar 766 milyon
dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 4 ayında
ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde
33,1 artarak 68 milyar 752 milyon dolar seviyesine
yükseldi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de
nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yakla-
şık yüzde 70'lik artış göstererek 2 milyar 162 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk 4 aylık ra-
kamlar dikkate alındığında geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 25,8'lik artış göstererek 7 milyar
466 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Türkiye
nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektö-
ründen ülkeler bazında en çok ihracat 130,4 milyon
dolarla Hollanda'ya yapıldı. Söz konusu dönemde
sektörün Hollanda'ya olan ihracatı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 121,4 arttı. Ülke grupları ba-
zında bakıldığında ise kimya sektörü nisan ayında
en çok ihracatı 881,6 milyon dolarla Avrupa Birliği
ülkelerine yaptı. 



B ilim Kurulu dün saat 16:30'da video
konferans yöntemiyle toplandı. Co-
rona virüsü vaka sayıları ve aşı ça-

lışmalarının ağırlıklı olarak ele alındığı
toplantı sonrası kameralar karşısına geçen
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kuru-
lumuz Ramazan bayramı öncesinde son
toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kı-
sıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik.
Kısıtlamalar özlediğimiz günlerin hasretini
daha çok hissettirse de terazinin diğer ucun-
daki hastalığın yayılımı ve kayıplarımızı be-
lirgin şekilde azaltmaktadır. Bu dengeyi
ancak birlikte hareket ederek kurabiliriz"
dedi. 

Vaka sayısında düşüş

"Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz
günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatla-
rını korumak için yapılmış yatırımlar" diyen
Koca, "Kapanma-açılma arasındaki kısır
daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır

ve sebat göstererek salgının tekrarlayan sal-
dırganlığını kıracağız. Uygulanan tedbir ve
kısıtlamalar ile birlikte hastalığın genel seyri
de dikkate alındığında son 15 günde vaka
sayısında önemli derecede düşüş yaşadık.
10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan
hastaneye yatışlarda da hissedilmeye baş-
landı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sa-
yılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini
öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz
bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini
işaret ediyor" ifadelerini kullandı. 

Kimse mutabık değil

Mutasyonlarla ilgili çok sayıda kayıt ve ince-
lemeyi eş zamanlı olarak takip etiklerini be-
lirten Koca, "Ortada bir gerçek var o da
hastalığın varyantlarının etkisi konusunda
kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri
göstererek dolaşımda kalmaya devam edi-
yor. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum
gündemini daha fazla meşgul etmesini ge-

rektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konu-
sunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa
sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.
Hastalığın seyrini değiştirecek olan aşılar ile
ilgili de sizleri bilgilendirmek isterim. Her
gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya
gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler
oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye
100 milyon doz sinovac ile, 90 milyon doz
Biontech ile ve 50 milyon doz da Sputnik ile
anlaşma imzalamış durumdadır. Yaklaşık
nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için
anlaşmalar imzalanmıştır" dedi. 

Hakikat güneş gibidir

Aşı eleştirilerine de cevap veren Bakan
Koca, "Usulsüz belge elde etme hastalığına
yakalanmış ve eleştiriyle gerçekleri çarpıt-
mayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri
çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı 100
milyon değil diyor. Daha önce Çin ile yapı-
lan anlaşmaları defalarca ve tüm detayları

ile ifade ettim. Anlaşılan Çin ile yapılan an-
laşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak
bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin
ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşı-
lık gelen toplamda 100 milyon doza karşılık
gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün
Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar,
dün Çin ile aramızdaki hassas konuları ka-
şıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı.
Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar
verdikleri kesin. Karşı çıkacağım, eleştirece-
ğim diye gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda
vermez. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini
o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Ha-
kikat ise güneş gibidir. Ne kadar saklanmak
istense de pırıl pırıl aydınlatır. Bugün müca-
dele bütünlüğü açısından susuyor olmamız
edebimizdendir. Bu saldırganlığa sessiz ka-
lacağımız anlamına gelmez. Akif'in dediği
gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal ko-
yunum? kesilir belki, fakat çekmeye gelmez
boynum" tepkisini gösterdi. 
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Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,aşı
eleştirilerine çok sert cevap verdi. "Bugün
Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar,
dün Çin ile aramızdaki hassas konuları
kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya
çalışıyorlardı" diyen Koca, "Başarılı
olduklarını söyleyemem ama hasar 
verdikleri kesin. Eleştireceğim diye 
gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez.
Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o 
kuyunun dibine er ya da geç gönderir"
ifadelerini kullandı

YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ YALAN DIPSIZ 
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26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "Türkiye
Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin
üçüncü kitabının tanıtımına ilişkin 4 Ocak tarihinde yaptığı
söyleşide kullandığı sözler nedeniyle AK Partili il başkanları
ile hükümet temsilcileri, Başbuğ’un sözlerinde “darbe iması”
olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuşlardı.
Soruşturmasını tamamlayan savcılık, Başbuğ hakkında
"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 3
yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

İlker Başbuğ’un şüpheli
sıfatıyla yer aldığı iddiana-
mede, aralarında parti yö-

neticilerinin de bulunduğu toplamda
166 AK Partili müşteki sıfatıyla yer
aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca hazırlanan iddianamede, İlker
Başbuğ’un ‘Cumhuriyet Gazetesi’nde
yaptığı söyleşide, “Eğer Menderes, 25
Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken
seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs
askeri darbesi büyük bir olasılıkla ön-
lenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı
alınmış bir hükümete karşı bir askeri
darbenin gerçekleştirilmesi açıkça
milletin siyasi idaresine de vurulacak
bir darbe olurdu” ifadelerini kullandı-
ğının anlaşıldığı belirtildi.

‘Darbe' iması denildi

İlker Başbuğ’un söyleşide kullandığı
ifadelerinde ‘Darbe' imasında bulun-
duğunun değerlendirildiği iddiana-
mede Başbuğ’un, “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etme veya aşağı-
lama” suçunu işlediği iddia edildi. İd-
dianamede İlker Başbuğ’un savcılıkça
alınan savunmasında suçlamaları
kabul etmediğine de yer verildi. Baş-
buğ’un savcılıktaki savunmasında,
“Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odak-

larının Mücadelesi kitap serisinin
üçüncüsü olan 1961-1980 dönemini
o günün şartlarında ve o günlerde ge-
lişen olaylar çerçevesinde değerlendir-
diğini, suça konu ifadelerin daha önce
yine bazı yazarlar tarafından da dile
getirildiğini, bugünkü olaylarla her-
hangi bir şekilde ilişki kurulmasının
doğru olmadığını” ifadelerini kullan-
dığı anlatıldı. İddianamede, Başbuğ

hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla
kadar hapis istendi.

Sosyal medyadan açıklama

İlker Başbuğ, 10 Şubat’ta Çağla-
yan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na
gelerek ifade vermişti. Başbuğ ifadesi-
nin ardından da sosyal medya hesa-
bından şu açıklamayı yapmıştı; "Son
kitabım Türkiye Cumhuriyetinde Güç
Odaklarının Mücadelesi, kitap serisi-
nin üçüncüsüdür. Bu kitap 1961-1980
dönemini o günün şartlarında ve o
günlerde gelişen olaylar çerçevesinde
değerlendirmektedir.
4 Ocak 2021 günü bir gazetede bu
kitabın tanıtımıyla ilgili bir söyleşim
yayınlandı. Bu söyleşiden hareket edi-
lerek hakkımda suç duyurularında
bulunuldu. Hukukun üstünlüğünün
geçerli olduğu, var olduğu bir or-
tamda bu söyleşiden bir suç unsuru
çıkartılabilmesi söz konusu bile ola-
maz. Bu nedenlerle bu suç duyurula-
rına itibar etmiyorum. Bu inançla da
bu suç duyurularına karşı hiçbir şe-
kilde savunma yapmayacağım. Bu
davranış anayasaya hukukun üstün-
lüğüne ve kendime olan saygımın
doğal sonucudur."

Başbuğ’a 3 yıla kadar hapis istemi

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ

CHP’li Altay 
reçeteyi buldu
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 
MHP'nin anayasa çalışmasına ilişkin,
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem her
şeyin ilacıdır. Anayasayı askıya alanlarla
anayasa konuşmak abesle iştigaldir" dedi

CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, TBMM'de basın toplantısı
düzenledi. Gündeme ilişkin de-

ğerlendirmelerde bulunan Altay, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, açıkladığı
anayasa metnine ilişkin, "Her partinin, bu
sistemden rahatsız oldukları için yeni ana-
yasa hazırlıkları var. Ben Cumhur İttifakı'nın
bu sistemden aslında rahatsız olduğunu öğ-
renmiş oldum, bundan da memnunum. Eski
sistemi getirecek halimiz yok. Güçlendirilmiş
parlamenter sistem diyoruz. Millet İttifakı'na
mensup bütün partilerin çalışmaları, günü
geldiğinde ete kemiğe büründürülecektir.
Benim anladığım Bahçeli de bu sistemin
ucube olduğunu doğrulamıştır. Rötuşlarla
düzelebilecek değildir. Güçlendirilmiş parla-
menter sistem her şeyin ilacıdır. Anayasayı
askıya alanlarla anayasa konuşmak abeste
iştigaldir" ifadelerini kullandı.

Elini yargıdan çek

Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatı-
lan ön soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:
"Ne yapılmış başka, Ekrem Bey ne yapmış?
Batmanlı kardeşimizin İstanbul seçimleri ne-
deniyle düğününü ertelediği için Ekrem Bey
düğüne gider. Ziyarette Sayın İmamoğlu,
Kayapınar Belediye Başkanımıza Atatürk
tablosu hediye eder. Kayapınar Belediye
Başkanına Atatürk tablosu hediye edilir mi?
'Bu suç.' Anlamlı ve güzel ziyaret. Toplumsal
barışımıza katkı yapacak bir ziyaret. 'Hayır
bu da suç.' Soruşturma açıyor. Açarsan aç,
açmazsan namertsin. Bu ülkeyi kuranlara,
aziz şehitlerimize borcumuz var. Tıpkı Os-
manlı kurucusu Osman Bey'in söylediği gibi,
'Yaşasın hürriyet, yaşasın adalet' diye yolu-
muza devam edeceğiz. Yolun sonu göründü,
AK Parti'nin ve özellikle Erdoğan'ın peş peşe
yaptığı bu çılgınlıkların sebebi gidişini gör-
mesidir. Erdoğan, elini yargının 
gırtlağından çek."

Sandıkta hesap verir

Altay, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında so-
ruşturma başlatılması için "Türkiye'de artık
Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız edecek her
şey suçtur. Muhalefet, iktidarın bir konuda
kusur işlediğini düşünüyorsa, 'hesabını vere-
ceksiniz' demek suç oluyorsa, benim dediğim
doğrulanıyor, faşizm. Bu tür açıklamalara
soruşturma herhalde Hitler döneminde ya-
pılmamıştır. Siyasetçinin hesap vereceği üç
yer vardır. Sandıkta hesap verir, hakkında
iddia varsa mahkemede ve siyasetçi mah-
şerde hesap verir" dedi. DHA

Engin
Altay

YALAN DIPSIZ 
BIR KUYUDUR

Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, "Türkiye 

100 milyon doz sinovac ile,
90 milyon doz Biontech ile

ve 50 milyon doz da Sputnik
ile anlaşma imzalamış 
durumdadır. Yaklaşık 
nüfusumuzun 3 katı 
kadarlık doz aşı için 

anlaşmalar 
imzalanmıştır" 

dedi.



K ızılay, Ramazan Bayra-
mı'nda 410 bin çocuğa da-
ğıtılmak üzere yardım

kolileri hazırladı.  Tekstil merkezi
Güngören şubesinde hazırlanan
yardım kolileri tanıtıldı. Tanıtıma
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık ta katıldı. 'Ramazan Bereke-
tini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal
Olsun Türkiye!' sloganıyla Rama-
zan kampanyası yürüten Kızılay'ın
ay boyunca 225 milyon lira tuta-
rında yardım malzemesinin 8 mil-
yon ihtiyaç sahibine 60 bin Kızılay
gönüllüsüyle ulaştırması 
hedefleniyor.

Fazla bir teveccüh oldu

Çalışmalarda gelinen son durum
hakkında bilgi veren Kızılay Genel
Başkanı Kerem Kınık, "Ramazan
seferberliğimiz devam ediyor. Artık
son haftasına girdik Ramazanımı-
zın. Bir taraftan aş evlerimizde ka-
zanlarımız kaynıyor ve kaynadı.
Diğer taraftan ihtiyaç sahibi ailele-

rimize, yurt içinde ve yurt dışında
Ramazan kolilerimizi ulaştırdık.
Diğer taraftan zekatlarımıza fidye-
lerimizi, fitrelerimize ihtiyaç sahip-
lerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya
devam ediyoruz. 8 milyon ihtiyaç
sahibine ulaşma hedefiyle yola çık-
mıştık. Ramazan'ın sonuna yak-
laşmamış olmamıza rağmen şu an
yüzde 106, yani hedeflediğimiz ba-
ğıştan daha fazla bir teveccüh
oldu. 88 milyon gibi bir hedef koy-
muştuk. Bugün itibariyle 95 mil-
yon lira gibi bir bağış geldi.
Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine
daha fazla bu anlamda yardım
ulaştırabileceğiz" dedi. 

Adreslere ulaşıyor

"Öz kaynaklarımızla beraber de
225 milyon liralık bir bağış ve yar-
dım destek paketimiz şu anda aktif
bir şekilde şubelerimiz tarafından
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor"
diyen Kerem Kınık, "Şu an Gün-
gören şubemizin depolarındayız.

Güngören şubemiz bizim özellikle
tekstil anlamındaki bağışlarımızda
bir adres ama ülkemizin pek çok
farklı şubesi de genel merkezi-
mizde bu tekstilin ve giysi temin
noktasında gerçekten bağışçıları-
mızla çok iyi çalışıyor" ifadelerini
kullandı. 

Bizim için mutluluk verici

Başkan Kınık, sözlerine şöyle
devam etti; "Bu Ramazan'da 1.3
milyon tekstil eşyası, ihtiyaç sahip-
lerini bayramlık olarak ulaştırılıyor.
Çocukların bayram sabahına yeni
kıyafetleriyle uyanacakları bilmek
bizim için mutluluk verici. Rama-
zan'da zekat ve fitreler çok çok
önemli. Kızılay aracılığıyla ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabiliyorlar.
1877'ye 28 TL karşılığı gönderile-
cek bir SMS yeterli. Oruç tutama-
mış, tutamadığı gün sayısı kadar
SMS gönderenlerin fidyeleri de ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye
konuştu. DHA
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :  İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mah. 3459 ada 22 parsel sayılı 184,18m2 
yüzölçümlü arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmazda 23/198 arsa paylı İkinci Kat, 6 Bağımsız Bölüm 
nolu daire.09/10/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre (İdari adresi) Fevzi Çakmak Mah., 771/1 sok., 
No: 6, Karabulut Apt., 2.kat, İç kapı No: 6 Gaziosmanpaşa/ İstanbul adresinde bulunan taşınmazdır. 
Taşınmazın bünyesinde bulunduğu, Arsa nitelikli bina 26 yıllıktır. Taşınmazın bünyesinde bulunduğu 
bina;  2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat olmak üzere toplam 6 katlıdır. Bina girişi güneydoğu 
cepheden zemin kattan projelendirilmiştir. Giriş holü zemini mozaik, merdiven basamakları ve kat 
sahanlıkları mozaik kaplanmış, merdiven kovası duvarı alçı astar üzeri plastik boyalı, bina giriş kapısı
camlı demir malzemeden imal edilmiş, korkuluklar demir malzemeden imal edilmiş, dış cephesi dış 
cephe boya ile kaplanmıştır. Mimari projeye göre 2 bodrum katta Sığınak, 1.bodrum katta 1 adet daire ve
kömürlükler, zemin katta 2 adet daire ve Bina girişi, diğer katlarda her katta 2'şer adet daire olup, 
Taşınmaz projesine göre toplam 9 adet bağımsız bölümdür. Yapıda asansör bulunmamakta olup 
ısınma sistemi doğalgaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatıdır. Bölgede 3-4 katlı konut nitelikli yapılaşma 
yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Değerleme konusu taşınmaz, 
2.katta bulunan 6 nolu bağımsız bölümdür. 

Taşınmaz Tapuda ve yerinde yapılan incelemede 09.05.1994 tarihli onaylı mimari projesine göre
daire 2+1 şeklinde, 1 adet salon, 2 adet oda, mutfak, antre, banyo, wc, hol ve 1 balkon bulunmaktadır.
(Taşınmazın Salon 16,80m², Mutfak 6,50m2, iki oda (10,40m2, 7,40m2), banyo 4,40m2, wc 1,70m2,
antre 7,10m², balkon 2,80m2 olmak üzere toplam net 57,10m², brüt 65,66m2 alanlıdır. Taşınmaz mimari
projesine uygun şekilde yapılmış olup değer takdirinde bulunmuştur.
Arsa Payı : 23/198
İmar Durumu :  Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nın 04/09/2020 tarih, 7958 sayılı 

yazı cevabında taşınmaz 07.08.2006 t.t. 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 
Revizyon Uygulama İmar Planında (UİP-6963) bitişik nizam 4 katlı 
konut alanında kalmaktadır.   

Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 04/03/2011 tarih, 3537 yev. Sayılı kömürlük E:6 KÖM eklenti şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 05/07/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 02/08/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, 

Yeni Mah. 542. Sok. No; 1 Küçükköy, Gaziosmanpaşa/İstanbul 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden, artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen 
değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla 
en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve 
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/2353 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.04/05/2021
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S evgili Okuyucularımız, geçen hafta
Prof. Dr. Mehmet Ali Körpınar'ın böl-
gemizi ve su havzalarımızı inceleyen

düşüncelerine ilaveler yaparak Kanal İstanbul
ile olası çevre felaketlerinden bahsetmiştik.
Bu hafta aynı bölge için ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsünden emekli, Hacet-
tepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. A. Cemal Saydam'ın incele-
melerini nakledeceğim size. Uzmanlığı Türk
denizleri özellikle Marmara, Boğazlar ve
Haliç olan hocamız şöyle diyor.Karadeniz'i bir

tatlı su havuzu olarak düşünün. Nedeni de ha-
vuza giren tüm sular tatlı su. Peki o zaman
Karadeniz neden tatlı su havuzu değil? Çünkü
Çanakkale ve İstanbul Boğazı altından gelen
ve belirli eşikleri belirli rüzgar koşulları aşan
tuzlu su ve yoğun Akdeniz suları Karadeniz'i
tuzlu yapar. Karadeniz'in geçmişi çok tazedir. 

En son hali 3.500 senelik ve bildik tarihi
12.000 seneliktir. Akdeniz'den 30 cm yüksek-
tir. İşte bu nedenlerle havuzun fazla suyu bo-
ğazlardan akar durur. Yani Karadeniz
havuzunu boşaltan bir musluk vardı doğanın

dengesini koruyan, gelen su kadar gönderen
bu musluğa şimdi bir ikinci musluk planlanı-
yor. Hem de 25 m derinlikte, bu musluk Ka-
radeniz'in suyunu Marmara'ya akıtabilecek
alttan girmesi gereken su bu kanala gireme-
yecek. Yani Tuna, Dinyeper, Dinyester, Türk
nehirleri debilerini arttırmayacak. 

Böyle bir sisteme sahip bir deniz yerkürede
yok. Ben talebelerime Marmara'yı anlatırken
sağlıklı Akdeniz ve sağlıksız Kardeniz'in as-

tımlı doğan çocuğu derim. Onu kurtaran Ka-
radeniz'den gelen ve jet akım halinde Boğaz-
dan Marmara'ya çıkan ve 25 metrelik üst
tabakayı 3 ayda bir değiştiren Karadeniz
suyu. Marmara'ya oksijen pompalayan ise
Çanakkale'den gelen alt su. Konunun bir
başka tarafı bence bu proje hiçbir zaman ya-
pılamaz çünkü sınır aşan sular gibi sınır aşan
deniz bu, debisi ile rejimi ile oynanamaz. 

Havuza ikinci musluk takarken havuzun
daha hızlı boşalacağını da hesaplamalısınız
öyle iki mimara ısmarlamakla olmaz bu işler.
Aslında bunları anlamak için ne bilim adamı
olmak gerek ne de alim, basit havuz problemi
bu hani ilk okullarda çocukların çözdüğü
cinsten. Evet sevgili okuyucularımız, konuyu
bu yönden hiç düşünmemiştim. Biliyorum bu

proje durmaz. Kıyısından 50 metre açığında
kimlerin yalılar yapacağı bile belirlenmiştir.
Biz üçüncü köprüye hayır derken bağlantı
yollarının geçeceği yerlere benzin istasyonla-
rının bile yapılması, 3. Hava Alanı yapılacak
yerin adı sanı yokken oradaki arazilerin yok
pahasına alınması gibi. 

Bize bilgilenmek ve halkımızı bilgilendir-
mek düşer. 26 Mayısta AKM de ÇYDD Bü-
yükçekmece Şubesi Çevre Fotoğrafları
yarışması ödül töreni sonrası gösterdiğimiz
derelere yapılacak HES'ler için "Anadolunun
İsyanı" ve Amazon halkı ile Hasankeyf'i sular
altında bırakacak Ilısu barajına insanlarının
isyanını yansıtan "DAMOCRACY" filmleri
gösterimlerinde olduğu gibi. Sağlıklı kalma-
nız dileklerimle.

Kanal istanbul ve olası 
çevre felaketleri (2)

Kızılay, bayramda 410 bin
çocuğa dağıtılmak üzere yardım

kolileri hazırladı. Yardım 
kolilerinin tanıtımını yapan

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık, "88 milyon gibi bir hedef

koymuştuk. Bugün itibariyle 
95 milyon lira gibi bir bağış geldi.

Dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine
daha fazla bu anlamda yardım

ulaştırabileceğiz" dedi
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Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

UMUT KOMiTESi!

lösEmi tedavisi devam
ettiği sırada LÖSEV aile-
sinin bir parçası olan 22

yaşındaki Şöhret Baygın, hastalığı
süresince LÖSEV'den destek ve
güç aldığını belirtti. Tedavisi 4 ya-
şında başlayıp 6 yaşında sona eren
Baygın, şimdi ise Lösemili Çocuk-
lar Vakfı’nda anasınıfı öğretmenliği
yapıyor ve Sosyal Aktif İletişim bö-
lümünde çalışıyor. On binlerce lö-
semili çocuğa umut olan
gençlerden biri olan Baygın,
“LÖSEV benim hastalığımda da
sağlığımda da her zaman maddi
manevi yanımda oldu. En kötü za-
manlarımda yanımda bir tek ailem
ve o vardı. O yüzden şimdi ben de
hastalığı atlatmış bir genç olarak
hem LÖSEV’in hem de lösemili
gençlerimizin yanındayım ve on-
lara her zaman umut olacağım”
şeklinde konuştu.

Eğitimime destekleri büyük

Tedavi sürecinin zor olduğunu an-
latan Şöhret Baygın, “Bir odaya
kapalı kaldım ve hayattan bağımsız
yaşadım. Ben ve ailem için çok zor
bir süreçti. Annem hastanede
benim yanımdayken babam dışa-
rıda ilaçlarımı alabilmek için uğra-
şıyordu. Annem ve babamın
morali çok bozuktu fakat bana
belli etmemeye çalışırlardı. İşte bu

kötü zamanlarda kütüphaneye gi-
demiyorsun, elinde kitap olma-
yınca eğitimle ilgili hiçbir şey
yapamıyorsun. Bu konuda LÖSEV
bana çok yardımcı oldu. Birgün
Sosyal Hizmetteki ablalar yanıma

ziyarete geldi ve bana ‘neye ihtiya-
cın var’ diye sordular. Annem
‘Şöhret’in bilgisayara ihtiyacı var’
dediğinde bir haftayı geçmeden bil-
gisayarım bana ulaştı” dedi. LÖ-
SEV’le 6 yaşındayken gezilere
gittiğini, hiç görmediği yerleri göre-
bilme şansına ulaştığını söyleyen
Baygın, “Burada çalışıyorum
çünkü zamanında LÖSEV benim
yanımdaydı şimdi ben de lösemili
kardeşlerimin yanında olmak isti-
yorum” diye konuştu. Baygın,
“LÖSEV benim için hayat, yaşam
ve mutluluktur. O maddi ve manevi
olarak yanımızda olduğu sürece
hiçbir sıkıntımız yok” diyerek ba-
ğışçılara teşekkür etti.

Sizin yanınızda olacağım

Gençlik komitesinin 200’den fazla
toplu kişiden oluştuğunu belirten
Baygın, bu komiteyle lösemilileri
hastane ve ev ziyaretlerinde bulun-
duklarını söyledi. Baygın, “Bizi gö-
rünce ‘benim çocuğum da iyileşip
sizin gibi okuyacak mı, LÖSEV’de
çalışabilecek mi diyen anneler olu-
yor. Hem annelere hem gençlere
umut oluyoruz. Benim yaşımda
olup bizi gören genç hastalar da
motive oluyor. ‘Ben de iyileşece-
ğim, bir gün sizin yanınızda olaca-
ğım’ diyebiliyorlar” ifadelerini
kullandı. DHA

Bir hastane odasında tedavi görürken LÖSEV ile tanışan Şöhret Baygın, hastalığı
atlatan gençlerle oluşturulan Gençlik Komitesi’yle birlikte lösemili çocuklar ve
ailelerini hastanede veya evlerinde ziyaret ederek onlara umut olduklarını söyledi

Şöhret Baygın, “Bir odaya ka-
palı kaldım ve hayattan bağım-
sız yaşadım. Ben ve ailem için
çok zor bir süreçti. Annem has-
tanede benim yanımdayken
babam dışarıda ilaçlarımı ala-
bilmek için uğraşıyordu” dedi. 

VIP göçmen kaçakçılığı!
'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin
ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı

EdinilEn bilgiye göre Türki-
ye'ye gelen ve buradan da Av-
rupa ülkelerine kaçmaya

çalışan Mohamad Al-Jamal isimle Lüb-
nan uyruklu bir göçmen, kendisine başka
kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin
eden insan kaçakçıları ile anlaştı. Kaçakçı-
lar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta'
gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını ban-
dajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstan-
bul Havalimanı'na getirildi. 'Ameliyat
edildi' bahanesiyle başında ve burnunda
sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise
şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İs-
rail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir
kadın da yer aldı. Şebekenin İsrailli üyesi
kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ame-
liyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor,
konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine
bakan görevlilerden yardım talep etti. Ha-
valimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye
aldıkları Lübnan uyruklu adama pasa-
port kontrolüne kadar eşlik etti. Refakat-
çisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu
söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mo-

hammed Bannout" adına düzenlenmiş
pasaportunu polise uzattı.

Tarama yapıldı

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı
olduğu söylenen yolcunun maskesini in-
dirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu
ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran
polis durumdan şüphelendi. Ardından iki
şüpheli daha sonra risk analiz odasına
davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve par-
mak izi taraması yapıldı. Kontrollerde pa-
saport ile yolcu üzerinde uyuşmadığı
ortaya çıktı. Daha sonra iki kişi gözaltına
alındı.  



Hakan SÖNMEZ
damgaweb@gmail.com

hknsnmz59@hotmail.com

E , ne de olsa Fatih'in fethettiği İstanbul’u 31 Mart
seçimlerinde 13 bin 729 oy farkla kazanan ama
“hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler

oldu” gibi türlü bahaneler uydurarak seçimi iptal etti-
renlerin 23 Haziran’da 806 bin 415 oy fark atarak 25
yıllık İBB saltanatlarına son veren bir Ekrem İma-
moğlu vardı karşılarında.

Ki yenilen pehlivan güreşmeye doymaz misaliydi ser-
gilenen tavır. Çünkü; aradan 2 yıl geçmiş olmasına rağ-
men hala sandıkta kaybedilen İstanbul’un acısı
dinmemişti içlerinde. Lakin atı alan Sayın İmamoğlu
Üsküdar’ı çoktan geçmiş hatta Üsküdar’a Halk Ekmek
büfesini dahi kurmuştu.

Elbette elleri arkasında ve gururla yürüyecekti!
Çünkü koskoca Fatih’in İstanbul’unu çalmadan, çırp-
madan ve emanete ihanet etmeden, hak ettiği değeri ve-
rerek yönetiyordu. 

Bu arada; Fatih’in emaneti olan İstanbul’un göbe-
ğine 16/9 gökdeleni için ruhsat verenleri değil de, Fatih
Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sırasında elleri arka-
sında yürüdüğü için bunu saygısızlık olarak azleden
ülkem savcılarının Sayın İmamoğlu hakkında inceleme
başlatıyor olmaları çok ilginçti.

Ve onlara göre bizim Müslümanlığımız, Osmanlılığı-
mız ve vatan sevgimiz de sahteydi. Hatta Sayın İma-
moğlu sahtecikten alıvermişti Fatih Sultan Mehmet’in
1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’ye yaptır-
dığı orijinal tablosunu ve yine sahteciktendi “Bu İstan-
bul halkına ait bir eserdir ve inşallah nice yüz yıllar
İstanbul’da yaşamaya devam edecektir” söylemi...

Kısacası; Sayın Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’u fet-
heden Fatih’in tablosunu almak, kendini osmanlıcı gö-
renlere de tabloya ödenen paranın fuzuli olduğunu
söyleme gururu kalmıştı. 

İmamoğlu HDP ziyaretlerinden dolayı mı terör 
destekçisi olmuştu? 

Eğer ki Hdp dağdaki Pkk’nın düz ovadaki 
temsilcisi ise; 

Yine o ülkem savcılarının dikkatini;
Hpd’li Ahmet Türk’ün “Barış görüşmeleri sürecinde

adaya ilk gidenlerden biriydim. Herhalde yüzerek git-
medim, yüzme şansım da yoktu. Devletin sağladığı im-
kanlarla gittim.” söylemi...

Hdp temsilcileri ile Dolmabahçe de yapılan 
mutabakat...

Oslo görüşmeleri...
Osman Öcal’ın tamda seçim arefesinde TRT Mit Tel-

evizyonuna verdiği söyleşisi...
Haburda Terörist’in ayağına kurulan seyyar adliye ile

hukukun ayaklar altına alındığı görüntüleri...
Bebek katilinin 81 milyona canlı yayınla dinletilen

mektubu... değil de.
Sayın İmamoğlu’nun HDP’li belediye başkanlarını

ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye
başkanlarını ve anılan partiyi destekleyerek, bunların
teröre olan yardımlarını desteklediği gerekçesinin dik-
katlerinin çekmesi ve hakkında soruşturma başlatıyor
olması çok ilginç değil miydi? 

Ellerini arkada 
neden bağladın?

K oronavirüse yakalandıktan 25 gün
sonra, hastalığın yol açtığı ‘Sitokin
Fırtınası’ nedeniyle yaşamını yiti-

ren gazeteci Şükrü Küçükşahin’in kardeşi
Cemal Küçükşahin’in ölüm raporuna ‘bu-
laşıcı olmayan hastalık’ yazıldı. Küçükşa-
hin, duruma tepki göstererek, “Neden bu
aldatmaca?” diye sordu. Twitter hesabın-
dan, koronavirüse yakalanan kardeşinin ya-
şamını yitirdiğini açıklayan Küçükşahin,
ölüm belgesine “Bu kandırmaca değil mi,
devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?
Neden bu aldatmaca?” diye tepki gösterdi.

Neden bu aldatmaca?

"Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da...
Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay
etmesini de hiç anlamıyoruz" diyen Küçük-
şahin, "Canımızı kaybettik, nasıl mı?
COVİD testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi
gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde. Sonra
hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes
sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun
bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu sü-
reçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları
ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da
vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar
gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin.
Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık so-
runu olmayan, bir organından şikâyeti bu-
lunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi
pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik.
Peki ama devlet, bize verdiği ölüm rapo-
runda, “Bulaşıcı olmayan hastalık oğal
ölüm)” diyor! PCR testi pozitif çıkan bir
hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı
olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri
açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor?
Bu Coranavirüs enfeksiyonu değil de ne?
Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı
buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kar-
deşimin yakını olarak da bir vatandaş ola-
rak soruyorum; neden bu aldatmaca?"
tepkisini gösterdi. 

Kovid-19 olarak yer almıştır

Küçükşahin'in açıklamlarınına ardından
gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çev-
rildi.  Gece yarısı sosyal medyadan üzerin-
den ölüm raporlarını paylaşan Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, “Bir vakıf üniversi-
tesi hastanesinde tedavi görürken ölüm ra-
porunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği
bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu
olması gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer
almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini
şüpheli hale getirmenin kimseye faydası
yoktur” dedi. Bakan Koca, "Bugün bir

hasta yakınının
sosyal medya-
dan paylaştığı
ölüm belgesi ile
Kovid-19 teda-
visi gören bir
hastamızın
ölüm belge-
sinde yazan
bilgilerden
yola çıkarak ki-
şinin Kovid
ölümünün
saklandığı
iddia edilmek-
tedir. Ekte
hasta yakını-
nın ve bazı si-
yasilerin
paylaştığı bel-
geyi ve kayıtları-
mızdaki ölüm
belgesini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Hekimin sorumluluğunda

"Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf
üniversitesi hastanesinde Kovid-19 tedavisi
görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belge-
sini düzenleyen doktorumuz ölüm nede-
nine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi
girerek ölüm belgesini onaylamıştır" bilgi-
sini veren Koca, "Ölüm belgelerinin onay-
lanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi
takip eden hekimimizin sorumluluğunda-
dır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz
onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan
bir üst komisyon tarafından incelenerek
kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik ol-
duğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirile-
rek raporunu incelemesi istenmektedir.
Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm ra-
poru hekim tarafından onaylanmış ve üst
komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021
tarihinde hekime rapor iade edilerek hasta-
nın Kovid-19 pozitif olduğu ve bunun ta-
nıda belirtilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.
Hekim de raporunu yeniden düzenleyerek
aynı gün onaylamıştır. Raporun son hali
ekte sunulmuştur. Bu hasta kayıtlarımızda
ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü ola-
rak kayıtlıdır" açıklamasında bulundu. 

Kimseye bir faydası yok

Açıklamasının sonunda "İddia edildiği gibi
hasta Kovid olduğu halde değilmiş gibi bir
kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen
belge defin işlemlerinin gecikmeden yapıl-
ması için nihai inceleme yapılmadan 

düzenlenmiş ve ince-
lemeye açık olan bel-
gedir" diyen Koca,
"Hastanın ölüm bel-
gesinde bulaşıcı ol-
mayan hastalık
yazılmış olmasının
nedeni tedavisi 23
gün süren hastamı-
zın bir süre sonra
PCR test sonucu-

nun negatif çıkmış
olmasıdır. Hekim bu-
rada bulaşıcı bir
durum kalmadığına
hükmetmiştir ve nihai
karar verici hekimin
kendisidir. Özetle bir

vakıf üniversitesi has-
tanesinde tedavi gö-
rürken ölüm

raporunda tüm bilgilerin
eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın
devletimizin kayıtlarında durumu olması
gerektiği gibi Kovid-19 olarak yer almıştır.
Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli
hale getirmenin kimseye faydası yoktur.
Müteveffa Cemal Küçükşahin beye Al-

lah’tan rahmet ve sevenlerine bu vesile ile
tekrar başsağlığı diliyorum" mesajını 
paylaştı. 

Kocaya teşekkür etti

Kocanın açıklamasının ardından Şükrü
Küçükşahin yeni bir açıklama yaptı. "Sayın
Fahrettin Koca'nın açıklamaları için teşek-
kür ederim" diyen Şahin, "Acısını yaşayan
bir mütevefa ağabeyi olarak, elimdeki bel-
geye göre hareket ettim. 29 Mayıs gecesi-
nin 30 Mayıs’a devrildiği saatte aldığımız
belgeye göre ölüm nedeni gayet açık. Bir
vatandaş olarak devletimin beni aldatma
ihtimalini içime sindiremedim. Paylaşımı,
üç gün sonra, 2 Mayıs 15.30 civarı yaptım.
Sayın Bakan’ın sözünü ettiğini rapordan
haberimiz yok, düzeltmeyle ilgili bize bilgi
verilmedi. Bu yeni raporun 2 Mayıs günü
saat kaç itibariyle düzenlendiğini de anla-
madım ve bilmiyorum; an itibariyle ilgilen-
miyorum da. Acım derin; ne tartışma
niyetim var ne de gücüm. Ancak vurgula-
mak isterim ki; mütevefa Cemal Küçükşa-
hin’in ağabeyi olarak, amacım asla bilgi
güvenilirliğini şüpheli hale getirmek değil.
Sadece devletin, vatandaşını aldatma ihti-
malini gündeme getirdim" diye konuştu. 
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Gazeteci Şükrü
Küçükşahin’in kardeşi
Cemal Küçükşahin'in

koronavirüs nedeniyle
yaşamını yitirmesinin

ardından belge tartışması
yaşandı. Sağlık Bakanı

Fahrettin Koca'nın
açıklamalarının 

ardından Gazeteci
Küçükşahin, "Bir
vatandaş olarak 
devletimin beni

aldatma ihtimalini
içime sindiremedim.
Ancak vurgulamak

isterim ki; amacım asla
bilgi güvenilirliğini 

şüpheli hale 
getirmek değil" 

ifadelerini kullandı

GORUNCE ICIME 
SINDIREMEDIM!

Fahrettin Koca Cemal Küçükşahin Şükrü Küçükşahin

Haramidere'nin sırrı çözüldü
Esenyurt'ta, Haramidere'nin her gün başka renkte akmasının nedeni ortaya çıktı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ile İSKİ yaptığı incelemeler sonucunda dere suyunun renk değiştirmesine yakındaki tekstil yıkama
işletmesinin neden olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Ayhan Alan, "Neden sadece bize mal ediliyor bilmiyorum. 
Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim" dedi

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere, yak-
laşık 1,5 ay önce suyun genellikle mavi,
sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere renga-
renk akmasıyla gündeme geldi. Çevre sa-

kinlerinin şikayetleri üzerine inceleme başlatan
İstanbul Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul
su ve Kanalizasyon İdaresi (İsKİ), renkli suyun kayna-
ğının, derenin birkaç yüz metre yakınında bulunan teks-
til yıkama işletmesi olduğunu tespit etti. İstanbul Çevre
Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, işletmenin faaliyetini dur-
durdu. ancak işletme, mahkemeye başvurarak, yürüt-
meyi durdurma kararı aldı.

Düzgün araştırma yapılmadı

DHa ekibi, tekstil yıkama işletmesine giderek, iş yeri
sahibi ayhan alan ile görüştü. Dereden akan atık sula-
rın kendi işletmesiyle ilgisi olmadığını öne süren alan,
"1,5 aydır yetkililer gelip gidiyor. İncelemeler yapıyorlar
ancak bizimle ilgili bir durum yok. arıtma tesisimiz var.

Derenin renkli akmasının bizimle bir alakası yok.
Doğru düzgün araştırma yapılmadı. burada bir

sürü fabrika var. sadece bizden kaynaklandığını
düşünmüyorum. neden sadece bize mal dili-

yor bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor.
atık suyu bizim işletmeden kanala bağla-

yacaklar. bizden numune de alındı.
Zaten biz suçlu olsak işletmeyi ka-

patır, çeker gideriz. bu dereye bir
tek benim suyum gitmiyor. bu-

rada bir sürü boyahane var.
Derenin farklı renkte ak-

masının tek sebebi ben
değilim. bizim işimiz

hizmet" dedi.

Su nu-
muneleri

alındı

İstan-
bul

Çevre Ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nden ko-
nuyla ilgili yapılan
açıklamada ise şöyle
denildi:
"Haramidere üzerinde,
renkli atık su deşarjı,
Esenyurt ilçesinde yer
almaktadır. söz konusu
nokta, Esenyurt necmi
Kadıoğlu Devlet Hasta-
nesi önünde bulunan yeşil alanın içerisinde yer almak-
tadır. İl müdürlüğümüz ekiplerince hem deşarj
noktasından hem de atık su deşarjının muhtemel se-
bebi olan işletmeden atık su numuneleri alınarak, ba-
kanlığımıza Çevre Referans laboratuvarına
Karşılaştırma testi yapılması amacıyla gönderilmiştir.
Yapılan çalışmalar neticesinde renkli suyun kaynağı-

nın, deşarj noktasının birkaç yüz metre yakınında
bulunan tekstil yıkama işletmesinden kaynaklan-

dığı tespit edilmiştir. söz konusu işletmeden
kaynaklı atık suların ön arıtmadan geçirile-

rek, İsKİ hattına verildiği fakat işletmenin
İsKİ Genel Müdürlüğü'nden almış ol-

duğu Deşarj Kalite Kont-
rol Ruhsatı bulunmadığı
anlaşılmıştır."

Yaptırım kararı
uygulandı

açıklamanın devamında
da "Deşarj noktasından
akan atık suyun, sadece
bu işletmeden kaynaklan-
dığını, bunun sebebinin

ise bölgede bulunan altyapıya ait kot farkından kaynak-
landığı İsKİ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilmiştir. söz
konusu sorunun giderilmesi amacıyla İsKİ Genel Mü-
dürlüğü ekiplerince imalat çalışmalarının başladığı öğ-
renilmiş olup, gerekli ekipmanların tedarikinin
akabinde 2-3 gün içerisinde problemin giderileceğinin
öngörüldüğü bildirilmiştir. İşletmenin ÇED görüşü olma-
dan faaliyet göstermesi nedeniyle il müdürlüğümüzce
faaliyet durdurma konulu İdari Yaptırım Kararı uygulan-
mıştır. Fakat, Esenyurt belediyesi yetkililerince yapılan
telefon görüşmesinde, işletmenin ilgili mahkemeden
yürütmeyi durdurma kararı aldığı yönünde bilgi şifahen
tarafımıza iletilmiştir." bilgileri yer aldı. DHa

Kanalizasyon gibi akıyor
Beykoz'daki Riva Deresi'nin rengi, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Canlı 
popülasyonunu azaltan kirlilik, balık ölümlerine neden oldu. Ölen balıkların su yüzeyine
çıktığı dereden rahatsız olan mahalleli, bir an önce çözüm bulunmasını istiyor

BEYKOZ Riva Deresi'nde yıllardır
süren kirlilik, son günlerde yine arttı.
Yüzeyi atıklarla kaplanan derede balık

ölümleri arttı. Ölen balıkların yüzeye çıktığı de-
rede, suyun rengi siyaha döndü. Diğer canlıların
da yaşam savaşı verdiği derenin dibini ise balçık
kapladı. DHA ekibi, tekneyle dereye açılıp, yaşa-
nan kirliliği görüntüledi.

Evlerde duramıyoruz

Bozhane Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, de-
renin durumundan rahatsız olduklarını belirte-

rek, "Ömerli tarafındaki fabrikaların atıkları de-
reyi bu hale getiriyorlar. Haliç'ten daha kötü
oldu. Yaz geliyor, sinekler başladı koku başladı,
evlerde rahat yatamıyoruz, uyuyamıyoruz. Bir an
önce birilerinin buna önlem alması lazım. Kur-
bağa bile yaşamıyor" dedi. Doğma büyüme Boz-
haneli olan Cem Güleç de "Kesinlikle doğal bir
kirlilik değil. Açık kanalizasyon gibi akıyor. Hiç
bir balık yaşamıyor Dere her geçen gün daha kö-
tüye gidiyor. Çevrede denetlenmeyen arıtması ol-
mayan fabrikalar var. İSKİ'ye bağlı arıtma tesisi
var. Netleşmiş bir durum yok ama derenin bu
kirliliğinde, arıtılmadan verilen suyun olduğunu
düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İSKİ, incelemede bulundu

26 senedir mahallede yaşayan bir vatandaş de
"Balık tutup yiyorduk burada, sudan faydalanı-
yorduk, millet bahçesini suluyordu. Şimdi sula-
nacak bir vaziyeti yok. Balığın eseri kalmadı.
Burada buğday bile yıkanıyordu, Millet içiyordu 

bu
suyu"
dedi. Öte
yandan İS-
Kİ'den geldik-
lerini bildiren bir
grup, dere ve çevre-
sinde incelemelerde
bulundu. Muhtar ve
mahalleliyle görüştü. Bu
arada geçtiğimiz yıl yaşanan
kirlilik sonrası Beykoz Belediyesi
yetkilileri, bölgede bulunan İSKİ
Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesi-
nin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldı-
ğını ve bu nedenle atık suların dere
suyuna karıştığını belirtmişti. İBB de derede
çalışma yapmıştı. DHA



T oplam 545 milyon TL’lik yatırımla 67
bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta,
bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile ka-

muya açık alışveriş ve eğlence imkânı sunan
sokak ve caddelerden oluşan projenin 2’nci
etabında 2+1, 3.5+1 ve 4.5+1 olmak üzere,
100 metrekare ile 224 metrekare büyüklü-
ğünde değişen daire seçenekleri yer alıyor.
Oturum ve yatırım amaçlı konut satın alan ya-
tırımcıları buluşturan projede fiyatlar, 800 bin
TL’den başlıyor.

Yeni dalga başlattı

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding’in sek-
tördeki deneyimi ve finansal gücü ile Esen-
yurt’ta yükselen Meydan Ardıçlı projesi, inşaat
çalışmalarında hız kesmedi. İlk
etabı 2019’da teslim edilen proje-
nin 2’nci etap teslimleri başlıyor.
3 etap halinde yükselen projenin
Esenyurt'un en değerli bölgesi
Doğan Araslı Bulvarı üzerinde
yer alan konumu ve sunduğu
prestij ile bölgede ‘Yeni Yaşam
Dalgası’ başlattığını vurgulayan
Proje Satış Koordinatörü ve Gol-
den Sign Kurucu Ortağı Gül Gül,
projeye dair şunları söyledi:

“Esenyurt’un en hızlı değerlenen bölgesinde
sadece kazançlı değil, tüm donanımıyla hayat
standartlarını yükselten Meydan Ardıçlı, 1+0,
1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş
ayrı daire seçeneği sunuyor. Projenin metre-
kare birim fiyatı 6 bin ile 7500 bin TL arasında
değişirken, konutların metrekare büyüklükleri
ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık gös-
teriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ile
bin 122 metrekare arasında değişiyor. 27 blok-
tan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine,
A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ai-
lelere hitap ediyor”.

70 dairelik bloğu Çinli aldı

Projenin 2’nci etabı için teslimler başlamadan
önce yeri ve yabancı yatırımcılardan talepler
toplamaya başladıklarını kaydeden Gül Gül,
“Projemiz yerli yatırımcılar kadar yabancı yatı-
rımcıların da odağında yer alıyor. 2’nci etabın
70 daireden oluşan bir bloğun tamamını Çinli
bir yatırımcı satın aldı. Yabancı yatırımcılar
projemizin sunduğu prestij ve konfordan çok
etkileniyor. Bunu gelen taleplerde çok net gö-
rüyoruz” diye belirtti. 
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Özyurtlar Holding ve Bahaş
Holding ortaklığıyla esenyurt’ta

inşa edilen meydan ardıçlı 
projesinin 282 daireden oluşan

2’inci etabı tamamlandı.
2+1,3.5+1 ve 4.5+1 daire
seçenekleri sunan projede konut
fiyatları 800 bin TL’den başlıyor
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Vatandaş olmak için 
Beylikdüzü’ne

geliyorlar
Türk vatandaşlığı edinmek için konut satın almak isteyen 
yabancı, önce Beylikdüzü’ne bakıyorlar. eVa Gayrimenkul
değerleme analizine göre; vatandaşlık edinimi için İstanbul’da
öne çıkan bölgeler Beylikdüzü ile birlikte esenyurt ve Başakşehir
eVA Gayrimenkul Değerleme, 2021
yılı ilk çeyrek dönemi itibariyle ya-
bancıların vatandaşlık edinimi için
Türkiye’de yaptıkları gayrimenkul
yatırımlarını mercek altına aldı. 2021
yılı ilk çeyrek döneminde Türkiye’de
yapılan 12 bin 192 adet gayrimenkul
yatırımının yüzde 24.3’ünün vatan-
daşlık edinimi için olduğu belirlendi.
Yabancıların vatandaşlık edinimi
için aldığı gayrimenkuller 2 bin 963
adet olurken, vatandaşlık için edini-
len gayrimenkullerin adet bazında
yüzde 80.97’si ise İstanbul’dan
alındı. 

İstanbul’un altın üçgeni

Megakent İstanbul’daki yabancı

gayrimenkul yatırımı ise 2021 yılı
ilk çeyrek dönemi itibariyle 6 bin
136 adet gerçekleşti. 
Bu yatırımın da, yüzde 39,1’inin
vatandaşlık başvurusu için 
edinilen gayrimenkullerden 
oluştuğu belirlendi. Analize göre
ülke genelindeki vatandaşlık edi-
nimi için yabancı yatırımında 
İstanbul, Antalya ve Ankara ilk
üçte yer alırken, megakent 
İstanbul’daki yabancı yatırımla-
rında da Esenyurt, Beylikdüzü ve
Başakşehir ilk üçte yer aldı. Bu il-
çeleri de sırası ile Bağcılar, Avcılar,
Büyükçekmece, Zeytinburnu, 
Küçükçekmece, Kağıthane ve 
Sarıyer izledi.    

17 günlük tam kapanma 
süreci başlar başlamaz

İstanbul, Bodrum’a
taşındı... Bugüne kadar

Bodrum’da 14 konut projesine
imza atan Seba İnşaat, 15’inci
projesi; Seba Mare Gündoğan

ile pandemi ortamında 
Bodrum’da 12 ay yaşanabilecek

bir ortam sunuyor

seBa Mare Gündoğan, Bodrum’un en huzurlu ve keyifli
koylarından biri olan Gündoğan’da yer alıyor. 250 metre
deniz cephesine sahip olan seba Mare Gündoğan pro-
jesi şehrin içinde; ama şehirden tamamen izole bir
yaşam vaad ediyor. seba Mare Gündoğan, 28 bin met-
rekare arazi üzerinde konumlandırıldı. Bunun 20 bin
metrekaresini doğal açık alan oluşturuyor. Proje, 90 ile
245 metrekare arasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şek-
linde tasarlanan 51 bağımsız bölümden oluşuyor. Pro-
jede yer alan; 1+1 daireler 90 ile 130, 2+1 daireler 90
ile 190, 3+1 daireler 225 ile 200 ve 4+1 daireler ise
230 ile 245 metrekare arasında değişen büyüklüklere
sahip.

Metrekaresi 50 bin TL

1 aralık 2020’de inşasına başlanan projenin, 30 tem-
muz 2021’de tamamlanması planlanıyor. seba Mare
Gündoğan projesinde yer alan daireler, metrekare ba-
zında 35 bin ile 50 bin tL arasında değişen fiyatlarla
satışa sunuldu.  Bodrum’da yaşamın 12 ay devam etti-
ğine işaret eden seba İnşaat satış Pazarlama ve Rek-
lam Koordinatörü Lara Keçeli, “Pandemi ile beraber
ilçenin nüfusu ikiye katlandı. İnsanlar artık Bodrum’da
12 ay yaşamayı tercih ediyor.   sadece yerli yatırımcı
değil aynı zamanda yabancılar da büyük ilgi gösteriyor”
dedi. İlçeye yakında doğalgazın gelecek olmasının
konut talebinin artmasına neden olduğuna da vurgu
yapan Keçeli, “Özellikle pandemi döneminde nüfusun
arttığı Bodrum’da ısınma amaçlı elektrik tüketimi, enerji
krizine neden oldu. Doğalgazla beraber yeni konut pro-
jeleri de artacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Bodrum’da 12 ay tatil evi

Üzüm bağlarında villa alana  

Portekiz’de
oturum bedava
Vesta Global, Portekiz’de World Travel
awards 2020 tarafından ‘dünyanın en İyi
şarap Bölgesi Oteli’ olarak ödüllendirilen
L’and Vineyard Projesinde bulunan konut ve
villaları Türk vatandaşlarına sunarken,
oturma izni de sağlıyor
Vesta Global’in türkiye’de temsil ettiği en prestijli projelerden biri
Portekiz’de bulunan çok ödüllü, üzüm bağlarında yer alan 5 yıldızlı
ev-otel projesi L’and Vineyards, avrupa’nın en iyi korunmuş yerlerin-
den biri olan, tarihi merkezi, surları ile UNesCO Dünya Mirası liste-
sinde yer alan alentejo’da yer alıyor. L’and Vineyards sahip olduğu
pek çok ödülün yanı sıra World travel awards 2020 tarafından ‘Dün-
yanın en İyi Şarap Bölgesi Oteli’ olarak ödüllendirilmiş.

1,5 milyon Euro’luk yatırım

Fiyatları 430 bin euro’dan başlayıp 1-1.5 milyon euro’ya kadar farklı
seçenekler sunan ev-oteller Portekizli ünlü mimarlar tarafından
çevre dostu olarak tasarlanmış. Konut sahipleri yıllık euro bazında
yüzde 5 kira getirisine sahip olurken 5 yıllık kira geliri peşin olarak
mülk sahibine ödeniyor. Projede mülk yatırımı yapan konut sahiple-
rine yılda 5 hafta evde oturma hakkı sunulurken, geri kalan dönem
için daire, proje sahibi tarafından otel olarak kiraya verilerek işletili-
yor ve ev sahibine yıllık euro bazında yüzde 5 kira getirisi sağlıyor.
Şarap Kulübüne üyelik hakkı da bulunan daire sahipleri adına yılda
120 şişe özel şarap üretiliyor. Daire sahibi, kendi bağından veya
ortak bağlardan arzu ettiği üzüm cinsi, şişe tasarımı gibi detayları
belirleyerek tüm üretim sürecini kontrol edebiliyor.

Bakanlık’tan Fikirtepe’ye: “BOŞALT!”
Yeni Fikirtepe kentsel dönüşüm 1. etap bölgesindeki binalara ‘Boşalt’ tebligatı asılmaya başlandı. Çevre ve şehircilik İstanbul İl müdürlüğü
tarafından gönderilen tebligatta, 150 günlük süre içerisinde tahliye işlemi gerçekleşmemesi durumunda altyapı hizmetlerinin sona
erdirileceği bildirildi. Tebligatta, 6306 sayılı Kentsel dönüşüm Kanunu’nun 6/a maddesindeki ‘zor kullanma’ fıkrası da hatırlatıldı
Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın el koya-
rak TOKİ ve Emlak Konut GYO eliyle
bitirileceği açıklanan ve imar planı deği-
şikliği ilan süresi sona eren Yeni Fikir-
tepe 1. Etap bölgesinde tebligat
hareketliliği var. İstanbul Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 3
Mayıs 2021 tarihli tahliye tebligatları,
önceki günden (4 Mayıs, Salı) itibaren
bölgedeki konutlara asılmaya başlandı. 

6/A uygulanıyor

Tahliye tebligatında devletin kolluk kuv-
vetlerinden yardım alınması durumu da
hatırlatılarak tahliyenin verilen sürede
gerçekleşmemesi halinde ‘kilitli kapıları
açtırmak da dahil tahliye ve yıkım işleri
gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yar-

dımıyla Bakanlıkça yaptırılabilir’ vur-
gusu yapıldı. İstanbul Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Müdürü Yunus Emre Küçük
imzalı tebligatta şöyle denildi:
“İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Dumlupı-
nar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
yaklaşık 58 hektar alanda iş ve işlemlerin
6306 sayılı Kanunun 6/A maddesi uya-
rınca yürütülmesine karar verilmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un
6/A maddesinin üçüncü fıkrasında "Ya-
pıların tahliyesinin Bakanlıkça verilen
süre içerisinde yapılması mecburidir. Ve-
rilen sürede yapıların tahliye edilmemesi
durumunda, kilitli olan kapıları açmak
veya açtırmak da dahil olmak üzere tah-
liye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler
gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yar-

dımıyla Bakanlıkça yapılabilir veya yap-
tırılabilir." denilmektedir. 
Söz konusu 6/A maddesi uygulama
alanı içerisinde kalan ... adresinde yer
alan yapınızın, içinde bulunduğumuz
pandemi süreci de gözetilerek gerekli
tedbirlerin alınması, Covid-19 salgını se-
bebi ile rahatsızlığı bulunan veya temaslı
kişi olarak karantinada bulunan kişilerin
İlçe Kaymakamlığından sağlık hizmet-
leri yardımı (ambulans vb.) talep edebi-
leceği de gözetilerek 150 günlük süre
içerisinde tahliye edilmesi, verilen süre
içerisinde tahliye edilmeyen yapıların alt-
yapı hizmetlerinin (Elektrik, Su, Doğal-
gaz vs.) durdurulacağı, can ve mal
güvenliğiniz açısından tahliye ve yıkım
işlemlerinin ivedilikle yapılacağı hususu
ilanen tebliğ olunur.”

Yeni Yaşam’da
IKINCI DALGA

Gül Gül

Lara Keçeli



İ ran’da 25 Nisan’da patlak veren bir
bilgi güvenliği krizi bir hayli dikkat çe-
kerek ülke içinde ve dışında bir anda

gündem oldu. Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani’nin danışmanlarından Hüsameddin
Aşina’nın başkanlığını yaptığı Cumhurbaş-
kanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ru-
hani’nin 11. ve 12. hükümetlerinin
deneyimlerini kayıt altına almak için “Ted-
bir ve Ümit Hükümetinin Sözlü Tarihi”
adlı bir proje yürütüyordu. Bu amaçla, ara-
larında Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de
bulunduğu bakanlardan ve cumhurbaşkanı
yardımcılarından oluşan yirmi sekiz kişiyle
söyleşiler yapıldı. Reformist iktisatçı ve
Şehid Beheşti Üniversitesi hocası Dr. Said
Leylaz’ın Mart ayında Zarif’le yaptığı yak-
laşık yedi saatlik uzun söyleşinin üç saatlik
bir kesiti Londra’dan yayın yapan rejim
muhalifi Iran International kanalına sızdı-
rılınca İran’da ortam gerildi. Konuşmanın
seyrinden, söyleşinin gözden geçirilerek ya-
yımlanacağı ve deşifre edilerek kitaplaştırı-
lacağı anlaşılıyor. Nitekim Zarif, “bu
söyleyeceğimin yayımlanmasını istemiyo-
rum” diyerek söyleşiye yer yer not düşüyor.

Watergate skandalı gibi

Söyleşinin eline ulaşan ham halini hemen
özel haber olarak geçen Iran International,
bunu BBC ve New York Times gibi dünya-
nın önde gelen medya organlarıyla payla-
şınca konu uluslararası yankı buldu. Hatta
bazı yabancı yayın organları hayli abartılı
bir dille bu olayı 70’lerin başında Richard
Nixon yönetimindeki ABD’de patlak veren
Watergate skandalına benzeterek “Zarif-
gate” nitelendirmesini kullandı. Yaşanan-
lardan dolayı Aşina istifa etti, olaya ilişkin
soruşturma başlatıldı ve yirmi kişiye yurt
dışına çıkış yasağı getirildi. Daha önce de
kriz yönetimi konusunda birkaç kez sınıfta
kalan Ruhani hükümeti bu defa da benzer
bir zaafiyet gösterdi. Ruhani cephesi, 18
Haziran seçimlerine kısa süre kala yaşanan
bu skandaldan örtük de olsa siyasi muha-
liflerini sorumlu tuttu. Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Said Hatibzade, “Kimler hangi
niyetlerle bu kaydın bir bölümünü seçerek
sanal ortama aktardı belli değil” dedi ve il-
gili birimlerin uygun bulması durumunda
söyleşinin tümünün yayımlanacağını sözle-
rine ekledi. Ne var ki tahmin edileceği üzere
böyle bir adım atılmadı.

Sızdırma olayı

Sızdırma olayına Ruhani’nin tepkisi ise
daha sert oldu. Yaşananın bir “hırsızlık” ol-
duğunu söyleyen Ruhani İran’ın, yaptırım-
ların kaldırılması için Viyana’da ABD ile
yürüttüğü müzakerelerde “başarının zirve-
sinde olduğu” bir dönüm noktasında bu
olayın yaşanmasına dikkat çekti. Ülke
içinde ihtilaf çıkarmak için bunların yapıl-
dığını savundu ve ekledi: “Biz nasıl başarılı
olacağız? Yaptırımları nasıl kaldıracağız?
Bunu bir ve beraber olarak yapabiliriz. Ay-
rışarak ve birbirimize düşerek sorunları
halledemeyiz.” Olayın patlak vermesinin
hemen ardından Muhafazakâr kesimden
Zarif’e ağır eleştiriler geldi. Devrim Rehberi
Ali Hamaney de tepkisini 2 Mayıs Pazar
günü yaptığı konuşmada ortaya koydu.
Dünyanın hiçbir yerinde dış ilişkilerin yal-
nızca Dışişleri Bakanlığının uhdesinde ol-
madığını belirten Hameney’in Zarif’e
mesajı ılımlı fakat netti: “Bazı yetkililerden
üzücü şeyler duyuluyor. Amerika yıllardır
İran’ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız ve
Kasım Süleymani’yi bu nedenle şehit etti.
Yetkililer böyle büyük hatalar yapmamalı
ve düşmanın Kudüs Gücü ve Şehit Süley-
mani hakkındaki sözlerini çağrıştıracak laf-
lar etmemeliyiz.” Bu açıklamalar üzerine
Zarif sosyal medya hesabından Hama-
ney’in “müşfik açıklamalarının” kendisi ve
mesai arkadaşları için konuya noktayı koy-
duğunu yazdı ve ifadelerinin “çalınarak”
çarpıtıldığını belirtip özür diledi. Peki Zarif
söyleşide bu kadar tartışılacak ne söyle-
mişti?Herkesin bildiği “sırlar”Zarif’in söy-
leşide dile getirdiği hususlar, bu derece üst
düzey bir İranlı yetkili tarafından dillendi-

rilmesi dışında özel bir haber niteliği taşı-
mıyor. Zira söylenenler yıllardır tartışılsa
da Zarif dahil hiçbir İranlı yetkili tarafın-
dan bu açıklıkla doğrulanmamıştı. Konuş-
masında İran’ın nükleer müzakerelerine
özel bir yer ayıran Zarif, Rusya’nın nükleer
anlaşmanın önünü kesmek için çabaladı-
ğını söylediği gibi dönemin ABD Dışişleri
Bakanı John Kerry’nin İsrail’in Suriye’deki
İran güçlerine düzenleyeceği saldırılar ko-

nusunda kendilerine defalarca bilgi verdi-
ğini iddia ediyor. Konuşmadaki iddiaların
kendilerini ilgilendiren bölümlerine ilişkin
ABD’den de Rusya’dan da yalanlama
geldi. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken söz konusu iddiayı “tam bir saç-
malık” olarak niteledi. Aslında Zarif’in id-
diaları dışarıdan çok içeriyi ilgilendiriyordu
ve hedefinde Süleymani vardı. Uzun söyle-
şide, kendisinin hiçbir zaman savaş meyda-
nını diplomasi için feda etmediğini ama
aksinin yaşandığını söyleyen Zarif, müza-
kere için gittiği her defasında Süleyma-
ni’nin dayatmacı taleplerde
bulunduğundan yakınıyor. Zarif ayrıca,
Süleymani’nin Temmuz 2015’teki Mos-
kova ziyaretinin Dışişlerinin inisiyatifi dı-
şında gerçekleştiğini ve nükleer anlaşmayı
engellemeye dönük olduğunu belirtiyor.

İddialar dikkat çekici

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in bir diğer id-
diası da oldukça dikkat çekici. Zarif yaptı-
rımların kalkmasının ardından İran’ın
Boeing ve Airbus uçaklarını satın alması
için İran Havayolları’nın ABD’nin terör lis-
tesinden çıkartıldığını ve hemen ardından
tamamen kendisinin ve diğer yetkililerin
inisiyatifi dışında ve Süleymani’nin “baskı-
sıyla” İran’dan Suriye’ye giden İran Hava-

yolları’na ait uçakların
sayısının altı ka-

tına çıkarıl-
dığını

aktarı-
yor.

Yani
Zarif’e

göre or-
tada bir kış-

kırtma vardı. Bu
noktada, o dönem İran uçak-

larının Suriye’ye silah ve mühimmat taşı-
dığı yönünde çok sayıda haberin çıktığını
hatırlamakta fayda var. Zarif konuşma-
sında Süleymani’ye büyük saygı duydu-
ğunu ve fikir ayrılığı yaşanmasının normal
olduğunu söylese de ikili arasındaki gerilim
bir sır değildi. Nitekim Süleymani Şubat
2019’da Beşşar Esed’i Devrim Rehberi Ali
Hameney ile görüştürmek üzere Tahran’a

getirince, bunu bardağı taşıran son damla
olarak gören Zarif süreçten haberdar edil-
mediği için tepkisini istifa ederek göster-
mişti. Her ne kadar istifa Cumhurbaşkanı
Ruhani tarafından kabul edilmese ve Zarif
görevine devam etse de Ruhani’nin kendi-
sinin de Devrim Muhafızları’nın ekonomi-
den dış politikaya kadar birçok alandaki
etkisinden rahatsız olduğu biliniyor. Bu ne-
denle, muhafazakarlara özellikle de Dev-
rim Muhafızları’na yakın yayın
organlarının Zarif’in açıklamalarına sert
tepki vermesi anlaşılabilir bir durum. Pek
anlaşılır olmayan ise Zarif’in kafa
karışıklığı.

Zarif'in pişmanlığı

Zarif oldukça deneyimli bir diplomat ve
neredeyse İran İslam Cumhuriyeti’nin ge-
ride kalan kırk iki yılına yayılan bir diplo-
matik kariyere sahip. Ancak uzun yıllar
ülkesine Birleşmiş Milletlerdeki (BM) farklı
görevleri dolayısıyla dışarıdan bakması
onun iç politikaya bakışı açısından bir han-
dikap oluşturuyor. İranlı bakan, ülkesinin
dış ilişkilerini belirleme yetkisinin Hama-
ney’in ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi
gibi kurumların uhdesinde olduğunu ve
Devrim Muhafızları’nın da doğrudan Ha-
maney’e bağlı bulunduğunu elbette biliyor.
Öyle ki Temmuz 2020’de İran Meclisinde
yapılan açık oturumda kürsüye çıkan Zarif
bu noktaya değinmiş ve “Dış politika grup
çekişmeleri alanı değildir. Bu nedenle, Ana-
yasa’da dış politika yüce Devrim Rehberliği
makamının iradesine bırakılmıştır” demişti.
Dolayısıyla Zarif’in geride kalan yaklaşık
sekiz yıllık bakanlığı döneminin kazanımla-
rını kendisine mal ederken eksikliklerini
başkalarına fatura etme çabasının bir karşı-
lığı yok. Zaten şikayetlerinin önemli bir kıs-
mında haklılık payı olsa da artık İran’da
reformist hükümetlerin performanslarının
vaatlerinin çok gerisinde kalması başlı ba-
şına bir sorun. Kuvvetle muhtemeldir ki
tam da bu nedenle sekiz yıllık görev süresi
biten Ruhani, yerini 18 Haziran’daki cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr
bir isme bırakacak. Zarif Aralık 2020’de Af-
ganistan’ın TOLO kanalına verdiği röpor-
tajda cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp
katılmayacağı yönündeki soruya: “Hayır,
ben yeteneklerimi bilirim ve bu işe ehil de-
ğilim” demişti. Aslında Zarif açık bir taaruf
yahut tevazu gösterisi yapıyordu. Fakat ba-
şarılı bir diplomat olan Zarif’in bakanlığı
süresinde ortaya koyduğu performans ger-
çekten de iç politikadaki yeterliliklerinin sı-
nırlarını ortaya koyar türden. Ne var ki
birkaç gündür yaşananların Zarif’in 
kariyerini ve Haziran seçimlerini aşan 
boyutları var. DHA

miCrosoft'un kuru-
cusu Amerikalı milyar-
der Bill Gates ve eşi

Melinda Gates, ortak bildiri ile
boşanacaklarını açıkladı. Kararı
sosyal medya hesabından duyu-
ran Bill Gates, 27 yıllık evliliği

sona erdirme kararı aldıklarını
duyurdu. Bill & Melinda Gates
Vakfının kurucuları olarak vakfı
idare etmeyi sürdüreceklerini be-
lirtti. Bill Gates, eşi Melinda Ga-
tes'ten boşanmak için yakın
arkadaşı olan 97 yaşındaki mil-

yarder Charlie T Munger’ı tuttu.
Munger, aynı zamanda Gates'in
milyarder arkadaşı olan Warren
Buffett tarafından yönetilen
Berkshire Hathaway Holding'te
başkan yardımcısı olarak görev
yapıyor.

11DIŞ HABER 6 MAYIS 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Eşiyle sürpriz bir şekilde ayrılma kararı alan Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill
Gates, arkadaşı olan 97 yaşındaki Charlie T Munger’ı avukatı olarak tuttu

Bill Gates boşanma avukatı
olarak arkadaşını tuttu

Kolombiya

KarışıK
Kolombiya'da 6 günden bu yana devam
eden vergi reformu karşıtı kitlesel 
gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı
19'a, yaralıların sayısı ise 846'ya çıktı

kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal
Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına
dayanarak yayımladığı verilere göre, 28 Ni-

san'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda
1'i polis 19 kişi öldü, 846 kişi yaralandı. Protestoların
merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meyda-
nı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla
bir kez daha Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ekonomi po-
litikalarına tepki gösterdi. Başta Medellin kenti olmak
üzere Cali ve Barranquilla'da da meydanlara yürüyen
binlerce kişi, hükümeti ve polisin göstericilere tavrını pro-
testo etti. Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi
ESMAD mensubu polisler ile göstericiler arasında, Bo-
gota'nın bazı bölgelerinde çatışmalar çıktı. Polisler, taş,
molotof kokteyli ve havai fişek atan göstericilere göz ya-
şartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müda-
hale etti. Polis, şiddet olaylarına neden oldukları
gerekçesiyle şimdiye kadar 431 kişiyi gözaltına aldı.
Savunma Bakanı Diego Molano, yaptığı açıklamada, so-
kaklardaki şiddet olaylarından eski Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri (FARC) ve Marksist örgüt Ulusal Kurtu-
luş Ordusu'nu (ELN) sorumlu tuttu. Kolombiya Devlet
Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın top-
lantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi
reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını 
belirtmişti.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar,
öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev"
çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta
sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara
sahne olmuştu. Başkent Bogota başta olmak üzere Me-
dellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca
dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez
daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.
Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar
gördüğü ülke genelinde, birçok kentte sokağa çıkma ya-
sağı ilan edilmişti.

Ruhani ya da 
Zarif’in ses kaydında
dile getirilen 
hususlara ilişkin 
politik bir tavır 
ortaya koymak 
yerine olayı istihbarat
krizinden ibaret
göstermesinin siyasi
bedeli olacaktır

CEVAD ZARIF VE
IRAN MESELESI!

SeS kaydı olayı, benzerlerine dünyanın farklı
ülkelerinde dönem dönem rastlanan türden
bir kriz. Daha büyük kriz ise İran’da mevcut
sistemin hemen her önemli olayda “kol kırılır
yen içinde kalır” yaklaşımını benimsemesi.
İran’da yaşanan her kritik süreçte tarafların
birbirini yer yer ağır şekilde itham ettiği
ancak meselenin özünün şeffaflıkla tartışıl-
madığı görülüyor. 2009 yılındaki Yeşil Hareket
yanlısı tutumu nedeniyle hakkında hapis ka-
rarı verilmesinden bir sene kadar önce Ley-
laz, Şehrvend-i İmruz dergisinin “Diyalog
neden karşılıklı anlayış getirmiyor?” başlıklı
yazısına yaptığı katkıda İran’daki siyasal
gruplar arasında sağlıklı bir diyaloğun bulun-
madığından yakınmış ve şu ifadeleri kullan-
mıştı: “Müslüman değil, dışa bağımlı,
yabancı sempatizanı, gerici, hain ve benzeri
laflar tribünlere oynamak için slogan olarak
kullanılıyor.” Meselenin özü tam da bu. İran’ın
sağlıklı bir tartışma ortamı gerektiren önemli
sorunları var ve ülke siyasetinin özellikle Dev-
rim Muhafızları tarafından artan şekilde gü-
venlikleştirilmesi bunlardan biri. Ancak bu
tarz sızıntılar dışında kamuoyunun önemli bir
bölümü bu tartışmalardan haberdar olamıyor
ve sorunların gerektiği gibi ele alındığını dü-
şünmüyor. Watergate skandalını ortaya çıka-
ran Carl Bernstein ve Bob Woodward 1974
yılında yazdıkları Başkan’ın Bütün Adamları
(All the President’s Men) kitabında Beyaz Sa-
ray’ın süreci yönetme şekline ilişkin dikkat
çekici bir tespitte bulunur: “Beyaz Saray me-
selenin Başkan’ın adamları değil de basının
iş yapış tarzı olduğuna karar vermişti.” Her
ne kadar iki olay birbirinden oldukça farklı
olsa da İran’da bu tür olaylarda nere-
deyse istisnasız bir şekilde asli konu
ıskalanıyor. Ruhani ya da Zarif’in
ses kaydında dile getirilen hu-
suslara ilişkin politik bir tavır
ortaya koymak yerine olayı
istihbarat krizinden ibaret
göstermesinin siyasi be-
deli olacaktır. Bu yaşa-
nan krizin bir yönüyle
hırsızlık olarak nitelen-
mesi doğru; fakat çalı-
nan şey bir ses
kaydından çok İran’da
siyasetin geleceği.
İran’da siyaset alanı da-
ralmaya devam ediyor ve
burada yaklaşık iki yıl önce
ortaya attığım bir tespiti yine-
lemem gerekirse, belki de “düş-
manın” İran’a vermek istediği zarar
da tam olarak budur.

Meselenin 
aslı bir garip

Netanyahu
başaramadı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,
yeterli desteği bulamadığı için koalisyon
hükümetini kurmakta başarısız oldu

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Netanya-
hu'ya koalisyon hükümetini kurmak için ver-
diği 28 günlük yasal süre, gece yarısında sona

erdi. Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, gör-
evi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti. Rivlin, Twitter hesa-
bından paylaştığı mesajda, Netanyahu'nun, koalisyon
hükümeti kuramadığı konusunda kendisini gece yarısın-
dan önce bilgilendirdiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Riv-
lin'in, koalisyonu kurma görevi için yeni bir isim mi
belirleyeceği yoksa söz konusu görevi meclise mi gönde-
receği henüz bilinmiyor. Yerel basında çıkan haberlerde,
Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Netanyahu'nun rakibi
ve Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid veya
Yamina Partisi Lideri Naftali Bennett'e verebileceği dile
getiriliyor. Lapid veya Bennett görevlendirilse de her iki
ismin de koalisyonu kurmak için yeterli desteği bulmakta
oldukça zorlanacağı ifade ediliyor. İsrail'de 23 Mart'ta ya-
pılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için ge-
rekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline
ulaşamamıştı. Netanyahu ve ona destek vereceklerini
açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 millet-
vekilinde kalmıştı.Mecliste 7 sandalyesi bulunan Ben-
nett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap
Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.
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romanların baharın geli-
şini, doğanın canlanışını kut-
ladıkları Kakava, geçen yıl

olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk
geçecek. Türk kültürü içinde var olan ve
inanışa göre Hızır ve İlyas peygamber-
lerin buluşma anını simgeleyen Hıdırel-
lez'i, "bayram" olarak niteleyerek
Kakava adında kutlayan Romanlar, sal-
gın nedeniyle kutlamalarını gerçekleşti-
remeyecek. Her yıl 5 Mayıs'ta Tunca

Nehri'nin çevrelediği Sarayiçi'nde
yanan dev Kakava ateşi etrafındaki eğ-
lence ile başlayan kutlamalar, 6 Mayıs
sabahı efsaneye göre kurtarıcılarının
sudan çıkacağı ritüelinin de işlendiği
şafak sökmeden nehir kenarındaki eğ-
lencelerle devam ederdi. Ancak kutla-
maların merkezi Sarayiçi'nde geçen yıl
olduğu gibi bu yıl da eğlence ve kut-
lama havası yerini buruk bir sessizliğe
bırakacak. Edirne Belediyesi asırlık Ka-
kava ateşi yakma ritüelinin devamının

sağlamak amacıyla yarın kısıtlı katılımlı
ve kısa süreli bir organizasyon düzenle-
yecek. Ateşi Edirne Valisi Ekrem Ca-
nalp, Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan ve Roman Çeribaşı Fikri Ocak
yakacak. Edirne Roman Eğitim Gönül-
lüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Ka-
kava'nın Romanlar için coşku ve
heyecan olduğunu söyledi.

Salgın kötü etkiledi

Romanların geçmişteki Kakava ritüelle-

rini kimi kaybolsa da büyük oranda bu-
güne taşıdıklarını ifade eden Şallı, sal-
gın nedeniyle toplu kutlamaların
gerçekleşemediğini ifade etti. Bu yıl sal-
gın kurallarına riayet edilerek Roman
vatandaşların evleri önünde yaktıkları
ateşlerle kutlamalar yapacaklarını belir-
ten Şallı, "Kakava bir ritüeldir. Bugün
Kakava, Hıdırellez'i doğada kutlayama-
manın hüznünü yaşasak da yine de bu
heyecanı evlerimiz önünde salgın kural-
larına uyarak yaşayacağız." dedi.

Romanların bayramı buruk geçecek

Sümela yenileniyor
traBzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın
Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde bulunan
Sümela Manastırı'nın yüzde 35'lik kısmın-

daki restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm
Müdür Vekili Mustafa Asan, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda restorasyon
çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Ma-
nastırın yüzde 65'lik kısmının 28 Temmuz 2020'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla, Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bizzat katılımıyla

ziyarete açıldığını anımsatan Asan, şunları kaydetti:
"Kalan yüzde 35'lik kısımla alakalı yoğun çalışmalar
devam ediyor. Sümela Manastırı ana giriş kapısının üs-
tünde bulunan ve daha önce geçici olarak sabitlenme ve
ankraj çalışmaları tamamlanan ve kama blok olarak ad-
landırılan kaya kütlesi ile alakalı kalıcı sabitleme çalış-
malarına başlandı. Daha önce kapalı olan yapıların
restorasyonları, endüstriyel dağcılar tarafından kaya ya-
macında bariyerleme çalışmaları devam ediyor. İskele-
nin bir hafta içerisinde sökülmesi planlanmaktadır.

Sümela Manastırı'ndaki fiziki gerçek-
leşme oranı yüzde 75-80." Kaya düşme
riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete ka-
patılan Sümela Manastırı'nda, Kültür
ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da
restorasyon başlatılmış, çevre düzenle-
mesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik
bakımdan araştırılması ve güçlendiril-
mesi projelerinin birinci etabı tamamla-
nan manastırın avluya kadar olan
bölümü Mayıs 2019'da ziyarete açıl-
mıştı. İkinci etap çalışmalarının önemli
bölümünün tamamlanmasıyla yüzde
65'lik bölümü 28 Temmuz 2020'de açı-
lan manastırı, bu tarihten 3 Kasım'a
kadar 123 bin 933 turist gezmişti.
Kalan yüzde 35'lik bölümdeki restoras-
yon çalışmalarına devam edilen ma-
nastır, "Sümela Ören Yeri Çevresindeki
Taş Düşme Tehlikesi Önlemleri" kapsa-
mında ziyaretçilerin güvenliği amacıyla
3 Kasım 2020'de Bakanlıkça yeniden
ziyarete kapatılmıştı.
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SINEMANIN BUYUK
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ISMI ATIF YILMAZ
SINEMANIN BUYUK
ISMI ATIF YILMAZ
Özellikle köy ve pastoral yaşamı anlatan, sosyolojik, toplumsal
konular içerikli filmlerde başarı sağlayan Atıf Yılmaz, kariyeri
boyunca 110'dan fazla filmin yönetmenlik koltuğunda oturdu

T ürk sinemasının önemli yönet-
men, yapımcı ve senaristlerin-
den Atıf Yılmaz, vefatının 15.

yılında anılıyor. Tam adı Atıf Yılmaz
Batıbeki olan usta yönetmen, 9 Ara-
lık 1925'te Mersin'de dünyaya geldi.
Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Mer-
sin'de tamamladı. Henüz ortaokul
yıllarında kendisine "resijör" lakabı
takılan usta yönetmen, bunun sebe-
bini şu sözlerle anlatmıştı: "Mersin
ortaokulunun ikinci sınıfındayım.
Kim hangi nedenle uygun gördü ha-
tırlamıyorum şimdi. Bana 'rejisör' la-
kabı takıldı. Herhalde sınıfta bir
Yılmaz daha vardı. Ondan ayırmak
için olmalı. Ama hala kendime sora-
rım. Neden rejisör? Bana bu ismi
yakıştıran arkadaş, şimdi ünlü bir
falcı olmalı. Bu lakabın meslek seçi-
mimde önemli bir payı olmuştur sa-
nırım." Üniversite eğitimini İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ta-
mamlayan Atıf Yılmaz, daha sonra
Güzel Sanatlar Akademisi'nde res-
sam Nuri İyem'den resim dersleri
aldı. Usta yönetmen, 1947'de Tavan-
arası Ressamlar Topluluğu'na katıldı
ve "Beş Sanat" isimli dergide tiyatro
ve sinema üzerine yazılar yazdı.

1950'de sinema 
kariyerine başladı

Yönetmen Semih Evin'in "Allah
Kerim" filminde asistanlık yaparak
1950'de sinemaya adım atan Atıf
Yılmaz, 1951'de Hüseyin Peyda'nın
çektiği "Mezarımı Taştan Oyun" fil-
minin senaryosunu kaleme aldı. Yıl-
maz, aynı yıl ilk filmi "Kanlı Feryad"
ile de yönetmenliğe başladı. Yılmaz,
1959'da çektiği "Bu Vatanın Çocuk-
ları" filmiyle Gazeteciler Cemiyeti
Türk Film Festivali'nde "En Başarılı
Rejisör" seçildi. Orhan Günşıray'la

birlikte 1960'ta Yerli Film şirketini
kurarak yapımcılığa da başlayan
usta yönetmen, 1960'ların ikinci ya-
rısında Ayşe Şasa'nın senaryosunu
yazdığı filmlerle birlikte Türk sine-
masının klasikleri olarak kabul edi-
len pek çok film yönetti.

Gösterim alanları değişecek

Özellikle köy ve pastoral yaşamı
anlatan, sosyolojik, toplumsal ko-
nular içerikli filmlerde başarı sağla-
yan usta yönetmen, filmlerinin
senaryolarını da kendisi yazdı. Atıf
Yılmaz, Türk sinemasının gelişi-
mine ilişkin değerlendirmelerde bu-
lunduğu 1997'de Sedef Kabaş ile
Portreler programında, Türk sine-
masının bir arayış içinde olduğuna
vurgu yaparak, şunları söylemişti:
"Benim zamanımda sinemacı
olmak çok kolaydı. Çünkü sine-
maya büyük bir talep vardı. Yılda
150-200 film çekiliyordu. Sinemaya
aşırı bir talep olduğu için bu talep
filmlerin tarzını da belirliyordu.
Şimdi talep de değişti, izleyicimiz
de değişti, her şey değişti. Bugün si-
nemacı olmak ve bu mesleği yürüt-
mek çok daha zor. Bugün bir arayış
var, bu arayışın sonu ne olacak bi-
lemiyorum. Görsel sanatlar hiçbir
zaman bitmeyeceği için belki göste-
rim alanları değişecek ama her
zaman yaşayacak diye düşünüyo-
rum." Aynı röportajda, sinemanın
bir ülkeyi tanıtabilecek en önemli
sanat dalı olduğuna dikkati çeken
Yılmaz, "Türkiye'nin dış dünyada
tanıtılması için en elverişli sanat
dalı sinemadır. Cumhuriyet kurul-
duğu zaman bir Batılılaşma hare-
keti başladı. Batı'nın burjuva
sanatları baş tacı edilmek istendi.
Operaya, baleye, tiyatroya, orkes-

tralara devlet destek verdi. Ama si-
nema halk sanatı olduğu için pek
ciddiye alınmadı. Onun gücü de
fark edilmedi." değerlendirmesinde
bulunmuştu."

En İyi Film" ödülünü kazandı

Atıf Yılmaz'ın 1972'de çektiği
"Zulüm" filmi, 9. Antalya Altın Por-
takal Film Festivali'nde "En İyi
Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi
Görüntü Yönetmeni" ödüllerine
layık görüldü. Türk sineması klasik-
lerinden "Selvi Boylum El Yazma-
lım"ın 1977'de yönetmen
koltuğunda oturan Yılmaz, 1980'li
yıllarda başrolünde kadın kahra-
manların öne çıktığı filmlere imza
attı. Yaptığı bu filmlerle 1984-1986
arasında Altın Portakal Film Festi-
vali'nde 3 yıl arka arkaya "En İyi
Film" ödülünü kazandı. Yerli Film
kapandıktan sonra 1980'de Ömer
Kavur ve Yavuz Özkan ile birlikte
ADAF'ı kuran Yılmaz, bu şirket da-
ğıldıktan sonra, kendi adına Yeşil-
çam Filmcilik yapımevini açtı.
Yılmaz, bir dönem Mimar Sinan
Üniversitesi Sinema-TV Bölü-
mü'nde de öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Aktif olduğu dönem bo-
yunca 110'dan fazla film yöneten
Yılmaz'ın son filmi 2004'te "Eğreti
Gelin" oldu. Hacettepe Üniversitesi
tarafından 1991'de "Sanatta Onur-
sal Doktora" unvanı verilen Atıf Yıl-
maz, 1996'da 33. Antalya Altın
Portakal Film Festivali'nde "Onur
Ödülü"ne değer görüldü. Usta yö-
netmen, 5 Mayıs 2006'da İstan-
bul'da mide kanseri nedeniyle vefat
etti. Atıf Yılmaz'ın cenazesi, Teşvi-
kiye Camisi'nde kılınan cenaze na-
mazının ardından Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedildi.

BileciK-Söğüt kara yo-
lunun 20. kilometresinde
Küre köyü yol ayrımın-

dan 2 kilometre mesafedeki 550
metre rakımlı ihtişamlı bir tepede
yer alan türbeye ilçeden ulaşımı
sağlayan yol, ilgili kurum ve kuru-
luşların çalışmalarıyla düzenlendi.
Türbenin çevre düzenlemesi için de
bu yaz çalışma başlatılacağı öğre-
nildi. Çalışmalar tamamlandığında
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını sonrası türbeye daha fazla zi-
yaretçinin gelmesi bekleniyor.
Salgın kısıtlamalarının olmadığı
günlerde ziyaretçilerin gelip dua et-

tiği türbe, eski Türk mezarlarının
yöresel şekillerinin bir örneği kabul
ediliyor. Dursun Fakih Türbe-
si'nden temiz ve pussuz bir havada
bakıldığında, kuş uçuşu 14,5 kilo-
metre mesafede bulunan Bilecik'teki
Şeyh Edebali Türbesi görülebiliyor.

Dursun Fakih

Karaman'da dünyaya gelen ve Os-
manlı Devleti'nin kuruluşuna şahit-
lik etmiş bir Türk bilgini olan
Dursun Fakih, tefsir, hadis, fıkıh
ilimlerini tahsil etti. Hocası Şeyh
Edebali'nin kızıyla evlenerek da-
madı, Osman Gazi ile de bacanak

olan Dursun Fakih, Eylül 1299'da
Karacahisar fethedildikten sonra
Osman Gazi adına hutbe okuyup
cuma namazını kıldırdı. Böylece
hem Osman Gazi'nin hür ve tam
istiklal sahibi bir devlet başkanı ol-
duğunu hem de Osmanlı Devle-
ti'nin kurulduğunu dünyaya ilan
etti. Osmanlı'nın ilk imam hatibi ve
ilk kadısı, kuruluş döneminin en
önemli manevi liderlerinden olan,
"Gazavatname" adlı bir eseri de bu-
lunan, Anadolu'da milli birlik ve
kültür birliğinin oluşmasına hizmet
eden Dursun Fakih, 1327 yılında
vefat etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin)
Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manas-
tırların Dünya Mirası Geçici Listesi'ne
eklendiğinin açıklanması kentte heye-
can yarattı.Kentte en büyük beklenti
Dünya Mirası Geçici Listesi'ne ekle-
nen Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana
Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafa-

ran Manastırı, Mor Gabriel Manas-
tırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor
Manastırı, Mor Yakup Manastırı,
Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo
Kilisesi'nin daimi listeye de kabul edil-
mesi. Midyat Belediye Başkanı Veysi
Şahin yaptığı açıklamada, geçen yıl
Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yaptık-
ları çalışmayla Geç Antik ve Ortaçağ'a
ait kilise ve manastırların UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi-
ğini söyledi. Midyat'ın diller ve dinler

kenti olduğunu, kadim bir şehir kim-
liği taşıdığını ifade eden Şahin,
UNESCO Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi'ne alınan inanç merkezlerinin il ve
ilçe turizmine büyük katkısının olaca-
ğını belirtti. Şahin, Mardin'in aynı za-
manda turizm ile adından söz ettiren
bir kent olduğuna işaret ederek, inanç
ve kültür turizmi ile kentin bölge turiz-
mine de katkı sağladığını bildirdi.
“Hükümetten çok büyük destek al-
maktayız” dedi.

Osmanlı Devleti'nde kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi
okuyan, devletin ilk kadısı olan Dursun Fakih'in Bilecik'in Söğüt
ilçesinde bulunan türbesine ulaşımın sağlandığı yol, son dö-
nemde yapılan çalışmalarla daha iyi bir seviyeye getirildi

İlk kadıya ulaşmak
artık daha kolay

Bir başkadır Mardin

Yaptığı filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran yönetmen Atıf Yılmaz, “Ben yeri geldi yoksulları
yeri geldi zenginleri konu ettim. Ama kimse unutmasın her zaman Türk halkını konu ettim” şeklinde konuştu.
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Antalya'da mahallesinde erkek
çocuklarıyla top oynarken kom-
şularının "Kızdan futbolcu mu
olur?" demelerine rağmen hayal-
lerinin peşinden koşan 21 yaşın-
daki Seda Nur İncik, gösterdiği
performansla göz dolduruyor
Kepez ilçesinde esnaf bir ailenin ikinci ço-
cuğu olarak dünyaya gelen İncik, 8 yaşın-
dayken mahalledeki erkek çocuklarıyla
futbol oynamaya başladı. Futbol tutkusun-
dan hiç vazgeçmeyen İncik, Mobil İlköğre-
tim Okulu'nda her teneffüste sınıfındaki
erkek arkadaşlarıyla meşin yuvarlağın pe-
şinden koştu. Sabah akşam elinde bir futbol
topuyla dolaştığını gören komşularının
"Kızdan futbolcu mu olur?" demelerine rağ-
men hayallerinin peşinden koşan İncik, ye-
teneğiyle okulda kurulan kız futbol
takımına seçildi. Okullar arası turnuvalarda
yeteneği daha da keşfedilen İncik, profesyo-
nel hayata adım atarak 1207 Antalyaspor
Kadın Futbol Takımı'nda forma giymeye
başladı. Burada 5 yıl oynadıktan sonra 21
yaşındaki İncik Konak Belediyespor'a ora-
dan da Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Ta-
kımı'an transfer oldu. İncik, Kadın Milli
Futbol Takımı'na seçilerek ay-yıldızlı for-
mayı giymenin mutluluğunu yaşadı. İncik,
Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell
Kadın Futbol Ligi mücadelelerine katılmak
için geldiği Antalya'da hayallerini gerçekleş-
tirdiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu
söyledi. Çocuk yaşlarda erkek arkadaşla-
rıyla top oynarken önüne çıkan olumsuz
eleştirilere kulak asmadığını anlatan İncik,
"Hatta komşularım bu nedenle aileme de
şikayet etti. Topumu patlattıkları olurdu.
Ailem hep beni destekledi. Hiç engel olma-
dılar. Bugün buralara gelebildiysem hep ai-
lemin sayesinde. Onlara ve antrenörlerime
minnettarım." dedi.

Hedefi yurt dışında forma giymek

İncik, çocukluk yıllarında erkek arkadaşları-
nın futbol oynayacakları zaman mutlaka
kendisini de çağırdığını belirterek, şöyle ko-
nuştu: "Başka mahallere maç oynamaya gi-
derken, zillimize basıp 'Hadi maça
gidiyoruz.' diye çağırıyorlardı. Okulda da
kız takımı kurulmadan önce turnuvalarda
hep erkek takımlarında oynuyordum. Ba-
şarı merdivenlerini tek tek tırmandım. Ha-
yalimdeki takım olan Beşiktaş’ta
oynamaktan dolayı çok gurur ve şeref du-
yuyorum. İnşallah bu forma altında nice
başarılara imza atarım. Bu forma ile Tür-
kiye Şampiyonluğunu elde etmek istiyo-
rum. 17 Yaş Altı ve 19 Yaş Altı Kadın Milli
Futbol takımında uzun yıllar forma giydim,
takım kaptanlığı yaptım."Avrupa Şampiyo-
nasında Kadın Milli Futbol Takımının kad-
rosunda yer aldığını vurgulayan İncik, milli
formayı giymenin gurur verici olduğunu
dile getirdi. Marmara Üniversitesinde Spor
Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatını
sürdürdüğüne değinen İncik, "Türkiye'nin
en büyük takımında oynuyorum. Öncelikle
hedefim Beşiktaş'ta iyi işler başarmak ar-
dından da ülkemi yurt dışında iyi kulüp-
lerde temsil etmek istiyorum." ifadelerini
kullandı. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-
2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampi-
yonu 5 Mayıs Çarşamba günü saat
20.00'de Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol
Takımı ile Fatih Vatan Spor arasında oyna-
nacak final maçıyla belli olacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından
Roma, teknik direktörlük için Portekizli Jose Mou-
rinho ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Ro-
ma'dan yapılan açıklamada, "Roma, Jose
Mourinho'nun 2021-2022 sezonundan itibaren takı-
mın yeni teknik direktörü olacağını açıklamaktan
memnuniyet duyar." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, 58
yaşındaki teknik adamla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı
bildirildi. Roma Kulübü’nün ABD’li başkanı Dan Fri-
edkin ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin, "Jose Mou-
rinho’ya Roma ailesine 'hoş geldin' demekten heyecan
ve memnuniyet duyuyoruz." ortak açıklamasını yaptı.
Mourinho da Friedkin ailesine kendisini Roma gibi
büyük bir kulübe seçtikleri için teşekkür ederken, "Ku-
lüple yaptığımız görüşmeler neticesinde Roma'ya yö-

nelik hedeflerini hemen anladım. Birlikte kazanan bir
proje inşa etmek istiyoruz. Roma taraftarlarının inanıl-
maz tutkusu beni bu işi kabul etmeye ikna etti. Önü-
müzdeki sezona başlamak için sabırsızlanıyorum.
Haydi Roma." değerlendirmesinde bulundu. Roma
kulübü öğlen saatlerinde de mevcut teknik direktörü
Portekizli Paulo Fonseca ile yolların ayrıldığını açıkla-
mıştı. İtalyan basını, Roma'nın Mourinho ile anlaşma-
sını "sansasyonel" olarak duyurdu. Roma ile anlaşan
Mourinho, 11 yıl aradan sonra yeniden İtalya Serie
A'ya döndü. Jose Mourinho, daha önce 2008-2010
yıllarında Serie A'da Inter'i çalıştırmış ve mavi-siyahlı-
ların başında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyon-
luğu, 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya
Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Anadolu Efes, THY Av-
rupa Ligi play-off çey-
rek finalinde İspanya

ekibi Real Madrid'i
88-83 yenerek seride
durumu 3-2 yaptı ve

Dörtlü Final'e yükseldi

A nadolu Efes Basketbol Takımı, THY
Avrupa Ligi play-off serisi beşinci
maçında İspanya'nın Real Madrid

ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve
adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Karşılıklı
basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes,
Singleton ve Micic ile sayı üretirken, raki-
bine Alocen ve Carroll ile cevap veren Real
Madrid ilk periyodu 21-18 üstün geçti.
İkinci çeyreğe Simon, Singleton ve Mi-
cic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Ana-
dolu Efes, 14. dakikada skoru lehine
çevirdi: 29-27. Ancak daha sonra yaptığı
hücumların çoğundan eli boş dönen laci-
vert-beyazlı takım karşısında Thompkins,
Llull ve Laprovittola ile sayı bulan İspan-
yol ekibi, 18. dakikada durumu 33-39
yaptı. Real Madrid, soyunma odasına da
41-36 önde gitti.  Karşılaşmanın ikinci ya-
rısına etkili başlayan Anadolu Efes,
Simon, Beaubois ve Micic'in basketleriyle
23. dakikada 49-44 öne geçti. Periyodun
ilk bölümünde sayı üretmekte zorlanan
Real Madrid karşısında organize hücum-
larla skor bulmaya devam eden lacivert-
beyazlı takım, 26. dakikada farkı 12 sayıya
(57-45) çıkardı. İspanyol ekibi Llull ve
Tompkins'in basketleriyle oyunu dengele-
meye çalışırken, Anadolu Efes son çeyreğe
60-57 önde girdi. Son periyodun ilk bölü-
münde savunmada zorlanan Anadolu
Efes karşısında Fernandez ve Laprovittola
ile sayı üreten Real Madrid, 36. dakikada
69-68 öne geçti. Karşılıklı basketlerle
devam edilen maçta son dakikaya 80-80
berabere girilirken, Anadolu Efes, Si-
mon'un kaydettiği üç sayılık basketle bi-
time 38 saniye kala skoru 83-80 yaptı.
Kalan sürede serbest atışlardan bulduğu
sayılarla rakibine üstünlüğünü kabul etti-
ren Anadolu Efes müsabakadan 88-83
galip ayrıldı.Lacivert-beyazlı takım, bu ga-
libiyetle seriyi 3-2 kazanarak Dörtlü Final'e
yükselme başarısı gösterdi.

Maç sonunda büyük sevinç

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda
büyük sevinç yaşadı. Lacivert-beyazlı ta-
raftarlar, bitiş düdüğünün ardından saha
ortasında birbirlerine sarılarak Dörtlü Fi-
nal'e kalmanın sevincini yaşadı. Başantre-
nör Ergin Ataman da tribüne giderek,
sevincini maçı izleyen az sayıdaki sağlık
çalışanıyla paylaştı.

Maçın yıldızı Singleton

Anadolu Efes'te Chris Singleton, karşılaş-
mada gösterdiği başarılı performansla ta-
kımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
ABD'li oyuncu, 26 sayıyla maçın en skorer
oyuncusu olurken, ayrıca 8 de ribaund
alma başarısı gösterdi.

Dördüncü kez Dörtlü Final'de

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun ku-
lüpler düzeyindeki bir numaralı organizas-
yonunda dördüncü kez Dörtlü Final'e
yükselme başarısı gösterdi. Lacivert - be-
yazlılar, ilk olarak 1999-2000 sezonunda
Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yu-

nanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Fi-
nal'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Pa-
nathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu
Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Bar-
celona takımını 75-69 yendi. Anadolu
Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez
Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fran-
sa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda
ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen laci-
vert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın
CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek,
bir kez daha üçüncülüğü elde etti. Türk
temsilcisi, son olarak 2018-2019'da Dörtlü
Final'de mücadele etti. Dörtlü Final'in ilk
gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağ-
lup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise
Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83
yenilerek ikincilikle yetindi.

Ergin Ataman'ın 4. Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ata-
man, kariyerinde 4. kez Avrupa Ligi Dörtlü
Finali'nde yer alacak. Ataman, lacivert-be-
yazlı takımı bu sezonun yanı sıra 1999-
2000 (Suprolig) ve 2018-2019'da da
Dörtlü Final'e taşımıştı. Deneyimli başant-
renör, ayrıca İtalya ekibi Montepaschi Sie-
na'nın başında da 2002-2003 sezonunda
Dörtlü Final heyecanı yaşamıştı.

Şampiyon olmayı hak ediyoruz

Tecrübeli başantrenör, THY Avrupa Ligi
play-off çeyrek final serisi son maçında İs-
panya'nın Real Madrid ekibini yenerek
Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdik-
leri maçın ardından düzenlenen basın top-
lantısında açıklamada bulundu. Ataman,

çok iyi bir play-off serisi geçirdiklerini be-
lirterek, "Arkadaşım Pablo Laso ve Real
Madrid'i tebrik ederim. Çok iyi mücadele
ettiler ve seriyi asla bırakmadılar. Bu
akşam da üçüncü çeyrekte maçı koparabi-
lirdik ama geri geldiler. Bu akşam en iyi
maçımız değildi. İlk yarıda Beaubois ve
Larkin'den az sayı bulduk. Ancak üçüncü
çeyrekte Simon ve Micic'in iyi oyunuyla
farkı açtık. Real Madrid bu akşam çok
fazla hücum ribaundu aldı ve bunlardan
sayı buldular. Bu da maçı koparmamızı
engelledi. Maçın sonunda Larkin'in dev-
reye girmesi ve Simon'un sayılarıyla ka-
zanmasını bildik ve şimdi Dörtlü
Final'deyiz." diye konuştu. Ergin Ataman,
kazanmalarında oyuncuları Simon'un son
bölümde kaydettiği üç sayılık basketin çok
önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz iki se-
nedir oynadığımız basketbolla Dörtlü Fi-
nal'i, finali ve şampiyon olmayı hak
ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz."
ifadelerini kullandı. Ataman, bir süredir
hastanede tedavi gören Aydın Örs'ten bu
sabah bir mesaj aldığını anlatarak, "Bana,
'Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana ina-
nıyorum, kazanacaksınız. Benimle de ya-
kından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm
kalbimle seni destekliyorum.' şeklinde bir
mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs
iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan
aldığım mesaj beni çok duygulandırdı.
Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum,
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ken-
disine 'Sevgili hocam biz Türk antrenörle-
rinin daha çok işi var. Hep birlikte daha
çok başarılar kazanacağız.' dedim." 

şeklinde görüş belirtti.

Dörtlü Final'de başarılar diliyorum

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso
da Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'i
tebrik ederek, "Anadolu Efes çok iyi bir
takım. Bunu play-off'ta gösterdiler. Onlara
Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Biz de
takım olarak play-off'un ilk maçından iti-
baren mücadelemizi verdik. Bütün sezon
gösterdikleri mücadeleden dolayı onları
tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyo-
rum." değerlendirmesinde bulundu. Bakan
Kasapoğlu: Güzel tabloda emeği olan
herkesi gönülden kutluyorum Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Anadolu Efes'in İspanyol ekibi Real
Madrid ile oynadığı ve 88-83 kazandığı
play-off çeyrek final serisi son maçını
Sinan Erdem Salonu'nda takip etti. Maçın
ardından Anadolu Efes'in soyunma oda-
sını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha
sonra basın mensuplarına açıklamada bu-
lundu. Sporda elde edilen başarıların ken-
dilerini çok mutlu ettiğini aktaran
Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar
bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor.
Sporcularımızla, takımlarımızla gurur du-
yuyoruz. Bizi bu gururu ve sevinci yaşatan
sporcularımızı, takımlarımızı tebrik ediyo-
rum. Avrupa Ligi üst düzey bir organizas-
yon. Takımlarımızın bu alandaki başarısı
çok mühim. Hem Fenerbahçe hem Ana-
dolu Efes bu süreci başarı ile götüren ta-
kımlarımız. Bugün Anadolu Efes, Dörtlü
Final'e adını yazdırdı. Tebrik ediyorum."
diye konuştu.

Beşiktaşlı Seda
çok iyi gidiyor

Mourinho artık Romalı

ANADOLU EFES
TARIH YAZDI

ÇOK BÜYÜK
BİR BAŞARI
Basketbola çok önem verdiklerini
anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları
kaydetti:"Geçtiğimiz yıllarda da üç
tane ikinciliğimiz var. Avrupa Li-
gi'nde Fenerbahçe ile bir şampiyon-
luğumuz var. İnanıyorum ki ikinci
şampiyonluğumuzu da inşallah
Anadolu Efes ile alacağız. Tabi bas-
ketbol her branş olduğu gibi önem
verdiğimiz bir branş. Cumhuriyet
tarihinin en önemli basketbol sefer-
berliğini başlattık, 10 bin pota proje-
siyle. Gençlerimizin ilgisi var. Bu
ülkenin gençlerini, bu toprakların
değerli evlatlarını yarınlara kazan-
dırma adına tüm branşlarda olduğu
gibi basketbolda da yürüyüşümüz,
inancımız, heyecanımız devam ede-
cek. Basketbolda sporcularımız, ta-
kımlarımız bizi gururlandırmaya
devam edecek. Anadolu Efes, spor-
cularımıza, Ergin hocamıza başarı
diliyorum. Güzel tabloda emeği
olan herkesi gönülden kutluyorum."

Amath kupayı istiyor
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li

final ilk maçında yarın
Çekya temsilcisi ERA

Nymburk'la karşılaşacak
Pınar Karşıyaka'nın Fransız

basketbolcusu Amath
M'Baye, "Tecrübemizle orga-
nizasyonu iyi bir yerde bitir-

meyi hedefliyoruz." dedi

Pınar Karşıyakalı oyun kurucu Tony Taylor'la 2018-2019 sezo-
nunda Virtus Bologna'da mücadele eden M'Baye, Belçika'daki
FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde İspanyol ekibi Teneri-
fe'yi finalde mağlup etti. O sezon kupayı kazanan iki oyuncu
yarın Rusya'da başlayacak 8'li final organizasyonunda Pınar
Karşıyaka ile mücadele edecek. Amath M'Baye,  herkesi kötü
yönde etkileyen Kovid-19 nedeniyle basketbol sezonunun da de-
ğişik bir şekilde geçtiğini söyledi. Her şeye rağmen mücadele et-
tiklerini kaydeden M'Baye, Bu durumda bizim işlerimizi buna
rağmen yapıyor olmamıza şükretmemiz gerekiyor." diye ko-

nuştu. Kendisi de Kovid-19'u atlatan M'Baye, "Kovid-19 süre-
cim zor ve ağrılı geçti, sakatlığım da vardı. Şu anda sahalara
döndüğüm için ve takıma destek olacağım için çok mutluyum."
diye konuştu. M'Baye, 2019'da Virtus Bologna ile FIBA Şampi-
yonlar Ligi'ni kazandığın hatırlatarak, "Rusya'daki maçlar zorlu
geçecek maçlar. Tecrübemizle organizasyonu iyi bir yerde bitir-
meyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Türkiye'de ikinci sezo-
nunu geçirdiğini kaydeden M'Baye, "Bu süreç eşim ve bebeğimiz
için çok iyi geçiyor. İzmir'in ve Karşıyaka'nın insanları gerçekten
bizi çok hoşgörülü ve sıcakkanlı karşıladılar." şeklinde konuştu.
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o zan tufan, kariyerinin en iyi
sezonlarından birini geçir-
diği bu dönemde birçok ku-

lübün takibi altında. Yıldız futbolcu
hem Fenerbahçe hem de Milli ta-
kım’daki performansıyla transferin
aranılan isimlerinden biri haline
geldi. ozan’ı isteyen takım çok
ancak bu konuda ilk adımı atan
Crystal palace olacak. premier lig
ekibi, elini çabuk tutarak 25 yaşın-
daki futbolcuya imza attırmak için
kolları sıvadı.

2018’dE gidiyordu

Crystal palace’ın ozan tufan’a il-
gisi yeni değil. 2018 yılının ocak
ayında başarılı oyuncunun trans-

feri için tüm anlaşmalar yapılmış,
uçak bileti bile alınmıştı. ancak Sa-
ko’nun sakatlığı sonrası İngiliz
ekibi son anda ozan’dan vazgeçip
Sörloth’u kadrosuna katmıştı.
Crystal palace bu kez ozan’ı elin-
den kaçırmamaya kararlı. 

PazarLık 
EtmEyEcEkLEr!

İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok is-
tiyor. bu nedenle sözleşmesinde
yer alan ‘20 milyon Euro’ya ser-
best kalır’ maddesini kullanmayı
planlıyorlar. ozan tufan’ın mena-
ceriyle temasa geçen İngiliz ekibi-
nin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması
halinde Fenerbahçe ile pazarlık

bile etmeden 20 milyon Euro’yu
vererek bu transferi hemen bitir-
menin hesaplarını yapıyor. zaten
Sarı-lacivertliler de bu rakamın al-
tında gelecek bir teklifi kabul et-
meyi düşünmüyor.

aLkışLar ozan tufan’a

ozan tufan, Gökhan Gönül’ün ce-
zalı, Nazım’ın sakat olması nede-
niyle Erzurumspor karşısında sağ
bekte görev yapmıştı. Milli fut-
bolcu, yıllardır oynamadığı bu böl-
gede forma giymesine rağmen çok
iyi bir futbol sergiledi. ozan, 6 ikili
mücadele kazandı, 3 isabetli orta
yapıp, 4 şut pası vererek alkışlana-
cak bir performans ortaya koydu.

TrANsFer 
TUFAN’ı

Crystal Palace, daha 

önce bitiremediği Ozan

Tufan transferini bu kez

tamamlamaya kararlı. 

Crystal Palace, yıldız

futbolcunun sözleşmesindeki

20 milyon Euro’luk 

maddeyi aktif hale 
getirmeye hazır

İlle de 
Halil olsun
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Bordo-Mav-
ililer, Göztepe'nin yıldızı için harekete geçiyor: Yurt içi
piyasasına Koita hamlesiyle hızlı giren Karadeniz ekibi,
Halil Akbunar'ın da peşini bırakmıyor
trabzoNSpor bu sezon 22 gole direkt katkı sağlayan yıldız oyuncu
için İzmir ekibinin kapısını güçlü bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Fır-
tına, devre arasında Sarı-Kırmızılılar'a kiraladığı diabate'nin bonservisi-
nin yanı sıra kadro dışı bırakılan abdulkadir parmak'ı da Göz Göz'e
vermeyi düşünüyor. paket teklif önermeye hazırlanan bordo-Mavililer
bu kez transferi bitirmekte kararlı. Sağ bek için roma ile sözleşmesi
sona eren bruno peres'le ön sözleşme imzalayan bordo-Mavililer yurt
dışında operasyonlara devam ederken, yurt içinde de çalışmalarını hız-
landırdı. Santrforda alternatif sayısını artırmak adına Kasımpaşa'yla
kontratı bitecek olan Fode Koita'yla da büyük oranda el sıkışan Fırtına,
kanat bölgesi için de Halil akbunar'ın peşini bırakmıyor.

1.57 milyon Euro'ya gelmişti

bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve a Milli takım'a se-
çilen 27 yaşındaki oyuncu için trabzonspor daha önce nabız yoklamış
ancak olumlu yanıt alamamıştı. bordo-Mavili ekip, bu kez güçlü bi tek-
lifle İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sezon başında leices-
ter City'den 1.57 milyon Euro'ya transfer ettiği Fousseini diabate'yi
devre arasında Göz Göz'e kiralayan Karadeniz temsilcisi, Malili futbol-
cunun bonservisinin yanı sıra, kadro dışı bırakılan abdulkadir parmak'ı
da Sarı-Kırmızılılar'a önermeyi planlıyor. 

Sıcak bakması bekleniyor

Göztepe formasıyla çıktığı 18 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan diaba-
te'nin performansından memnun olan Ünal Karaman, trabzonspor'da
görev yaptığı dönemde abdulkadir parmak'a da sık sık görev veriyordu.
bu nedenlerden dolayı tecrübeli hocanın bu teklife sıcak bakabileceği
gelen haberler arasında. 

Şampiyonluk
en güzel hediye
Türkiye Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyip yeni sezon
öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Asbaşkan Veli Tefenlili,
şampiyonluğu kente armağan ettiklerini söyledi
Futbolda denizlispor'un Süper lig'den
düşmesine üzülen kent, aynı hafta sonu
denizli basket'i tarihinde ilk kez Süper
lig'e taşırken tefenlili, hedeflerine ulaştık-
ları için mutlu olduklarını belirtti. Sezon
başında lige alınma hayali son anda ger-
çekleşmeyen denizli temsilcisi, şampiyon
olarak hedefine ulaşmanın gururunu ya-
şarken, Veli tefenlili, Süper lig'de kalıcı
olmak istediklerini vurguladı. tefenlili,
"Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok
mutluyuz, sevinçliyiz. İki yıldır tüm kulüp
olarak gecemizi gündüzümüze katarak bu
başarının sağlanması için el birliği ile mü-
cadele ettik. Sonunda da karşılığını şam-
piyon olarak aldık. bunun hazzı parayla
pulla ölçülemeyecek kadar büyük. denizli
olarak şampiyon olup kentimizin ismini
ülke çapında duyurmak bizi oldukça gu-
rurlandırdı. bu onur ve gurur tüm deniz-
li'nin, şampiyonluğumuzu tüm denizli
halkına armağan ediyoruz" dedi.

Süper Lig'de kalıcı olacağız

Veli tefenlili kulüp olarak gelecekle ilgili

planlarını da anlatırken, "amacımız ING
basketbol Süper ligi'nde öncelikle kalıcı
olmak ve avrupa kupalarına katılarak, de-
nizli’de avrupa takımlarını ağırlamak. ay-
rıca yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz.
altyapı sistemimizi kuracağız. En alt yaş
kategorisinden itibaren basketbola gönül
vermiş yetenekli oyuncuları ortaya çıka-
rarak, onları a takımda oynayacak sevi-
yeye getirmek istiyoruz. altyapı bizim için
çok önemli" şeklinde konuştu."buradan
yetişecek oyuncular öncelikle Merkez-
efendi belediyesi denizli basket’e, daha
sonra da inşallah türk basketboluna hiz-
met verecekler" diyen tefenlili, "Seneye
Süper lig'de mücadele ederken, anadolu
Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, beşiktaş
gibi takımları denizlili basketbolseverlerle
buluşturacağız. taraftarlarımıza bol galibi-
yetli, güzel maçlar izlettirmek istiyoruz.
taraftarlarımız bize bu gururu yaşatan
oyuncularımıza inansın, güvensin ve des-
tek olmaya devam etsin. Kentin ismini ba-
şarılarımızla duyurmaya devam edeceğiz"
dedi.Yabancılar

serbest kaldı
TFF 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybederek
henüz 2 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele ederken
kısa sürede Süper Lig'den 2'nci Lig'e kadar düşen Akhisarspor'da yaban-
cılar ayrılıyor. 2'nci Lig'de A takım kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu
kaybedecek Akhisar'da daha önce mazeret bildirmeden ilçeyi terkeden

Sissoko'nun yanı sıra 6 yıldır kad-
roda yer alan Milan Lukac, henüz
devre arasında alınan Raheem
Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon
Delarge, Alya Toure, Paul Keita,
Nsima Peter ve FIFA'da hiçbir fut-
bolculuk geçmişi olmadan transfer
edildiği ortaya çıkan Martins On-
yebueke serbest kalacak. Sissoko,
Onyebueke, Lukac'ın sözleşmeleri
biterken, kontratları devam eden
Lawal, Taku, Toure, Delarge, Peter
ve Keita'nın mevcut ve önümüz-
deki sezondaki alacakları FIFA ka-
nalıyla kulübün başını ağrıtacak.
Akhisar'da yabancıların çoğunun
cuma günü Ümraniyespor'la oy-
nanacak sezonun son maçını bek-
lemeden ayrılacağı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü
şampiyonluk yarışının kaderini
belirleyecek maçta averajla lider
Adana Demirspor'u konuk ede-
cek Menemenspor'da teknik di-
rektör Ümit Karan açıklamalarda
bulundu. Adana Demirspor'un
Süper Lig yarışında olmasının
kendilerini hiç ilgilendirmediğini
ifade eden Karan, "Ben ve oyun-
cularım her maçı kazanmak için
oynar. Ben Galatasaraylıyım.
Ancak karşıma Galatasaray gel-
sin onları da yenmek için canla
başla mücadele ederim. Hiçbir
futbolcum kaybetmek için sahaya
çıkmaz. Adana Demirspor ma-
çını kazanmak için elimizden
gelen en iyi mücadeleyi ortaya
koyacağız. Eksiklerimiz var ama
kim oynarsa oynasın Menemens-
por formasının hakkını verecek-
tir" dedi. Menemenspor, ligde
kalmayı geçen hafta garantiledi.

Galatasaray’ı
yenmek isterim



S ıfır Atık projesi kapsamında duyarlı vatandaş-
lar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında bir
köprü olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe

genelinde yerleştirmiş olduğu giysi kumbaraların-
dan elde edilen gelir ile alınan yeni kıyafetleri, Afrika
ülkesi Togo'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Sıfır
Atık Projesiyle ilçenin 200 noktasına yerleştirilen
toplama kumbaraları ile kullanılmayan, ikinci el
giysiler geri dönüştürülerek elde edilen gelirle ihti-
yaç sahiplerine yeni giysiler temin ediliyor. Önce il-
çedeki vatandaşların ihtiyaç taleplerini karşılayan
Gaziosmanpaşa Belediyesi geri kalan bütçeyle ise
Afrika ülkesi Togo'daki çocukların yüzünü güldür-
meye devam ediyor.

Yardım amaçlı ulaştırıyoruz

Proje hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi Sıfır Atık Projesi Şefi Rahmetullah Sevinçer, "
İlçemizin 200 noktasına toplama kumbaraları yer-
leştirdik. Bu toplama kumbaralarından vatandaşla-
rımızın atmış olduğu, kullanmadığı giysileri
buradan alıp ihale ile lisanslı bir firmaya verdik. Bu
lisanslı firma da çeşitli yerlerde bunlardan fayda-
lanmak durumunda kalıyor. Biz de bu topladığımız
atıklardan vatandaşlarımızdan gelen talepler olursa
önceliği onlara tanıyoruz. Vatandaşlarımızın talep-
lerini karşıladıktan sonra topladığımız atıklardan
elde ettiğimiz gelirleri yurt dışında özellikle Afrika
ülkelerinde ekonomik durumu kötü olan insanlara
buradan sıfır giysiler alarak oradaki insanlara yar-
dım amaçlı ulaştırıyoruz” dedi.

Aylık 30 ton toplama noktasında ulaştık

Biz belediye olarak aylık 30 ton toplama noktasına
ulaştık. Bu gerçekten ciddi bir tonaj ve biz bunu bir
kere çöpten ayrı olarak toplamak durumunda kal-
dık. Bunlar direkt çöpe gitmemiş oldu. Biz bunları
çöpten ayırdığımız gibi hem ekonomik olarak hem
de döküm sahalarının ömrünü uzatmış olduk. Yer
altı su kaynaklarımızın kirlenmesini önlemiş olduk.
İklim değişikliği ve küresel ısınmanın da önüne geç-
miş olduk. Dolayısıyla bir atık çeşidinden ülkemiz
ne kadar dünyamız ne kadar faydalandığını çok
açık ve net şekilde burada görmüş olduk" dedi. Ga-
ziosmanpaşa'dan proje kapsamında Afrikalı ihtiyaç
sahiplerine ulaşan kıyafetleri gören çocuklar büyük
sevinç yaşarken, Türkiye'ye ve Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi' ne teşekkürlerini iletti.
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GOP, AFRIKA ICIN
YARDIM ELI UZATTI

Pandemi
sayesinde
çok şey
öğrendim!
Ünlü oyuncu Alina Boz, samimi
açıklamalarda bulundu. InStyle Türkiye
dergisine konuşan Boz, pandemi
sürecinin kendisine hayatta hiçbir şeyi
ertelememeyi öğrettiğini söyledi
Seyahate çıkma hayalleri kurduğunu belirten 22
yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Uzun bir
avrupa tatiline çıkmak istiyorum. Uzun zamandır
ertelediğim, görmek istediğim yerleri görmek isti-
yorum. Pandemide öğrendiğim en önemli şey, hiç-
bir şeyi ertelememek gerektiği oldu. her zaman
istediklerinizi yapmak için sınırsız zamanınız oldu-
ğunu, her şeyin sizin kontrolünüzde olduğunu düşü-
nüyorsunuz ama bir gün geliyor, öyle olmadığını
fark ediyorsunuz. her şey yoluna girdiğinde ilk ya-
pacağım şey, görmeyi ertelediğim yerlere gitmek
olacak.”

AŞkıN TANımı DEĞıŞıYor

Uzun süredir sanatçı Sezen aksu'nun oğlu şarkıcı
Mithat Can Özer ile birlikteliği olan alina Boz, "Bi-
rine aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?" sorusuna
ise şu yanıtı verdi: “aşk tarif edilmesi çok zor bir
duygu. hatta birçok duygunun karışımı... hayatında
edindiğin deneyimlerle birlikte insandaki tanımı da
hep değişiyor. hiç olmadığını sandığın kadar mutlu
ve huzurlu hissetme hali genel bir aşk tanımı olabi-
lir benim için. ama aslında tarif edilemeyecek
kadar karışık, bir o kadar da kişisel bir duygu.”

Gaziosmanpaşa Belediyesi,
ilçenin birçok noktasına konulan

giysi kumbaralarından çıkan 2. el
elbiseleri dönüştürerek elde ettiği

gelirle Afrika'da bulunan ihtiyaç
sahipleri için yeni kıyafetler aldı.

Gaziosmanpaşa'dan Afrika'ya
uzanan yardım elinde yeni

kıyafetlerine kavuşan çocukların
sevinci görülmeye değerdi

Afrika'ya yapılan yardımlara ilişkin konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Biz belediye olarak hayırlı bir işin önünü
açtık. Vatandaşlarımız da bu işe omuz verdi, destek verdi. Gaziosmanpaşalıar büyüklüğünü gösterdi ve Afrika'ya yardım eli uzattı” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

En güzel çiçekli balkon hangisi?
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması’na
başvurular başladı. En güzel çiçekli balkonların ödüllendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mayıs 2021
Gazİosmanpaşa Belediyesi, çevre bilincini artır-
mak, vatandaşı balkonda çiçek yetiştiriciliğine teşvik
etmek ve başarılı örnekleri ödüllendirmek adına 3.
Geleneksel En Güzel Balkon Yarışması düzenliyor.
Yarışma kapsamında pandemi sürecinde evde kalan
vatandaşların süslediği rengarenk balkonlar, ödül
için rekabete girecek. Profesyonel jüri üyeleri, 9 farklı
kriterde değerlendirmelerde bulanarak, ilçenin en
güzel çiçekli balkonunu seçecek. Yarışmaya katıl-
mak isteyen vatandaşlar, süsledikleri balkonlarının 5
farklı açıdan 1024*768 piksel JPEG formatında fo-
toğrafını çekerek isim, soy isim, adres ve telefon
numarası bilgileri ile enguzelbalkon@gaziosman-
pasa.bel.tr e-posta adresine gönderebilir. Katılım
için Gaziosmanpaşa ilçe sınırları içerisinde ikamet
etme şartı aranıyor. Başvuruların tamamının inter-
net üzerinden alınacağı yarışmada son başvuru ta-
rihi 31 Mayıs 2021. Yarışmada jürinin
değerlendirmeleriyle seçilen en güzel balkonun sahi-
bine Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından tam
altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye de çeyrek altın
ödülü verilecek.

Kaldırımlar renkleniyor
Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilen Beyoğlu Belediyesi,
renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarını boyayarak yeniden renklendiriyor

Beyoğlu Belediyesi, Covid 19 tedbirleri
kapsamında uygulanan tam kapanma
dönemini fırsat bilerek Beyoğlu’nu güzel-
leştirme çalışmalarını hızlandırdı. Fen İş-
leri Müdürlüğü tarafından yürütülen
çalışmalar ile bir yandan cadde ve ara so-
kaklarda yol bakım ve onarım çalışmaları
yapılırken biryanda da kaldırımlar boya-
narak renklendiriliyor. Titizlikle yürütülen
çalışmalar neticesinde Beyoğlu tam ka-
panma süresi bittiğinde ilçe halkını ve zi-
yaretçilerini daha güzel ve temiz bir çevre
ile karşılayacak. Kaldırımlarda yapılan
tretuvar boyama çalışmalarının startı,
Taksim Camiinin açılış töreni nedeniyle
Taksim Meydanı ve çevresinden verildi.
İlçe genelinde yapılacak olan çalışma ile
renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taş-
larının tamamının boyanarak yeniden
canlandırılması hedefleniyor.

Esenyurt'ta
mücadele var
esenyurT Belediyesi, Koronavirüs’e
karşı etkili bir şekilde yürüttüğü çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Bu kap-
samda, ilçe genelinde resmî kurumlar,
okullar, eczaneler gibi vatandaşların
yoğun olarak kullandığı alanlar ile tüm
çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.
Koronavirüs’e karşı mücadele çalışma-
ları kapsamında, ilçesinin her nokta-
sında çalışmalarına devam eden
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, toplu kullanım alanla-
rını dezenfekte etmeye devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona-
virüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple,
Esenyurt genelinde çalışmalarını aralık-
sız sürdüren birim, sabah erken saat-
lerde ilçedeki hastaneler, sağlık ocakları,
belediye binası gibi kamu kurumlarının
yanı sıra İETT durakları, minibüsler,
bankamatikler, bina girişleri, toplu kul-
lanım alanları ve tüm çöp konteynerle-
rini dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca,
vatandaşların talebi üzerine bina içle-
rinde ve ofislerde de dezenfeksiyon iş-
lemleri gerçekleştiriyor.

Yerler pırıl
pırıl oldu
Beyoğlu Belediyesi ilçenin temizliğine
verdiği önemi her geçen gün artan te-
mizlik araçlarının sayısı ve işlevselliği ile
gözler önüne seriyor. Beyoğlu Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü, günlük rutin
süpürme çalışmalarının yanı sıra ilçede
bulunan yağlı, kirli ve boyalı alanları, 95
derece sıcak su ve buharla yıkıyor. Özel
temizlik araçlarıyla detaylı bir şekilde
gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte te-
mizlenen alanlar virüs salgınına karşı da
dezenfekte ediliyor. 200 bar basınçlı
sıcak su ve buharla temizlik aracı, 95
derece sıcak su ve buhar özelliğine
sahip. Beyoğlu Belediyesi’nin hizmet
kalitesinin bir örneği olarak öne çıkan
araç, ön yıkama ve kanal temizliği de
yapıyor. Kültürün, sanatın ve turizmin
merkezi Beyoğlu’nda tozu ve kiri sıcak
su ve buharla ortadan kaldıracak olan
araç, ayrıca, çöp konteynerlerini ve on-
ların çevresindeki temizliği de sağlıyor.
Duvarlara kontrolsüz yapıştırılarak gö-
rüntü kirliliğine neden ola afişler de bu-
harlı temizlik araçlarıyla kolayca
temizleniyor.

Türk Okulu'na
anlamlı bir ödül
İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin, dünyanın
en gelişmiş online Almanca eğitim plat-
formlarından Minticity’nin, bu platformu
kullanan 500 özel okul arasından değer-
lendirdiği “Minticity Teenage” kategori-
sinde “En Etkin ve Çok Yönlü Kullanan
Okul” ödülünün sahibi olduğu kayde-
dildi. Yapılan açıklamada, “İTÜ ETA
Vakfı Doğa Koleji, Almanca eğitim sektö-
rünün en prestijli ve en büyük ödül töreni
Minticity ödül törenlerinde 2 ayrı ödüle
layık görüldü” ifadelerine yer verildi. İTÜ
ETA Vakfı Doğa Kolejinin, lise kategori-
sinde de platformu en etkin ve çok yönlü
kullanan okul ödülü aldığı ve Ankara Çu-
kurambar Kampüsü Almanca Öğretmeni
Nuray Aslan, konu hakkında bilgiler verdi.


