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Maharet okulları
açmakta değil

REKLAMDAN ÖRNEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, "Milletimizin ve

Kıbrıs Türkleri'nin Doğu Akde-
niz'deki hakları gasbedilemeye çalı-
şılmıştır. Buna benzer pek çok
hukuksuzluğa, gizli, açık yaptırım-
lara maruz kaldık" dedi. Türkiye'nin
kesinlikle yayılmacı, müdahaleci bir
zihniyetle hareket etmediğini dile
getiren Erdoğan, "Hiçbir ülkenin
toprağında, denizinde, egemenli-

ğinde gözümüz
yoktur. Biz sa-
dece 'hazır ol
cenge, istersen
sulhu salah' ec-
dadın rehberli-
ğinde vatanımızı
ve haklarımız
korumaya çalışı-
yoruz" diye ko-
nuştu. I SAYFA 7

ç

Recep Tayyip Erdoğan

Divanhane binası
restore ediliyor

DİVANHANE İHYA EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, "Divan-

hane binasında restorasyon çalışma-
ları ve eski karakol binasının yeniden
ihya edilmesi için de Koruma Ku-
rulu onayı ve denetiminde projeler
devam ediyor" dedi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ise "Yol geçmeye-
cek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı
mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer
hakkında suç duyurusunda buluna-
cağız" açıklamasını yapmıştı. I SAYFA 9
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fATİH GİBİ ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPATABİLİRLER
AK Parti İstanbul İl
Başkanı Osman Nuri

Kabaktepe, partili gençlerle
Ayasofya Camii'nde sabah na-
mazı kıldı. Namaz sonrası
çorba ikram eden Kabaktepe,
gençlerle Yeşilay Haftası kapsa-
mında Yeşilay binasına yürüdü.
Kabaktepe, "Gençlerimiz akılla-
rını esir eden her türlü bağımlı-

lıktan uzak duracaklar" diye 
konuştu. Kabaktepe, "İstan-
bul'u fetheden komutan Fatih
Sultan Mehmet Han bu genç-
lerin yaşında olan bir komu-
tandı. İnansınlar ki, onlar da
her türlü bağımlılıktan kurtul-
dukları zaman dedeleri Fatih
gibi çağ açıp çağ kapatabilirler"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, okulların gecik-

meli açılmasını değerlendirirken
"Okulların kademeli açılmasına
karar verildi. Oyuncak gibi, 'bir 
açacağız bir kapatacağız' dediler. 
Eskiden bir musluk reklamı vardı,
aç-kapa-aç-kapa. Okullarla ilgili 
düzenleme o reklamı hatırlatıyor.
Okulların açılması
doğru. Mesele
okulları açmakta
değil, tekrar ka-
panmasını önle-
mekte. ‘Okulları
açtım’ demekle ol-
muyor, maharet
tekrar kapanma-
masında" dedi. 
I SAYFA 7
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Ali Babacan

Siyaset dizayn 
edilmek isteniyor

PARTİ KAPATMA YORUMU

MHP lideri Bahçeli’nin
HDP’nin kapatılmasına yöne-

lik çağrısını ve AK Partili isimlerin bu
konudaki açıklamalarını değerlendi-
ren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu,
“Siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor.
Hem parti kapatma üzerinden hem
de fezlekeler üzerinden” dedi. Terörle
mücadeleyi samimi bir şekilde iste-
yenlerin, terörün
propagandalarına
zemin olacak ar-
güman verme-
mesi gerektiğini
söyleyen Davu-
toğlu, "Bir parti
kapatarak halkın
gönlüne giremez-
sin" ifadelerini
kullandı.
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Ahmet Davutoğlu

Erbaş’ın Kovid
testi pozitif çıktı

GENEL DURUMU İYİ 

Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, koronavirüs testinin

pozitif çıktığını açıkladı. Erbaş,
"Dün yaptırdığım Kovid-19 testim
pozitif çıktı. Çok şükür genel duru-
mum iyi. Dinleniyorum. Hafif at-
latmak nasib olur
İnşâellah; duala-
rınızı bekliyorum.
Bu vesileyle geç-
miş olsun dilekle-
rini ileten herkese
teşekkür eder,
tüm hastalara
Allah’tan acil 
şifalar dilerim"
bilgisini verdi. 

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, “ABD'nin, AB'nin terör

listesindeki PKK'nın veya 15 Tem-
muz'da 251 masum insanımızı şehit
eden FETÖ'nün elebaşıları, sosyal
medya platformlarında serbestçe
ahkam kesiyor, propaganda yap-
maya devam ediyorlar. Bu sistema-
tik bir kötülüktür" dedi. Fahrettin
Altun, “Ortada apaçık bir çifte stan-
dart var. Bugün, küresel anlamda bir

çifte standartla muhatabız” açıkla-
masını yaptı. I SAYFA 8
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Ali Erbaş

Deprem Haftası dolayı-
sıyla İstanbul'da beklenen

olası deprem hakkında konuşan
Jeolog, Prof. Dr. Naci Görür, İs-
tanbul'da minimum 7, maksimum
7.5 büyüklüğünde bir depremin
olacağını ve en çok Avrupa Yaka-
sının kıyı kesimlerinin etkilenece-
ğini söyledi. Özellikle Büyük-
çekmece ve Küçükçekmece bölge-

sine dikkat çeken Prof. Dr. Görür,
"Büyükçekmece-Küçükçekmece
arası heyelanların olduğu yerler.
Buralar şu anda bile kayıyor, 
hareket ediyor. Depremde haliyle
bu kayma hareketi heyelanlara
dönüşecektir. Depremle birlikte
burada ciddi yıkımlar meydana
gelecektir. Deprem heyelanları 
tetikleyecektir" uyarısını yaptı.

ç Kritik uyarılarda bulunan
Görür, "İstanbul depreme

yaklaşıyor. Küçük bir deprem değil.
Muhtemelen ilk kırılacağını düşün-
düğümüz yer de Silivri açıklarıyla
Yeşilköy açıkları arasında Kumbur-
gaz Kolu. Zemini sağlam bir yerde
depremin etkisini bir olarak düşü-
nürsek, Avrupa yakasında kimi
yerlerde deprem etkisi beş katına

kadar çıkabilir. Buradaki zemin 
genellikle çürük olan zeminlerdir.
İçinde su olan, çimentolaşmamış,
kaya niteliği göstermeyen, gevşek,
yumuşak zeminlerdir. Avrupa ya-
kasında özellikle kıyıdan itibaren
ilk 10 kilometrelik şerit içerisindeki
alanların çoğunda sarsıntının hızı
ve ivmesi daha fazla olacaktır" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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KİMİ YERLERDE DEPREM ETKİSİ BEŞ KATINA KADAR ÇIKABİLİRMİNİMUM 7, MAKSİMUM 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nden hizmet alan kadınlarla online toplantıda 
bir araya geldi. Çalık, “Bu ülkede her bireyin huzurla
ve eşit olduğunu hissederek yaşamasını istiyoruz.
Bütün çaba ve gayretimiz kadınların hiçbir şeye ihti-
yaç duymadan eşit yurttaş olduğunu hissedebileceği 
ortamları sağlamak" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

ç

Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü dola-

yısıyla Galata Pazarı’nı açtı. Pa-
zarda, Türkiye’nin farklı illerinden
gelen onlarca kadının el emeği ürün-
leri satışa sunuldu. Galata Paza-
rı’nın açılış konuşmasını yapan
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, kadınların her gün kıyme-
tinin bilindiğini söyleyerek, 
“8 Mart’ı, dünyada
ve Türkiye’de kadın
emeğine saygıyı bir
kez daha hatırlat-
mak, kadınların
topluma kattığı de-
ğeri duyurmak için
kutluyoruz" diye
konuştu. I SAYFA 5
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Kadınlara özel
Galata Pazarı
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Tarihi binaya 
kefen mi biçtiniz?

BU GÖRÜNTÜ NEYİN NESİDİR?

İBB Genel Sekreter Yardım-
cısı Mahir Polat, Kasımpa-

şa'da bulunan Divanhane Eski
Karakol Binası'nın Koruma Ku-
rulu’nun ön gördüğü gerekçelerin
ortadan kalkmasına rağmen yok

edildiğin söyledi.
Yargı sürecinin
başlattıklarını
kaydeden Polat,
“Karakol Bina-
sına kefen mi
biçtiniz, tabuta
mı aldınız? Bu
görüntü neyin
nesidir?" diye
sordu. I SAYFA 5
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Mahir Polat
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Jeolog, deprem bilimci Prof. Dr.
Naci Görür, depremde en fazla
İstanbul'un Avrupa yakasında
kıyı kesimlerin etkileneceğini

belirterek, "Büyükçekmece-
Küçükçekmece arası heyelan-

ların olduğu yerler. Buralar 
şu anda bile kayıyor, hareket 

ediyor. Depremle birlikte 
burada ciddi yıkımlar meydana

gelecektir" diye konuştu

HALKIN EVİNE
EL ATILMIYOR
Depremle mücadelede halkın da kendi
evlerini güçlendirmesi gerektiğini, bu
noktada devletin vatandaşlara uygun
faizli krediler verilmesi gerektiğini kay-
deden Prof. Dr. Görür, "Kentsel dönüşüm
demek altyapıyı, halkı, yapı stokunu,
çevreyi ve ekonomiyi tümüyle hazırla-
maktır. Resmi binaları, okulları, hasta-
neleri yapıyoruz ama halkın oturduğu
yerlere yeterince el atılmıyor" dedi.
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Bakırköy Belediyesi işçilerine destek veren DİSK Araştırma
Daire Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nevzat
Karataş, Kerimoğlu’nu işaret ederek “Kavga istiyorsan 
başımızın üstünde yeri var, kavga başlamıştır” dedi

Belediye çalışanlarıyla toplu
iş sözleşmesi yapmayan Ba-

kırköy Belediyesi'nde işçilerin ey-
lemleri devam ediyor. Çalışanların
en son yaptıkları eyleme destek
veren DİSK Araştırma Daire Baş-
kanı ve CHP İstanbul İl Başkan
Yardımcısı olan Nevzat Karataş,
"Bizler iş barışından, sözleşme ya-

parak çalışanlarımızın haklarını al-
masından yanayız. Ancak bu barış-
çıl çağrımıza duyarsız kalan,
sorunları masa başında çözmekten
kaçınarak türlü açıklamalarla süreci
uzatan Bülent Kerimoğlu’nun ta
kendisidir. Eğer kavga istiyorsan
başımızın üstünde yeri var, kavga
başlamıştır" dedi. I SAYFA 4
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ç

BU SİSTEMATİK 
KÖTÜLÜKTÜR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü 
normalleşme' sürecinde illere göre haftalık 

koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 100 bin
nüfusta vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il Samsun,
Sinop, Giresun, Ordu, Trabzon, en düşük Hakkari,
Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt oldu. I SAYFA 9
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Harita güncellendi
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Sayfa 3 Zorunlu 

normalleşme

Fahrettin Altun,
Dolmabahçe

Çalışma 
Ofisi'nde 

düzenlenen 
'Dijital Dünya
Çalıştayı'nda

konuştu. 

Oktay APAYDIN

Sayfa 13’te
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kArİyer.neT, iş yaşamları boyunca ve
özellikle iş görüşmesi esnasında çocuk is-
teyip istemedikleri, ne zaman evlenmeyi

düşündükleri, ailelerinin işi ya da eşlerinin fikri gibi
cinsiyetçi ve ayrımcı sorulara sıklıkla maruz kalan
kadınların sesi oluyor ve bu sorular nedeniyle yaşa-
nan kaygılara son vermek için ‘Bitsin Bu Sorular!'
diyor. Herkesi kadınların özel hayatlarına değil iş ya-
şamlarına odaklanmaya davet eden 'Bitsin Bu Soru-
lar!' çağrısı, iş dünyasında toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve ‘cam tavanlar’ın kalkması
açısından da büyük önem taşıyor.

Hareket başlatıyoruz

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, mülakat-
larda işle ilgisi olmayan soruların kadınlara artık so-
rulmaması için tüm birey ve kurumları kampanyaya
destek vermeye çağırarak şunları söyledi: “21 yıldır
istihdam piyasasında işverenlerle iş arayanları buluş-
turan bir platform olarak; milyonlarca iş başvuru-
suna ve aynı zamanda milyonlarca mülakata aracılık
ediyoruz. Dolayısıyla, kadınların mülakatlarda yaşa-
dıkları iş dışı sorulara karşı hem aday hem de işve-
renlerin farkındalıklarını artırmak istiyoruz. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle iş dünyasındaki iş
dışı sorulara "Bitsin bu sorular!” diyerek bir hareket
başlatıyoruz. Bu konuda duyarlı herkesi kampanya-
mıza destek vermeye davet ediyoruz. Birkaç saat
içinde 10 binlerce imzaya ulaşan çağrımıza kulak
veren herkese teşekkür ederiz." DHA

Müzİk dünyasına 'Fora Fora' adlı parça ile
giriş yapan Fırat Acar, çok yakında 'Ole
Ole' adlı yeni teklisini yayınlayacağını du-

yurdu. Çocukluğundan beri müzik aletlerine ilgisi ol-
duğunu belirten şarkıcı, müzikle arasındaki bağı,
"Müzik benim tutkum, çocukluğum; her şeyim. Ya-
şıtlarım parklarda vakit geçirirken ben müzik aletle-

riyle oynardım. Annem de hep
söyler, çocukluğumda oyuncakla-
rım müzik aletlerinden oluşurdu.
Aslında müziğe olan eğilimim o dö-
nemde başlıyor. Çocukluk geleceğe
hazırlanmaktır ya, ben de öyle ken-
dimi müziğe hazırlamışım diyebili-
rim" sözleriyle anlattı. Yeni
parçasının heyecanını yaşayan
Acar, "Bir şeyler üretebilmenin ve
bunu dinleyicilere ulaştırabilmenin
duygular nezdinde gerçekten tarifi
yok" ifadelerini kullandı. DHA

YAŞAM

K artal Koşuyolu Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi ve Kalp ve Damar

Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet
Kaan Kırali ve ekibi koronavirüs nede-
niyle ciğerleri tükenmek üzere olan has-
talar için Ekstrakorporal Membran
Oksijenizasyonu (Ecmo) cihazını kul-
landıkları bir tedavi yöntemi geliştirdi.
Hastaları 60 günün üzerinde ecmo
isimli bir yapay akciğer ve kalp cihazına
bağlayarak, akciğerlerin kendisini onar-
masını sağlıyorlar. Cihaz, akciğerin işlevi
olan kana oksijen sağlama ve kalbin
pompalama işlevini üstleniyor. Hekimler
60 günün üzerinde bir süre alan bu te-
daviyle birçok hastayı uzun süren bu
yöntemle sağlığına kavuşturuyor. Prof.
Dr. Mehmet Kaan Kırali, çalışmalarıyla
ilgili olarak, "Bu tedavide esas önemli
olan hastalığın en başındaki 2-3 hasta
süren akut dönem var, fırtınalı dönem
var. O dönemleri geçtikten sonra bu
hastaların hayatta kalma imkanı artıyor.
Bu hastalar yaklaşık 6 aylık bir süreçten
sonra eski formlarına girmeye başlıyor-
lar. Bu yaklaşık 1 yıla kadar sürer diye
tahmin ediyoruz, 1 yıllık sonuçların test-
leri yakında ortaya koyacağız. Bir hasta
akciğerleri sıfıra inerse bu hastalar hiçbir
şekilde bırakılmamalı" dedi. Kırali ve
ekibi bu yöntemle bugüne kadar 8 has-
tayı sağlığına kavuşturdu, tedavisi süren
hastaların sayısı ise 5. Geçtiğimiz Kasım
ayında koronavirüse yakalanan 32 ya-
şındaki Cansu Pehlivan, bu tedavinin
uygulandığı hastalardan biri. Pehlivan,
68 gün ecmo cihazına bağlı kaldıktan
sonra, 2 hafta da yoğun bakımda tedavi
edildi. Koronavirüsü atlatan Pehlivan,
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde normal
odada tedavisinin tamamlanmasını bek-
liyor.

Bir hafta evde kaldım

Uzun süredir tedavi altında olan Cansu
Pehlivan, evini çok özlediğini belirtiyor.
Pehlivan, iş yerinde arkadaşında kaptığı
koronavirüs ve sonrasında yaşadıkları
konusunda ise şunları anlattı: "İş ye-
rinde kaptım ben bu hastalığı. İş arkada-
şımda varmış, söylemedi o da
rahatsızdı, grip zannetti, gitti, geldi.
Ondan bulaştı bana. Bir hafta evde kal-
dım, sırtım, kollarım ağarıyordu. Grip
zannettim, hiç yakıştıramadım ilk başta.
Sonra Eyüp Devlet Hastanesi'ne gittik,
orada kovid olduğumu öğrendim.
Orada test yaptılar, 'tutulma oldu ciğer-
lerinde' dediler. Hatırladıklarımı söylü-
yorum, orada beni yatırdılar, çok ateşim
vardı. Sonra 'yoğun bakıma alacağız'
dediler, sonrasını hatırlamıyorum.
Sonra gözümü burada açtım. İlk gö-
zümü açtığımda konuşamıyordum, bo-
ğazımda bir şey vardı, her yere baktım
çok tuhaf bir şeydi uyandığımda. Eşimi

gördüm sonra, onu görünce çok kötü
oldum, doktorlarımı gördüm. Uyandık-
tan sonra rahatsızdım, kötüydüm ama
çok güzel baktı doktorlarım bana, hem-
şireler, doktorlar çok ilgilendiler. Sanki
gerçekten yeniden doğmuş gibi hiçbir
şey fark etmedim, hiçbir şey hatırlamı-
yorum. İlk uyandığımda korktum, konu-
şamıyorum, kendimi anlatamıyorum,
herkese bakıyorum, hala korkularım
oluyor. Çok mutluyum şimdi, ilk konuş-
tuğumda o kadar mutlu oldum ki, se-
simi duymak çok farklı bir duygu. Çok
özledim evimi, bilmiyorum gidince ne
yaparım, dolaşırım evimi, yatarım, bil-
miyorum ne yaparım." 

Birbirimizle iletişim kurduk

Cansu Pehlivan'ın doktoru olan Anes-
tezi Uzmanı Uz. Dr. Halide Oğuş, "'5
Kasım tarihinde kovid testi pozitif sap-
tanmış, tedaviye başlanmış. Fakat duru-
munun giderek kötüleşmesi üzerine
Eyüp Devlet Hastanesi'nde yoğun
bakım ünitesinde tedaviye alınmış. 6
Aralık tarihinde de solunum cihazına
alınmış hastamız. 2 gün daha solunum
cihazında tedavi edilmiş fakat durumu
giderek kötüleşmiş, iki gün sonra bize
ecmo (yapay akciğer cihazı) desteği ihti-
yacı nedeniyle haber verildi. Hastanemiz
ecmo grubu hastayı değerlendirerek bir
ekip halinde Eyüp Devlet Hastanesi'ne
gittiler, hastayı orada ecmo desteğine al-
dılar ve buraya getirdiler. Cansu Hanım

ecmo desteğinde hastanemizde 68 gün
takip edildi, 68'inci günün sonunda biz
Cansu Hanımı ecmo desteğinden ayıra-
bildik. Bir hafta daha solunum ciha-
zında kaldı sonra da servise çıkarabildik.
Ecmo desteği aslında kovid-19 hastala-
rında yapay akciğer diye adlandırabile-
ceğimiz bir destek ve akciğere iyileşmesi
için zaman kazandırmakta. İleri tedavi
yöntemi olarak ecmo'yu değerlendirebi-
liriz. Kovid-19 enfeksiyonları tüm sis-
temleri etkileyen bir enfeksiyon o
nedenle hastaların yoğun bakım ortam-
larında sıkı takip edilmesi gerekiyor. Bu
takip amacıyla Başhekimizi Prof. Dr.
Kaan Kırali'nin başkanlığında hastane-
mizde bir takip grubu oluşturuldu. Bu
grupta ilgili tüm branşlardaki ekipler
mevcuttu. Bu şekilde 24 saat biz bu has-
taları aralıksız takip ettik, birbirimizle
iletişim kurduk. Bu şekilde, bu kadar
yoğun tedavinin ardından bu hastaları
servise çıkarabildik. Cansu'yu da servise
vermek hepimizi tabi ki çok mutlu etti.
Kişisel farklılıklar var ama ecmo desteği
büyük, önemli bir destek. Nasıl yapay
akciğer diye bahsettim aslında hem
kalbe, hem akciğere destek. O yüzden şu
anki tedavi tüm dünyadaki önemli takip
yöntemlerinden biri, gerçekten mucize.
Bu arada akciğer de iyileşmiş oluyor, o
nedenle de zaman kazandırmış oluyor.
Ecmo desteği olmasa bu hastalar çok
kısa sürede ölürler aslında" diye 
konuştu. DHA

İSTAnBuL Aydın Üni-
versitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekan Yar-

dımcısı ve Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Çatlı
Özen, “Salgın, toplumlarda korku
kültürü oluşturmasının yanı sıra
birçok olayı da beraberinde ge-
tirdi. Sağlık çalışanları üzerinden
yayılmaya başlayan salgının bu-
günlerde toplum ve bireyleri psi-
kolojik olarak had safhada
etkilediğini görüyoruz. Salgın psi-
kolojik olarak her yaş grubunu et-
kiledi. Toplumla birlikte olamama
ve aynı ev içerisinde benzer yüz-
lerle geçen süreçten dolayı insan-
lar birbirlerinden uzaklaştı.
Psikolojik olayları bundan sonra
çok daha fazla göreceğiz. İnsan-
lık, toplumla birlikte hareket eder.
İnsan tek başına kültür üreten, tek
başına hareket eden bir canlı de-
ğildir” diye konuştu.

Olumsuz davranışlar arttı

İnsanların toplumla beraber
mutlu veya mutsuz olduğunu dile
getiren Gökçen Çatlı Özen, “Sal-
gınla dört duvar arasında kalma
zorunluluğu ve sokaktayken kala-
balıktan uzak durmak, berabe-
rinde büyük psikolojik sorunları

da getirdi. Aile içi şiddette ciddi
oranda artışlar var. Çocuklara yö-
nelik olumsuz davranışlarda da
artışlar oldu. Salgın öncesi dö-
nemde de şiddet unsurunda
büyük rakamlar vardı. Ancak sal-
gınla insanların dört duvarın içeri-
sinde olması bu şiddet eğilimini
daha da artırdı. Boşanmalar ciddi
oranda artmış durumda. Salgın,
aile değerleri üzerinde büyük yı-
kıcı etkiye sebebiyet verdi” ifadele-
rini kullandı.

Psikolojik destek şart

Salgına aşinalık kazanıldığını söy-
leyen Özen, “Kültürel şoku salgı-
nın ilk bir ayında atlattık. Bu
süreçten sonra daha sağlıklı nasıl
yaşayabiliriz, toplumsallaşmayı
nasıl kurgulayabiliriz gibi yeni bir
hayat ve yeni bir kültürel dünya
kurgulamamız gerekiyor. Önü-
müzdeki süreçler geçmiş sürece
göre daha kötü olmayacak. Bizim
için psikolojik sorunları tedavi
etmek çok daha zor olacaktır. Aile
danışmanları ve psikologlarla bir-
likte bu süreç bir nevi daha kolay
atlatılabilir. İnsanların izole ol-
dukları dönemde psikolojik des-
tekleri alamadıklarını görüyoruz”
ifadelerini kullandı. DHA

Koronavirüs herkesi etkiledi

Bitsin bu sorular?
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BUYUK MUCIZE!

Kovid-19 salgının insan ve toplum psikolojisi ile toplumsal sosyoloji üzerinde birçok etkisi olduğunu söyleyen Dr. Gökçen Çatlı Özen, “Sağlık
çalışanları üzerinden yayılmaya başlayan salgının bugünlerde toplum ve bireyleri psikolojik olarak hat safhada etkilediğini görüyoruz” dedi

Koronavirüs ile mücadelede önemli başarı yapay akciğer cihazı olarak bilinen 'ecmo' ile sağlanıyor.
Cihaz, akciğerin işlevi olan kana oksijen sağlama ve kalbin pompalama işlevini üstleniyor. Hekim-
ler 60 günün üzerinde bir süre alan bu tedaviyle birçok hastayı uzun süren bu yöntemle sağlığına
kavuşturuyor.  Anestezi Uzmanı Uz. Dr. Halide Oğuş, cihazı bir mucize olarak değerlendirdi

20 KİŞİ TEDAVİ
EDİLDİ
Hastane Başhekimi ve Kalp ve Damar
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet
Kaan Kırali, Kovid-19'un en büyük sı-
kıntısının akciğerlerde ciddi tahribat
yaratması olduğunu belirterek, "Zaten
hastaların hayatlarını kaybetmesi ge-
nelde akciğer yetmezliğiyle ortaya çıkı-
yor. Bizim bir şekilde akciğerleri
toparlamamız veya akciğerler kendi-
sine gelene kadar hastayı hayatta tut-
mamız gerekiyor. Bunu biz ecmo diye
bir cihazımızla yapıyoruz, bunu bir
yapay kalp, akciğer makinesi gibi dü-
şünebilirsiniz. Bizim ameliyatlarda kul-
landığımız cihazın bir ufak versiyonu
gibi. Bu daha çok mobil olarak nakil
edilebilir bir cihaz. Bu bize kanın oksi-
jenlenmesini ve kandaki karbondioksi-
tin dışarı atılmasını sağlıyor. Eğer bir
kalp yetmezliği de üzerine binmişse
kalbin pompalama görevini üstleniyor.
Kovid-19 ağır hasta grubunda prob-
lem akciğerlerin hiç çalışamaz hale gel-
mesi, sıfıra inmesi yani bir yeni doğan
bebeğin akciğerleri kadar bile çalışa-
maz hale geldiğini düşünün. Burada
bizim yapmamız gereken tek şey var
vücuda oksijeni vermek. Ecmo cihazı
sayesinde biz hastaya bu oksijeni vere-
rek tüm hayati fonksiyonların devam
etmesini sağlıyoruz. Bugüne kadar
yaklaşık 20'ye yakın bu tip hastamıza
tedavi yöntemini uyguladık" dedi.

Kadınların iş görüşmelerinde ve kariyer
yaşamlarında sık sık karşılaştıkları ‘Ne
zaman evlenmeyi düşünüyorsun?’ ya da
‘Çocuk sahibi olmak istiyor musun?’ gibi
sorular sebebiyle kariyer.net ‘Bitsin bu
sorular!’ hareketi başlattı

Özen, “Salgınla dört
duvar arasında kalma
zorunluluğu ve sokak-

tayken kalabalıktan
uzak durmak, bera-

berinde büyük psiko-
lojik sorunları da

getirdi. Aile içi 
şiddette ciddi oranda

artışlar var” dedi. 
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COK CIDDI BIR SUC!
OLAY, 2 Mart tarihinde Sultangazi
Sultançiftliği Mahallesi'nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, Kerem

K.(19) arkadaşı olduğu öğrenilen Murat
Emirhüseyinoğlu(28)'na bir miktar borç para
verdi. Borcunu uzun süredir ödemeyen arka-
daşına sinirlenen Kerem K., C.K.(18) ile bir-
likte Emirhüseyinoğlu'nun kaldığı adrese
gitti. İkili, konuşmanın ardından tartışmaya
başladı. Kerem K. yanında bulunan taban-
cayı çıkarttı ve Emirhüseyinoğlu'nun başına
iki el ateş  etti. Kerem K. ve C.K. olay yerin-
den hızlıca uzaklaşırken, ihbar üzerine olay
yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.
Emirhüseyinoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevine gönderildi

Aynı sokak üzerinde yaşayan ve görgü tanığı
olan Ö.D. polise verdiği sözlü ifadesinde,
"Aynı sokakta ikamet ediyorum. Binaya 2
kişi girdi. Bir süre sonrasında da 2 el silah
sesi duyuldu. Apartmandan çıkmaları ile
kaçmaları bir oldu. Apartmana girdim. Bir
kişinin yaralı halde yattığını görünce polis
ekiplerine haber verdim" dediği öğrenildi.
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri,
kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelile-
rin ilk önce eşkalini sonrasında kimliğini tes-
pit etti. Yapılan çalışma ile Kerem K. ve ona
yardım ettiği tespit edilen C.K. kaldıkları ad-
reste kıskıvrak gözaltına alındı. Adliyeye sevk
edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makam-
larca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte
yandan şüphelilerin binaya giriş anları 
kameralara yansıdı. DHA

OLAY, Beyoğlu Örnektepe Ma-
hallesi Pazaraltı Sokak'ta dün saat
13.30 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, iki ailenin parkta oynayan
çocukları arasında henüz belirlenemeyen bir
nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi
üzerine aile üyeleri de parka geldi. İki aile
üyeleri birbirine bıçak, kemer ve süpürge ile
saldırdı. Kadınların da katıldığı kavgada bir
genç boğazından bıçaklandı. Araya büyükle-
rin girmesiyle iki grup, olay yerinden uzak-
laştı. Yaralı genç, çağrılan ambulansla Prof.
Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kal-
dırıldı.

Tehlikeli bir boyuta geldi

Mahalle sakini Nedim Köse "Çocuk kavga-
sında birbirine girdiler. Bir kişinin gırtlağını
kesmişler. Olaylar büyüdü. Burada her gün
kavga ediyorlar. Artık usandık bıktık. Polis
gelince herkes bir tarafa kaçıyor. Bugün bir
kişi yaralandığı için polis ilgileniyor. Bu iş
çok tehlikeli bir boyuta geldi. Bir önlem alın-
ması gerekiyor." dedi. Torunlarını dışarı çıka-
ramadığını söyleyen Hatice Pamuk
"Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Kendi arala-
rında kavga ediyorlar. Biz bunlardan bıktık.
Bunlar buradan gitsin. İki tane torunum var
bu mahalleye gelmiyorlar. Bugün de kemer-
lerle birbirlerine girdiler." diye konuştu.

KADIKÖY İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, Uzunçayır D-100
Karayolu'nda kendi hayatlarını ve

diğer sürücüleri tehlikeye düşürüp trafiği ak-
satarak dilencilik ve seyyar satıcılık yapanları
yakalamak için çalışma başlattı. Polisleri
gören seyyar satıcılar kaçmaya başlarken
polis ile aralarında kısa süreli kovalamaca ya-
şandı. Yol kenarında dilenenler ve seyyar satı-
cılar tek tek yakalanarak polis otosuna
bindirildi. Yakalananlar işlem yapılmak üzere
polis merkezine götürülürken, haklarında ka-
bahatler kanunu uyarınca 6 kişiye kişi başı
136 lira olmak üzere toplam 816 lira para ce-
zası kesildi. Seyyar satıcılık yapan küçük yaşta
2 çocuğun ailesine, aile yükümlülüğünü ye-
rine getirmemekten adli işlem yapıldı. DHA

ESENYURT'TA çocuğuyla
sokakta yürüyen kadınının
telefonu konuştuğu sırada

kulağından çalındı. Kapkaççılar, polis
ekipleri tarafından yakalandıktan
sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelile-
rin telefonu çaldığı anlar kameraya
yansıdı. Olay, 27 Şubat Cumartesi
günü öğle saatlerinde Esenyurt Meh-
met Akif Ersoy Caddesi üzerinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
çocuğu ile yolda yürüyen bir kadın te-

lefonu ile konuşurken, 2 kişi cihazı
elinden alıp kaçmaya başladı. Kadın,
şüphelilerin peşinden koşsa da kap-
kaççılar kaçmayı başardı. Kadın, du-
rumu polis ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen polis ekipleri şüphelileri
yakalamak için çalışmaya başladı.

40 saat görüntü izledi

Olay yerinde güvenlik kamerası çalış-
ması yapan Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği

ekipleri, 14 farklı sokaktan 40 saatlik
güvenlik kamerası görüntülerini iz-
ledi. Yapılan incelemeler sonucunda
kapkaççıların 17 yaşındaki B.G. ile
F.Ö. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin
21 Şubat tarihinde yine bir kapkaç
olayına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler
yaşadıkları evde yakalandı. Gözaltına
alınan şüpheliler ifadeleri alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan
şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA

Sultangazi'de borç para verdiği 
arkadaşını, borcunu ödemediği 
gerekçesiyle tabanca ile vurarak öl-
düren şüpheli yakalandı. Şüphelinin
binaya giriş anı kameralara yansıdı

İ stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde
hafta içi görülen ilk duruşmaya tutuk-
suz sanık İsmail S. avukatıyla katıldı.

Müşteki Seyhan Aksu ve oğlu mağdur Hü-
seyin Mert Aksu da duruşmada hazır bu-
lundu. İddianamenin özetlenmesinin
ardından hakim, dosyanın incelenerek
sanık doktor hakkında Türk Ceza Kanunu
(TCK) 257/2. maddesinin (görevinin ge-
reklerini yapmakta ihmal veya gecikme
göstererek, kişilerin mağduriyetine veya ka-
munun zararına neden olan ya da kişilere
haksız bir menfaat sağlayan kamu görev-
lisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır ) uygulanmasının istenildiğini
belirterek Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
(CMK) 251. maddesi uyarınca davanın
basit yargılama usulüne göre yapılması ge-
rektiğine karar verdi. Mağdur, müşteki ve
sanık adına açıklamalı davetiye gönderil-
mesine hükmeden hakim, dosyaya ince-
leme günü verdi. 

Tomografide kurşu belliydi

Duruşma çıkışında açıklama yapan anne
Seyhan Aksu çocuğu hastaneye götürül-
düğü sırada çalıştığını, kimliğini hastaneye
gönderene kadar çocuğuna herhangi bir
işlem yapılmadığını söyledi. Seyhan Aksu
"20 dakika çocuğumuz hastanede bekle-
tildi, kafası kanarken. Tomografi çekildiği
esnada hastaneye giriş yaptım. 'Ne oldu'
diye sorduğumda 'Bir şey yok' dediler
bana. Acildeki doktor, 'Parazit görüyorum,
cerrah görsün' dedi. Yukarı çıktık doktora.
Tomografiyi elimden alıp masasının üstüne
koyup ayağa kalkıp çocuğumun ellerinden
sıkarak 'Hiçbir şeysi yok. Ucuz kurtulmuş'
dedi bana. 'Neyden ucuz kurtulmuş'
dedim, biz düştü diye biliyoruz çocuğun.
'Kanıyor' dedim. 'Kafasına pansuman ya-
pılsın, eve gidin' dedi. 'Bir şeyi gerçekten mi
yok' dedim, 'Hayır yok' dedi. Tomografiyi
elime verdi. Aşağı indik. Eve geldik, kapı
önünde istifra etmeye başladı. Ve çocuğu-
mun gözleri kan çanağına döndü. 45 da-
kika bu savaştan sonra çocuğumu tekrar
hastaneye kaldırdık. Haseki'ye geldiğimizde

çocuğumun eli ayağı tutmuyordu ve benim
çocuğum yürüyemiyordu. Tekerlekli san-
dalyeyle acile soktum çocuğumu. İlk hasta-
nenin çektiği tomografiyle benim çocuğum
ameliyata alındı ve o tomografide kurşun
belliydi ve duruyordu kafasının içinde ve
ben orada öğrendim. Çocuğumun kafasına
gelen maganda kurşunu.Kafasında kurşun
varken eve yollaması nedeniyle adliye süre-
cindeyiz" dedi.

Mücadelemizi vereceğiz

Ailenin avukatı Merve Aksoy ise daha önce

idari sorumluluk yönünden İdare Mahke-
mesi'nde açılmış davanın halen devam etti-
ğini belirterek "Hakim, bugün basit
yargılama usülüyle görülmesi zorunlu olan
suç çeşidinden olduğuna karar verdi. Ta-
nıkların ve mağdurun beyanları alınmaksı-
zın yazılı bir şekilde karar vereceğini belirtti.
Açıkçası yargılamanın geldiği bu aşama
çok üzücü. Suç isnadı 'görevi kötüye kul-
lanma'. Çok ciddi bir suç. Bizzat kamuyu
ilgilendiren bir suç, mağdurlardan öte. Ve
duruşmada hazır olmamıza rağmen ken-
disi, annesi dinletilmedi. Karşı taraf tanık

bildirecek. 'Tanığı nasıl dinleyeceksiniz
hakim bey?' diye sorduğumda, 'Yazılı ola-
rak bildireceksiniz' diye cevap verilen bir
duruşma oldu. Hakikaten bazı şeylerin dü-
zeltilmesi lazım. İlk olarak da bazı usuli iş-
lemlerin daha derli toplu düzeltilmiş bir
şekilde yapılması lazım. Gerçeğe ulaşma
noktasında daha fazla insanların taşın al-
tına elini sokması lazım. Hakimi, savcısı,
avukatı ve tarafların da. Başka söyleyecek
bir şey yok, işimizin takibindeyiz, sonuna
kadar gerek yazılı, gerek sözlü mücadele-
mizi vereceğiz" dedi. DHA

Arnavutköy'de sokak köpeklerinin saldırdığı genç kız elinden yaralandı. Köpeklerin saldırısı sonucu işaret parmağında
ciddi bir parçalanma söz konusu olan ve ambulansla hastaneye götürüle Sümeyye Yılmaz'ın ameliyata alındığı öğrenildi

Arkadaşını
öldürdü!

Mahallede kan aktı

Trafikte kovalamaca

Hırsızlıkta son nokta!

Gaziosmanpaşa'da 12 yaşında olan Hüseyin Mert Aksu'nun top oynadığı sırada aniden yere yığılıp kaldırıldığı hastanede kafasına yorgun
mermi isabet ettiğini fark edemediği iddiasıyla hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan
doktor İsmail S. hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyanın basit yargılama usulüne göre duruşmanın dosya üzerinden yapılmasına karar
verdi. Ailenin avukatı Merve Aksoy, suçun ciddi bir suç olduğunu belirterek "Açıkçası yargılamanın geldiği bu aşama çok üzücü" dedi

Sokak köpekleri genc kıza saldırdı
OLAY, önceki gün öğle saatle-
rinde Arnavutköy Karlıbayır
Mahallesi'nde Ünsiyet So-

kak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen
20 yaşındaki Sümeyye Yılmaz'ı 4 sokak
köpeği saldırdı. Can havliyle bir apart-
manın girişine sığınan Sümeyye Yıl-
maz'a saldıran köpeklerden biri, talihsiz
kızın bir parmağını ısırdı. Sığındığı bina-
daki komşuları ve mahalle sakinlerinin
yardımına koştuğu genç kız, yaşadığı
korkuyla birlikte bayılarak kanlar içinde
yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri, Sümeyye
Yıldız'ı ambulansla Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Ciddi şekilde yaralandı

Gelinine köpeklerin saldırdığını söyleyen

Gülcan Okur, "Bana mahallede bulunan
bir çocuk haber verdi olayı. Koşa koşa
geldim yardım etmek için yetişemedim,
daha demin telefonla aradım korkudan
ve ağlamaktan konuşamıyor parmağı
kopmuş. 4-5 tane köpek saldırmış geli-
nime. Geçen günlerde bir kere daha ko-
valamıştı. Sürekli bu olayla
karşılaşıyoruz. Burada aç kalan köpek-
lerden sokağa çıkamaz olduk artık, bir
tane köpeğe taş atsak suçlu oluyoruz ne
yapacağımızı şaşırdık artık. Köpek beni
ısırsın mı ben ne yapayım nasıl bir yol
izleyeyim bilemiyorum." dedi. Köpekle-
rin saldırısı sonucu işaret parmağında
ciddi bir parçalanma söz konusu olan
ve ambulansla hastaneye götürüle 
Sümeyye Yılmaz'ın ameliyata
alındığı öğrenildi. DHA

Duruşma çıkışında açıklama yapan anne Seyhan Aksu çocuğu hastaneye götürüldüğü sırada 
çalıştığını, kimliğini hastaneye gönderene kadar çocuğuna herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.
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DEPREM TIR’I  
AVCILAR’DA 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
Deprem Simülasyon TIR'ı 1-7 Mart Deprem Haf-
tası etkinlikleri kapsamında deprem farkındalığı 
oluşturmak amacıyla Avcılar’a geldi. Vatandaş-
lara depremden korunma kültürünün ve bilinci-

nin oluşturulmasına katkıda bulunmayı 
hedefleyen etkinlikte vatandaşlar, deprem konu-

sunda bilgilendirildi 
AFAD personeli, vatandaşlara simülasyon 
tırında 7 büyüklüğünde sarsıntı yaşatarak, 
deprem öncesi, anı ve sonrasında nelerin 

yapılması gerektiğini anlattı. Deprem tırını ziyaret 
eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, eşi 
Deniz Hançerli, CHP İlçe Başkanı Erdal Nas ve Av-
cılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ile bir-
likte uygulamalı eğitime katıldı.  

Depremi hatırlatıyor 

Eğitimden sonra açıklamada bulunan Turan Han-
çerli, "Deprem tırı, nasıl sonuçları olduğunu unuttu-
ğumuz depremi tekrardan hatırlatıyor. Ayrıca asıl 
önemli yanı deprem anında yapılabilecekler konu-
sunda eğitim alıyoruz. Burada önce bir uzman arka-
daştan bilgi aldık. Sonrasında uygulamalı olarak 
depremi yaşadık.  Buranın güvenli olduğunu buranın 
bir simülatör olduğunu düşündüğümüzde çok kor-
kunç gelmedi. Ama dayanıksız yapıların içerisinde 
böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ürkü-
tücü. Zaten birçok canımız yaşamını yitirdi ya da 
sakat kaldı. Biz bir an önce dayanıklı ve güçlü binaları 
inşa edeceğiz ve doğa olayı olarak bilinen depremin 
bir felakete dönüşmemesi için önlemleri almaya 
devam edeceğiz. Burada emeği geçen herkese teşek-
kür ederim" dedi. 

Sahil şeridinde 
trafik kilitlendi

KADEMELİ normalleşme ile kısıtlamanın 
kaldırıldığı ilk cumartesi gününde Emi-
nönü meydanında insan ve araç trafiği 

oluştu. İstanbul Boğazı'nın sahil şeridinde ise trafik 
kilitlendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında 13 
hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, ka-
demeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar 
günü uygulanmaya geçti. Kademeli normalleşme ile 
kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstan-
bul'un genelinde yoğunluk görüldü. Kısıtlama günle-
rinde yolların ve meydanların boş kaldığı İstanbul'da 
bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. 

Bakırköy Belediyesi çalışanlarının Salı-Perşembe haftanın iki günü mesai saatleri dışında yaptıkları  
eylemde işçilere destek veren DİSK Araştırma Daire Başkanı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nevzat 

Karataş, Kerimoğlu’nu işaret ederek “Kavga istiyorsan başımızın üstünde yeri var, kavga başlamıştır” dedi 

BAKIRKOY’DE  
KAVGA BASLADI

B elediye çalışanlarıyla toplu iş 
sözleşmesi yapmayan Bakırköy 
Belediyesi'nde işçilerin eylemleri 

devam ediyor. Çalışanların en son yaptık-
ları eyleme destek veren DİSK Araştırma 
Daire Başkanı ve CHP İstanbul İl Baş-
kan Yardımcısı olan Nevzat Karataş, 
"Bizler iş barışından, sözleşme yaparak 
çalışanlarımızın haklarını almasından ya-
nayız. Ancak bu barışçıl çağrımıza duyar-
sız kalan, sorunları masa başında 
çözmekten kaçınarak türlü açıklamalarla 
süreci uzatan Bülent Kerimoğlu’nun ta 
kendisidir. Eğer kavga istiyorsan başımı-
zın üstünde yeri var, kavga başlamıştır" 
dedi. Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube 
üyeleri de üç yıldır yapılamayan toplu iş 
sözleşmesi nedeniyle birçok hak kaybına 
uğradıklarını açıklayarak "Bıçak kemiğe 
dayandı. Bunun tek çözümü de toplu iş 
sözleşmesi yaparak uzlaşma sağlamaktır" 
ifadelerini kullandı.   

Sigortaları eksik yatırdı 

DİSK Genel-İş İstanbul Avrupa Yakası 2 
Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi de yaptığı 
açıklamada eylem mücadelelerinde ken-
dilerine destek verenlere teşekkür etti. 
Çiftçi, "Yıllardır çalışan işçi arkadaşları-
mızın toplu sözleşmeleri için uğraşıyo-
ruz. Çalışma Bakanlığı’ndan defalarca 
aldığımız yetkiye rağmen, belediye yöne-
timi yetki talebimize karşı çıkarak süreci 
uzatmaktadır ve mağdur olan çalışan 
emekçilerimiz olmuştur. Toplu sözleşme-
mizin olmamasından dolayı kuralsız ve 
güvencesiz çalışma devam etmektedir. 
Pandemi ile birlikte hükümetin çıkardığı 
ve en çokta muhalefetin eleştirdiği ‘Kısa 
Çalışma Ödeneği’ için ilk sıraya giren Ba-
kırköy Belediyesi, yüzlerce işçi arkadaşı-
mızın sigortalarını eksik yatırmış, asgari 

ücret altında bir ücretle çalıştırarak bir 
mağduriyete daha sebep olmuştur. Eşit 
işe eşit ücret adı altında kazanılmış hak 
olan maaşlar düşürülmüş, günlük yemek 
ücretleri 5 liraya çekilmiştir" eleştirisinde 
bulundu.  

İşçiler istifaya zorlandı 

"Hakkını arayan ve mesai saatleri dışında 
sendikal faaliyetlere katılan arkadaşları-
mız işten atılmış, bazı arkadaşlarımızın 
görev yerleri değiştirilmiştir" diyen Çiftçi, 
"Tek taraflı disiplin kurulu ile işçilerin sa-
vunma hakkı ellerinden alınarak, keyfi 
uygulamalar yürürlüğe sokulmuştur. Be-
lediye Başkanı talimatı ile müdürler oda-
larına çağırdıkları işçi arkadaşlarımıza 
zorla ve baskıyla evrak imzalatmış, sendi-
kadan istifaya zorlamıştır.  İşçilerin iş 
ayakkabıları ve iş elbiseleri verilmemiştir. 
Yeterli koruyucu ekipman personele dağı-
tılmamıştır. Kullanılan araç, gereç ve 
ekipmanlar, tüm belediyelerin ve hatta 
çağın gerisinde kalmıştır. İşçiler sokak-
larda üstlerini değiştirmektedir. Bazı böl-
gelerde işçilerin soyunma yerleri dahi 
yoktur. Bu sebeple, 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliğiyle birlikte işçiler risk altında-
dır. Bilgisi ve onayı olmadan başka ku-
rumlara tayin edilen, devredilen 
arkadaşlarımızın da ayrıca sıkıntıları var-
dır. Kısacası Bakırköy’de artık bıçak ke-
miktedir arkadaşlar" ifadelerinikullandı.  

Tepkimiz büyük olacak 

Adil Çiftçi’nin açıklamasının ardında ey-
leme destek verenler ve çalışanlar Bakır-
köy Belediyesi önüne yürüdü. Ayrıca 
DİSK /Genel İş Sendikası Örgütlenme 
Daire Başkanı Taner Şanlı, Bakırköy Be-
lediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun 
müdürleri aracılığı ile çalışanlara uygula-

dığı zorunlu istifaların kabul edilecek bir 
şey olmadığını söyleyerek, baskılar 
devam ederse tepkilerini de en büyük şe-
kilde vereceklerini ifade etti. DİSK/Genel 
İş Sendikası Toplu Sözleşme Daire Baş-
kanı Çetin Çalışkan, Türkiye'nin dört bir 
yanında Bakırköy Belediyesi'nden çok 
daha düşük bütçeli belediyelerle yüzlerce 
sözleşme yaptıklarını, İstanbul'da ki söz-

leşmelerin bazen sıkıntılı, bazen sorulu 
ama sonuçta masada başında emekçile-
rin lehine sonuçlandığını belirtti. Çalış-
kan, Bakırköy Belediyesi’nde ise ‘yetki 
itirazı’ denilen ucube ile uğraştıklarını, bu 
itirazın da emekçinin hukuksuzluğundan 
değil, yöneticilerinin kölelik düzeni ile ça-
lışmaya devam etme arzusundan kaynak-
landığının altını çizdi.

KERİMOĞLU'NA 
HODRİ MEYDAN 

DİSK Araştırma Daire  
Başkanı ve CHP İstanbul  
İl Başkan Yardımcısı  
Nevzat Karataş, partilisi  
Bülent Kerimoğlu'na  
hodri meydan dedi.  
Kerimoğlu'nu barışçıl  
çağrılara kulak tıkamakla 
suçlayan Karataş,  
"Sorunları masa başında 
çözmekten kaçınarak türlü 
açıklamalarla süreci uzatan 
Bülent Kerimoğlu’nun ta 
kendisidir" dedi.  
 
 

Siyasilerden ișçilere destek

ÜÇ yıldır masaya oturamadıkları için 
haklarını alamayan çalışanların yap-
tıkları eyleme birçok siyasi ve STK da 
destek verdi. CHP İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı Nevzat Karataş, Tüm Bel 
Sen temsilcileri, HDP Bakırköy, TKP 
Bakırköy, Sol Parti, TİP temsilcileri, 

DİSK Örgütlenme Daire Başkanı 
Taner Şanlı, Toplu Sözleşme Daire 
Başkanı Çetin Çalışkan ve geçmiş 
dönem Bakırköy ve İBB Meclis üyeliği 
yapan İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi 
CHP’li Taner Kazanoğlu işçi eylemle-
rine destek verenler arasında yer aldı. 

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI KARATAŞ, CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI KERİMOĞLU'NA MEYDAN OKUDU

TÜRKİYE’DE her yıl 1-7 Mart 
tarihleri arasında kutlanan 
Yeşilay Haftası etkinlikleri 

kapsamında Bağcılar Belediyesi’nce 
“Teknoloji Bağımlılığı” konulu bir semi-
ner düzenlendi. Yeni hizmet binası kon-
ferans salonunda gerçekleşen programa 

gençler yoğun ilgi gösterdi. Uzman Kli-
nik Psikolog Doğan Semih Toy, yaptığı 
sunumla teknoloji bağımlılığının tanımı, 
belirtileri, süreç aşamaları, zararları ve 
kurtulma yollarını anlattı. Bağımlılığın 
merak ile başladığını söyleyen Toy, “Kişi 
için ilk başlarda bir saat yeterli olurken 

ilerleyen günlerde bu süre iki, üç, dört 
saate çıkar. Kişi alıştığı bir şeyden ayrı 
kaldığında onun yokluğunu güçlü bir 
şekilde hisseder. Teknolojiyi kullanmadı-
ğında ise psikolojik açıdan güçsüz, çare-
siz, kaygılı, stresli, sinirli hisseder ve 
mutsuz olur” dedi. 

Gençlere teknoloji bağımlılığı anlatıldı

OLAĞAN GENEL 
KURULA ÇAĞRI 

 
Derneğimizin 18 Aralık 2016 tarihli tüzüğünün 14.1 mad-

desi uyarınca yapılması gerekli 2021-2022 yıllarına ait 
Olağan  Genel Kurul Toplantısı 22.03.2021 Pazartesi saat 
12:00 de Orkide Düğün - Davet Salonu Merkez Mah. De-
nizköşkler Cad. No. 3 Avcılar - İst. adresinde aşağıdaki 
gündemle yapılmasına, yeterli çoğunluk sağlanamadığı 

takdirde, ikinci toplantı 30.03.2021 Salı günü aynı yer ve 
saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verildi. 

Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur. 
ÇYDD AVCILAR ŞUBESİ 
GÜNDEM 
1. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşması, Genel 
kurulun toplantı ve karar yeter sayılarının açıklanması 
2. Genel kurul başkanlık divanı için bir başkan ve yeteri 
kadar yazmanın açık oyla seçilmesi 
3. Şube Yönetim Kurulunun 2019-2020 çalışma  
dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi  
4. Şube Yönetim Kurulunun 2019-2020 çalışma döne-
mine ilişkin hesapları ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri-
nin okunması, görüşülmesi  
5. Şube Denetleme Kurulu'nun 2019-2020 çalışma  
dönemine ilişkin raporunun okunması, görüşülmesi  
6. Şube Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrasının 
Genel Kurul oyuna sunulması  
7. Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu 
asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez delegelerinin  
seçilmesi  
8. Bütçede kalemler arası aktarma yetkisi verilmesinin  
görüşülüp oylanması  
9. 2021-2022 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi  
ve kabulü  
10. Dilek ve öneriler 
11. Kapanış

Yeşilay Haftası münasebetiyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde  
gençlere teknoloji bağımlılığının belirtileri ve korunma yolları anlatıldı. Bağımlılıktan 

kurtulmada zamanın önemine değinen Uzman Klinik Psikolog Doğan Semih Toy,  
“Mutlaka bir zaman sınırı getirilmesi gerekiyor” dedi.
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Yaşamda her şeyin bir nedeni ve niçin'i vardır.
Olay ve olgular kendiliğinden değil doğa ve 
toplumun öznesi ve nesnesi olan varlıklar 

tarafından belirlenir. 
İnsan evladı yaşamında yeniden ve yeniden üreterek, 

paylaşarak ve aktararak bu evresinden itibaren özne 
olarak toplumsal ve tarihsel süreçte belirleyici konuma 
gelmiştir. 

Özne, yani bir işi yapan, uğraşan, çalışan bellidir, 
faildir. 

Fail, gizli olmayıp, aşikârdır, alenendir "zahirdir". 
Her toplumsal tarihi dönemde belirleyici olan 

özne/insan olmuştur. 
Toplumsal yaşamda ekonomik ilişkiler, iktidar, güç, 

silah, ihtiyaç ve ihtirasların sarmalında günümüze kadar 
geldi. 

Doğa olaylarında tetikleyici ama toplumsal yaşamda 
belirleyici olan öznedir, faildir. 

"Fail" kelimesi son yıllarda sıkça kullanılırken yanlış 
ve çoğu yerde olumsuz anlamda kullanılmakta neden? 

"Fail" kelimesi her hangi bir olayın yapanı denilir. 
Örneğin cinayetin yapanı faili olarak da kullanılabilir; 
ama tek başına "fail"  dendiğinde neyi yapanı olduğunu 
anlamak imkânsızdır. 

"Fail" dendiği zaman ne, nasıl, niçin, neyin faili gibi 
sorularla yanıt aranır ve olayın üstüne gidilirse kullana-
nın kafasında sorular oluşur yanıtını bulmada yardımcı 
olunur. 

'Hukuk dilinde bir suçu işleyene verilen genel bir 
addır "fail". 

Bu anlamında kullanıldığında ortada bir suç olması 
ve bunun belirli bir kimse ( ya da tüzel kişi) tarafından 
işlenmiş olması gerekmektedir. 

Günümüzdeki hukuk anlamında  "bir olayın yapanı" 
tanımına karşılık gelmekte, teknik bir terim olduğu 
belirtilmekte. 

"Neyi yapan" sorusunun yanıtı her zaman  "suçu 
işleyen" anlamındadır.' 

Her olayın bir faili kişi ya da tüzel kişisi vardır. 
Bir olayın yapanı belli ise "faili belli", yapanı belli 

olmayan meçhul olana da "faili meçhul" denilir. 
Yüz yıllık tarihi sürece Osmanlı ve Türkiye 

Cumhuriyeti dönemine bakalım; 
Osmanlı 1. Emperyalist Paylaşım savaşına neden 

girdi? 
Ufku dar yöneticilerin emperyalist yağmadan pay 

almak için diyebilir miyiz? 
"Çanakkale geçilmez" denilse de, "halifenin" imzasıyla 

ülke işgal altına alınmadı mı? 
Ülkenin işgaline direnen ve fiili destek verenler 

fermanlar ile hain ilan edilmedi mi? 
Kimileri ne "halifeye nede paşalarına" yarandı ve 

Karadeniz' in derinliklerine yatarken, kimileride hain  
tuzaklarda katledildi ya da işkencelerde sakat  
kalmadı mı? 
İşgal döneminde kimler kimin mandası olmak istedi? 
Savaşın yenileni savaş tazminatı ödemek zorunda, 

1. Emperyalist paylaşım savaşının  "savaş tazminatını" 
kimler kime ödedi? 

Osmanlının savaş tazminatı ödenirken, ülkemin 
insanının yaşadığı zorluklara rağmen borç ve hibe 
almadan kalkınmaya ve kendine yeter bir ülke haline  
getirmeye çalışan kimlerdi? 

Bugün ülkemin kamu kurumları özelleştirilip 
satılırken, kimler ve neden milyarlarca dolarlık 
dış borç aldı? 

Geçen yüzyılın başında ve sonunda demokratik  
ilişkilerin gelişmeye başladığı, toplumsal muhalefetin 
güçlendiği ve örgütlendiği aynı zamanda katliamlar  
ve cinayetler dönemi yaşandı. 

"Toplumsal muhalefetin" yükselişini hazmedemeyen 
güçler devletin bi çaresizliğinin arkasına saklanarak 
"zor zamanların politikası" olan katliam ve cinayetleri 
neden ve niçin yaptı? 

Toplumsal tarihte "emeğin, ekmeğin, temel hak ve 
özgürlüklerin" düşmanı, haini yani "faili" bellidir. 

D ünyanın en etkin deprem ku-
şaklarından birinin üzerinde 
bulunan Türkiye'de her yıl 1-

7 Mart arası, Deprem Haftası olarak 
kutlanıyor. Deprem Haftası dolayısıyla 
İstanbul'da beklenen olası deprem hak-
kında konuşan Jeolog, Prof. Dr. Naci 
Görür, İstanbul'da minimum 7, maksi-
mum 7.5 büyüklüğünde bir depremin 
olacağını ve en çok Avrupa Yakasının 
kıyı kesimlerinin etkileneceğini söyledi. 
Uzun yıllardır deprem araştırmaları 
yapan ve İstanbul'da beklenen büyük 
depremle ilgili her fırsatta uyarılarda 
bulunan Prof. Dr. Naci Görür, depreme 
karşı hazırlıklı olmasının sağlanması, 
depremden korunma yollarının anlatıl-
ması ve toplumda afete hazırlık bilinci-
nin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı 
Deprem Haftası'nda DHA'ya konuştu. 

Şu anda bile kayıyor! 

Prof. Dr. Görür, beklenen deprem ön-
cesinde acil olarak müdahale edilmesi 
gereken yerlerin özellikle Avrupa yaka-
sında bulunan kıyı ilçeler olduğunu be-
lirtti. Özellikle Büyükçekmece ve 
Küçükçekmece bölgesine dikkat çeken 
Prof. Dr. Görür, "Büyükçekmece-Kü-
çükçekmece arası heyelanların olduğu 
yerler. Buralar şu anda bile kayıyor, ha-
reket ediyor. Depremde haliyle bu 
kayma hareketi heyelanlara dönüşecek-
tir. Depremle birlikte burada ciddi yı-
kımlar meydana gelecektir. Deprem 
heyelanları tetikleyecektir. Şu anda dep-
rem yokken bile yavaş yavaş deformas-
yon, hareket var zeminde. Yılda birkaç 
santim hareket ediyor. O nedenle İstan-
bul'da bu bölge üzerinde mutlaka çalış-
mak gerekir" diye konuştu. 

Etkisi 5 kat artacak 

Avrupa yakası için kritik uyarılarda bu-
lunan Prof. Dr. Görür şöyle konuştu: 
"İstanbul depreme yaklaşıyor. Bekledi-
ğimiz deprem de küçük bir deprem 
değil. Minimum 7.2, maksimum 7.5 
büyüklüğünde bir deprem. Muhteme-
len ilk kırılacağını düşündüğümüz yer 
de Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları 
arasında Kumburgaz Kolu. Dolayısıyla 
bu depremde İstanbul genelde etkilene-
cek ama en fazla Avrupa yakası etkile-
necek. Bunun nedeni, hem deprem 
üretecek faya yakın olması hem bura-
daki zemin ve jeolojik formasyon dep-
remin etkisini büyütecek nitelikte. Yani 
zemini sağlam bir yerde depremin etki-
sini bir olarak düşünürsek, Avrupa ya-
kasında kimi yerlerde deprem etkisi beş 
katına kadar çıkabilir. Buradaki zemin 
genellikle çürük olan zeminlerdir. 

İçinde su olan, çimentolaşmamış, kaya 
niteliği göstermeyen, gevşek, yumuşak 
zeminlerdir. Dolayısıyla deprem olduğu 
takdirde bu tür zeminin içerisine giren 
sismik dalgaların hızları yavaşlayarak 
bu zemin içerisinde oyalanır ve daha 
fazla hareket ederek yıkıma neden olur-
lar. Bu tür zeminlerde yer ivmesi daha 
fazlasıdır en büyük yer hız daha fazla-
dır. Avrupa yakasında özellikle kıyıdan 
itibaren ilk 10 kilometrelik şerit içerisin-
deki alanların çoğunda sarsıntının hızı 
ve ivmesi daha fazla olacaktır." 

Moloz tesisi kurulmalı 

Depremin diğer bir sorunu da çevre so-
runu; milyonlarca ton moloz ortaya çı-
kacaktır" diyen Prof. Dr. Görür 
sözlerini şöyle sürdürdü: "25 milyon 
ton deniyor ama bundan daha fazla 
olabilir. Bu öyle bir şey ki, binlerce 
kamyonla senelerce taşısanız bu mo-
lozu bitiremezsiniz. Şimdiden bu mo-
lozların nasıl bertaraf edileceği, nasıl 
ekonomiye kazandırılacağının düşünül-
mesi lazım. Moloz toplama ve işleme 
tesislerinin kurulması lazım. Yoksa 
daha önce yaptığımız hataya düşüp de 
bu molozları götürüp derelere, deniz-
lere, çukurlara gömüp üzerini örtme-
memiz lazım. Molozlar evseli kimyasal 
atıklardır. Bunlar hava ve suyla temas 

ederek fizikokimyasal değişimlere uğra-
yarak zehirli toksik maddelere dönüşür. 
Bunlar akarsularla, yeraltı sularıyla tar-
lalarımıza gider veya denize gider. 

Besin zinciri vasıtasıyla insana geri 
döner. Bunları tükettiğimiz zaman da o 
ülkede uzun dönemde hastalıklar in-
sanları öldürmeye devam eder." DHA

Tarihi binaya kefen mi biçtiniz?

KORUMA Kurulu, Divanhane 
Eski Karakol Binası’nın yıkıl-
ması, yerine ise daha geniş 

bir yol ve kavşak yapılmasını içeren 
projeye onay verdi. 19. yüzyıla tarihle-
nen Sultan Abdülaziz’in yapısı mekan, 
kurul kararına dayanan çalışma sonucu 
geçtiğimiz şubat ayında, iş makineli ve 
hiltili yıkıma maruz kaldı. İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Os-
manlı yapılarıyla kuşatılmış Kasımpaşa 
Meydanı’nda yer alan Divanhane Eski 
Karakol binası önünde yıkımla ilgili 
açıklamada bulundu. Alınan yıkım  

kararının tarihi bir hata olduğuna dik-
kat çeken Polat, “Binanın yıkılması için 
hiçbir gerekçe de kamusal fayda da 
yok. Burada yapılan, tarihi kimliğin  
yok edilmesidir. Tarihi eser yıkımları 
İstanbul’un Osmanlı kimliğinin 
yitirilmesidir” dedi. 

Bakanlık onayladı 

Polat, İstanbul’un bir tarih ve medeni-
yet kenti olduğunu belirterek, Sultan 
Abdülaziz eseri Divanhane Eski Kara-
kol Binası’nın eşsiz bir kentsel değer ta-
şıdığını söyledi. Yapıda süren 
çalışmanın 2014 yılında Kültür Bakan-
lığı Koruma Kurullarının onayıyla baş-
lanan tasarı olduğunu da aktaran 
Polat, projenin onay sürecini, "Proje, 
Ulaştırma Bakanlığı’nın talebiyle Haliç-
port Projesi kapsamında talep edildi. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunuldu 
ve onaylandı. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı da yıkım izni ruhsatı vererek Be-
yoğlu İlçe Belediyesi’ne yazı yazıldı. 
2020’nin son aylarında Beyoğlu Beledi-
yesi tarafından yıkım kararı ruhsata 
bağlanarak işlem başlatıldı" şeklinde 
özetledi.  

Ortada bir kavşak yok 

Çalışmanın durdurulması için yaklaşık 

iki aydır girişimlerde bulunduklarını 
söyleyen Polat, şöyle devam etti: "Yapı-
nın yıkılarak aslına uygun şekilde yeni-
den yapılması ve yol genişletme projesi 
Ulaştırma Bakanlığı’nın kararına da-
yandırılıyor. 2015 yılındaki ikinci bir ka-
rarla da yapının yerinin değiştirilmesi 
ve daha geride inşa edilmesi öngörülü-
yor. Bu kararın her ikisi de ilgili projeler 
hazırlanarak 2019 yılında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Koruma Kurulu tarafın-
dan binanın yıkılmasına ilişkin projeleri 
onaylıyor." Korumayla ve kültür kimliği 
ile ilgili kurumların görevlerinin aksi 
yönde bir uygulamaya gittiğini kayde-
den Polat, Ulaştırma Bakanlığı’nın ko-
nuyla ilgili 30 Ocak’ta yaptığı 
açıklamayı anımsattı. Açıklamada bi-
nanın yol kavşağında bulunduğuna atıf 
yapıldığını söyleyen Polat, "Burada bir 
yol kavşağı yok. Önceki yıllarda yapıl-
ması planlanmış ya da kararı alınmış 
olabilir. Fakat burada, bir yol kavşağı 
olduğunu varsayarak karar almaya kal-
karsanız İstanbul gibi bir kente nasıl 
ihanet edildiğinin örneğini verirsiniz. 
Tarihi binaların durumu yollara göre 
düzenlenmez" dedi.  

Yargı süreci başladı 

Tutulan tutanakla birlikte, çalışmaların 

durdurulması ve bu çalışmaların suç 
kapsamında olması gerekçesiyle Cum-
huriyet Başsavcılığı ile ilgili korumu ku-
rullarına başvurdukları bilgisini 
paylaşan Polat, "4 Şubat’ta Ulaşım ve 
Trafik Komisyonu (UTK) kararı aldık. 
Burada bir daha böyle bir yolun yapıl-
mayacağını, eski tarihte alınan yol dü-
zenleme kararının da yanlış olduğunu 
belirtik. Bu şu demek; bu binayı yıksa-
lar bile artık burada bir yol çalışması-
nın gündemi yok" dedi.  
Gerekçe gösterilen yol güzergahının de-
ğiştirilmesine rağmen Koruma Ku-
rulu’nun kararında ısrar ettiğini 
açıklayan Polat, “Şu an içeride olan 
bütün yıkımlar, bütün bu faaliyetler 
2863 sayılı kanun kapsamında suç, ağır 
ceza niteliğindeki uygulamalardır. Bun-
ların durması için çağrı yaptık.  
Gerekli mercilere bu tarihi yapının hiç-
bir gerekçe olmadan yıkılmaması konu-
sunda hem etik hem vicdani çağrı 
yaptık. Ancak geldiğimiz noktada bu 
çalışmalar devam ediyor. Yıkım yapılır-
ken iskele açıktaydı. Üzerinde Ulaş-
tırma Bakanlığı’nın yıkımı olduğuna 
ilişkin bilgi okunabiliyordu. Şu an yapı-
nın kimin tarafından yapıldığı, neyin yı-
kımı olduğu, sorumlusunun kim 
olduğunu da göremiyoruz.”

ISTANBUL ICIN 
KRITIK UYARI 
Jeolog, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremde en fazla İstanbul'un Avrupa yakasında kıyı kesimlerin etkileneceğini belirte-
rek, "Büyükçekmece-Küçükçekmece arası heyelanların olduğu yerler. Buralar şu anda bile kayıyor, hareket ediyor. Depremde  
haliyle bu kayma hareketi heyelanlara dönüşecektir. Depremle birlikte burada ciddi yıkımlar meydana gelecektir" diye konuştu

BEYOĞLU Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla Galata Pazarı’nı açtı. Pa-
zarda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen on-

larca kadının el emeği ürünleri satışa sunuldu. 
Beyoğlu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü do-
layısıyla kurduğu ‘8 Mart Galata Pazarı’ açıldı. ‘Be-
yoğlu kadın emeğinin yanında’ sloganıyla Galata Kulesi 
Meydanı’nda kurulan pazarda, girişimci kadınlar, el 
emeği ürünlerini kendileri için ayrılan stantlarda satışa 
sundu. Pazarda, şal, atkı, boncuk, bileklik, kolye gibi 
birçok ürün sergileniyor. Açılışa, TBMM Meclis Baş-
kanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, AK Parti İstan-
bul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Rabia İlhan, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin eşi 
Amine Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız, Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Kadınlara özel Galata Pazarı

Fail’i kim

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Yunanistan'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak Prof. Dr. Görür, "Bizim Kuzey Anadolu  
Fayı'nın devamı noktasında değil. Orada normal bir fayın hareketi yani Yunanistan'ın kendi tektoniği ile ilgili. Sadece 
hissettik. O depremden dolayı Ege'de ya da İzmir çevresinde bir tetiklenme, etkilenme beklemiyorum" diye konuştu. 

SADECE HİSSETTİK

DEPREMLE mücadelede halkın da 
kendi evlerini güçlendirmesi gerekti-
ğini, bu noktada devletin 
vatandaşlara uygun 
faizli krediler veril-
mesi gerektiğini 
kaydeden 
Prof. Dr. 
Görür, 
"Kentsel 
dönüşüm 
demek 
altyapıyı, 
halkı, yapı 
stokunu, çev-
reyi ve ekono-
miyi tümüyle 
hazırlamaktır. 
Resmi binaları, okul-
ları, hastaneleri yapıyoruz 
ama halkın oturduğu yerlere yete-
rince el atılmıyor. Hükümet ya da 

devlet ne kadar bina yapabilir? 
İstanbul'da 400-500 bin binanın yıkı-

lıp yeniden yapılması gereki-
yorsa devletin ne bunu 

yapacak zamanı ne 
de parası var.  

Bu durumda 
halkı da sefer-
ber etmesi  
gerekir. Halk 
kendi göbeğini 
kendi kesmeli 
ama onu ya-
pabilmesi için 

halka kredi ver-
mek durumunda-

sın. O nedenle 
ulusal ve uluslararası 

finans kaynaklarını 
 harekete geçirip. Uygun faiz, 

uygun zamanda halkın emrine  
verirseniz bu işi hızlandırırız" dedi.

HALKA UYGUN FAİZLİ KREDİ VERİLMELİ 

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Eski Karakol Binası'nın Koruma  
Kurulu’nun ön gördüğü gerekçelerin ortadan kalkmasına rağmen yok edildiğin söyledi. Yargı sürecinin başlattıklarını 

kaydeden Polat, “Karakol Binasına kefen mi biçtiniz, tabuta mı aldınız? Bu görüntü neyin nesidir?" diye sordu. 
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E koyapı Dergisi, ArcheThink
ortaklığı, Dörken Sistem
stratejik ortaklığı ve Roca’nın

konferans sponsorluğunda gerçek-
leşen ilk oturumda, tasarım ve mi-
marlık sektörleri özelinde
“sürdürülebilirlik” konusuna odak-
lanıldı.  Dünyada inşaat sektörü-
nün tasarım, mimarlık, planlama
ve üretim süreçlerinde karbon salı-
nımını engelleyecek bir vizyonun
geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan
Architecture 2030 CEO’su Edward
Mazria, alınacak sektörel önlemler
hakkında önemli bilgiler verdi. Yer-
yüzü Mimarisi konu başlığıyla ya-
pıların tasarım ve inşaat
süreçlerinin çevresel etkilerinin az-
altılması yönünde sonuçları kanıt-
lanmış, gerçek öneriler sunan
Mazria, daha yaşanabilir bir gele-
cek için rehber olarak kabul edile-
cek yol haritası sundu.

Bina kodlarını 
benimsemeliyiz

21.yüzyılın gerçek sorunlarına
odaklandığı konuşmasında Archi-
tecture 2030 CEO’su Edward
Mazria, şunları söyledi; “Dünya-
nın geleceği için sıfır karbonlu ya-
pılar inşa etmek zorundayız.
Çünkü dünyamızı kurtarmak için
20 yılımız var. Bu noktada birinci
adım planlama ve tasarım, ikinci
adım ise yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımı. Bu adımlar
ile sıfır karbonlu ve enerji verimliliği
sağlayan yapılar inşa etmek müm-
kün. Verimli yapı malzemeleri,
doğru elektrifikasyon ve yenilebilir
enerji yaklaşımıyla daha güzel bir
gelecek inşa edebiliriz ve dünya-

mızı kurtarabiliriz” dedi.  Sözlerine
şu şekilde devam eden Mazria;
“Bugün gezegenimizin ortalama
küresel sıcaklığı, sanayi öncesi sevi-
yelere göre 1 °C'nin biraz üzerinde
arttı. Dünya; küresel karbon emis-
yonlarının mevcut seviyelerini
toplu olarak 2030 yılına kadar
yüzde 50 ila yüzde 65 azaltma-
dıkça 2015 Paris Anlaşması tara-
fından belirlenen 1.5 °C'lik ısınma
eşiğinin geçilmesi çok olası görü-
nüyor. Bu durumun ise iklim deği-
şikliği, doğa ekosistemi ve haliyle
canlı sağlığı üzerinde yıkıcı etlileri
olabilir. Bu noktada tüm dünya
olarak enerji verimliliği sağlayan
bina iyileştirmelerini ve sıfır kar-
bonlu bina kodlarını benimsemeli-
yiz” dedi. 

Mimara ihtiyacımız var

İlk oturumun ardından, And
Akman ve Şahin Ekşioğlu’nun ka-
tılımı ile gerçekleşen panelde, deği-
şen paradigmalar doğrultusunda
daha sağlıklı yaşam alanları için
mimarideki sürdürülebilir yakla-
şımlar konuşuldu. Yapı biyolojisi ve
ekolojisi üzerine uluslararası aka-
demik ve mimari çalışmalarını sür-
düren And Akman; yapıların
tasarımından, kullanılan malze-
meye kadar tüm sürecin insan sağ-
lığı üzerindeki etkileri ve sağlıklı
yaşam alanları tasarlamak için dik-
kat edilmesi gerekenleri anlattığı
konuşması büyük beğeni topladı.
Sağlıklı Yaşatan Mimarlık adlı ko-
nuşmasında sağlıklı yaşam alanla-
rını mümkün kılacak yeni
yaklaşımlara vurgu yapan And
Akman; “Sağlıklı yaşatan mimarlık
konusunun önemini anlatmak için
kısa bir done paylaşmak istiyorum.

Katıldığım bir etkinlikte şöyle bir
açıklama dikkatimi çekmişti, ‘dok-
tordan çok mimara ihtiyacımız
var.’ Doktor hastalıkları iyileştirir
ancak mimar yaptığı bina ile sağ-
lıklı kalmamızı sağlayabilir. Bu
bağlamda yapı biyolojisi dediğimiz
disiplin, hastalanmadan sağlıklı
kalmamızı sağlamak esasına daya-
nan bir disiplin. Özellikle de ev-
lerde daha fazla vakit geçirdiğimiz
bu günlerde mimarlara ve yapı sek-
töründeki profesyonellere düşen
görev daha da arttı. Bu noktada
tıpkı organik gıda malzemesi gibi
doğal yapı malzemelerinin de öne-
minin giderek daha fazla anlaşıla-
cağını ve bu malzemelere daha
kolay ulaşabilir hale geleceğimize
inanıyorum” diye konuştu. 

SADECE 20 
YILIMIZ VAR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1324491)

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALTEPE İSTASYON DERGİSİNİN 8 SAYI TASARIMI, YAYINA HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITILMASI
HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/115064
1-İdarenin
a)Adresi :FEYZULLAH MAH. BAĞDAT CAD. NO: 292 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2164589999 - 2163830954
c)Elektronik Posta Adresi :kultur@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı :5 kalem, 8 adet ajanslık hizmeti, 40.000 adet poşetli-40.000 adet 

poşetsiz dergi basımı, 50.000 adet poster basımı ve 8.000 adet 
dağıtım hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer :Ajanslık ve Basım Hizmeti İstanbul sınırları içerisinde, Dağıtım 
hizmeti Türkiye genelinde yapılacaktır.

c)Süresi :İşe başlama tarihi 01.05.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu Feyzullah 

Mah. Bağdat Cad. No: 292 Kat: 7 Maltepe/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :02.04.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yapılan dergi tasarımı veya içerik hazırlama işleri birlikte veya ayrı ayrı benzer 
iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Belediye Başkanlığı Halk Masası Birimi Feyzullah Mah. 
Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Kadıköy Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşme-
si’nin(TİS) kazananı kadınlar oldu. İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin yer aldığı TİS’te, cinsel taciz
vakalarında kadının beyanı esas alındı. Aile içi şiddete maruz kalan eş ve çocuğun tespit edilme-
siyle, şiddet uygulayan işçinin ücret ve sosyal haklarının yüzde 50’si işçinin eşine ödenecek

Şiddet uygulayana
maaş verilmeyecek!

Ülkemizdeki yapı sektörünün çevre duyarlılığı konusunda gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen Yeşil
Rapido 2021’in ilk oturumu online olarak gerçekleştirildi. Architecture 2030 CEO’su Edward Mazria, "Dünyanın
geleceği için sıfır karbonlu yapılar inşa etmek zorundayız. Çünkü dünyamızı kurtarmak için 20 yılımız var" dedi

Havalandırma odaklı yapılar inşa edilmeli
Bilim, teknoloji ve gelecek hakkında; gazete, dergi ve
web sitelerinde yazılar yazan, radyo/TV programla-
rında ve panellerde yer alan Şahin Ekşioğlu, Yeşil
Rapido konferansında geleceği şekillendiren yakla-
şımların, yapı sektörüne yansımalarına
değindi. Sektör için önemli açıklama-
larda bulunan Ekşioğlu; “Sağlıklı mimari
konusunda çok sayıda araştırma mevcut.
Mimaride kontrollü gürültü, aydınlatma
ve hava sirkülasyonu gibi temel konulara
eğilmek sadece yaşam kalitemizi arttır-
makla kalmıyor, çalışma verimimizi de
yükseltiyor. Uygun şekilde aydınlatılmış,
görece sessiz ve iyi havalandırılmış me-
kanlar kulağa imkansız gibi gelse de

doğru tekniklerle hiç de zor değil. Özellikle de tek-
noloji ve iyi tasarımla bunu sağlamak mümkün. Ay-
dınlatma biz farkında olmadan vücudumuzda ve
psikolojimizde çok fazla etkiye sahip. Çünkü vücut

saatimiz, sirkadiyen ritmimiz gün ışığına
göre ayarlı. Sirkadiyen ritmiminiz o
kadar önemli ki, işin ucu yaşam süremiz
yani ömrümüze kadar uzanıyor. Yapılan
araştırmalar, ofislerde uygulanan sirka-
diyen aydınlatmaların katılımcıların
yüzde 71’inin daha enerjik hissettiğini
ortaya çıkardı. Sağlığa uygun doğal ay-
dınlatmalar, kişinin çok daha iyi hisset-
mesinde, kaliteli uyumasında belirleyici
oluyor” ifadelerini kullandı.

KadıKöy Belediyesi ile
DİSK’e bağlı Genel-İş
Sendikası arasında imza-

lanan Toplu İş Sözleşmesi’nde kadın-
ların çalışma hayatını kolaylaştıracak
maddeler kabul edildi. Kadıköy Bele-
diyesi’nde sendikal süreçlerde daha
aktif rol almak için örgütlenen kadın-
ların dünyadaki TİS örneklerini ince-
leyerek ve müdürlüklerdeki kadınlarla
görüşerek belirledikleri taleplerin
çoğu TİS’e dahil edildi. Başta İstan-
bul Sözleşmesi hükümleri olmak
üzere, kadınların daha rahat çalış-
ması için TİS’e önemli maddeler ek-
lendi. Kadın işçilerin elde ettiği
kazanımlar şöyle:

Kadın beyanı esas 

Kadın işçilere yönelik cinsel taciz va-
kalarında, kadının adli makamlara
başvurması kaydıyla, kadın işçinin
beyanı esas olarak kabul edilecek.
Kadının kendini rahat ifade edebil-

mesi ve yaşananları özgürce anlata-
bilmesi için 5 kişiden oluşan Disiplin
Kurulu’nun en az 3 üyesi kadın ola-
cak. İşyerinde biri Toplumsal Eşitlik
Biriminden olmak üzere 3 çalışan ve
2 sendikalı işçinin yer alığı 5 kişilik
Mobbing Kurulu oluşturulacak.
Kadın ve erkek işçi fark etmeksizin iş-
çinin yaşadığı mobbingin değerlendi-
rileceği kurulun üye sayısının
yarısından fazlası erkek olamayacak.
Aile içi şiddete maruz kalan eş ve ço-
cuğun tespit edilmesiyle, şiddet uygu-
layan işçinin ücret ve sosyal

haklarının yüzde 50’si işçinin eşine
ödenecek. Kadın çalışanların korun-
ması ve barınması için işverence des-
tek verilecek.

Ayda 1 gün regl izni 

Kadın işçiler ayda bir gün regl izni
kullanacak. Zabıta, temizlik işçileri
gibi standart kıyafetlerin kullanıldığı
birimlerde kadınların bedenlerine
uygun kıyafetler verilecek. Sözleş-
mede 8+8 hafta olan doğum iznine
eklenen 4 haftalık sendikal izin de
6’ya çıkarıldı. Hamile işçiler doktor
kontrollerine gittikleri günlerde ücretli
izinli sayılacak. Riskli gebelik ya da
gebelik sırasında istirahat gibi tıbbi
zorunluluklarda, SGK’nın ödeme
yapmadığı ya da eksik yaptığı günle-
rin ücretleri belediye tarafından veri-
lecek. 5 gün olan babalık izni 15 güne
çıkarıldı. 0-6 yaş aralığında çocukları
olan personel Mevhibe İnönü Çocuk
Yuvasından ücretsiz yararlanacak. 

Pandemi sürecinde, kontrollü
normalleşme kararlarının
açıklanmasıyla birlikte “çok

yüksek riskli” iller dışında ülke genelinde
restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle
faaliyetlerine başlıyor. Söz konusu ge-
lişme restoran ve kafe gibi mekanlardaki
hava kalitesinin önemini bir kez daha
gündemin ilk sıralarına taşıyor. “Kafe ve
restoranların belirlenen kriterler çerçeve-
sinde faaliyetlerine yeniden başlıyor ol-
ması sevindirici bir gelişme” diyen
Froumann Profesyonel Hava Temizleme
Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Yakupoğlu, yeme – içme mekanla-
rındaki havalandırmanın bu süreçte çok
daha büyük önem taşıdığını belirtti. 

Ciddi önem taşıyor

"SARS CoV-2 özellikle kapalı ortamlarda
bulaşma riski yüksek olan bir virüs" diyen
Yakupoğlu, "Bu nedenle restoran ve kafe-
lerin kapalı ortamlarındaki havanın temiz
olması sağlık açısından ciddi önem taşı-
yor. Market, hastane, ofis, okul, postane
gibi alanlarda maskelerimizi çıkartmadan
durma şansımız var. Ancak en çok mas-
kesiz kalacağımız ortamlar restoran ve
kafeler. Çünkü bu mekanlarda bir şeyler
yiyip içeceğiz. Dolayısıyla maskemizi çı-
kartacağız. Maskelerimizi çıkartacağımız
bu ortamlarda da işletmelerin hava kalite-
sini Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın be-
lirlediği değerlerde tutması gerekiyor"
ifadelerini kullandı. Yapılan araştırmaların
ısıtma-soğutma sistemlerinin, ortamdaki
mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için
hijyenik olmadığını ve salgın hastalıların

bulaşmasını artırdığını ortaya koyduğunu
söyleyen Yakupoğlu, “Çocuklar, yaşlılar,
şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan
kişiler pandemi sürecinde daha çok risk
altında. Ortam havalandırmasını iyileştir-
mek, bu süreçte virüslerden korunmak için
kilit önem taşıyor,” dedi.

Gereklilik haline geldi

Havada asılı bulunan Covid – 19’un, so-
lunum yoluyla bulaştığı da göz önüne
alındığında, kapalı ortam havasını çekerek
aynı havayı tekrar ortama veren ısıtma –
soğutma sistemlerinin bu şekilde sosyal
mesafeyi de ortadan kaldırdığını, aynı ha-
vayı mekan içinde dolaştırması nedeniyle
bulaşın artmasına neden olabileceğini ak-
taran Yakupoğlu şu bilgileri verdi: "Pan-
demi ile hayatımızdaki bir çok şey
değişiyor, bu gerçeği kabul etmemiz gerek.
Eskiden kapalı ortam havası klasik ısıtma
- soğutma sistemlerine emanetti. Artık ka-
palı ortam havasının insan sağlığı için
uygun standartlara gelmesini sağlayan ci-
hazlar gereklilik haline geldi. Bu noktada
kapalı ortam havasında virüs ve bakterileri
çekerek, filtreleyebilen, güvenli nefes alanı
oluşturan ve insan sağlığına olumsuz hiç
bir etkisi olmayan havalandırma sistemleri
ön plana çıkıyor." SAVAŞ ATAK
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ÖNCELİĞİMİZ
DİPLOMASİ!
Suudi Arabistan yönetimi, aylardır Türk
mallarına gayriresmi bir boykot uygulu-
yor. Türk ihracatçılar iflasın eşiğinde.
CHP’li Mahmut Tanal, konuyu Meclis’e
taşıdı. Tanal’a cevap veren Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin
Suudi boykotuna karşı diyalog ve 
diplomasiye öncelik verdiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi
Arabistan’ın Türk mallarına yönelik boykot
kararına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Av.

Mahmut Tanal’ın kendisine yönelttiği soru önergesine
cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, CHP’li Tanal’a gönderi-
len önerge cevabında, “Suudi Arabistan’da son dö-
nemde firmalarımıza ve ihraç mallarımıza gayriresmi
şekilde uygulanan kısıtlayıcı tedbirler hakkında Suudi
makamları nezdinde girişimlerimiz sürdürülmektedir”
ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 27
kasım 2020 tarihinde Niamey’de ger-
çekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 47.
Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı
marjında, Suudi Arabistan Dışişleri Ba-
kanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yap-
tığı görüşmede de konuyu gündeme
getirdiğini aktardı. "Keyfiyeti ayrıca ilgili
uluslararası platformlarda da gündeme
getirmeye devam etmekteyiz” diyen Ça-
vuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulu-
sal menfaatlerimizi, firmalarımızın ve vatandaşlarımızın
ekonomik çıkarlarını ilgilendiren hiçbir konuda sessiz ka-
lınması söz konusu değildir. Bu konuda da ikili ve çok
taraflı platformlarda gerekli adımlar atılmaya devam
edilecektir." Suudi Arabistan hükümetinin Türk malla-
rına uyguladığı ambargo konusunda önceliklerinin 
diyalog ve diploması olduğunu dile getirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin Doğu 
Akdeniz'deki hakları gasbedilemeye çalışılmıştır. Buna benzer pek çok hukuksuzluğa,

gizli, açık yaptırımlara maruz kaldık" dedi. Türkiye'nin kesinlikle yayılmacı, müdahaleci
bir zihniyetle hareket etmediğini dile getiren Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, deni-

zinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece 'hazır ol cenge, istersen sulhu salah'
ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımız korumaya çalışıyoruz" diye konuştu
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bir zihniyetle hareket etmediğini dile getiren Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, deni-

zinde, egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece 'hazır ol cenge, istersen sulhu salah'
ecdadın rehberliğinde vatanımızı ve haklarımız korumaya çalışıyoruz" diye konuştu
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C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatına canlı
bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Er-

doğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden
bağlandığı tatbikatta yaptığı konuşmasında,
"Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan heli-
kopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan
rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine, yakınlarına,
Türk Silhalı Kuvvetleri'ne, aziz milletimize baş
sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin arasında yer
alan 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral
Osman Erbaş'ı hem askeri kabiliyeti ve başarı-
ları, hem de devletinin ve milletinin yanındaki
tavizsiz duruşu sebebiyle özellikle hatırlayaca-
ğız. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle
müşerref eylesin. Tedavileri devam eden askeri-

mize de acil şifalar temenni ediyorum" ifadele-
rini kullandı.

Büyük katkı sağlayacak

Erdoğan, "İlkini 2019 senesinde icra ettiğimiz
Mavi Vatan tatbikatını maalesef geçen sene ko-
ronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremedik.
Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok
daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla,
yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz.
Yine bu tatbikatta sahip olduğumuz ileri tek-
noloji ürünü harp araçlarının personelimiz ta-
rafından kullanılmasını da izleme fırsatı
buluyoruz. Böylece kahraman ordumuzun
bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlen-
dirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına

kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun ola-
rak eğitim amaçlı icra ettiğimiz tatbikatın fiili
safhasını Ege Denizi ve Akdeniz'de gerçekleş-
tirdik. Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
mız gerçekten göğsümüzü kabartan, dosta
güven, düşmana korku salan başarılı bir süreç
yönetti. 25 Şubat'ta başlayan ve yarın sona ere-
cek olan tatbikatımızda görev alan tüm perso-
nelimize rabbimden muvaffakiyetler niyaz
ediyorum. Tatbikatın kuvvetlerimiz arasındaki
eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasına büyük
katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Müdahaleci değiliz

Türkiye'nin kesinlikle yayılmacı, müdahaleci
bir zihniyetle hareket etmediğini dile getiren Er-

doğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde,
egemenliğinde gözümüz yoktur. Biz 2sadece
'hazır ol cenge, istersen sulhu salah' ecdadın
rehberliğinde vatanımızı ve haklarımız koru-
maya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli-
ğiyle beraber bölgemizin ve coğrafyamızın da
istikrarına katkı sunmaya gayret ediyoruz.
Sahil güvenliğimiz ile kendi karasularımızla,
donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm
insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyo-
ruz. Bu çabalarımızda Deniz Kuvvetlerimiz, bi-
rikimi, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği
tüm görevlerde elde ettiği başarılarla bizleri gu-
rurlandırıyor. Aynı şekilde Kara ve Hava Kuv-
vetlerimiz, jandarmamız, istihbaratımız,
polisimiz gerçekleştirdiği operasyonlarla mille-

timize güven aşılıyor. Güvenlik birimlerimiz
arasındaki işbirliği ve koordinasyon arttıkça
hamdolsun her alanda başarı çıtamızda yükse-
liyor. Gerek basın yanın organlarının, gerekse
şirketler ve ülkeler düzeyinde Türkiye'nin askeri
kapasitesiyle, savunma sanayinin daha fazla
gündeme geldiğini, konuşulduğunu, tartışıldı-
ğını görüyoruz. Ülkemize teşrif eden misafirle-
rimiz de programlarında savunma sanayi
tesislerimize muhakkak yer vermeye gayret edi-
yor. Bugün insansız hava araçlarında dünya-
nın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Savunma
ihracatımız 248 milyon dolardan, 3 milyar
dolar seviyesine geldi. Kendi savaş gemisini ta-
sarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10
ülke içinde yer alıyoruz" dedi. DHA

"Türkiye olarak 3 tarafı denizlerle çevrili bir ül-
keyiz. Tarih boyunca milletimizin bu zorlu coğ-
rafyasında bekasını korumak için deniz gücüne
önem verdiğini görüyoruz" diyen Erdoğan,
"Çakabey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Tur-
gut Reis'ten Seyidi Ali Reis'e kadar nice büyük
denizciler yetiştirdik. Bu kaptanı deryaların ön-
cülüğünde denizlerde nice büyük zaferlere imza
attık.   Deniz gücümüz bizi dünya siyasetinde
zirveye taşıdığı gibi, denizlerdeki kan kaybı-
mızla beraberinde çok ciddi toprak kayıplarını

getirmiştir. Osmanlı'nın adalet sancağının göl-
gesi zayıfladıkça gönül coğrafyamızda sömür-
gecilik ve zulüm egemen olmuştur. Güçlü bir
donanmaya sahip olmak bir tercihten öte zo-
runluluktur. Sadece ekonomik ve siyasi bakım-
dan değil, askeri ve savunma alanında da
güçlü olmak durumundayız. Kendi vatandaş-
larımız ve Kıbrıs Türkleri başta olmak üzere
bölgemizin her köşesinde dostlarımızın hakla-
rını korumak için buna mecburuz. Zira en
küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette

biz üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını
bile çok göreceklerini biliyoruz. Son dönemde
Suriye, Irak, Ege ve Doğu Akdeniz bağla-
mında tecrübe ettiğimiz hadiseler bize bu 
gerçeği bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemiz 
açısında özellikle bir terör koridoru marifetiyle
Suriye sınırı boyunca kuşatıldığımız unutul-
mamalıdır. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin
Doğu Akdeniz'deki hakları gasbedilmeye çalı-
şılmıştır. Buna benzer pek çok hukuksuzluğa,
gizli, açık yaptırımlara maruz kaldık. Karşılaş-
tığımız sayısız çifte standartla rağmen menfa-
atlerimizi koruma kararlılığımızdan asla taviz
vermedik" ifadelerini kullandı. 

YAPTIRIMLARA MARUZ KALDIK

AÇ KAPA AÇ KAPA!
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan, Muğla’da
partisinin Bodrum İlçe Kongresi’nde ko-

nuştu. Türkiye’nin zihniyet değişimine ihtiyacı oldu-
ğunu vurgulayan Babacan, "İnsan Hakları Eylem
Planı’nda masumiyet karinesi, ayrımcılık yasağı,
hukuk güvenliği demişler. Bu ilkeler imzamız olan
uluslararası sözleşmelerde de Anayasa’da da yazı-
yor. Yeni mi hatırlıyorsunuz? Bakın Avrupa Birliği
müzakerelerine başlarken 2002 yılında benim de ka-

tıldığım bir toplantıda Kopenhag Zirvesi’nde iki yıl-
lık reform süreci öngörüldü. ‘Eğer iki yılda Türkiye,
Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılarsa tam
üyelik müzakereleri başlayabilir’ denildi. İki yılda
anayasal düzenleme ve yasal değişikliklerle yeterince
karşılandı ve müzakerelere başladık. 2021 yılında
2002’den de geriye gidilmesi bizi üzüyor. Bu millet
bunu hak etmiyor. Kimsenin Türkiye’yi 1990’lı yıl-
lara döndürmeye hakkı yok" diye konuştu. 

Maharet açmakta değil

"Okulların kademeli açılmasına karar verildi. Oyun-
cak gibi, 'bir açacağız bir kapatacağız' dediler" diyen

Babacan, "Gençler sosyal medyada bununla dalga
geçmeye başladı. Ağlanacak halimize gülmeye baş-
ladılar. Eskiden bir musluk reklamı vardı, aç-kapa-
aç-kapa. Okullarla ilgili düzenleme o reklamı
hatırlatıyor. Okulların açılması doğru. Mesele okul-
ları açmakta değil, tekrar kapanmasını önlemekte.
‘Okulları açtım’ demekle olmuyor, maharet tekrar
kapanmamasında. Bu nedenle sağlık önlemleri
azami ölçüde alınmalı. Ana hedef tedbirlere uyula-
rak açık tutmak olmalıdır. Bilgi ve veriler tüm sü-
reçte şeffaflıkla paylaşılmadır. Eğitim açığının
kapanması için cumartesi günleri de eğitime devam
edilmeli ve öğretmenlere ek ücret ödenmelidir.

EBA’ya erişim sıkıntısı 21. yüzyılda söz konusu ola-
maz, hızla çözülmelidir" ifadelerini kullandı. Baba-
can konuşmasının sonunda, "Vatandaşlarımız
sağlık ve refahı çevreyle ilgili risklere karşı korun-
malı. Çevre kirliliğinin önlenmesi için doğal kaynak-
lar ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde
kullanılmalı. Bir zamanlar Türkiye’yi bol su kaynak-
ları olan bir ülke diye bilirdik ama maalesef değil.
Dikkat edilmezse ülkemiz on sene içinde su fakiri bir
ülke olacak. Şimdiden harekete geçmeliyiz. Su yö-
netimi tek bir koordinasyonla ve havza bazında ya-
pılmalı. Biz sadece temiz siyaset için değil, temiz
hava ve temiz su için yola çıktık" açıklamasını yaptı. 
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C umhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı'nın destekleri ile 
Anadolu Yayıncılar Der-

neği tarafından düzenlenen yeni ile-
tişim teknolojileri, yerel ve ulusal 
medyanın ülke tanıtımına katkısı, 
yeni tür yayıncılık ve Türkiye'nin ta-
nıtımı, global bilgi ağları ve veri gü-
venliği gibi konuların ele alınacağı 
'Dijital Dünya Çalıştayı', Beşik-
taş'taki Dolmabahçe Çalışma Ofi-
si'nde gerçekleşti. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Prof. Dr. Fahrettin Altun'un açılış 
konuşmasını yaptığı çalıştayda 
Anadolu Yayıncılar Derneği Baş-
kanı Sinan Burhan, Radyo-Televiz-
yon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı 
Ebubekir Şahin, öğretim üyeleri, 
geleneksel ve dijital medya plat-
formlarından katılımcılar da yer 
aldı.  

Hızlı bir değişim 

Konuşmasının başında, önceki gün 
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere 
kalkan helikopterin kaza kırıma uğ-
raması sonucu şehit olan askerlere 
rahmet dileyen Altun, dijitalleşme-
nin inkar edilemez bir gerçek haline 
geldiğini vurguladı. Altun, haberci-
likten yayıncılığa, iş dünyasından 
özel hayata kadar hemen her 
alanda hızlı ve geri dönüşü olma-
yan bir değişim yaşandığına vurgu 
yaparak, "Gençlerimiz her gün en 
az 3 saatini bilgisayarları veya 
mobil cihazları marifetiyle inter-
nette geçiriyor. Sayın RTÜK Başka-
nımız biraz önce verileri paylaştı. 
Koronavirüs salgını nedeniyle 
gençlerimiz, çocuklarımız geçtiği-
miz yıl eğitimlerini internet orta-
mında takip ettiler. Hala da eğitim 
hatırı sayılır oranda internet orta-
mında sürdürülüyor. Türkiye'nin bu 
aşamaya gelmesinde Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın liderliğinde iletişim 
altyapısına yapılan yatırımların 
önemli bir rolü var. Nitekim ülke-
mizde faaliyet gösteren şirketlerin 
küresel devlerden gördüğü ilgiye 
hepimiz şahidiz" dedi. 

Somut ve çıplak bir gerçek 

Dijitalleşmeyi ele alırken fırsatlar 
kadar meydan okumaları da göz 
önünde bulundurmak gerektiğini 
belirten Altun, bu sürecin olumsuz 
etkilerini en çok geleneksel medya 
mensuplarının hissettiğini ifade etti. 
"Bugün de tam belki de bu çalışta-

yın yapılma amacı bu" diyen Fah-
rettin Altun, "Son yıllarda sosyal 
medya ve haber sitelerinin gazete-
leri, dijital yayıncıların televizyonu, 
müzik servislerinin radyoyu olum-
suz etkilediği hepimizin malumu. 
Ayrıca yaklaşık bir yıldır devam 
eden koronavirüs salgınının özel-
likle reklam gelirlerini düşürerek, 
geleneksel medyanın sorunlarını 
derinleştirdi. Bu durum, yalnızca 
Türkiye'de değil, dünyanın her ye-
rinde yaşanan somut ve çıplak bir 
gerçek. Nitekim irili ufaklı birçok 
kuruluş, uzun yıllardan sonra küre-
sel salgın koşulları nedeniyle faali-
yetlerine son vermek durumunda 
kaldı. New York Times, Guardian 
gibi dev medya şirketleri birçok çalı-
şanının işine son verdi. Benzer sü-
reçler dünyanın farklı yerlerinde de 
devam ediyor. Dijitalleşme süreci-
nin medya alanındaki bir başka yan 
etkisinin de haberciliğin tıklanma 
sayılarına ve okunma sürelerine in-
dirgenmesi, Bu tabii, sansasyonel 
içeriklerin kamu yararının önüne 
geçmesi anlamına geliyor. Bugün 
medyada 5N1K kuralını hatırlayan 
var mı? Hepimizin hatırında, hatı-
ralarda kalan bu kural ne yazık ki 
hatırlanmayan bir referansa dönüş-
müş durumda. Bu kabul edilemez. 
Hız, tıklanma, sansasyon, tiraj, rey-
ting... Bunların merkeze alındığı, 
gerçek haberin, kamu yararının 
ikinci planda tutulduğu bir medya 
eko-sisteminden bahsediyoruz. Biz 
bugün Türkiye'de, İletişim Başkan-
lığı olarak bu sorunu çözmek için 
elimizden gelen bütün çabayı gös-
teriyoruz. Bu noktada medya sek-
törümüzle iş birliğimizi 
sürdürüyoruz" diye konuştu. 

Standartlar ortaya konulmalı 

Fahrettin Altun, internet üzerinden 
yapılan gazetecilik faaliyetlerine de-
ğinerek, şunları kaydetti: 
"Dünyada ve Türkiye'de bilgi hızla 
fiziksel ortamdan dijital ortama ta-
şınırken bu faaliyetleri düzenleyen 
kuralların kapsamlı şekilde yeniden 
değerlendirilmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. İnternet artık ana akım 
medyanın bir parçası haline gelir-
ken, bu gerçeğe gözümüzü kapata-
mayız. İnternet, sosyal medya 
ifadelerini kullandığımızda aklımıza 
kaos geliyor. Elbette burada hassas 
bir denge gözetmek durumundayız. 
Kendi imkânlarıyla basit bir inter-

net sitesi kuran, buradan bir tür ya-
yıncılık faaliyeti yürüten kişilerle ile 
profesyonel gazetecileri birbirinden 
ayırmak elzemdir. Bu ayrım, önce-
likle, gazetecilik mesleğinin evrensel 
standartlarını muhafaza etmek ve 
gazetecileri korumak için gereklidir. 
Diğer yandan, sadece belirli bir 
mecra üzerinden çalıştıkları için ga-
zetecilik yapanların mağdur edil-
mesi de kabul edilemez. Hep 
birlikte internet gazeteciliğinin mes-
leki standartlarını ortaya koymalı, 
bu alanı rasyonel ve şeffaf bir şe-
kilde düzenlemeliyiz. Bu çalıştayın, 
bu sürecin önemli bir parçası ola-
cağını düşünüyorum." 

Dijital faşizm büyük tehdit 

Dünyanın belirli bir bölgesinde kü-
melenmiş bir avuç şirketin hakika-
tin tekelini ellerinde tuttuğunu iddia 
ettiğini dile getiren Altun, "Bu iddia 
milletin seçilmiş temsilcilerine sor-
gusuz sualsiz sansür uygulamaya 
kadar varan bir cüretkarlıkla birleş-
miş durumda. Bu tür anti-demo-
kratik uygulamaların 
meşrulaştırılması için ellerinden 
gelen gayreti ortaya koyuyor, her 
tür manipülasyonu yapıyorlar. Böy-
lece bir grup özel şirket, kamunun 
bilgiye erişimi noktasında hem avu-
kat hem savcı hem hakim görevini 
üstleniyor. Bu gidişatın ne kadar 
sorunlu olduğu açıktır" dedi. Dijital 
faşizmin bir başka unsurunun da 
ifade özgürlüğü ve tolerans gibi 
kavramların dejenere ve politize 
edilmesi olduğunu belirten Altun, 
"Açık ve net bir biçimde vurgula-
mak istiyorum. Ortada apaçık bir 
çifte standart var. Bugün, küresel 
anlamda bir çifte standartla muha-
tabız. Bakınız, küresel şirketler ne 
yapıyor? Bir yandan siyasetçileri 
'şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle 
susturuyorlar, sansürlüyorlar. Öte 
yandan aynı küresel şirketler, terör 
propagandasına ortak olmaya, 
bunu da bile isteye yapmaya devam 
ediyorlar. Nitekim ABD'nin, AB'nin 
terör listesindeki PKK'nın veya 15 
Temmuz'da 251 masum insanımızı 
şehit eden FETÖ'nün elebaşıları, 
sosyal medya platformlarında ser-
bestçe ahkam kesiyor, propaganda 
yapmaya devam ediyorlar. Bu siste-
matik bir kötülüktür. Buna ilaveten 
ülkemiz terör örgütleriyle bağlantılı 
hesapların kapatılmasını istedi-
ğinde otoriterlik ve ifade özgürlü-
ğüne saygı göstermemekle itham 
ediliyor" ifadelerini kullandı. 

Bizim için gurur vesilesi 

"Türkiye'nin verisinin Türkiye'de 
kalması için gereken tüm önlemleri 
almak, tüm adımları atmak zorun-
dayız" diyen Altun, bu açıdan son 
haftalarda bir haberleşme uygula-
masının aldığı karar sonrasında ya-
şanan sürecin sevindirici olduğunu 
dile getirerek, "Bu süreçte hem 
Cumhurbaşkanlığımız hem de 
diğer kurumlarımız medya bilgilen-
dirme gruplarını yerli ve milli uygu-
lamamız BİP'e taşıyarak bu 
harekete destek oldu. Yalnızca Tür-
kiye'nin değil, Türkiye'nin dostları-
nın yaşadığı birçok ülkeden 
milyonlarca insanın bizim uygula-
mamızı tercih etmesi hiç kuşkusuz 
bir gurur vesilesidir. Bu sürecin 
güçlü bir şekilde devam edeceğini 
ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Bilgilendirmek zorundayız 

Tehditlerle mücadele ederken, diji-
talleşmenin Türkiye'ye sunduğu fır-
satları görmezlikten 
gelinemeyeceğine vurgu yapan 
Altun, "Ülkemizin haklı tezlerini her 
ortamda savunmak, özellikle milli 
güvenliğimizi ilgilendiren konularla 
ilgili ulusal ve uluslararası kamuo-
yunu doğru bilgilendirmek  
zorundayız.  
Bu anlamda biz bu amaca ulaşmak 
için elimizdeki tüm araçları en iyi 
bir şekilde kullanmak, bunlardan 
faydalanmak durumundayız. Bu 
itibarla yeni iletişim teknolojilerinin 
özellikle Türkiye'nin tanıtımına 
önemli katkılarda bulunabileceğine 
inanıyorum" dedi.

BU SISTEMATIK 
KOTULUKTUR! 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                                                    Basın: (1326490)

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR 
1.ORDU K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (2 KISIM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/100895  
1-İdarenin 
a) Adresi : 1 INCI ORDU IHALE KOMISYON BASKANLIGI 

  34600 SELİMİYE ÜSKÜDAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2165568000 - 2163107929 
c) Elektronik Posta Adresi : 1orihlkombsk@kkk.tsk.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)  
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Selimiye Kışlası toplam 2.153.664 kWh, Selimiye Astsubay 

  Orduevi toplam 265.004 kWh (Ek-1 Abonelik-Tarife- 
  Sözleşme ve İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir.) 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yerleri : Ek-1 Abonelik-Tarife-Sözleşme ve İhtiyaç Çizelgesinde 
  belirtilmiştir. (1'inci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası /  
  Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL, Selimiye Astsubay Orduevi 
  Müdürlüğü (Tıbbiye Cd. No.:32) Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL) 

c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından 
  Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) nezdinde  
  uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin  işlemler tamamlanarak  
  belirtilecek tarih saat 00:00 itibariyle aboneliklere ait okunan 
  ilk endeksler  tutanak altına alınarak işe başlanacak ve 31 
  Aralık 2021 saaat 24:00 itibariyle iş bitirilecektir.  
  Sözleşmenin imzalanması herhangi bir sebeple geciktiği  
  taktirde işe sözleşme imzalanmasına müteakip başlanacak  
  olup işin bitiş tarihi 31.12.2021 saat 24:00 olacaktır.  
  Sözleşme imzalanmasını müteakip (tahmini 01 Mayıs 2021  
  saat 00:00) ile 31 Aralık 2021 saat 24:00 arasında kesintisiz  
  olarak elektrik enerjisi mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ  
  nezdinde yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ 
  tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : 1'inci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı (Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL) 
b) Tarihi ve saati : 30.03.2021 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu 
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" 
hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci Ordu İhale Komisyon Başkanlığı (Selimiye/Üsküdar/İSTANBUL) 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ABD'nin, AB'nin terör listesindeki PKK’nın veya 15 Temmuz’da  
251 masum insanımızı şehit eden FETÖ’nün elebaşıları, sosyal medya platformlarında serbestçe ahkam 

kesiyor, propaganda yapmaya devam ediyorlar. Bu sistematik bir kötülüktür” dedi

DİJİTAL faşizmin bir diğer bo-
yutunun da bir avuç şirketin öz-
gürlük adı altında kendilerini 
kanunların üzerinde konumlan-
dırma gayreti olduğunu belirten 
Altun, "Bildiğiniz gibi Türkiye 
Cumhuriyeti olarak bu konuda 
düzenleme yapmaya çalıştığı-
mız için içeride ve dışarıda ola-
ğanüstü bir baskıyla karşı 
karşıya bırakıldık. Son derece 
makul olan taleplerimiz, ifade 
özgürlüğüne saldırı olarak 
lanse edildi. AB'de ya-
pılan, orada hu-
kuki olan 
düzenlemeler, 
bizim için lüks 
sayıldı. Hayır, 
biz hükümet 
olarak vatan-
daşlarımızın 
küresel şirketlere 
karşı haklarını, hu-
kuklarının korunması 
adına bir düzenleme talep ettik. 
Açıkçası bu süreçte bazı muha-
lefet temsilcileri de bu küresel 
şirketlerin maaşlı sözcüleri gibi 
mesai yaptı. Biz bu süreçte hem 
Türkiye hem de dünya için 
doğru bir iş yaptığımızın bilin-
ciyle sağlam durduk. Her türlü 
baskıya göğüs gerdik. Dünya-
nın hiçbir yerinde sınırsız öz-
gürlük diye bir şey 
olamayacağını söyleyip, ege-
menliğimize saygı gösterilme-

sini istedik. Bu kadar açık ve 
net. Neticede meşru talepleri-
mizin ilgili şirketler tarafından 
kabul edildiğini hep birlikte gör-
dük. Aynı şekilde, özgürlük ve 
hoşgörü gibi kavramların istis-
marına hep birlikte şahitlik 
ettik. Biz, özgürlük ve hoşgörü 
gibi kavramların hiçbir şekilde 
eşcinsellik propagandası için 
yozlaştırılmasına; bu yolla aile-
lerimizin ve çocuklarımızın 
hedef alınmasına kesin olarak 

karşı çıkıyoruz. Bahset-
tiğimiz küresel şirket-

ler için bu 
propaganda ne-
redeyse bir yasa 
hükmünde. Hiç-
bir şekilde eşcin-
sellik 

propagandasının 
yanında yer alma-

yacağız. Vatandaşla-
rımızı her türlü 

aşırılıktan korumak devletin 
başlıca görevidir. Bu tür çirkin-
liklerin özellikle gençlere 'nor-
mal' bir şey gibi sunulması, 
toplumsal düzenimize ve mille-
timizin asil karakterine yapılmış 
bir saldırıdır. Bugün bu konuda 
birilerine hoş görünmek için en 
ufak taviz verilmesi, gelecekte 
çok daha ciddi sorunlarla karşı-
laşmamıza neden olacaktır. 
Buna izin vermiyoruz, 
vermeyeceğiz" dedi.  

TÜM BASKILARA GÖĞÜS GERDİK

DİJİTAL alanın, yeni güvenlik sorun-
larını da beraberinde getirdiğini vur-
gulayan RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin ise "Ucu bucağı bilinmeyen 
ancak özgürlüklerin sınırsız olma-
ması gereken internet yayıncılık ala-
nında ve sosyal ağlarda, kişi hak ve 
hürriyetlerinin kolayca ihlal edilebi-
liyor olması düşünülmesi gereken 
bir konudur. Sanal tehdit hiç olma-
dığı kadar hayatımıza girmiş du-
rumdadır. Siber güvenlik konusu 
ayrı bir dal haline gelmiştir. Üst ku-
rulumuz özellikle çocuklarımız ve 
gençlerimizi korumak adına kendi 

alanına düşen görevlerini yerine ge-
tirmiştir. Sanal alemin bu denli ha-
yatımızın bir parçası olması ile 
birlikte, yaptığımız çocukların yeni 
medya kullanım alışkanlıkları ve 
siber zorbalık konusunda çıkan veri-
leri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
14-18 yaş arasındaki çocuklarımızın 
dijital sosyal alanı kullanma oranı 
yüzde 97'dir. Çok büyük bir rakam. 
Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından 
biri de öğrencilerin yüzde 56'sının 
internete bağlandığında tek başına 
olduğu ve çevrimiçiyken hoşlanma-
dıkları kişi veya içerikle karşılaştı-

ğında yüzde 44 oranında yalnız ol-
duğu şeklinde bir veri var elimizde. 
Aynı zamanda her 4 öğrenciden 1'i, 
internette hoşlanmadığı içerikle kar-
şılaştığında bunu kimseyle paylaşa-
mamaktadır. Gençler arasında yeni 
medya kullanımının artması, bu 
alanda bilinçli bir medya tüketicisi 
olmalarını da gerektirmektedir. 
Bunun için medya okur-yazarlığını 
önemsiyoruz. Milli Eğitim müfre-
datında yer alan medya okuryazar-
lığı dersini, dijital çağın gerçeklerine 
uygun hale getirerek güncelledik" 
diye konuştu. DHA 

SİBER ZORBALIK ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA
 Fahrettin Altun



 
 

B eylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü 

kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü’nden hizmet alan kadınlarla 
online toplantıda buluştu. Beylikdüzü 
Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Tür-
koğlu moderatörlüğünde gerçekleşen top-
lantıda Başkan Çalık’a, eşi Zehra Çalık 
ve oğlu Denizhan da eşlik etti. Katılımcı-
lar görüşme boyunca dilek ve taleplerini 
birebir paylaşma imkanı bulurken kadın-
lara yönelik nitelikli hizmetlerinden dolayı 
Beylikdüzü Belediyesi’ne de teşekkürlerini 
iletti. Beylikdüzü’nde kadınların hayatını 
kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgula-
yan Çalık, “Gaye, çaba ve gayretimiz ka-
dınların hiçbir şeye ihtiyaç duymadan eşit 
yurttaş olduğunu hissedebileceği ortam-
ları sağlamak. Bu görüşmeden kendime 

birçok not ve ödevler aldım. Burada yaşa-
yan insanlarımızın mutlu olduğunu ve bu 
hizmetlerin vatandaşlarımız için kıymetli 
olduğunu görmek bizleri çok mutlu edi-
yor.” ifadelerini kullandı.  

Katılımı önemsiyoruz 

Toplantıda çocuğu belediyenin kreş hiz-
metinden faydalanan bir katılımcı, verilen 
bu hizmeti çalışan annelere yönelik sos-
yal yardımlaşma olarak gördüğünü belir-
terek kreş sayılarının artmasını talep etti. 
Bunun üzerine kadınların sosyal hayata 
katılımı noktasında kreş hizmetinin öne-
mine değinen Başkan Çalık, "Kadınların 
iş hayatına rahatça katılabilmesi için 
kreşleri önemsiyor ve artırmak için çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Kavaklı 
Mahallesi’nde Hüseyin Tütüncü Gündüz 
Çocuk Bakımevi’ni açtık. Kavaklı’da İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de bir 
kreşi açıldı. Mevcut kreşlere ilave 4 kreş 

projemiz daha hayata geçecek. Amacımız 
bu kentte yaşayan evlatlarımıza en iyi şe-
kilde hizmet verebilmek, kadınların haya-
tını kolaylaştırmak ve kadınların 
üstündeki yükü bir nebze alabilmek” şek-
linde konuştu.  

Kadınlar için sosyal alan 

Kadınların da üreterek ekonomilerine 
fayda sağladığı projelerden biri olan Sa-
natla Yaşam Atölyeleri’nin sayısının art-
masına yönelik gelen talepler 
doğrultusunda Başkan Çalık, "Kültür ve 
sanatta kadınların el emeklerini değer-
lendirmek için sanat atölyelerini Yaşam 
Vadisi 1.etapta hayata geçirdik. 3. etabı-
mızda da yaşam atölyeleri yapıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yaşayan bütün vatan-
daşlarımızın hizmetlerden maksimum 
düzeyde yararlanmasını istiyoruz" dedi. 
Katılımcılardan Barış Mahallesi’ne 
pazar alanı talebi gelmesi üzerine Baş-

kan Çalık, "Ada 90 ile Rıfat Ilgaz Cadde-
si’ni bağlayan noktada bir semt pazarı 
düşünüyoruz. Bir pazarımızı da Yakuplu 
Kültür Merkezi altında faaliyete geçire-
ceğiz. Barış Mahallesi’nde yapacağımız 
Pazar alanıyla ilgili İSKİ çok aktif bir şe-
kilde çalışıyor. Altyapısı bittiği an pazar 
projemizi çok hızlıca faaliyete geçirece-
ğiz.” diyerek müjdeli haberi verdi. Ka-
dınlar için sosyal alanlar da oluşturmaya 
devam edeceklerini vurgulayan Çalık, 
“Kadınların el emeklerinin değerlendiri-
leceği ortamları her zaman düşünüyo-
rum. Yakuplu Mahallesi’nde 20 
dönümlük bir park planlaması yapıyo-
ruz. İçerisine çocukların oyun alanlarıyla 
birlikte kadınların da kermes olarak kul-
lanacağı mekanlar oluşturuyoruz. Aynı 
şekilde Gürpınar Mahallesi’nde de 9-10 
dönümlük kreşle birlikte bir park planla-
mamız var. Orada da kadınlara dönük 
bir yer yapıyoruz" dedi. 

Atatürk demokrasinin gereği olarak Halk Fırkası'nı 
kurdu. Sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 
Serbest Cumhuriyet Fırkası partileri kuruldu. 

Daha sonra bu iki partinin kapanmasıyla Mustafa Kemal 
Atatürk çok partili sistemi istemesine rağmen hayatta
olduğu sürede gerçekleşmedi. 
İkinci Cihan Savaşı sonrasında toparlanan Avrupa'dan 

esen demokrasi rüzgarının da etkisi ve 2. Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü'nün de desteği ile 18 Temmuz 1945'te Nuri 
Demirağ’ın başkanlığında Milli Kalkınma Partisi kurul-
masıyla oluştu. 

1945’te "Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu" bugünkü de-
yimiyle Toprak Reformu görüşülürken, Cumhuriyet Halk 
Partisi Milletvekillerinden Celal Bayar, Adnan Menderes, 
Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın muhalif tavır sergile-
meleri sonrasında tarihimizde "Dörtlü Takrir" olarak geçen 
bir önerge verdiler. Aynı dörtlü daha sonra CHP’den ayrı-
larak 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi  kurdular. 

21 Temmuz 1946 günü yapılan ilk çok partili seçimi 
397 milletvekili çıkaran CHP kazandı. Çiçeği burnundaki 
Demokrat Parti girdiği ilk çok partili seçimde 61 milletve-
kili bağımsızlar ise 7 milletvekili çıkararak TBMM’yi 
oluşturdular. 

14 Mayıs 1950 yılında yapılan ikinci çok partili 
seçimde Demokrat Parti, "Yeter Söz Milletindir" sloganı 
ile girdiği seçimi ezici bir çoğunlukla 487 sandalyeyi 
TBMM’nin 416 milletvekilliğini alarak kazandı. Böylece 
CHP’nin 27 yıllık iktidarı sonlanmış oldu. DP 1954 ve 
1957 seçimlerinde de kazanarak iktidarını 1960 darbe-
sine kadar sürdürdü. 

Sonrası malum. Yassıada mahkemeleri ve sonrasında 
idam edilen Başbakan ve iki bakanı, kurulan yeni parti-
lerle 70'li yıllara gelindi. Olaylı yıllar ve müdahaleler 
sonrasında 1980 darbesi geldi. Bu darbe sonrasında da 
çeşitli partiler kuruldu zamanın 5'lisi çoğu partiye izin 
vermedi yapılan 1982 Anayasası sonrasında darbecilerin 
desteklediği partiye karşı Turgut Özal liderliğinde kurulan 
Anavatan Partisi iktidar oldu. 

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi bu zamana 
kadar partisinden ayrılıp parti kurarak başarılı olanlar 
Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Recep Tayyip Erdo-
ğan’dır. Bunlar haricinde kendisini güçlü sanarak partisin-
den ayrılıp parti kuranların hepsi tabela partisi olarak 
kaldıkları gibi, günümüzde bu uğurda çabalayanlarında 
sonlarının daha öncekiler gibi olacağının gün gibi açık
olduğu kanaatindeyim. Daha dün Engelsiz Türkiye Partisi 
ile Büyük Türkiye Partisi’nin kapandığı gibi… 

Parti kurulma ve kapatılmaları 

Günümüzü meşgul edenlerden birisi kurulan yeni parti-
ler ve kapanma talepleridir. Şimdi dönüp günümüze kadar 
kurulan ve kapatılan partilere baktığımızda bu zamana 
kadar son olarak Genel kurullarını yapamadıkları için ka-
patılan iki parti ile kapatılan parti sayısı 61'e yükseldi. 
Kapatılan iki partinin eksilmesi ülkemizde parti sayısı 
105’e düştü. Günümüzde seçim yapılsa girmeye hak eden 
parti sayısı ise an itibarı ile 17’dir. Yeni kurulan DEVA ve 
Gelecek partileri ile kuruluş aşamasında olan partiler 
Genel Kurullarını yapınca  ve en az 42 ilde örgütlerince 
bu hakkı elde edecektir. 

Günümüzde Yargıtay Başsavcılığının kapatılmak için 
inceleme başlattığı HDP’nin kökü ve geçmişi kapatılmış 
çok sayıda partiye dayanır. 

Yine 2002 de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi, 
tüzüğündeki kısaltması ile AK PARTİ'nin de geçmişine 
baktığımızda kökünde çok sayıda kapatılmış partinin 
olduğu ve oradan filizlendiği görülür. 

Sırasıyla baktığımızda İlk kurulan Milli Nizam Partisi 
26 Ocak 1970’te kuruldu ve ve 20 Mayıs 1971 yılında 
kapatıldı. 

Devamında Milli Selamet partisi 10 Ekim 1972'de 
kuruldu ve 16 Ekim 1981'de kapatıldı. 

Kapatılanın küllerinden doğan Refah Partisi 
19 Temmuz 1983'te kuruldu ve 16 Ocak 1998'de 
kapatıldı. 

Fazilet partisi 17 Aralık 1997'de kuruldu, 22 Haziran 
2001'de kapatıldı. 

Saadet Partisi 20 Temmuz 2001'de kuruldu. Günü-
müzde devam ediyor. 

Bu partilerin kapatılması sonrasında, kurulan Saadet 
partisine katılmayıp "Milli görüş gömleğimizi değiştirdik. 
Muhafazakar Demokratik bir parti olacağız" diyen Recep 
Tayyip Erdoğan önceki partilerden ileri gelenleri ve ANAP, 
Adalet Partisi, sonrasında Doğruyol Partisi’ne yakın olan-
ları bünyesine alarak 14 Ağustos 2001'de AK Parti’yi 
kurdu. 

Partinin ilk mitingini ise partisini kurmadan önce davet 
edildiği Alucra Ekin Festivali’nde yaptı ve yeni parti kura-
cağını açıkladı. Sonrasında yanına Abdullah Gül, Binali 
Yıldırım, Bülent Arınç, Nurettin Canikli, Burhan Kuzu, 
Cemal Kamacı, Güldal Akşit, Cüneyt Zapsu, Hayati Ya-
zıcı, Mevlüt Çavuşoğlu, Nimet Baş, Şaban Dişli, Tamer 
Yiğit, Tayyar Altıkulaç, Lokman Ayva gibi isimlerle bir-
likte 60 kurucu ile 14 Ağustos 2001 günü partisini kurdu. 

2002'de yapılan genel seçimler sonrasında iktidara 
gelen Ak Parti ve Kurucusu Recep Tayyip Erdoğan o gün-
den bu güne iktidarını sürdürüyor. Partinin kuruluşundan 
sonra ilk seçime girdiği 2007’den sonra partinin yapısında 
değişiklikler olmaya başladı ve "Milli görüş gömleğinin 
çıkartıldığı" söylenen gömlek yeniden giyilmeye başlandı 
ve partide tasfiyeler başladı. 

60 Kurucu ile başlayan kurucuları bugün görevde olan-
ların hatırlayacağını zannetmek ile birlikte kuruluşunda 
yer alan birçok şahsiyetin bugün partinin çok uzağında 
olduğu hatta yeni partiler kurduklarını görebiliyoruz. 

Abdullah Gül, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Nimet Baş, 
Abdulkadir Aksu gibi isimler yokken, Bakanlık Başbakan-
lık yapmış olan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan yeni parti-
ler kurdular. Bazı milletvekilleri istifa edip partisi ile 
yollarını ayırdı. 

Lebalep kongreler yapılırken, Trabzon adayı Metin 
Kaya’nın kongre öncesi göz altına alınması, Konya adayı 
Müşerref Özden’in adaylığının kongre divanınca kabul 
edilmemesi, İstanbul Başkanı Bayram Şenocak’ın aday-
lıktan çekilmesi sonrasında, Fazilet ve Saadet partisi kö-
kenli Osman Nuri Kabaktepe’nin atanması, yine Beyoğlu 
İlçe Başkanlığına merkezin aday gösterdiği Avukat Enes 
Özkan’ın geçmişte Fetöcü Emre Uslu’ya, "Abi" dediği tivit-
ler ortaya çıkınca yapılacak kongrede kazanamayacağı 
anlaşılınca kongrenin iptal edilmesi ve daha onlarca il ve 
ilçede olanlar geçmişte belediye başkanlarınının istifa etti-
rilmesi gibi olaylar alabildiğine çoğalıyor. 

Belki bunlar daha sonra detaylandırılır ve sizlerin bilgi-
sine sunulur ama tüm olup bitenler halkın göz önünde 
olduğu için zaten bilgi sahibisiniz. 
İşte bunlar, “AP Partine ne oluyor?” sorusunu akla 

getiriyor…
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Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden 
hizmet alan kadınlarla online toplantıda bir araya geldi. Çalık, “Bu ülkede her bireyin huzurla ve eşit olduğunu hissederek yaşamasını istiyoruz. 
Bütün çaba ve gayretimiz kadınların hiçbir şeye ihtiyaç duymadan eşit yurttaş olduğunu hissedebileceği ortamları sağlamak" ifadelerini kullandı

Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadın-
lar Günü kapsa-
mında Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlü-
ğü’nden hizmet alan 
kadınlarla online 
toplantıda buluştu. 

TURKIYE’DE HER  
BIREY ESIT OLMALI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu, 
Tersane İstanbul'da incele-

melerde bulundu. Karaismailoğlu, 
2022'nin sonuna doğru projenin ilk 
etabını tamamlamayı planladıklarını 
belirtirken, Divanhane ve Eski Kara-
kol Binasının bu projenin dışında ol-
duğunu, restorasyonu ve ihyası 
tamamlandığında eskisi gibi Deniz 

Kuvvetleri Saha Komutanlığının uh-
desine bırakılacağını söyledi. 

Hummalı bir çalışma var 

İstanbul için Haliç'in çok önemli bir 
yer olduğuna vurgu yapan Bakan 
Karaismailoğlu, "Dünyanın başkenti, 
göz bebeğimiz İstanbul'dayız. Bir ta-
rafımızda Beyoğlu bir tarafımızda 
Fatih, sol tarafımızda Balat, arka-

mızda Süleymaniye, Ayasofya. Sağ 
tarafımızda Kulaksız Mezarlığı ve 
Kasımpaşa Hasköy Tüneli var, yine 
Haliç Köprüsü karşımızda. Burası 
eski adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni 
adıyla Tersane İstanbul olma yo-
lunda çok hummalı bir çalışma var. 
Yaklaşık 700 bin metre karelik bir 
alanı İstanbullulara kazandırmak 
için çalışıyoruz" dedi. 

Çekim merkezi olacak 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ola-
rak ülkemizin her bir noktasında çok 
önemli ulaştırma projelerini hayata 
geçirdiklerini kaydeden Karaismai-
loğlu, bir taraftan da tarihi ve kültü-
rel mirasımıza sahip çıkıldığını 
belirtti. Karaismailoğlu, konuşma-
sına şu şekilde devam etti: "Eski 
adıyla Taşkızak Tersanesi, yeni 
adıyla Tersane İstanbul bittiğinde si-
nema salonları, müzeleri, sosyal 
alanları ile İstanbul için bir çekim  
merkezi olacak.  
Bittiğinde en az 20 bin kişiye istih-
dam imkânı ve yıllık 30 milyon ziya-
retçi hedefi ile İstanbul'un tarihine, 
kültürüne yakışacak bir eser ortaya 
çıkacak. Proje tamamlandığında 83 
bin metre kare tescilli yapı restore 
edilerek kamunun kullanımıma su-
nulacak. Yine proje kapsamında 
hem Kasımpaşa Hasköy Tünelinin 
Bülent Demir Caddesi, Bahriye 
Caddesi ile birleştiği noktadaki trafik 
sıkışıklığını ortadan kaldırmak için 
Divanhane binasında restorasyon 

çalışmaları ve eski karakol binasının 
yeniden ihya edilmesi için de Ko-
ruma Kurulu onayı ve denetiminde 
projeler devam ediyor. Divanhane ve 
Eski Karakol Binası bu projenin dı-
şında bir yapı. Onların restorasyonu 
ve ihyası bittiğinde eskisi gibi Deniz 
Kuvvetleri Saha Komutanlığının uh-
desine bırakılacaktır." İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu ise "Yol geçmeye-
cek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı 
mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer 
hakkında suç duyurusunda buluna-
cağız. Ulaştırma Bakanlığı yol baha-
nesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi 
yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla 
artık yol geçmeyecek ama ecdad mi-
rasını yıkmada ısrarcı" açıklamasını 
yapmıştı.  

İstanbul'a değer katacak 

Bin 800 metrelik kıyı şeridindeki 
yaya yolları, bisiklet yolları, yürüme 
yolları ile birlikte projenin hem Be-
yoğlu'na hem de çevresi Kasımpa-
şa'ya, Hasköy'e çok öneli katkılar 
sağlayacağını belirten Bakan Karais-
mailoğlu, "İstanbul'un marka değe-
rini arttıracak, değerine değer 
kazandıracak bir proje. Diğer proje-
lerimizde olduğu gibi bunu da en 
güzel şekilde İstanbulluların hizme-
tine sunacağız. Burada 23 tane tes-
cilli eser var. Bunları restore edip, 
İstanbulların hizmetine sunacağız. 
Onlara yaşam alanı kazandıracağız. 
2022 sonuna doğru ilk etabı tamam-
lamayı planlıyoruz" dedi. DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Divanhane binasında restorasyon çalışmaları ve eski karakol 
binasının yeniden ihya edilmesi için de Koruma Kurulu onayı ve denetiminde projeler devam ediyor” dedi

Divanhane binası restore ediliyor

AK Parti’de olup bitenler 

Karaismailoğlu, “Dünyanın başkenti, göz 
bebeğimiz İstanbul'dayız. Bir tarafımızda 
Beyoğlu bir tarafımızda Fatih, yaklaşık 700 
bin metre karelik bir alanı İstanbullulara 
kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1326213)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

13. İCRA DAİRESİ
2019/37258 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli 
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçme-
sinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden ön-
ceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen
oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/03/2021
1.İhale Tarihi : 30/04/2021 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 17/05/2021 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : PENDİK BATI YEMİN OTOPARKI- BATI MAHALLESİ EROL KAYA CADDESİ NO:18 
PENDİK İSTANBUL
No        Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 230.000,00 1 %1 34NDF29 Plakalı , 2014 Model , JEEP Marka, 

COMPASS 2.0 limited otomobil, AED918306 Motor 
No'lu , 1C4NJCCA9ED918306 Şasi No'lu , Yakıt Tipi 
Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü , Rengi Siyah , 
SATIŞA KONU ARACIN ÖN CAMI ÇATLAK SAĞ ARKA 
KAPAĞI AĞZINDA SÜRTÜNME İZLERİ VE BOYA 
DÖKÜLMESİ VARDIR. MOTOR KAPUTUNDA BOYA 
DÖKÜLMELERİ VARDIR. ÖN VE ARKA 
TAMPONLARDA SÜRTÜNME İZLERİ VARDIR.
Boyasında muhtelif çizikler vardır. Koltukları sağlam olup 
kahverengi deriyle kaplıdır. Aracın lastikleri kışlık olup 
ortalama %80 performanslıdır. Aracın halihazır durumu 
göz önüne alındığında değerinin 230.000,00 TL olduğu 
tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Muammer Ceylan
CEYLAN İNŞAAT YÖNETİM

KURULU BAŞKANI

Serdal Mumcu 
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE
MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ

Zeynel 
Abidin Yener 

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
MECLİS ÜYESİ

Özdemir Polat
İYİ PARTİ

GENEL İDARE
KURULU ÜYESİ

Murat Çelik
kutlu olsun AK PARTİ 

BÜYÜKÇEKMECE 
İLÇE BAŞKANI

Nevzat Altıok 
kutlu olsun GELECEK PARTİSİ 

BEYLİKDÜZÜ 
İLÇE BAŞKANI

ŞAL HALI AVM
kutlu olsun

Veysel
Karatay 

GELECEK PARTİSİ 
ESENYURT İLÇE BAŞKANI

kutlu olsun

Dr. Barbaros
Bahçelioğlu

VATAN PARTİSİ İSTANBUL İL
BAŞKAN YARDIMCISI
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B A L S A R E N S F O S F O R O L U
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A-normalleşmeden  
zorunlu normalleşmeye

S ağlık Bakanlığı tarafından ilk 
COVID-19 hastasının açıklandığı 11 
Mart 2020 tarihinden itibaren bugüne 

biryıl geçti. Pandemi ile mücadele edilirken ülke-
mizde pandemi kapsamı dışındaki neredeyse 
bütün sağlık hizmetleri ve bunu sağlayacak alt-
yapı, emek gücü, finansman ve organizasyon 
önemli düzeyde ihmale uğramış, hatta yok sayıl-
mıştır. Bunun yanısıra Pandemi mücadelesinde 
bugüne kadar ençok ta sağlık emekçileri etkilen-
miştir. Bu uğurda can veren sayıları 385'i bulan 
sağlık emekçilerimiz bu köşede bir kez daha say-
gıyla anıyorum. Aynı  zamanda Covid-19 nede-
niyle yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza 
Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerken 
hastalıkla boğuşmaya devam eden yurttaşları-
mıza da acil şifalar yi hayata geçirdi.  

Anormalleşmeden zorunluya geçtik. Biliyor-
sunuz "Anormal Normalleşme" geçtiğimiz yıl Ha-
ziranda başlatılmıştı o günden bugüne köprünün 
altından çok sular aktı. Bu kez siyaset 1 Mart ta-
rihinden itibaren bence çaresiz kalarak "Zorunlu 
Normalleşme" uygulamasına geçti. Yaşamımızı 
renklendirdi. Ülkeyi dörde böldü. Böylelikle açı-
lımda başladı. Vaka rakamlarına bakarsak geçti-
ğimiz 1 Haziran da vaka sayısı hastanelerde 
yatanlarla birlikte 4 bin civarında  idi.  Ölüm sa-
yısı ise 4563 idi. Son günlerde vaka sayılarında 
ki artış yeni bir dalganın habercisi olmakta ve 
kaygı uyandırmaktadır. Ekonomik ve sosyal ko-
şulları sağlanmış,  ayrımcılık içermeyen, bölge 
tabanlı politikalar üretilmeli, daha önce yaşadığı-
mız acı deneyim tekrarlanmamalıdır. Sahadan 
mutant virüs oranlarında ciddi bir artış olduğu 
bilgileri gelmektedir. Sağlık Bakanlığı güncel  
tüm verileri açıklamalı, yeni vaka artışına yöne-
lik mücadele stratejisini kamuoyu ile paylaşmalı-
dır. 

Günlük ortalama çok yüksek 

Son haftada günlük ortalama 9.024 vaka, 
122.405 test, 73 ölüm gerçekleşti. Sağlık ba-
kanlığı rakamlarına göre 2.576 kişi yaşamını yi-
tirdi. Ocak ayına göre ölümler %50 azaldı ancak 
hala Ekim ayının üstünde. Mutat varyantlar ya-
yılıyor, 49 ilde.Vaka sayısı artışının hasta sayışın-
daki artışa  ne zaman yansıyacağını,yansıdığında 
alınacak önlemlerin çok geç olacağını  o esnada 
pek çok kişinin öleceğini  bilmemek. Ben iddia 
ediyorum, pandemi dinamiklerini bilmiyorlardı 
ama bunu  13 ayda öğrenmek mümkündü. Acı-
dır konuşmaktan öğrenemediler 

Vaka sayısı 3 milyona dayandı 

Anormal normalleşme ve sonrasında yaşadık-
larımızla geldiğimiz bugüne bakacak olursak 
(önceki günkü (5.03.2021) sayılara bir göz ata-
lım). Semptom gösteren 698 hastayla birlikte 11 
bin 302 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sa-
yısı 2 milyon 757 bin 460’a çıktı. Can kaybı da 
62 artarak 28 bin 901’e yükseldi Güncel verilere 
göre son 24 saatte 7 bin 711 hastanın daha sağ-
lığına kavuşması ile toplam iyileşen sayısı 2 mil-
yon 608 bin 848’e ulaştı. Hastalardaki zatürre 
oranı ise yüzde 3.6 oldu. Öte yandan önceki gün 

bin 220 olan ağır hasta sayısı bugün bin 232’ye 
yükseldi. Pandemi dönemini kısaca değerlendir-
mek gerekirse daha çok bütün adımlar deneme 
yanılma yöntemiyle atılıyor. Bizde yanılmaları 
tolere ederek bugünlere  geldik. Pozitif ilime ve 
bilime en çok gereksinim duyduğumuz bu dö-
nemde yine de siyasi değerlendirmeler, ekonomik 
yetersizlikler ön plana çıktı. Bu nedenle de kay-
gan bir zeminde git gellerle pandemi mücadele-
sini sürdürmeye ülke olarak çaba sarf ediyoruz. 

Öncelikle şu an ülke olarak geldiğimiz nok-
tada söylemem gerekirse açılmalar ve kapanma-
larda bilim ve kanıta dayalı verilerin izi 
bulunmamaktadır. Bu yine "Zorunlu Normal-
leşme" döneminde yapılması gereken test sayısı , 
yapılanın en az 4 katı olmalıdır Seçilen strateji-
ler, bilim ,kanıta dayalı veri ve veriye dayanma-
maktadır. Geçen yıl Mart ayında vaka sayıları 5 
bin civarındayken okulları kapattık bugün vaka 
sayısı 12 binlerde ve biz okulları açıyoruz. 
Neden? 

Göz göre göre geliyor 

1.dalga yeni bir virüse karşı ne yapılacağı an-
laşılamayan bir dönemde kaçınılması zor bir 
dalga idi; 2.dalga alınması gereken önlemler ye-
terli alınmayıp sayılar gizlenerek, vakalar kont-
rolden çıkarak geldi; açıkça söylemeliyim ki 
3.dalga mevcut önlemlerden de vazgeçmek sure-
tiyle, göz göre göre geliyor.  Pozitif vaka sayımız 
hergün artıyor. bu artış ortalama oluyor; işler 
sarpa sarıyor.Bakın iki hafta önce İstanbul'da bir 
haftada 9,307 yeni vaka tespit edildi. Geçen 
hafta bu sayı 13,901 'e yükseldi. Haftalık artış 
ise %49!. Açılımın 24. saatinden itibaren: vaka 
sayısı da, test pozitifliği de artmaya devam edi-
yor. Gidişimiz hal, yolumuz yol değil. Açıkça tam 
kapanmamanın bedelini ödüyoruz; salgın baskı-
lanamadı, toplum yoruldu, esnaf iflas etti. Ama 
fırtına önümüzde ve çok şiddetli esecek. Umarım 
kayıplarımız az olur... Önceki gün açıklanan “zo-
runlu normalleşme” adımlarının her biri ötekiyle 
çelişiyor. İlk aylarda Sağlık Bakanı’nın ağzından 
şunu duyduk: "Salgının çok az görüldüğü iller var 
ama açıklamıyoruz. Zira insanlar oralara yöne-
lir". Ne yaptık peki? Salgının haritası yayım-
landı. En kötü (kırmızı) ille en iyi (mavi) il yan 
yana! Bunu açıklarken iller arası seyahat kısıtla-
ması da getirmiyorsunuz!  Bunun  yanında virüs 
salgının birinci yılında hâlâ devam eden iki ciddi 
yanlışı vurgulamak isterim. İlki; 18 Mart 
2020’de salgına karşı iktidarın bilgilendirmek ve 
işbirliğine gitmek istediği kurum temsilcileriyle 
toplantı yapıldı. Buraya herkes çağrıldı, üç 
kurum hariç: Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacı-
ları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği!  
Yani salgınla en yakından ilgili üç kurum en 
uzağa atıldı!.İkincisi ise 30 Mart 2020’de İçiş-
leri Bakanlığı yerel yönetimlerin salgınla ilgili or-
ganizasyon yapmasını yasakladı. Burada 
mücadeleyi çatallaştıracak bir durum olursa el-
bette müdahale etmek gerekir. Ancak toptan ya-
saklayıp her şeyi ben yapacağım demek, ben aynı 
anda hem gemi kullanırım hem uçak demek gibi! 
Yani salgında merkezi yönetimin eli ayağı olabi-
lecek en önemli hat kesildi!.Bir yıl önce başla-
yan, halen devam etmekte olan bu iki vahim hata 
mücadeleyi güçleştiriyor. Normalleşme çırpınış-
ları sürerken hâlâ geç kalınmadığını vurgulamak 
isteriz. Bu mücadele zincirin halkaları gibidir. 
İncelen yer kopar. Açıkçası Corona önlemlerinin 
gevşetildiğinin ertesi günü vaka sayıları yüzde 30 

artış gösterdiyse eğer buna ya şanssızlık demek 
gerekir ya da öngörüsüzlük. Siz karar 
verin.Ancak tüm tıp dünyası bu gelişi görüyordu. 
Sürpriz değil.Hasta sayılarındaki bu artışın ölüm 
sayılarına yansıması ise sadece bir zaman mese-
lesi.Bunun ortalama 3 haftalık bir gecikme ile 
yansıdığını biliyoruz. Yakında vefatlar da aynı 
oranda artacaktır muhtemelen.Aşılama ise bütün 
Avrupa’da olduğu gibi bizde de sendeleye sende-
leye ilerliyor.Arz sıkıntısına dayanan bir sorun 
var. Yine de kötüyüz diyemeyiz Aşı bulununca 
bizim köklü aşılama sisteminin iyi çalıştığını gö-
rüyoruz en azından.   

Virüs takvim bilmiyor 

On bir aydır salgını takvimle yönetmeye çalışı-
yoruz. Halbuki virüs takvim bilmiyor. Onun kendi 
seyri var. Düşmanımız oysa, onun davranış şek-
lini anlayıp, uygun tedbirler almak lazım. Yani 
veri kullanmak lazım. Tedbirlerin konulup kaldı-
rılmasına, takvime, turizm sezonunun başlangı-
cına vb göre değil, virüsün yaygınlığına, 
bulaşmanın hızlanıp hızlanmadığına göre karar 
vermek lazım. Verilere bakınca da tedbirlerin 
gevşetilmesine niye sayıların son bir ayda yüzde 
50 artarak günlük on binler düzeyine dayandığı 
1 Mart’ta karar verildiğini anlamak mümkün 
değil. 

Haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa ora-
nında gözlenen değişimler. Kırmızılar artışları, 
yeşiller azalmaları göstermektedir. (Grafik: 
Güçlü Yaman) 

İkinci haziran vakası 

Kasım başından beri uyguladığımız yarım 
buçuk tedbirlerle, ocak sonunda ancak 6000’lere 
düşürebildiğimiz günlük yeni vaka sayıları bir 
aydır tekrar yükselişte. Bu yükselişten endişe 
duyup ilave ne yapmamız gerekir diye düşünmek 
yerine, “normalleşme” programı açıklıyoruz. 
İkinci haziran vakası. Yaşayarak öğrendiğimiz 
gibi ikinci haziran vakasını, ikinci temmuzun 
(Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da tem-
muz sonunda yaşadığımız büyük patlamanın) iz-
lemesi kaçınılmaz. Daha kötüsünü düşünmek ve 
söylemek de istemiyorum ama günlük on binleri 
bulmuş vaka sayılarıyla açılır saçılırsanız sonba-
harda yaşanandan daha büyük ve daha ezici bir 
dalganın gelmesi kaçınılmaz. Yeni dalga demek 
de doğru değil çünkü biz hiçbir dalgayı tam sö-
nümlendiremedik, daha çok merdiven gibi bir 
yükseliş yaşıyoruz. Her bir basamağı öncekinden 
daha yüksek, ölümcül bir merdiven. Normalleşe-
cek bir yerde değiliz, etkisiz önlemleri atıp, pan-
demi yorgunu ve yoksulu insanlara destek 
vermek ve etkili önlemler almak gerek. 

Olumlu üç yenilik 

Yeni açıklamalarda olumlu üç nokta var. Bi-
rincisi 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaş-
lar için artık hak ihlaline dönüşmüş, bizatihi 
sağlık sorunlarına yol açan ve etkinlikleri de çok 
şüpheli olan kısıtlamaların bazı illerde kaldırılıp 
bazılarında gevşetilmesi. Bunların tamamen kal-
dırılması gereklidir. Çocuklar ve gençler enfeksi-
yonu en az bulaştıran, kendileri de en az 
etkilenen gruplar; onları evlere hapsetmek büyük 
haksızlık. 65 yaş üstü ise enfeksiyonu zaten evde 
alıyor. Birçok kuşağın bir arada yaşadığı hanele-
rin önemli bir toplam oluşturduğu Türkiye’de bu 
ev hapisleri faydasız. En iyimser yorumla getir-
dikleri kısıtlı yarar, yol açtıkları büyük zararla 
kıyaslanabilir gibi değil. Yaşlılarımızı korumak 
istiyorsak, toplum içindeki bulaşmayı azaltma-
mız lazım. 
İkinci olumlu nokta ilkokulların ve okul öncesi 

öğrenim kurumlarının açılıyor olması. Daha önce 
de belirttiğim gibi okullara giden yaş gruplarının 
bulaştırıcılıkları düşük ve bu kurumlar salgını 
körükleyen kaynaklar değil. Üstelik milyonlarca 
çocuğumuzun birer yılını kaybettik. Yerine konu-
lamaz bu kayıp onların geleceğini de, hepimizin 
geleceğini de olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla 
ilkokullar ve okul öncesi eğitim kurumlarının en 
son kapatılıp en önce açılmaları gerek. Yine de 
kanımca  toplum içi bulaşmanın çok yüksek ol-
duğu illerde önce bulaşmanın hızını kesmek 
lazım. Bu da bizi yeni kararlardaki üçüncü 
olumlu noktaya götürüyor: Yerelden yönetim. 

Yerelden yönetim yerel mi? 

Hükümete yakın basın yeni normalleşmeyi ye-
relden yönetim devri sloganıyla duyurdu. Fikir 
iyi, uygulama sorunlu. Yerelden yönetime geçiyo-
ruz derken illerin, en yüksek risk kategorisindeki 
illerin bile, mesela nikahlara izin vereceği, töre-
nin süresi, kaç kişi katılacağı gibi detaylar bile 
Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildi. Hangi İl 
Pandemi Kurulu bundan sonra nikah ve takı tö-
renlerini yasaklayabilir? Halbuki, haritada kıp-

kırmızı görülen, mesela Doğu Karadeniz’deki il-
lerin çoğunda yedi günlük vaka sayıları 100 
binde 200, 300 mertebesinde. Bu sayılar, 50 ki-
şilik her nikah törenine en az bir enfekte kişinin 
katılacağı ve takı merasimi dahil bir saatlik bir 
kapalı salon etkinliğinden sonra oradan en az 10 
kişinin enfekte olarak çıkacağı anlamına geliyor. 

Yine aynı illerde okullar açılıyor, dükkanlar 
zaten açık. Halbuki bu illerde bu sayılarla karan-
tina ilan edilmesi, şehre giriş çıkışların yasaklan-
ması, şehir içindeki aktivitelerin en aza 
indirilmesi lazım. Bu iller ve bunlar kadar önem-
lisi bulaşmanın hızlandığı illerdeki yerel yönetici-
lerin acilen sıkı tedbirler benimsemesi lazım. 

Başından beri salgını hafife alarak, belli çev-
relerin ekonomik çıkarlarını önceleyerek on bin-
lerce yurttaşı önlenebilir ölümlerle kaybettik, 
birçok insan ciddi sıkıntılar çekti, ekonomi, özel-
likle küçük işletme sahipleri ve ücretliler mah-
voldu, milyonlarca çocuğumuzun bir yılı ziyan 
oldu. Artık öncelikleri doğru belirlemek lazım. 
Küçük esnafın, ücretlilerin cebine doğru düzgün 
nakit para koyup, restoranları açıyormuş gibi 
yapmaktan vazgeçmeliyiz. Düğünleri değil okul-
ları öncelemeliyiz. Turizmi değil canları düşün-
meliyiz. 

Mutant virüs dört yanı sardı 

Şu anda salgın yönetiminde birde mutant vi-
rüsler ile ilgili gelişmelre bir göz atmak isterim. 
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarında 
Ordu ile Şırnak arasında 130 kat fark var. Sağ-
lık Bakanlığı'nın bu ülkenin 81 ili arasında bu 
kadar yüksek farklılığın nereden kaynaklandığını 
açıklaması gerekir. Bildiğimiz  COVID-19'un İn-
giltere varyantının da şu ana kadar 70 ilde sap-
tandığıdır. Her yerin toptan açılması da yeni 
sıkıntıları berbaeri,nde getirmektedir.  Kısıtlama-
ların bu haliyle sürdürülmesi doğru değildir. Bir 
süredir sıklıkla vurguladığımız gibi pandeminin 
yükü emekçilere, esnafa ve 65 yaşın üstündeki 
yurttaşlarımıza yüklenmişti. 

Bizim pandemiye yanıt verirken yeni bir 
takım kararlar alma zorunuluğumuz vardı. Ka-
rarlar alınırken arkasında bilimsel veriler ve sal-
gın bilimi doğrultusunda hazırlanmış öneriler 
olmalı.  Bu kararlar açıklanırken Bilim Kurulu-
nun bu kararların neresinde olduğunu toplum 
henüz duyabilmiş değil. Bu kararlar açıklandı 
ama kararlar ile bakanlığın 3 haftadır peş peşe 
açıkladığı 100 binde olgu sayıları arasında ciddi 
tutarsızlıklar var.Sağlık Bakanlığı’nın 3 haftadır 
açıkladığı illere göre her 100 bin kişide haftalık 
vaka sayılarına bakarsak geçen gün  açıklanan 
veri setine baktığımızda, 22-28 Şubat tarihlerini 
içermesi gerekirken 20-26 Şubat tarihlerini içe-
ren bir 7 haftalık raporla karşılaştık. 20-21 
Şubat tarihleri bir önceki raporda da kapsanı-
yordu.Ordu ile Şırnak arasında 130 kat fark var. 
7 günde görülen 100 bin kişiye düşen yeni olgu 
sayısı Ordu’da 300 civarında. Şırnak’ta 2,2 civa-
rında.  Sağlık Bakanlığı’nın bu ülkenin 81 ili 
arasında bu kadar yüksek farklılığın nereden 
kaynaklandığını açıklaması gerekir ki biz daha 
sonra, bizim risk haritamız diye belirlediği ren-
klendirilmiş illere göre riskleri veriler ışığında 
değerlendirebilelim. 

Test sayıları tutarsız 

Bu illerde bin kişi başına günde kaç test yapı-
lıyor? Gerçekten Şırnak’taki olgu sayısının az-
lığı, test sayısı Ordu’da yapıldığı kadar olduğu 
için mi yoksa test yapılamadığı için mi bunu bil-
miyoruz.  Ayrıca illere göre testlerdeki pozitiflik 

oranlarını bilmemiz gerekir. Dünyada kabul edi-
len resmi konsept, eğer 100 testten 3’ten fazla-
sında sizin pozitiflik oranınız varsa salgın kontrol 
altında değil demektir.  Türkiye yüzde 8’ler civa-
rında şu anda. Biz illere göre hastalığı geçirip 
antikor geliştirenlerin oranlarını da bilmiyoruz. 
Örneğin Şırnak’ta böyle bir durum mu var? Son 
6 aydır hastalık çok yüksek oranda geçirildiği 
için oradaki insanlar yüksek oranda antikora 
sahip oldukları için mi böyle bir durum var bunu 
bilmiyoruz. Son olarak endişe verici 3 varyantın 
(İngiltere, Güney Afrika, Brezilya’da saptanan 
varyantlar) illere göre dağılımlarını bilmiyoruz. 
Bunları bilmeden bakanlığın, verilerle örtüşme-
yen renklendirilmiş risk haritası tartışmaya tar-
tışmaya açıktır. Bilimsel parametreler ortaya 
çıkarılmadan tek başına bakanlığın verileri üze-
rinden tek başına bir bilimsel değerlendirme yap-
mak mümkün görünmüyor. Şu ana kadarki 
resmi açıklamalar İngiliz varyantının 70 ilde 
saptandığına ilişkin. Bunların hangi iller oldu-
ğunu bilmiyoruz. Bu varyantın iki özelliğini bili-
yoruz. Kişiden kişiye daha hızlı bulaşıyor. 
Özellikle 60 yaşın üstünde bulaştığı insanlarda 
hastalığın daha ağır geçmesine yol açıyor. Genel 
eğilim hasta sayısında bir kıpırdanma olduğu ve 
hastaların daha ağır seyrettiğine ilişkin. Bir deği-
şim de çocuklardaki hasta sayısında. Geçen yıla 
kıyasla bir parça daha fazla çocuk hasta sayısı 
var. Bu açıklanan kararların adına normalleşme 
demiyorum. Çünkü normalleşme dersek sürecin 
kendisini normalleştirmişiz gibi algılanabilir. Bu 
doğru bir yaklaşım değildir.Bu sınırlı sayıda bir 
yeniden açılma girişimidir. Bana sorarsanız yan-
lış bir strateji uygulanmıştır. Her yerin toptan 
açılması geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları tekrar 
karşımıza getirecek. Bu koşullarda önümüzdeki 
haftalarda özellikle riskin halen sürdüğü yüksek 
yerlerde olgu sayılarında bir artış beklebiliriz.

Oktay APAYDIN
SON NOKTA

apaydinoktay@gmail.com

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
(SES), Devrimci Sağlık-İş Sendikası, 
Türk Hemşireler Derneği (THD), Tüm 
Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri 
Derneği (Tüm Rad-Der) ile Sosyal Hiz-
met Uzmanları Derneği (SHU-Der) 
COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ile 
toplantı düzenledi. Açıklama sonrası söz 
alan Selma Atabey mutant virüsler yay-
gınlaşırken tedbirlerin gevşetilmesinin ve 
Sağlık Bakanlığı’nın şeffaf bir biçimde 
bilgi paylaşımı yapmamasının sağlık ça-
lışanları arasındaki tedirginliği artırdı-
ğını söyledi. Önümüzdeki dönem 
COVID-19 dışı hasta gelişlerinin artaca-
ğına dikkat çeken Atabey, sağlık çalışan-
larının kişisel koruyucu ekipmanlardan 
ek ödemelere, çalışma saatlerinden 

COVID-19’un meslek hastalığı kabul 
edilmesine kadar hakları için mücadeleyi 
sürdüreceğini ifade etti.

MESLEK ÖRGÜTLERİ UYARIYOR AMA

1 MART 2021 tarihinde Cumhurbaş-
kanı tarafından açıklanan “yeni kont-
rollü normalleşme” kararları Sağlık 
Emek-Meslek Örgütleri tarafından ince-
lendi.  Yapılan toplam aşı sayısı bağışık-
lama oranını ifade etmemektedir. 9 
milyon aşıyla nüfusun yüzde 10’u bağı-
şıklanmış değildir. Ancak 2 milyon yurt-
taşımıza ikinci doz aşı yapılmıştır ve 
aşılanmanın üzerinden 2 hafta geçtikten 
sonra toplumun sadece yüzde 2 kadarı 
bağışıklanmış olacaktır. Toplumsal bağı-
şıklığın elde edilmesi için en az yüzde 
70’lik toplum nüfusunun bağışıklanması 
gerekir. Aşılamanın başladığı 13 Ocak 
2021 tarihinden bu yana 7 hafta geçmiş-
tir. Aşılama hızı böyle devam ederse, 
yüzde 70’lik oranın yakalanması için aşı 
mücadelesi 2-4 yıl kadar daha sürecek 
demektir. Tıpkı 1 Haziran “normal-
leşme” kararları gibi bu kararlar da 
erken alınmaktadır. Sosyal devlet ilkele-
rine uygun bir şekilde 14-28 gün kapan-
mayı uygulamamış, sonuçta resmi 
rakamlarla bile 3 milyona yakın yurttaşı-
mız hasta olmuş, 30 bine yakın yurttaşı-
mız yaşamını kaybetmiştir. 
Epidemiyolojik çalışmalar bu rakamların 
çok daha üzerinde hasta olduğunu ve 
“Yeni kontrollü normalleşme” kararları 
içerisinde yer alan “YERİNDE KARAR” 
uygulaması yerinde olmakla beraber, il-

lerde il hıfzıssıhha kurulları ildeki tüm 
paydaşlarıyla, yani meslek örgütleri, sağ-
lık çalışanlarının sendikalarıyla masaya 
oturup işbirliği, görüş alışverişi yapma-
maktadır. Sağlık çalışanlarının sahadan 
gözlemleri kararlara yansımamakta, ak-
sine sahte üretilmiş rakamlarla pande-
mide yönetimsizliğin-kötü yönetimin 
üzeri örtülmektedir. 81 ili renklere ayıra-
rak risk bölgelerini sınıflandıranlar, Tür-
kiye’nin boydan boya siyahlara 
büründüğünü, tıpkı Sağlık Bakanlığı’nın 
siyahlaşan tablolarına benzediğini gör-
mezlikten geliyorlar. Ailesinden birini 
kaybetmemiş, yakın çalışma arkadaşları 
ve ailelerinden birisi hasta olmamış tek 
bir coğrafi noktamız bile kalmamıştır. 
Vaka-hasta sayısı 10 bini aşmıştır ve her 
gün 60’tan fazla yurttaşımız hayatını 
kaybetmektedir. Bu ortamda “yeni kont-
rollü normalleşme” tıpkı 1 Haziran’da 
gerçekleşen “normalleşme” adımları gi-
bidir. O zaman da sağlıkçıları bilim in-
sanlarıını dinlemediniz, şimdi de 
dinlemeyeceğinizi biliyoruz. “Her iki 
haftada bir de normalleşme uygulaması 
güncellenecek, valiliklerimiz başkanlığın-
daki il hıfzıssıhha kurullarımız bu gün-
cellemeye göre uygulamayı gözden 
geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecek-
tir” denmektedir. Yani iki haftada bir 
yine yerel sağlık emek-meslek örgütlerin-
den görüş alışverişi yapılmayacaktır. 
Yoksulluktan, işsizlikten mustarip olan 
halk maskeye ayıracak parayı bulama-
makta, evine ekmek götürmek için çalış-
mak zorundadır. Dört kişilik bir ailenin 
aylık maske masrafı en az 100 TL’dir. Bu 
gerçekleri görmeyenler yurttaşlarımızın 
günlük hayatlarının her anında temizlik, 
maske ve mesafe denilen salgın tedbirle-
rine uymasını beklemektedir. Kendilerini 
sorumlu tutmayanlar salgının faturasını 
da halka yıkmaktadır. Gündüz alanları, 
işyerlerini, toplu taşımayı, uçak seferle-
rini tıka basa dolduran zihniyet, gece so-
kağa çıkma kısıtlamasıyla akla, bilime 
uygun olmayan kararlar vermektedir. Bu 
ortamı yaratanlar, her nedense konu si-
nema ve tiyatroya geldiğinde benzer ka-
rarlar almamaktadır. 

AŞI HIZI ÇOK YAVAŞ 

SAĞLIK Emek-Meslek Örgütleri hızla 
120-150 milyon doz aşı temin ederek 
toplumda aşıyı yaygınlaştırmak, aşıya 
adil ve eşit erişim ile toplumsal bağışıklığı 
sağlamak, bunu yaparken de sosyal devlet 
ilkeleriyle yurttaşlarımıza mali yardım 
sağlayarak 14-28 gün bireysel hareketlili-
ğin korunduğu toplumsal kısıtlamaların 
getirildiği bir kapanma uygulamasını öne-
rildi. Kısaca “Yeni kontrollü normal-
leşme” yada benim deyimimle zorunlu 
normalleşme kararı erken alınmış bir 
karardır ve bu kontrollü adımlar için aşı-
lama yapılması ve önlemlerin alınması 
zorunludur!   

Etkili bir pandemi mücadelesi için: 
Günlük test sayısı artırılmalıdır. Aşılama 
ve mutant virüse yönelik veriler şeffaflıkla 
açıklanmalı, bilimsel çalışma yapılması-
nın önündeki engeller kaldırılmalıdır. 
Bölge tabanlı, katılımcı yeni pandemi 
mücadele programları geliştirilmelidir. 

Toplumsal bağışıklık için aşılanma 
oranları ve hızı arttırılmalıdır. Okullar 
için bilimsel olarak önerilen önlemler 
alınmalıdır. Kısıtlamalar nedeniyle daha 
da  yoksullaşan yurttaşa mutlaka yeni 
sosyal ve yaşanabilir ekonomik tedbir pa-
ketleri uygulanmalıdır. Siyaset ve ekono-
mik çıkarlar insan yaşamının ve bilimin 
önüne geçmemelidir. Yapılan test sayıları 
düşerken yeni vaka sayısı 6000’lerden 
12.000’lere çıktı. Aşılama oranımız ve 
hızımız ise çok düşük. Mutant virüs vaka-
ları giderek artıyor. Eski “normale” 
dönme koşullarını göremiyoruz. Orta 
riskli yerlerde 19’a kadar halı saha son-
rası kazanan takım tatlıcıya gidebilirken, 
yüksek riskli yerlerde 12. sınıflar ders 
sonrası yüzmeye gitmek yerine 1 saat 50 
kişilik nikah törenine katılabilecekler.  

ACİL KAPANMA  
HIZLI AŞILANMA 
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S üper Lig’de 100’den fazla maça çıkıp 
41’inde skora direkt olarak katkı sağ-
layan Hurşut Meriç transfer dönem-

lerinde de adından sıkça bahsettirmişti. 
Ancak hiçbirinde imza atamadı. Gençlerbir-
liği ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu sonra-
sında ise Çaykur Rizespor’a geçiş yaptı. 
Ardından en son Cizrespor ile Türkiye kari-
yerini sona erdirdi. Şimdi ise Amsterdam 
Gençlerbirliği ile amatör maçlara çıkıyor. 
İşte Hurşut’un Gazete Damga’ya verdiği ce-
vaplar… 
 
Pandemi sürecinden en çok etkilenen 
ülkelerden biri Hollanda'ydı. Hala 
birçok karar alınıyor ve uygulanıyor. 
Neler yaşadınız 1 yıllık sürede? Sen  
ve ailen nasılsınız? Yaptıklarınızdan 
bahseder misin... Sizi nasıl etkiledi? 
Pandemi süreci ağır geçti. Özellikle de Hol-

landa’da. Bizim açımızdan da öyle. Bu 
süreçte annem kalp krizi geçirdi. Ayrıca 

babam ile birlikte salgına yakalandı. 
Şu anda akşam saatlerinde dükkan-
lar kapalı. Onun dışında hayat nor-
mal dinamiklerine kavuşsun diye 
uğraş veriliyor. Ailem ve ben şu an 
çok iyiyiz. Her şeyi çok şükür at-
lattı. Eskisinden daha da dikkatli-

yiz. İnsanın en değerlisi ailesi. 
 
Türkiye ile bağlarını 
koparan biri değilsin. 
Buraya geliyor musun 

sürekli? İlişkilerin ne 
durumda? 

Biz her ne kadar burada yaşasak da 
Türkiye benim ülkem. Orayı da çok se-

viyorum. Ancak koronavirüs sebebiyle 
her şey malum. Riske bile bile girmek 

herkesin hayatını etkilemek demek. Buna 
sebep olmak istemem. Diğer yandan özel-

likle yaz aylarında uğraştığım fut-
bol okulunda çocuklar fit 

kalabilmek ve yeni sezona 
hazır girebilmek adına 

çalışmalar yapmak 
istiyor. Onlarla da  

ilgileniyorum. 
Ama Türkiye 
her zaman 
kalbimde. Çok 
da dostum var. 

 
Gelelim futbola... 
Hollanda'da yetiştin. 
Amatör futbol takımla-
rından Süper Lig'e 
uzanan bir yolculuğun 
vardı. Ki hatta zirve-
deki takımlara dahi 
gideceğin konuşuldu 
uzun süre. Milli takım 
adın geçiyordu. Buna 
rağmen önce Rizespor 
transferi, akabinde 
gelen alt lig kulüple-
rine imzalar... Hurşut 
Meriç olarak geriye 
baktığında Türkiye 
kariyeri için neler 

düşünüyorsun? 
İşin mutfağından 
gelmek denir ya… 
Ben tam da ora-

daydım. Futbol-
cunun yeri 
sokaklardır. 
Ben oralarda 
büyüdüm ve 
bir amatör 
kulüpte 
futbola 
başla-
dım. 

Sonrasında kendimi gösterme fırsatım oldu 
ve Hollanda’nın önemli ta-

kımlarında forma giy-
dim. Gençlerbirliği’ne 
de transfer olduktan 
sonra en iyi dönemimi 

yaşadım. Aslında bakar-
san bazı şansları ya-

kalamama 
rağmen elde ede-
medim. En iyi 

kanat oyuncu-
larından biri 
olama rağmen 
milli takıma 
çağırılmadım 
örneğin… 

Bu içimde 
hep uktedir. 

 
Herkes seni Gençlerbirlikli Hurşut 
olarak hatırlıyor. Çalımların, sert ve 
falsolu şutlarının yanısıra tıknaz 
vücudunla yaptığın koşular hala 
hafızalarda. Kulüp tarihinde de önemli 
bir yerin var. Seni özellikle de taraftar 
için özel kılan neydi? 
Futbol hayatımın hem sportif hem de duy-
gusal olarak en iyi sürecini Ankara’da geçir-
dim. Aile ortamı vardı ve taraftarlar beni çok 
seviyordu. İdmana gittiğimde tesislere, 
evime geldiğimde oturduğum yere gelip 
imza istiyorlardı. Bu bağ beni onların gö-
zünde hep özel yaptı. Gençlerbirliği benim 
için hep özel kalacak. Belki kötü zamanlar 
da yaşamışımdır ama başkent maceram hep 
ayrı bir noktadadır. Benim için çok büyük 
şanstı. Keşke gerisi de gelebilseydi. Kısmet. 
 
Kulüpte unutamayacağın 
iyi ve kötü anın hangisi? 
Gençlerbirliği’nde en kötü anım ayrıldığım 
gündü. Çünkü hiç ayrılmak istememişti. O 
gün keşke yaşanmasaydı. En iyi anım ise ku-
lüpteki tüm çalışanlarla aile ortamı yakala-
mamış olmamızdı. Benim için bambaşka 
duygular içeriyor. Kelimelere dökmek de zor. 
 
Oynadığın dönemleri baz alırsak 
birlikte forma giydiğin en iyi 11'i 
sayar mısın... 
Çok zor soru… Adını söylemediklerim da-

rılmasın bana (gülüyor)… Serdar Kulbilge, 
Orhan Şam, Aykut Demir, Koray Altınay, 
Ali Adnan, Cem Can, Soner Aydoğdu, Flo-
rin Cernat, Mustafa Pektemek, Leonard 
Kweuke ve Jimmy Durmaz. 
 
İrfan Can Kahveci'nin seninle ilgili 
olarak; 'Çalım atmayı ondan öğrendim' 
sözleri uzun süre konuşulmuştu. 
Kendisi hakkında neler düşünüyorsun? 
İrfan Can ile görüşüyor musun? 
İrfan’ın bunu söylemesi çok güzel. Alt ya-
pıda oynadığı dönemde maçlarını izliyor-
dum ve yetenekli bir oyuncu olduğu o 
zamandan belliydi. Şu anda da Türkiye’nin 
en iyi isimlerinden biri. Fenerbahçe yıldız 
isimlerden kurulu bir kadroya sahip. Zaman 
zaman sorunlar dahi olsa İrfan artık sorum-
luluk alabilecek ve üstesinden gelecek bir ka-
raktere büründü. Ona bir şeyler kattıysam 
ne mutlu bana. Sık görüşmüyoruz ama ara-
mız her zaman iyidir. 
 
Son olarak Amsterdam Gençlerbirli-
ği'nde oynuyordun. Futbol hayatın sürü-
yor mu amatör kümede? 
Şu anda AGB (Amsterdam Gençlerbirliği) 
ile amatör ligde oynuyorum. Kaptanlık yapı-
yorum. Kulüp Başkanı Orhan Aslan çocuk-
luk arkadaşım. Takıma da her anlamda 
yardımcı oluyorum. Aynı zamanda altyapı 
sorumlusuyum. En büyük hedefim antre-
nörlük diplomamı almak ve kulübü üst lig-
lere taşımak. Türk gurbetçi futbolcuları 
profesyonel kulüplere göndermek. 
 
Artık futbolun saha kenarındasın. 
Kendine ait bir okulun, akademin var. 
Burada neler yapıyorsun? 
Aynı zamanda Amsterdam 
Gençlerbirliği ile bu alanda da bir 
işbirliğin var gibi gözüküyor. 
Evet var. Amsterdam Gençlerbirliği ile iş 
birliği içerisindeyim.  
Ayrıca profesyonel futbolculara izin günle-
rinde antrenmanlar yaptırıyorum ve özel 
çalıştırıyorum.  
Hem taktik hem teknik. Kendi hareketlerim 
üzerinden şekillenen bir program var.  
Futbolculuk hayatımda rakiplerimi nasıl  
yatırıp kaldırdıysam onlara da  
öğretmeye çalışıyorum. 

Küçük yaş gruplarındaki oyuncuların 
gelişimi için en temel adımlardan 
birinde rol alıyorsun. Futbol okulunda 
nasıl bir eğitim veriyorsunuz? 
Kaç kişilik bir ekibin var? 
3 antrenör bana yardımcı oluyor. Özel çalış-
tırdığım çocuklar da var. Toplamda 100’den 
fazla çocuğa eğitim veriyoruz. Genelde tek-
nik üzerine çalışmalar var. Özel kondisyoner 
hocamız da mevcut. 
 
Yetiştirmek üzere çalıştırdığIn futbolcu 
adayları arasında 'şu büyük adam olur' 
dediğin var mı? Elbette yolları çok uzun 
ve meşakkatli ancak bazıları da 
kendisini ilk etapta gösterir. 
Var olmaz mı… Efe Arslan (u11 FC Ut-
recht), Kubilay Erol (u11 FC Utrecht), Ibra-
him Sezen (u9 FC Utrecht) , Oktay Bozyigit 
(u13 FC Volendam, yeni tranfer) ve Timucin 
(u8 Ajax’a, yeni transfer). Bunlar bizim Türk 
oyuncularımız. Türkiye’den de şu anda on-
lara takip gelmesini arzu ederim. Ayrıca 
daha büyük yaş kategorilerinde Yusuf Barası 
da özel günlerinde benimle çalışıyor. 
 
Özellikle yurt dışında yaşayan 
Türklerin buraya getirilmesi adına son 
senelerde çok transfer yapıldı. Oyuncu 
transferi konusunda Türkiye'ye yönelik 
bir çalışman var mı? 
Türkiye’ye oyuncu göndermek isterim ama 
şu anda tek uğraşım çocukların algılarının 
açılıp ilk ve taze bilgileri alabilecekleri 
dönemde futbollarını şekillendirmek.

Amsterdam’da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldikten sonra başlayan futbol hayatında ADO Den Haag’dan Türkiye’ye transferi 
gerçekleşen Hurşut Meriç uzun süre taraftarların unutmadığı bir isimdi. İrfan Can Kahveci’nin “Çalım atmayı ondan öğrendim” dediği 
Meriç Gençlerbirliği macerasını, “Futbol hayatımın en iyi sürecini Ankara’da geçirdim. Benim için çok büyük şanstı” şeklinde anlattı

GENCLERBIRLIGI 
BUYUK BIR SANSTI

Gençlerbirliği'ni ve Süper Lig'i takip 
ediyor musun? Gençlerbirliği'nin son  
durumu hakkında ne söylemek istersin? 
 
Elbette takip ediyorum. Benim için hem 
işim hem de yıllarca futbol oynadığım 
kulüp olması nedeniyle önemli. Şu an 
takım iyi gitmiyor. Hatta bazen sahaya 
çıkıp ben oynamak istiyorum belki bir 
şeyleri değiştirebilirim diye. Taraftar des-
teğini vermeye devam etsin. Oradaki 
oyuncular da senin benim gibi insan ve 
duyguları var. Her zaman yeterli olmaya-
bilir elbet ancak bu işin çoğunluğu duy-
guya dayanıyor. 
Umarım 
takım 
ligde 
kalır. 

ŞU AN TAKIM  
İYİ GİTMİYOR 

Türkiye ve Hollanda'yı kıyasladığında 
hem futbol hem de yetişme konusunda ne  
gibi farklılıklar var? 
 
Türkiye’deki oyuncuların çoğu kalbi ile 
oynuyor. Daha hırslılar. Hollanda’da ise 
pas çalışmaları ve taktik yönünde idman-
lar var. Temelinde farklılık olan eğitimler 
verliyor. Ve spora başlama yaşları ger-
çekten çok düşük. Çocuklar neredeyse 
futbolla büyüyor. Türkiye’deki gibi ‘şu ço-
cuğu yaz okuluna ya da kulübe yazdıralım 
da olursa olur’ diye bir mantalite yok.

EĞİTİMDE  
FARKLILIK VAR 

Biz her ne kadar burada yaşasak da Türkiye benim 
ülkem. Orayı da çok seviyorum. Ancak koronavirüs  
sebebiyle her şey malum. Riske bile bile girmek herkesin 
hayatını etkilemek demek. Buna sebep olmak istemem.

En iyi kanat 
oyuncularından 

biri olama 
 rağmen  

milli  
takıma  
çağırıl- 
madım 

“

“İrfan artık  
sorumluluk  
alabilecek ve 
üstesinden  
gelecek bir  
karaktere  
büründü. Ona 
bir şeyler  
kattıysam ne 
mutlu bana.

BURAK 
ZİHNİ

SÖYLEŞİ



T ivibu Spor, dinamik içeriğiyle 
sporseverlerin heyecanına ortak 
olurken sporun ve sporcuların 

nabzını da tutmaya devam ediyor. Türk 
basketbolunun efsane isimlerinden Meh-
met Okur, Tivibu Spor’daki Atan Alır 
programında Şükran Albayrak’ın konuğu 
oldu. Detroit Pistons formasıyla NBA’de 
şampiyonluk yaşayan Okur, basketbol ka-
riyerinden aile hayatına ve antrenörlüğe 
kadar birçok konuda Şükran Albayrak’ın 
sorularını yanıtladı.  

Final-Four şansları yüksek 

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in Eu-
roleague’de Final-Four’a çıkabileceğini be-
lirten Mehmet Okur, “Kokoskov, 
Detroit’te oynarken benim koçluğumu 
yapmıştı. Şampiyon olduğumuz kadro-
daydı. Yardımcı antrenörlerden biriydi. Fe-
nerbahçe’ye geldiğinde çok sevinmiştim. 
Zaten her zaman görüşüyoruz. Sezona is-
temedikleri şekilde başladılar. Fakat Gudu-
ric ve O'Quinn’in gelmesiyle eksik 
parçaları tamamladılar ve 10 maç üst üste 
galibiyet aldılar. Anadolu Efes ise geçen 
sezonun en büyük favorisiydi. Ama bu se-
zona iyi bir giriş yapamadılar. Sakat oyun-
cuları oldu. Herkesin geri dönmesinin 
ardından toparlandılar ve iyi hava yakala-
dılar. Hem Fenerbahçe’nin hem de Ana-

dolu Efes’in Final-Four şansını yüksek gö-
rüyorum” dedi. 

Son kararımı vereceğim 

Hayalinin Fenerbahçe’de antrenörlük yap-
mak olduğunu ifade eden efsane basket-
bolcu, “Ben öğretmeyi seviyorum. Bundan 
sonraki hayatımda koçluk yapmak istiyo-
rum. Amerika’da olabilir, Türkiye’de olabi-
lir. Avrupa ya da Milli Takım da olabilir. 
Şu anda karar vermiş değilim. Biraz erken 
olduğunu düşünüyorum. Birkaç ay içinde 
şekillenir. Kariyerimi Fenerbahçe’de ta-
mamlamak istemiştim ama sakatlığımdan 
dolayı olmadı. Şimdi Fenerbahçe’de koç-
luk yapmak isterim. En azından ileriki dö-
nemlerde bu hayalimi gerçekleştirmek 
istiyorum. Olumlu görüşmelerim oldu. 
Birkaç aya her şey belli olur” diye konuştu. 

FENERBAHCE’YI 
COK ISTIYORUM
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TEKNİK direktör Erol Bulut yöneti-
minde Can Bartu Tesisleri'nde dün 
saat 11.30'da başlayan idmanda, 

Fraport-TAV Antalyaspor maçında 90 dakika 
oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması 
yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordi-
nasyon hareketlerinin ardından pas çalıştı. 
İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla 
noktalandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan 
Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. 
Brezilyalı oyuncu fazla yüklenme olmaması 
için idmanın son bölümünde takımdan ayrıldı. 
Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar ise 
günü özel program dahilinde yapılan çalışma-
larla tamamladı. Mesut Özil'in de tedavisine 
devam edildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün 
yapacağı antrenmanla sürdürecek. DHA 

Luiz Gustavo  
takımla çalıştı

SPOR Toto Süper Lig'de son 12 hafta-
dır yenilgi yüzü görmeyerek 55 yıllık 
kulüp rekorunu Fenerbahçe ile bera-
bere kalarak kıran Fraport TAV Antal-
yaspor, bu sezon oynanan maçlar 
içerisinde aldığı 14 beraberlikle Avru-
pa'nın önde gelen liglerinde bu alanda 
zirvede bulunuyor. Akdeniz ekibi, bu 
sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 
mücadelelerde 7 galibiyet, 14 bera-
berlik ve 6 yenilgi alarak, 35 puan 
topladı. Akdeniz temsilcisi Antalyas-
por, sezonun ilk yarısında oynanan 
Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, 
BB Erzurumspor, Sivasspor, Galatasa-
ray, Trabzonspor, İH Konyaspor, sezo-
nun ikinci devresinde oynanan 
Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyas-
por, Gaziantep FK, Medipol Başakşe-
hir ve Fenerbahçe maçlarında 
sahadan eşitlikle ayrıldı. Fraport TAV 
Antalyaspor, Avrupa liglerinde 2020- 
2021 sezonunda şuana kadar oyna-
nan mücadeleler sonucunda aldığı 14 
beraberlikle zirvede bulunuyor. Antal-
yaspor'un hemen ardından 13 bera-
berliği bulunan İspanya La Liga 
takımlarından Villarreal CF yer aldı. 
Her iki takımın ardından, 12 beraber-
liği olan Spor Toto Süper Lig'den 
Demir Grup Sivasspor ve Ligue 1 
ekibi Nantes takip etti. DHA 

Avrupa’nın  
zirvesinde 

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu hafta-
sında İttifak Holding Konyaspor ile pazar-
tesi günü deplasmanda oynayacağı maçın 
hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start 

verdi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan 
Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı

FLORYA Metin Oktay Tesisle-
ri'ndeki antrenmana ısınma hare-
ketleri ile başlandı. Daha sonra 

gruplar hâlinde sınırlı alanda pas çalışması 
yapıldı. Antrenmanın bu bölümünün ardın-
dan, Ankaragücü ile oynanan lig maçında tam 
süre alan oyuncular yenilenme çalışması ger-
çekleştirdi. Antrenmanın ana kısmında ise sı-
nırlı alanda çift kale oyun oynandı. 
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma ha-
reketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmı-
zılılarda sakatlığı atlatan Marcelo Saracchi, 
antrenmanda takımla birlikte çalışmalara ka-
tıldı. Emre Taşdemir de saha dönüş çalışmala-
rına başladı. Galatasaray, Sivasspor maçı 
hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapa-
cağı antrenmanla tamamlayacak. DHA 

2 yıldızdan iyi haber
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu  

haftasında Demir Grup Sivasspor ile  
oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı 
antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda 
Saracchi takımla birlikte çalıştı, Emre Taş-
demir de saha dönüş çalışmalarına geçti

Antalya'daki Spor Toto Türkiye Yü-
rüyüş Şampiyonası’nda Salih 
Korkmaz ve Meryem Bekmez yeni 

rekorlara imza attı. Dünya beşincisi milli yürü-
yüşçü Salih Korkmaz, Antalya’da 10 ve 20 ki-
lometre yürüyüşte iki yeni Türkiye rekoruna 
imza attı. Türkiye şampiyonluğunu kazanır-
ken, 1:18:42’lik müthiş bir dereceye imza atan 
Korkmaz, aynı parkurda geçtiğimiz yıl yaptığı 
1:19:31’lik Türkiye rekorunun 49 saniye altına 
indi. Olimpiyatlara daha önce katılmayı ga-
rantileyen Korkmaz, bu derecesiyle birlikte 
Olimpiyat Oyunları’nda madalya için yarışa-
cağını bir kez daha gösterdi. Korkmaz, 10 ki-
lometre geçişinde de 39:11 yaparak bir rekora 
daha imza attı. Bu mesafede yine Korkmaz’a 
ait eski Türkiye rekoru, 39:20’ydi. 

Millilerden yeni rekor 

SPOR Toto Süper 
Lig'in 29'uncu hafta-
sında 8 Mart Pazar-

tesi ittifak Holding Konyaspor 
deplasmanına çıkacak  
Fenerbahçe, galip gelmenin  
hesaplarını yapıyor.  
Sarı-lacivertli ekipte Göztepe 
maçında oyandan ayrılırken 
yaptığı hareketler sonrası takım-
dan ayrı çalışmasına karar veri-
len Caner Erkin'in durumunda 
ise gelişme yok. Trabzonspor ve 
Antalyaspor karşılaşmalarında 
görev alamayan tecrübeli fut-
bolcu, pazartesi günü oynana-
cak Konyaspor maçında da 
forma giyemeyecek. Başkan Ali 
Koç, sportif direktör Emre Belö-
zoğlu ve teknik heyet arasında 
Konyaspor maçından sonra ya-
pılacak toplantının ardından ise 
Caner Erkin'in takıma yeniden 
dahil olması bekleniyor. 

Para cezaları kesildi 

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbol-
cusu Caner Erkin, çalışmalarını 
Samandıra'da takımdan ayrı 
olarak sürdürüyor. 
 Disiplinsiz hareketleri sebebiyle 
takımdan ayrı programda hazır-
lıklarına devam eden Caner Er-
kin'in yanı sıra birkaç futbolcu 
daha bardağı taşırdı. Sarı-laci-
vertli yönetimin belirlediği ve 
takım içinde olumsuz hava yara-
tan birkaç futbolcuya para  
cezası kesildi. DHA 

Caner Erkin belirsizliği 

Türk basketbolunun efsane  
isimlerinden Mehmet Okur,  
Tivibu Spor’daki Atan Alır 

 programında Şükran  
Albayrak’ın konuğu oldu. Okur; 

“Kariyerimi Fenerbahçe’de 
 tamamlamak istemiştim ama 
sakatlığımdan dolayı olmadı. 
Şimdi Fenerbahçe’de koçluk 
yapmak isterim. En azından 

ilerde bu hayalimi  
gerçekleştirmek istiyorum” dedi

MİLLİ Takım antrenmanlarında yer 
alma sürecini anlatan Mehmet Okur, 
“Hidayet ve Orhun Ağabey’le sürekli 
temas halindeydik. Başka bir işim için 
Türkiye’ye gelmem gerekiyordu. Milli 
Takım organizasyonunda bulunmak 
istedim. Orhun Ağabey ve Hidayet sağ 
olsun, çok ilgilendiler. Hem takımla 
antrenmanlarda yer aldım hem de 
gençlerle çalışma fırsatı buldum. 
Oyuncuların neleri geliştirmesi gerek-
tiğini gözlemledim. Alperen Şengül’ü 
çok beğendim. Öğrendiklerini dene-
meye çalışıyor. Daha uzun bir yolu 

var. Beşiktaş’ta süre alıyor ve kendini 
geliştiriyor. Geleceği çok parlak" dedi.  

ALPEREN ŞENGÜL’ÜN GELECEĞİ PARLAK

Fenerbahçe’de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışan 
Caner Erkin’in durumu belirsizliğini koruyor

Caner Erkin'in 
takıma yeniden 
dahil olması  
bekleniyor.
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Enver Demir
İYİ PARTİ ESENYURT

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Gürsel İlgüz 
İSTANBUL KARS-ARDAHAN-IĞDIR

DERNEKLER FEDERASYON BAŞKANI

Hasan Akkuş
İYİ PARTİ ESENYURT

İLÇE BAŞKANI

Kemal Sır  
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ

TEŞKİLAT BAŞKANI

Burçin Baykal
kutlu olsun

kutlu olsun

kutlu olsun

kutlu olsun

kutlu olsun

TÜRKİYE DEĞİŞİM 
PARTİSİ İSTANBUL 3.

BÖLGE TEŞKİLAT BAŞKANI

Durmuş Şahin
CHP BEYLİKDÜZÜ

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Fuat Bayazıt
TÜZE SİTESİ YÖNETİM

KURULU ÜYESİ

Mehtap Tazegül 
SİYASETÇİ

Fikret Şahin 
ESTANBUL YAPI DENETİM

MERKEZİ BERİLEFE YAPI PROJE
İSTKAYDER KURUCU BAŞKANI

KAYFED KURUCU ÜYESİ

kutlu olsun

TAD DOY
İlyas Yılmaz 

CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE
MECLİS ÜYESİ


