
KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ NE DARBESİ KARDEŞİM!

Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amiral-
lerin bildirisini ve gözaltı sürecini
değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Ne dar-
besi, darbe yok, amaç gündem de-
ğiştirmek. Esnafın-işçinin-işsizin
derdini örtmek için 'Vayy bize darbe'
diye amirallerin
Montrö açıklama-
sına mal bulmuş
mağribi gibi saldır-
dılar. Ne darbesi
kardeşim ne bu pa-
ranoya? Ama artık
kimse yemiyor bu
numaraları" ifade-
lerini kullandı. 
I SAYFA 7
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Kimse yemiyor 
bu numaraları

Kemal Kılıçdaroğlu

DEMOKRASİNİN KARA LEKESİ

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli partisinin grup top-

lantısında konuştu. Bahçeli ayrıca
emekli amirallerin gece bildirisi ile
ilgili olarak Kılıçdaroğlu ve Akşe-
ner'i eleştirirken, "Bu çağrı bal gibi
darbe çağrısıdır. Bu bildiri demok-
rasiyi hedef alan torpidodur. Bu
bildiri hukuk gaspı
milli iradeye doğ-
rultulmuş silahtır.
Gizli emellerinin
esiri olan 104
emekli amiral
Türk demokrasi
tarihinin kara bir
lekesidir" ifadele-
rini kullandı. 
I SAYFA 7
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Bu bildiri bal gibi 
darbe çağrısıdır!

Devlet Bahçeli

DİPLOMATİK KRİZ

Çin'in Ankara Büyükelçiliği
resmi sosyal medya hesabın-

dan yapılan paylaşım tepki topladı. 
5 Nisan 1990'da yaşanan Barın Kat-
liamı'nı eleştirerek olaylarda yaşamını
yitirenleri sosyal medya hesaplarında
anan İYİ Parti Lideri Meral Akşener

ve ABB Başkanı
Mansur Yavaş’ın
paylaşımına karşı-
lık Çin’in Ankara
Büyükelçiliği,
"Uygur Özerk Böl-
gesi, Çin toprağı-

nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu
dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz
bir gerçektir" paylaşımını yaptı. Payla-
şımına Akşener ve Yavaş'ı etiketleyen
Büyükelçi Liu Şaobin'in Dışişleri Ba-
kanlığı’na çağrıldığı açıklandı.
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Akşener ve Yavaş
Çin’i rahatsız etti

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Gelecek Partisi İstan-

bul İl Başkanı İsa Mesih Şahin’e,
nezaket ziyaretinde bulundu. Bu-
rada konuşan ve Kanal İstanbul
eleştirilerine devam eden İmamoğlu,
"Kanalı inadına yapacağım deme
anlayışını hep birlikte sorgulamalı-
yız” dedi. Ülkenin şu anda yaşadığı
ekonomik sorunlar ve işsizlik gibi
problemlerle boğuştuğunu aktaran
İmamoğlu, böylesi bir proje için,
“İnadına yapacağız” demenin top-
lum tarafından psikolojik olarak sor-
gulanması gerektiğine vurgu yaptı. 
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Psikolojik olarak 
sorgulanmalı!

HİZMET ANLAYIŞI YOK

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi yöne-
timine sert eleştiriler yöneltti.
"İstanbul’da halkın alıştığı hizmet
kalitesini sürdürecek ve icraatlarıyla
konuşulacak bir yerel yönetim anla-
yışı ne yazık ki yok" diyen Kabak-

tepe, "Hizmet
belediyeciliğinde
devrim yapmış bir
kentten, ajans be-
lediyeciliğine kay-
mış iki yıllık bir
süreç var. İBB'nin
adı bu sürede PR
başkanlığı oldu"
açıklamasında 
bulundu. 
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İBB’nin adı PR 
başkanlığı oldu

Osman Nuri Kabaktepe

CHP MAHKEMEYE GİTTİ

Doğa ve Kent Haklarından
Sorumlu CHP İstanbul İl

Başkan Yardımcısı Güler Işıkceva-
hir, Divanhane Kapısı Karako-
lu’nun yıkılmasını mahkemeye
taşıdı. Yıkım hakkında suç duyuru-
sunda bulunan Işıkcevahir, "Tarihi
karakol bir gece operasyonu ile yı-

kıldı. Tarihi bir ya-
pıyı nasıl yenisini
yaparak ihya ede-
cekler. Bugün
ecdat yadigarları
rant adına feda
ediliyor. Bu arada
yapılan açıklama-
larda son derece
yakışıksızdır" ifa-
delerini kullandı. 
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Tarihi karakol için
suç duyurusu

Güler Işıkcevahir
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Silivri Belediyesi'nin 2020 yılı dene-
tim komisyonu raporuyla ilgili ko-

nuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Belediyemiz, tarihinde ilk defa bütçe faz-
lası verdi. Kaynaklarını doğru kullanan,
tasarruf eden belediyecilik anlayışıyla yo-
lumuza devam ediyoruz"
dedi. Yılmaz, "Silivri Be-
lediyesi’ni harcamalara
dair hiçbir sorunun soru-
lamadığı bir dönemdey-
ken devralıp, belediye
başkanının yediği peyni-
rin, zeytinin sorgulanabil-
diği bir döneme taşıdık"
diye konuştu. Silivri Bele-
diyesi'nin 2020 yılı dene-
tim komisyonu raporuyla ilgili konuşan
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Beledi-
yemiz, tarihinde ilk defa bütçe fazlası
verdi. Kaynaklarını doğru kullanan, tasar-
ruf eden belediyecilik anlayışıyla yolu-
muza devam ediyoruz" dedi. Yılmaz,
"Silivri Belediyesi’ni harcamalara dair hiç-
bir sorunun sorulamadığı bir dönemdey-
ken devralıp, belediye başkanının yediği
peynirin, zeytinin sorgulanabildiği bir dö-
neme taşıdık. Biz göreve gelirken şeffaf,
denetlenebilir, her kuruşun hesabının veri-
lebilir olduğu adil bir yönetim vadetmiştik
ve bunu gerçekleştiriyoruz" dedi. I SAYFA 9

Esenyurt İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Devriye Ekipler Amirli-

ği'nde görevli polis memuru Vedat
Tuğrul Beşiktaş'ta bulunan özel bir has-
tanede ameliyata alındı. Tuğrul, siğil al-
dırma işlemi esnasında fenalaştı.
Fenalaşan polis memuru, Bakırköy'de
bulunan aynı hastanenin diğer şubesine
sevk edildi. Ancak Tuğrul burada müda-

halelere rağmen kurtarılamadı. Olaya
ilişkin gazetemize açıklamalarda bulu-
nan Vedat Tuğrul'un erkek kardeşi Fırat
Tuğrul, "Abim sapasağlamdı. Güle oy-
naya gittiği hastaneden cenazesi geldi.
Hastaneye gitmeden bir gün önce gö-
revdeydi. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Yapı-
lacak işlem kısacık bir işlemdi. Yanında
kimseyi götürmedi bile” dedi. 
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AMELİyATTAN ÖNcE HİÇBİR RAHATSızLığı yOkTU

Doktorların abisinin ölümü
hakkında hiçbir açıklama yap-

madığını dile getiren Fırat Tuğrul,
“İşin içine savcılık girince aynı
gece doktorlar hastaneyi terk etti.
Adli vaka diye kayıtlara geçti.
Sonraki günlerde telefonda ko-
nuştuğum doktor bana, 'Ben
ameliyatı yaptım ve anestezi dok-
toruna bıraktım, ona sorun' şek-

linde açıklama yaptı. Abim nasıl öldü
halen bilmiyoruz. Geride gözyaşları

dinmeyen eşi, bebeği ve bizler kal-
dık. Hastaneden ve doktorlardan
şikayetçiyiz. Bu olayın peşini bırak-
mayacağız. Zaten adli incelemeler
sürüyor. Sonucun bir an önce açık-
lanmasını bekliyoruz. İçimiz yanı-
yor, gerçek ortaya çıksın diye
bekliyoruz" diye konuştu. I SAYFA 9
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NASıL ÖLDÜğÜ kONUSUNDA HİÇBİR BİLGİMİz yOk

DİSKGenel-İş Bakırköy İşçi Sen-
dikası temsilcileri 16. kez eylem

yaptı. Sendikaya bağlı Bakırköy Belediyesi
işçilerinin katıldığı eylemde toplu iş söz-
leşmesi talebi yinelendi. 12 Şubat'ta başla-
tılan eylemlere salı ve perşembe günleri
devam eden sendika tarafından yapılan
açıklamada, "Eşit işe eşit ücret söylemi ile

maaşlar düşürülmüş, yemek paraları 
5 liraya indirilmiştir" denildi. İşçiler, 
Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun işçilere
nefret söylemleri ile her türlü baskı ve
zorlama yaptığını ileri sürdü. Açıklama-
nın sonunda, "İşçi arkadaşlarımız bele-
diye yönetiminin vicdansızlığı yüzünden
üşüyor" tepkisi gösterildi. I SAYFA 9
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ISCI 5 LIRAYA 
NE YIYECEK?

SAGLAM GITTI 
CENAZESI GELDI

Bakırköy Belediyesi işçileri yine eylem yaptı. 16. kez meydana çıkan işçiler,
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun işçiler üzerinde baskı kurduğunu,
belediye yönetiminin yemek paralarını 5 liraya düşürdüğünü söyledi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital
bölgesinde çıkan siğili aldırmak için gittiği hastanede hayatını kaybetti. Damga'ya konuşan Vedat Tuğrul'un erkek
kardeşi Fırat Tuğrul, "Abim hastanenin ihmali yüzünden öldü. Geriye ise gözüyaşlı bir bebek ve eşi kaldı" dedi.

SAyFA 4

Mutlu bir yaşam
için tavsiyeler

Utku kızıLTAN

ANIL BODUÇ

ÖZEL HABER

AyNı GEcE DOkTORLAR 
HASTANEyİ TERk ETTİ
Damga'ya özel açıklamada bulunan
Fırat Tuğrul, “İşin içine savcılık girince
aynı gece doktorlar hastaneyi terk etti.
Adli vaka diye kayıtlara geçti” ifadele-
rini kullandı. Hastaneden yapılan açık-
lamada ise Vedat Tuğrul'un dermatoloji
bölümü dahil hiçbir polikliniklerinde
herhangi bir tedavi olmadığı belirtildi. 

Evden Euro kazanmak
İSTEyENLERE AÇık kAPı

DAMGA EMLAK SAYFASI 8’DE

Tarihte ilk kez 
bütçe fazla verdi
ç

İŞÇİLERE kARŞı NEFRET SÖyLEMİ kULLANıyOR

Beylikdüzü Beledi-
yesi Nisan Ayı Mec-

lis Toplantısı, Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşti.
Meclisin ana gündemini
2020 Yılı Faaliyet Raporu
oluşturdu. Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,

"Doğruluktan ayrılmadan
bu kentin daha güzel daha
özgür ve daha mutlu bir
kent olması için mücadele
edeceğiz. Online hizmet
sayısını 36’ya yükselterek
Türkiye’de 3’üncü İstan-
bul’da ise 2’inci sıraya 
çıktık" dedi. I SAYFA 4
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TURkıyE’DE 3.
ıSTANBUL’DA 2.
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Beylikdüzü’nde hizmet veren Tür-
kiye Deniz Canlıları Müzesi Beylik-

düzü Belediyesi tarafından 'izinsiz belediye
alanı işgali' iddiasıyla yıkıldı. Müzenin kuru-
cusu Balıkçı Kenan yıkıma çok sert tepki
gösterdi. Kenan Balcı, "Ben belediyeyim di-
yerek usulsüz usullü hiçbir şeyi tanımam,
her şeyi yaparım diyorlar. Devletimizin ver-
diği tapu tahsis belgesi ve kira kontratımız

var. Tapu tahsis belgesi olan bir yeri yık-
maya gelmişler. Dünyada ilk ve Türkiye'de
tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesini
yıkmaya gelmişler" dedi. Belediyeden yapı-
lan açıklamada ise müzenin bulunduğu ala-
nın yüzde 40'nın park ve yol alanı olduğu
belirtilerek, "İlgili kişiyle, işgal ettiği alanları
boşaltması yönünde yapılan görüşmeler 
bir sonuca ulaşmamıştır" denildi. I SAYFA 9
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DENIZ CANLILARI 
MUZESI YIKILDI!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Büyükada’da İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB)

İSPARK ahırlarındaki atların hapse-
dildiği ve ölümlerin yaşandığı gerek-
çesiyle eylem yapıldı. Büyükada'da
İBB İSPARK ahırının önünde top-
lanan grup, "Atlar neden hapis?", 
“1 yılda 708 at hapislikten artık 
yaşamıyor" yazılı pankartlar açtı.
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ATLAR NEDEN HAPİS?



Balık yağında bulunan omega 3 yağ asitleri
olan EPA ve DHA’nın başta kardiyovasküler
hastalıklar olmak üzere, bağışıklık sisteminin

güçlenmesinde, enflamasyonu azaltmada ve bazı psiki-
yatrik bozuklukların semptomlarının iyileştirilmesinde
pozitif etkilerinin mevcut olduğu konusuna dikkat
çeken Balcı, "Bu sebeple hastalıkları önlemek amacıyla
balık veya balık yağı tüketimi önerilmektedir. Balık ya-
ğına alternatif olarak ise EPA ve DHA’yı içeren krill
yağı, içerdiği yağ asitleri sebebiyle balık yağına benzer
bir şekilde, başta kardiyovasküler hastalıklar olmak
üzere birçok diğer hastalık üzerinde olumlu etkiye sa-
hiptir. Fakat, krill yağındaki yağ asitleri yapısal olarak
balık yağındaki yağ asitlerinden farklıdır ve bu durum,
vücudun bunları kullanma şeklini etkilemektedir" dedi.

Mide yanması, ekşimesi yapıyor

Balık yağından elde edilen Omega 3’lerin trigliserit for-
munda bulunduğunu belirten Balcı, "Bu sebeple hem
ağızda hoş olmayan balık tadına yol açabilmekte hem
de ekşime, geğirme, yanma gibi şikayetlere sebep ol-
maktadır. Aynı zamanda vücudumuz trigliserit for-
mundaki bu desteklerden daha az oranda
yararlanabilmektedir. Fakat krill yağındaki Omega 3’ler
fosfolipid şeklinde bulunmaktadır. Fosfolipid yapısın-
daki Omega 3’lerin biyoyararlanımları, yani vücut tara-
fından sindirilen ve emilen miktarları, trigliserit
formunda olanlardan çok daha yüksek olduğu yapılan
çalışmalarda bildirilmiştir" şeklinde konuştu.

Krill yağının ömrü daha uzun

Krill yağının antioksidan yapısında olduğunu ve balık
yağına oranla 48 kat daha fazla antioksidan özelliğine
sahip olduğunu söyleyen Balcı, "Aynı zamanda balık
yağının hızlı bir şekilde oksidatif bozulmaya eğilimi ol-
duğu için raf ömrü krill yağına göre daha kısadır. Balık
yağı sarı veya altın rengindeyken, krill yağı içeriğindeki
antioksidan özelliğini sağlayan astaksantin pigmentin-
den dolayı kırmızı renktedir" dedi.

Kesin bir bilgi yok

Krill yağının plazma EPA ve DHA konsantrasyonlarını
arttırdığı, enflamasyonunu azalttığı, “kötü kolesterol”
denilen LDL kolesterolünü düşürdüğü, “iyi kolesterol”
denilen HDL kolesterol konsantrasyonunu ise arttırdı-
ğının da bilindiğini söyleyen Balcı, sözlerini şu şekilde
sonlandırdı: “Tüm bu bilgilere rağmen, krill yağı ile il-
gili yapılan bilimsel araştırmalar henüz yetersizdir ve
yan etkileri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır.
Krill yağı nispeten yeni bir ürün olduğundan sağlık
üzerindeki etkilerini açıklayabilmek ve balık yağı ile
doğru bir şekilde kıyaslayabilmek için daha fazla bilim-
sel çalışmaya ihtiyaç vardır.”

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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G öz enfeksiyonunun alerjik kon-
jonktivit ile karıştırılabildiğini ve
bu nedenle tedavinin gecikebildi-

ğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uz-
manı Dr. Nezih Özdemir önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Baş ve boğaz ağrısı yapıyor

Bahar aylarında artış gösteren polenler
başta olmak üzere birçok etken göz sağ-
lığımızı olumsuz etkiliyor. Halk arasında
göz enfeksiyonu olarak bilinen konjonk-
tivit baharla birlikte tetiklenirken, gerek
yetişkinlerde gerekse çocuklarda çok sık
karşımıza çıkıyor. Özellikle gözlerde kı-
zarıklık, yaşarma, çapaklanma ve görme
bozukluğu gibi şikayetlere yol açabilen
alerjik konjonktivitin, vücudun bağışıklık
sisteminin bu alerjenlere karşı duyarlı
hale geldiğinde ve tepki gösterdiğini ge-
liştiğini belirten Acıbadem International
Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.
Nezih Özdemir “Bugünlerde gözlerde
kızarıklık, şişlik, kaşıntı, yanma, berrak
sulu akıntı, ışık hassasiyeti gibi şikayet-
lere sıkça rastlıyoruz. Göz alerjilerine
burunda kaşıntı, tıkanma gibi belirtilerle
ortaya çıkan üst solunum yolu alerjileri
de eşlik edebiliyor. Yine mevsimsel göz
alerjileriyle birlikte baş ve boğaz ağrısı,

kuru öksürük ve boğazda kaşıntı da gö-
rülebiliyor” diyor.

Enfeksiyon mu? Alerji mi?

Polenlerden ilaçlara ve bazı yiyeceklere,
parfüm gibi kozmetik ürünlerden üst so-
lunum yolu enfeksiyonlarına dek birçok
faktörün gözlerimizi doğrudan etkileye-
bildiğini söyleyen Dr. Nezih Özdemir,
üst solunum yolu enfeksiyonlarının viral
olabileceği gibi bakteriyel de olabildiğine
dikkat çekerek şöyle konuşuyor:

Göz hastalıkları ihmale gelmez

“Göz enfeksiyonu alerjik konjonktivit ile
karıştırılabildiğinden hasta pandemi sü-
recinde hastaneye gitmeye de çekindi-
ğinden tedavi gecikebiliyor. Oysa göz
hastalıkları ihmale gelmez. Göz hekim-
leri soruna çözüm bulmak ve enfeksiyon
ile alerji arasındaki farkı ayırt etmek için
özel muayene cihazlarıyla göz yüzeyin-

deki doku değişikliklerine bakarak alerjik
reaksiyonu tespit ederler. Göz alerjileri,
başka göz hastalıklarıyla benzer bulgu-
ları paylaştığı için hastanın öyküsünün
alınarak tanı konulması önemlidir.”

Kirli eller gözle temas ederse!

Pandemi sürecinde göz sağlığının risk-
lere çok daha açık hale geldiğini belirten
Dr. Nezih Özdemir, çevre ile sürekli
temas halinde olan ellerimizi gözleri-
mize sürdüğümüzde ise göz yoluyla
Covid-19 enfeksiyonuna zemin hazırla-
yabileceği uyarısında bulunarak “Ellerin
gözlere götürülmemesi, temiz ve tek kul-
lanımlık kağıt mendil kullanılması ve bu
kağıt mendilin kullanıldıktan sonra çöpe
atılması çok önemli. Kirli ellerin gözlerle
teması, mikropların özellikle de bağışık-
lığı düşük olan kişilerde kolaylıkla göz-
lerde enfeksiyona yol açmasına zemin
hazırlıyor. Bu nedenle ellerin gözle

temas ettirilmemesi, sık sık sabunla yı-
kanması gerekiyor” diyor. Bilgisayar ek-
ranı ve ortam ısısının da göz sağlığını
tehdit eden unsurlar olduğunu, oda sı-
caklığının yüksek, nemin düşük olması
durumunda göz kuruluğunun ortaya
çıktığını belirten Dr. Nezih Özdemir bil-
gisayar ve tablet karşısında uzun süre
kalmamak, gözleri zaman zaman din-
lendirmeyi ihmal etmemek gerektiğini
söylüyor.

Göz Alerjisi Belirtileri
Kırmızı, şiş veya kaşıntılı gözler,
Gözlerin yanması veya akması

Işığa duyarlılık

Nazal alerjilerin eşlik etmesi duru-
munda, burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hap-
şırma da söz konusu olabilir. Ayrıca bir
baş ağrısı, kaşıntılı veya ağrıyan boğaz
veya öksürük de belirtilere eşlik edebilir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı,
balık yağının balıkların dokularından elde edilen
bir yağ olduğunu ve genellikle ton balığı, hamsi,
ringa balığı ve uskumru gibi yağ oranı nispeten
fazla olan balıklardan elde edildiğini belirtirken
krill yağının ise, Antartika Okyanusu’nda yaşayan
karidese benzeyen küçük kabuklu bir deniz
canlısından elde edilen yağ olduğunu söyledi

GENEL Cerrahi ve Cerrahi On-
koloji Bölümünden Prof. Dr.
İlker Sücüllü, 1-7 Nisan Ulusal

Kanser Haftasına ilişkin yaptığı açıkla-
mada kolon kanserine dikkati çekti. Prof.
Dr. Sücüllü, kalın bağırsak veya kolon kan-
serlerinin, dünyadaki en yaygın kanserler
arasında yer aldığını belirterek "Bu kanser-
ler ortalama her 2 bin kişide bir görülür.
Yaşam boyu bu kanser türüne yakalanma
riski ortalama yüzde 5’tir. Hastalık sıklıkla
50 yaş üzeri kişilerde ve her iki cinste benzer
oranlarda görülür. Erkeklerde prostat kan-
seri ve akciğer kanserini takiben üçüncü sı-
rada, kadınlarda ise meme kanseri ve
akciğer kanserini takiben yine üçüncü sı-
rada görülmektedir" dedi.

Riski artıran faktörler var

Kalın bağırsak kanserlerinin gelişmesinin
yıllar içerisinde gerçekleştiğine değinen
Prof. Dr. Sücüllü, şöyle devam etti:

Ailede varsa dikkat!

"Hastalık çoğunlukla bağırsak içindeki
polip adı verilen iyi huylu urlardan gelişir.
Bir polipten kanser gelişimine kadar geç-
mesi gereken süre genellikle 5-7 yıl civarın-
dadır. Bu süre bizlere hastalığın polip
aşamasında iken tanınmasına ve tedavi
edilmesine olanak sağlar. Kanser gelişimi
sonrasında hastalık, öncelikle bağırsak
duvar katmanlarının içerisine daha sonra
da lenf bezlerine ve komşu-uzak organlara
yayılım yapar. Özellikle 50 yaş üstü, aile-

sinde kalın bağırsak kanseri olanlar, genetik
polipozis hastalığı olanlar, liften ziyade yük-
sek kalorili diyetle beslenenler, kalın bağır-
sak polipleri veya kanseri olan kişiler,
yumurtalık, rahim veya meme kanseri öy-
küsü olanlar, ülseratif kolit ve Crohn hasta-
lığı gibi 10 yıldan uzun süre iltihabi
bağırsak hastalığı olanlar risk grubundadır.
Ayrıca obezite, egzersiz yapmamak, şeker
hastalığı, sigara ve aşırı alkol kullanmak,
her gün düzenli kırmızı et tüketimi, riski ar-
tıran faktörlerdendir. Tüm bu verilere rağ-
men kalın bağırsak ve rektum kanseri
gelişen kişilerin yüzde 75’inde hiçbir risk
faktörü belirlenmedi. Bu nedenle 50 yaş ve
üzerinde hiçbir risk faktörü ya da belirtisi
bulunmayan bireylerin bile kolonoskopiyle
kontrol edilmesi öneriliyor."

Kolonoskopi şart

Prof. Dr. Sücüllü, kalın bağırsak kanserine
yakalanmamak için alınması gerek önlem-
leri şu şekilde sıraladı: "Düzenli olarak 50
yaştan itibaren yılda bir kez yapılacak dış-
kıda gizli kan testi olası bir tümörün erken
habercisi olması açısından önem arz edi-
yor. Dışkıda gizli kan testi pratik uygulana-
bilirliği ve maliyeti açısından birçok ülkede
toplum taramasında aktif bir biçimde kul-
lanılıyor. Kansere karşı alınacak önlemler
arasında vurgulanması gereken en önemli
tanı aynı zamanda tedavi aracı kolonos-
kopi uygulamalarıdır. Kolonoskopi ile sa-
dece tümörün tanısının konulması değil
aynı zamanda polip aşamasında iken tes-

piti ve yine kolonoskopik olarak çıkarılması
ile tedavisi de yapılabiliyor. Bu nedenle 50
yaşına ulaşmış olan bireylerin, hiçbir şikâ-
yeti olmasa bile kolonoskopi ile kontrol
edilmesi öneriliyor. Ailede kalın bağırsak
polipi veya kanseri öyküsü olanların riski-
nin daha fazla olması açısından bu konuda
daha duyarlı olması gerekirse genetik da-
nışmanlık alması tavsiye edilir. Düzenli ola-
rak haftada en az 3 gün 30-60 dakika arası
spor yapılması, folik asit, kalsiyum ve D vi-
tamini takviyeleri, sigara içilmemesi, posalı
gıda ile beslenmenin artırılması, kırmızı
etten zengin diyet yerine Akdeniz mutfağı-
nın tercih edilmesi, meyve-sebze-yoğurt tü-
ketiminin artırılması kalın bağırsak kanser
gelişimi riskini önemli oranda azaltıyor."

Laparoskopik tedavi yöntemi

Kalın bağırsak kanserinin en etkin tedavisi-
nin cerrahi yöntem olduğuna işaret eden
Prof. Dr. Sücüllü, "Kanser tanısı konduktan
hemen sonra hastanın durumu ve tedavi
planlaması, için de Onkoloji ve Radyasyon
Onkolojisi gibi branşların da bulunduğu
multidisipliner toplantılarda alınacak karar-
lar ile planlanır. Ameliyat açık cerrahi, lapa-
roskopik cerrahi veya robotik cerrahi
yöntemlerinden birisi ile gerçekleştirilebilir.
Cerrahideki amaç tümörün güvenli cerrahi
sınırlar içerisinde çevresindeki komşu tüm
lenf bezleri ile çıkartılmasıdır. Cerrahi tedavi
sonrasında hastanın durumu yine aynı
kurul tarafından tartışılarak sonraki takip-
tedavi protokolleri belirlenir” dedi.

Balık yağından
daha faydalı
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Göz Hastalıkları Uzmanı
Dr. Nezih Özdemir “Oldukça
yaygın bir şikayet olan göz

alerjisi ya da tıbbi adıyla
alerjik konjonktivit, ba-

harda sık olarak polenlere,
ev tozlarına ve kimyasal 
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Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Düzenli egzersiz,
folik asit, kalsiyum ve D vitamini
takviyeleri, sigara içilmemesi, posalı gıda
ile beslenmenin artırılması, kırmızı etten
zengin diyet yerine Akdeniz mutfağının ter-
cih edilmesi kalın bağırsak kanser gelişimi
riskini önemli oranda azaltıyor" dedi
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Gazeteci Melis Alphan'ın,
2015'te sosyal medya
hesabından terör örgütü
propagandası yaptığı iddiasıyla
yargılandığı davada, savcı
mütalaasını açıkladı. "Terör
örgütü propagandası yapmak"
suçundan 7,5 yıla kadar hapsi
istenen Alphan, suçlamaları
reddederek, beraatini istedi

KUZEY Marmara Otoyolu'nda bir
otomobil, gişelere girmek için
bekleyen kamyona arkadan

çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Adli Tıp
Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza anı gü-
venlik kameralarına yansıdı.  Kaza saat
13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyo-
lu'nda meydana geldi. Hızla ilerleyen Murat

Öztür yönetimindeki 35 ADF 104 plakalı oto-
mobil Kurnaköy Gişelerine girmek üzere
bekleyen Serkan Meriçkan yönetimindeki
59 NG 659 plakalı bir kamyona arkadan
çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jan-
darma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık
ekipleri otomobil sürücüsünün olay yerinde
hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öz-
türk'ün cenazesi yapılan incelemelerin ar-

dından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönde-
rildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamera-
larına yansıdı. Görüntülerde otomobilin
gişeye girmek için bekleyen kamyona çarp-
tığı görülüyor. Kamyon sürücüsü Serkan
Meriçkan, "İki tane TIR vardı. Ben bekliyor-
dum hareket halinde değildim. Bir güm-
bürtü koptu. Ben kamyon çarptı sandım.
Olay bu. Görüntü ortada" dedi. 

İtfaiye hızır
gibi yetişti

FATiH'TE 85 yaşındaki Ahmet Üçhaş
cami tuvaletinde dengesini kaybederek
düştü. İtfaiye ekiplerinin tuvaletten çıkar-

dığı Üçhaş, hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi-
nin olmadığı öğrenildi Olay saat 13.00 sıralarında
Atikali Mahallesi'nde bulunan Mehmet Ağa Ca-
mi'nde meydana geldi. İddialara göre 85 yaşındaki
Ahmet Üçhaş, öğle namazını kılmak için camiye
geldi. Namaz öncesi caminin tuvaletine giren
Üçhaş, tuvalette dengesini kaybederek düştü. Tuva-
lette mahsur kalan yaşlı adam, bağırmaya başladı.
Üçhaş'ın sesini duyup tuvalete koşan cami cemaati
tuvaletin kapısını açmak istedi. Tuvaletin kapısı açıl-
mayınca durum itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bil-
dirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri levye
yardımıyla tuvaletin kapısını kırdı. Üçhaş, cami içe-
risine taşındı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Üçhaş,
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üçhaş'ın hayati 

M elis Alphan ise savunmasında,
"Tüm televizyon kanallarında
yayınlanan kutlamadan bir kare

paylaştım. Ben orada bile değildim. Bana
yönelik suçlamalar arkadaki insanların tut-
tuğu bayrak ve flamalardır. Bir fotoğraf
paylaştım diye hakkımda dava açılıyor.
Herhangi bir terör bağlantım var mı?
Hakkımda suç yaratılıyor. Ben bu suçla-
maları işlemedim. Beraatimi talep ediyo-
rum" dedi. Melis Alphan ve avukatlarının
mütalaaya karşı savunmalarını hazırlama-
ları için duruşma ertelendi. İstanbul Cum-

huriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddia-
namede, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgü-
tünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt
elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri ta-
şıyan kalabalığa ait görselin üzerine "New-
roz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)" yazılı
yorumun paylaşıldığının tespit edildiği be-
lirtiliyor. Şüpheli Melis Alphan'ın alınan
savunmasında, hesabın kendisine ait oldu-
ğunu, suça konu 21 Mart 2015 tarihli fo-
toğrafta bulunan Abdullah Öcalan
resimlerini ve YPG terör örgütü bayrak ve
flamalarını fark etmediğini, görselin 2015

yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamala-
rında çekilmiş ve sosyal medya ortamla-
rında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir
görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasın-
daki amacının nevruz kutlamalarına dair
bir kareyi sosyal medyada göstermek ol-
duğunu, terör örgütü ile iltisak ve irtibatı-
nın bulunmadığını beyan ettiği ifade
ediliyor. İddianamede, şüpheli Alphan'ın
"Basın ve yayın yoluyla terör örgütü pro-
pagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan
7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması
talep ediliyor. 

allah kurtardı

ÜMRANiYE'dE iki otomobilin çarpıştığı
kazada bir kişi yaralandı. Kaza anları
güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza saat

11.30 sıralarında Ümraniye Turgut Özal Bulvarı ile
Tezcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Ersin
Polat yönetimindeki 34 CSP 002 plakalı otomo-
bille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SP 6120
plakalı otomobil cadde kesişiminde çarpıştı. Ka-
zada Ersin Polat, otomobil içerisinde sıkıştı. Ka-
zayı görenler durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık
ekiplerine haber verdi. Polat, itfaiye ekiplerinin ça-
lışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Polat, ilk müda-
halesi olay yerinde yapıldıktan hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera-
sına yansıdı.

Yürekler ağza geldi!
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Yakayı ele verdiler
PoLiS merkezine getirilen şüpheliler,
emniyetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edildi. Harun S. ve Hasan

A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Mukayam E., adli kontrol
şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Harun S.'nin
9, Mukayam E.'nin 5, Hasan A.'nın ise 2 suç
kaydı ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan
aranma kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerden
Harun S. ve Hasan A. 25 Martta Bahçelievler
İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki kuyumcuda

soygun girişiminde bulunmuştu. Şüp-
heliler kaçarken, yaşanan arbe-

dede kuyumcuda bulunan
2 kişi silahla yaralan-

mıştı. Kuyumcu-
daki soygun

girişimi ka-
meralara

yansı-
mıştı.

Polis ekipleri, Fatih ve Bahçelievler'de 11 Şubat'tan bu yana 
5 farklı kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüphelileri
yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik
kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit
etti. Mukayam E.(54), Harun S.(35) ve Hasan A.(65) isimli 3
şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı

ESENLER’dE tefecilere yönelik 6
ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı
operasyonlarda çete lideri Ceb-

rail B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi
gözaltına alındı. 25 bin Dolar,13 bin Euro,
64 adet senet, 9 adet belge ve 5 adet cep te-
lefonunun ele geçirildiği operasyon anları da
kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü görevlileri, Esenler’de senet karşılığı
faizle para vererek, haksız kazanç elde ettik-
leri tespit edilen çeteye operasyon düzenledi.
Çetenin Esenler’de bulunan merkez ofisi

başta olmak üzere 4 ikamet ve 2 iş yerine
dün saat 06.30'da eş zamanlı baskın düzen-
leyen ekipler, adreslerde yapılan aramalarda
25 bin Dolar, 13 bin Euro, 64 adet senet, 9
adet belge ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi.
Adreslerde bulunan çete lideri Cebrail B.'nin
de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına
alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte
yandan, çete lideri Cebrail. B.’nin Süper
Lig’de bulunan bir futbol takımına 2017 yı-
lında başkan adayı olduğu ve adaylığının
kabul edilmediği öğrenildi. 

Tefecilere baskın

GazetecInIn
hapsI IstendI!Sır dolu ölüm

Beyoğlu Asmalımescit'te
71 yaşındaki İsrail uyruklu
Türk vatandaşı Marsel

Moiz Behmoaram, otel odasında ölü
bulundu. Vücudunda kesik ve darp izi
bulunmayan Behmoaram'ın cesedi,
kesin ölüm nedeninin belirlenmesi
için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.
Olay, Beyoğlu, Asmalımescit Cadde-
si'ndeki otelde sabah saatlerinde
meydana geldi. Yaklaşık yedi yıldır
aynı otelde kaldığı öğrenilen Marsel
Moiz Behmoaram'ın (71) odasından
kötü kokular gelmesi üzerine otel gö-
revlileri odaya girdi. Görevliler, Beh-
moaram'ın yatakta oturur vaziyette
buldu. Haber verilmesi üzerine olay
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda
kesik ve darp izine rastlanmayan
Behmoaram'ın hayatını kaybettiğini
belirledi.  Behmoaram'ın cenazesi,
Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İn-
celeme Ekiplerinin çalışmalarının ar-
dından Adli Tıp Kurumu'na
kaldırılacak.

Şehir magandası

AVCILAR'da drift yapan
sürücünün aracından
çıkan motor ve fren sesle-

rine bölgede oturanlar tepki gösterdi.
Sürücünün drift yaptığı anlar cep te-
lefonu kamerasına yansıdı. Tahtakale
Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ne
sokağa çıkma kısıtlamasının başla-
dığı saat 21.00 sıralarında gelen bir
otomobil sürücüsü aracı drift yap-
maya başladı. Gecenin sessizliğini
çıkardığı motor sesiyle böldü.

Plaka hırsızları!

Sultangazi'de park halin-
deki otomobilin aracın ön
ve arka plakaları kimliği

belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Plaka hırsızlığı kameralara yansıdı.
Olay, 31 Mart Çarşamba günü saat
05.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahal-
lesi Zafer Caddesi'nde meydana
geldi. Hırsızlar plakaları çalarak, 
olay yerini terk etti.



T am yarım asır önce aynı binada
oturduğumuz, birbirimizi hep sevdi-
ğimiz 33 yıldır uzak yaşadığımız

Halime arkadaşımdan gelen bir yazıydı be-
ğendim. Çok sıkntılı günler yaşadığımız bu
günlerde faydalı olabilir diye sizlerle pay-
laşmak istedim. Buyurun okuyun. 

Bir şarkın olsun. Senin olsun. Hayatına
her giren insana "bu benim şarkım bak" diye
dinlet. Bir gün o kişinin hayatından çıktı-
ğında bir radyoda denk gelirse, seni hatırla-
sın. Tek bir parfümün olsun. Özdeşleşmek
iyidir. Dünya bu illa ki bir tek sen kullan-
mayacaksın. Öyle bir sana ait olsun ki, bir
yabancıda bile duysa "acaba burada mı"
diye kokuyu duyanın gözü seni arasın. Bir
tane en yakın arkadaşın olsun. 

Sadece kötü günde değil, iyi günde de
aradığın ilk kişi olsun. Birlikte düşün, bir-

likte kalkın. Birbirinizi toparlayın. Yarala-
rınızı sarın. Herkes gittiğinde "şanssızlığı-
nıza" biraz gülün, biraz ağlayın. Bir tane
çok büyük aşkın olsun. Rakıya bahane
olsun. Bir dönem çok sevmiş ol, bir dönem
nefret etmiş. Her şey küllendikten sonra te-
bessümle hatırla. Biraz da bir yanın acıya-
rak. "O olsaydı nasıl olurdu acaba
hayatım?" diye sorgulayarak. Artık bir şey
hissetmesen de "başına bir şey gelse yine de
ilk ben koşarım" diyecek kadar. Unutma,
masallar mutlu sonla, efsaneler kavuşama-
makla biter. Bir evlat edin. Bir kedi olur,
bir köpek de. Ama olsun. Kapılarını aç.
Senden olmayan ama senin ilgine bakımına
muhtaç bir kalbin atışlarını ellerinde hisset. 

Bir canlının hayatını değiştirmek acayip
bir şey. Birinin kahramanı olmak istersen
bundan büyük fırsat olamaz. Sevmek çok
güzel. Hele bir de her koşulda sevilmek. Bol
bol kitap oku biri seni derinden etkileyene
kadar oku. Onu bulduğunda kimseyle pay-
laşma. O hikâye senin. Beğenmediğin say-

fayı yırt sevdiğin yerleri yıldızlarla donat.
Başucunda dursun. Belki bir gün biri giz-
lice o sayfaları keşfeder. Seni daha iyi ta-
nıma imkânı olur. Salaş bir restaurant edin.
Patronundan garsonuna kadar tanı. Kafan
mı bozuk, mekân dolu mu, sana yer aça-
cakları kadar müdavimi ol. Bir masan
olsun hep oturduğun. Bir başına gitsen bile
başına bir şey gelmeyeceğini bil. Bir gün
belki kapanır ya da yıkılır. Ama sen önün-
den her geçtiğinde "burada eskiden hep bir
yerim vardı" dersin. Bir hobin olsun. Kaç-
mak için. Hiçbir şey düşünmediğin. Dünya-
dan uzaklaşabildiğin. Onunla övün. En iyi
yaptığın şey olsun. İnsanlar şaşırsın. Senin
için çocuk oyuncağı olsun. Bir şey iste. İm-

kânsız olsun. Peşinden koş. Yorul. Defa-
larca vazgeç. Defalarca dene. Susmanın ça-
resizliğini de yaşa bağırmanın da.
Uykuların kaçsın. Düşündükçe saç diplerin
bile uyuşsun. 

Her ne ise bu istediğin, aşk da olur iş de.
Bağrına taş bas gerekirse. Yeter ki gece ya-
tağına yattığında "ben elimden geleni yap-
tım" de. Bazen kazanamamış olsan da,
yapabileceklerinin ya da bir şeyi delice iste-
menin limitini görmek de zaferdir. Vakit
ayırdığın bir ailen olsun. Yarın kaybetti-
ğinde keşke daha çok zaman ayırsaydım
demeyeceğin. Pişmanlık kötüdür. Bir daha
geri getirmeye gücünün yetmedikleri içinse,
işkence. Kıymetini bil. Yarin ne olacağı
belli degil. Kalp krizi dediğin bir kaç sa-
niye. Kalp kırma. Sınırların olsun aşılama-
yacak. Duvarların olsun yıkılamayacak.
Herkes bilsin. Ona göre davransın. Bir ala-
nın olsun metre karesi dert değil. Kapısını
kapattığında gerçek sen olabildiğin. Dört
duvardan birinin dibine çöküp ağlayabildi-

ğin. Güçsüzlüğünü yaşayabildiğin. Sonra
daha güçlü kalkabildiğin. Kaldığın yerden
devam edebildiğin. İnsan en Çok kendini
özlüyor çünkü. Bir sevdiğin olsun tabi. 

Belki hayallerindeki gibi olmaz koşullar
ama bir şeyleri birlikte var etmenin tadı bir
başka. Para amaç değil araç olsun mutlulu-
ğuna. Olmadığı zaman da elindekini cö-
mertçe paylaşabil. En çok onla gül.
Saatlerce muhabbet edebil. Birbirinize ula-
şamadığınızda, "başka biriyle mi acaba"
diye değil "başına bir şey mi geldi" diye en-
dişelen. İlişkini başkalarıyla kıyaslama.
Biri sevdiğini çok söyler, biri daha çok gös-
terir. Sen de biri eksikse bu seni daha az se-
viyor demek değildir. Telefon karıştırmakla
ömür geçmez. Bir insan bir şey yapmak is-
terse yapar. Kalbin temizse, sen araştırma-
dan da karşına çıkar korkma. Sonuna
kadar güven. Bir gün kırılırsa kalp yenisini
inşa eder.VE! Kalbini temiz tut. Çevreni de.
Unutma yaptığın her iyilik bir gün sana
geri döner. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Mutlu bir yaşam
için tavsiyeler
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

B eylikdüzü Belediyesi Nisan Ayı
Meclis Toplantısı’nın 1. otu-
rumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür

ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda
pandemi koşulları altında gerçekleşti.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, açılış konuşması öncesinde
meclis üyelerine, içerisinde üyelere özel
not bulunan birer kitap hediye etti. Mec-
lis, şehitler için saygı duruşuyla başlarken
konuşmasına önemli gün ve haftaları
kutlayarak başlayan Başkan Çalık, "2 yıl
önce bu kenti iyi bir yere getirmek için
söz vermiştik. Doğruluktan ayrılmadan
bu kentin daha güzel daha özgür ve daha
mutlu bir kent olması için mücadelemize
devam edeceğiz" dedi. Meclisin ilk bölü-
münde gündem 1 ve 2. maddede gizli oy-
lama ile belirlenen seçim sonucu Serdal
Mumcu Meclis 1. Başkan Vekili olurken
Müslüm Akülker Meclis 2. Başkan Vekili
oldu. 4. gündem maddesi sonucu gizli
oylama ile Müslüm Akülker, Nejla Kotil
Saruhan, Engin Aşnaz ise encümen üyesi
seçildi. Ardından 5. gündem maddesi so-
nucu açık oylama ile meclis komisyonla-
rına üye seçimleri yapıldı. Meclis
gündem maddelerinin görüşülmesinin
ardından ikinci bölümde Başkan Çalık,
2020 yılı Faaliyet Raporu’nu mecliste ka-
muoyuna sundu.

Akıllı çözümler geliştirdik

Yapılan her işte ‘önce planlama’ diyerek,
Beylükdüzü’nde yaşayan herkesin ihti-
yaçlarına yanıt veren, pek çok projeyi ve
faaliyeti 2020’de gerçekleştirdiklerine
vurgu yapan Başkan Çalık, “Görevdeki 2.
yılımızda da Beylikdüzü’ne kapsayıcı, ka-
tılımcı ve partiler üstü bir anlayışla hiz-
met etmeyi sürdürdük. Şehir plancı bir
belediye başkanı olarak, dirençli, daya-
nıklı, sürdürülebilir bir kent inşa etmenin
ilk şartının iyi planlama olduğunu çok iyi
biliyorum. Pandemiden aldığımız ders-
lerle Beylikdüzü’nü üreten, kendine yeten
bir kent haline getirmek için de çalışmalar
yürüttük. Bundan sonra da teknolojik ve
akıllı çözümler geliştirerek, Beylikdü-
zü’nde gelecek için çalışmaya koyulaca-
ğız. Yaptığımız faaliyetler, hayata
geçirmeye başladığımız projelerle Beylik-
düzü bugüne nefes, yarına umut olmaya
devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Dönüşümü başlattık

Dört ana başlık altında faaliyet raporunu
sunan Başkan Çalık, bir yıllık sürece iliş-
kin önemli veriler paylaştı. Her gün daha
temiz, daha yeşil, daha dayanıklı, doğaya
daha duyarlı, tarihi değerlerine daha
bağlı yaşanabilir bir kenti inşa etmek için

durmadan çalıştıklarını ifade eden Çalık,
"Bugüne nefes olmak, doğayı korumak-
tan geçiyor. Gelecek nesillere temiz doğa,
temiz hava, ucuz enerji kaynakları bırak-
manın önemini önce bizler kavramalıyız.
Yeni bir bakış açısı ve yeni bir farkında-
lıkla hepimizin bu sürece katkı vermesini
istiyorum. Bu bilinçle toplamda; 2020 yı-
lında 2 bin 246 ton ambalaj atığı, 3 bin
667 kg konutlardan ve işyerlerinden elek-
tronik atık, 205 ton atık yağ, 131 bin 850
ton çöp topladık. Bir önemli noktanın da
altını çizmek istiyorum, Beylikdüzü İs-
tanbul’da kişi başına 9,6 metrekare yeşil
alan düşen nadir ilçelerinden bir tanesi,
bu kente nefes olma iddiamız doğrultu-
sunda yeşil alanlarımızı her geçen gün
artırıyoruz. Acil yeşillendirilmesi gereken
noktalarda, halkımızın isteği doğrultu-
sunda 3 bin 401 adet yetişkin ağaç, 84
bin 578 adet fidan diktik" dedi. İstan-
bul’un en önemli ve acil çözülmesi gere-
ken sorununun deprem gerçeği olduğunu
hatırlatan Çalık, "Gürpınar Siteler Böl-
gesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni başlat-
tık. KİPTAŞ’la Ortak Hizmet Protokolü
imzaladık. Bölgedeki çalışmaları yürüt-
mek ve vatandaşları bilgilendirmek ama-
cıyla Kentsel Dönüşüm Çözüm Ofisi’ni
hizmete açtık" dedi.

Geleceğe umut olduk

Sunumun devamında, kenti her alanda
İstanbul’un nefesi olmaya taşıyacak öncü
projeleri tek tek hayata geçirmeye başla-
dıklarını ifade eden Başkan Çalık, "Hepi-
miz için zor geçen 2020 yılında, bu
projelerimizle sonraki yıllara umut olduk.
Bu kapsamda gençler ve çocuklar önceli-

ğimiz. Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi
ile BGSO Gençlik Merkezi inşasına baş-
ladık. Gürpınar’da Aşık Veysel Güzel Sa-
natlar Lisesi altında bin metrekarelik
kütüphane ve etüt merkezini gençlerimize
ve çocuklarımıza hazırlıyoruz. Her ma-
halleye bir kreş kapsamında Yuvamız
Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü Gündüz
Çocuk Bakımevi tamamlandı ve hizmete
açıldı. Uzun zamandır emek verdiğimiz 3
Köy 3 Meydan Kapsamında projelendir-
diğimiz Gürpınar Köy Meydan Projemizi
hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda Gür-
pınar Polis Merkezi inşaatının temelini
yeni yerinde attık. Yakuplu Kültür Mer-

kezi proje işlemlerini tamamladık yapım
ihalesine çıktık. Barış Mahallesi’nde İbra-
him Cevahir Cami yapımını tamamladık.
İlçemizin ilk müzesi Rıfat Ilgaz Eğitim
Tarihi Müzesi’ni hizmete açtık.  İBB iş-
birliğiyle Yakuplu Kent Ormanı yapımı
başladı. Önümüzdeki haziran ayı içeri-
sinde açılışını İBB başkanımızla yapaca-
ğız" dedi. 

36 adet eğitim kursu

Sosyal ve kültürel faaliyetlere ilişkin veri-
leri de meclise sunan Başkan Çalık, "Sa-
dece afete dayanıklı bir kent değil,
ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve
toplumsal açıdan da dayanıklı bir kent
inşa ediyoruz. Yıl boyunca çağrı merkezi-
mizde 225 bin 644 çağrı aldık. Çoğu on-
line olmak üzere 30 adet mevcut iş gücü
potansiyelini arttırmak ve motivasyonu
yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitimler
verdik. Online hizmet sayısını 36’ya yük-
selterek Türkiye’de 3’üncü İstanbul’da ise
2’inci sıraya çıktık. KÜLTÜRSEM’de
16.774 öğrenciye 36 adet eğitim kursu
verdik. Bir yıl içerisinde 16 adet kütüpha-
nemizden toplam 215 bin 512 kişi fayda-
landı. İlçemizde dayanışma ruhuyla
desteklerimizi 91.109 haneye ulaştırdık.
Aynı zamanda sağlık alanında toplamda
36.403 sağlık hizmeti verdik" dedi. Pan-
demiye rağmen sosyal mesafe ve hijyen
kurallarını uygulayarak, Beylikdüzü hal-
kını akademik, sanatsal ve sportif etkin-
liklerde buluşturduklarının da altını çizen
Çalık, “Spor, kültür ve sanat bizim vaz-
geçilmezimiz. Beylikdüzü bugüne nefes,
yarına umut olmaya devam ediyor" diye-
rek konuşmasını tamamladı.

TURKIYE’DE 3.
ISTANBUL’DA 2.

Belediye Meclisi toplantısında CHP, Ak
Parti, İYİ Parti, MHP ve Gelecek Partili

meclis üyelerinin ortak önergesi olarak
MHP kurucu Genel Başkanı ve eski

Başbakan Yardımcısı merhum Alparslan
Türkeş’in isminin Büyükçekmece’de bir

bulvar, cadde veya parka verilmesi
önerisi oybirliğiyle kabul edildi

Büyükçekmece Belediyesi Nisan ayı meclisi Dr.
Hasan Akgün’ün başkanlığında gerçekleştirildi.
Covid – 19 önlemleri kapsamında 2 oturum ola-
rak gerçekleştirilen meclis toplantısında 2020 yılı
Faaliyet Raporu görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda kapsamında komisyon seçimleri ya-
pıldı ve gündemdeki diğer maddeler görüşüldü.
Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde grubu bu-
lunan CHP ve Ak Parti ile İYİ Parti, MHP ve
Gelecek Partili meclis üyelerinin ortak önergesi

olarak MHP kurucu Genel Başkanı ve eski Baş-
bakan Yardımcısı merhum Alparslan Türkeş’in
isminin Büyükçekmece’de bir bulvar, cadde veya
parka verilmesi önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Planı yoksa şehir de yoktur

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının
ardından Belediye Başkanı’nın 01 Ocak 2020 –
31 Aralık 2020 dönemine ilişkin faaliyetlerinin
görüşüldüğü meclis oturumunda Meclisi 1. Baş-

kan Vekili Coşkun Tanış yönetti. Faaliyet rapo-
runu meclis sunan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün; Büyükçekmece’nin imar
planı bekleyen bölgelerini hatırlatarak; "Bütün
davamız Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde
oturan vatandaşlarımıza karşı sorum-
luluğumuzu yerine getirmektir. İmar
planları sadece Büyükçekmece’nin
değil İstanbul’un en önemi sorunudur.
İmar planı yoksa şehir de yoktur. 16
milyon nüfus önemli değil nitelikli mi
nicelik mi? Önemli olan yaşam stan-
dardı kalitesidir" dedi. 2020 başında
bütün insanlığın yeni projelerle, yeni

umutlarla yapacağı işleri planladığını ancak
dünyayı kasıp kavuracak olan Covid-19 salgının
tüm planları alt üst ettiğini belirterek; "Yapacağı-
mız işlerle ilgili uğraşmamız gerekirken hala
pandemiyle mücadele ediyoruz. 1500 çalışanı-

mızla Covid – 19’la mücadele kapsa-
mında rolümüzü aldık ve 7/24 çalıştık.
Salgınla mücadele kapsamında 65 yaş
üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşları-
mızın her türlü ihtiyaçları için 24 saat sü-
reyle Büyükçekmece halkımızın hizmetine
koşmaya çalıştık. Meclis üyelerimiz hiz-
met verdi. Gereken neyse o her zaman
fazlasıyla yapılmaya çalışıldı.” dedi.

Gizli oy açık sayım
Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının bi-
rinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu’nda
yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’un başkanlık yaptığı toplantıda, gündeme alına-
cak maddelerin oylanmasının yanı sıra yıl içerisinde
mecliste görev yapacak komisyon üyeleri de seçildi.
Gizli oy açık sayımla yapılan oylamada, belediye mec-
lisi 1. ve 2. başkan vekilleri, meclis divan kâtip üyeleri,
daimi encümen ve satış komisyonu üyeleri ile ihtisas
komisyonu üyeleri seçildi. Mec-
liste; İmar, Plan ve Bütçe, Çevre
ve Sağlık, Gençlik ve Spor,
Kadın, Aile ve Çocuk, Tarife,
Hukuk, Ulaşım ve Trafik, Eğitim,
Kültür ve Sanat, Şehir ve Estetik,
Temel Haklar, Engelsiz Hayat,
Sosyal Hizmetler komisyonları-
nın da eski üyeleriyle devam et-
mesi kararlaştırıldı. 2020 Mali
Yılı Denetim Komisyonu Raporu
ise Perşembe günü görüşülecek.

Beylikdüzü Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Meclisin ana gündemini 2020 Yılı
Faaliyet Raporu oluşturdu. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Doğruluktan ayrılmadan bu kentin daha güzel daha özgür ve daha mutlu
bir kent olması için mücadele edeceğiz. Online hizmet sayısını 36’ya yükselterek Türkiye’de 3’üncü İstanbul’da ise 2’inci sıraya çıktık" dedi.

ENCÜMEN VE
KOMİSYON ÜYELERİ;

Encümen üyeleri: Müslüm Akülker,
Nejla Kotil Saruhan, Engin Aşnaz
İmar Komisyonu: Erkan Erdoğan,
Ebru Çevik, İlyas Yılmaz, Serkan
Küçük, Nurullah Akan
Plan ve Bütçe Komisyonu: Nuri Aslan,
Zeynel Abidin Yener, Handan Öztürk,
Dilaver Arvas, Rukiye Doğruyol
Hukuk Komisyonu: Zeynel Abidin
Yener, Ufuk Levent Timurkaynak,
Aytekin Duriç, Rukiye Doğruyol,
Muhammed Fatih Vanlıoğlu
Tarife Komisyonu: Durmuş Şahin,
Hasan Çerman, Ufuk Levent
Timurkaynak,  Dilaver Arvas, 
Tahir Abuş

Alparslan Türkeş'in ismi yaşatılacak

Kadıköy Belediyesi 24 Ağustos 2015 tarihinde uygu-
lamaya başladığı “İnşaat Sahalarında Asbest Kirlili-
ğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların
Kazanımı” projesi ile Asbest Temiz Raporu olmadan
bina yıkım ruhsatı vermiyor. Halk sağlığını ve çevreyi
korumak için yıkımı yapılacak binalarda asbestten ve
zararlı atıklardan temizlenme şartı getiren belediye;
bugüne kadar 2 bin 376 şantiyede denetim yaptı. De-
netlemede 714 şantiye alanında asbestli malzeme tes-
pit edildi ve yıkım aşamasında toplam 886 bin 725
ton asbest atığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından belirlenmiş tesislere gönderilerek bertarafı sağ-
landı. 

Kadıköy iyi kategorisinde

Asbest Söküm Uzmanları Derneği tarafından hazır-
lanan İstanbul İlçe Belediyelerinde Asbest Denetim
Haritası’nda Kadıköy “Asbest Denetimi İyi (Az
Riskli)” kategorisinde yer aldı. Ayrıca proje 2016 yılı
Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyeci-
lik Ödülleri Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Kategorisi
İkincilik Ödülü, Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı
Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda ise
Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategori-
sinde Birincilik Ödülü aldı. 

Kadıköy’de 
asbestsiz hava



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
ve Unilever firması iş birliğiyle düzen-
lenen “Cif / Temizken Güzel” kam-

panyasının kapsamı genişletiliyor. İstanbul
Boğazı ve Haliç kıyılarına konuşlandırılan
ve vatandaşların beğenisini kazanan “çöp-
kapar” uygulamasından sonra, kentin ula-
şım hattının kilit noktalarından
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nda da yeni
bir proje başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, proje için çevrimiçi düzenlenen
tanıtım toplantısına katıldı. Ünlü oyuncu
Doğa Rutkay Kamal’ın sunumuyla gerçek-
leştirilen sanal tanıtım toplantısında, İma-
moğlu ile Unilever Ev Bakım
Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Leyal Eskin Yılmaz, Kamal’dan gelen
soruları yanıtladı. Unilever ve Cif markası
ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin İstanbul’a
sağladığı faydaların çok kıymetli olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul deniz ile
çok sıkı ilişkisi olan bir şehir. Fakat ne yazık
ki denizlerimizi temiz tutmak konusunda
eksiklerimiz var. Çöpkaparlar hem denizle-
rimizi temizlemek hem de farkındalık oluş-
turmak açısından önemli bir rol oynuyor”
dedi. 

İç bunaltıcı bir mekandı

Firma ile yapılan iş birliği kapsamında,
Eminönü ve Karaköy yaya alt geçitlerinin
çehresinin değiştiğinin de altını çizen İma-
moğlu, “Halkımızın da özeniyle hep böyle
temiz, aydınlık ve ferah olarak bu alanı ko-
ruyacağımızı umuyorum” ifadelerini kul-
landı. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nın
da ulaşım hattında önemli bir merkez işlevi
gördüğüne dikkat çeken İmamoğlu, “Bu
bölgede bir düzenleme yapılması ihtiyacı

vardı. Çünkü durağımız konumu nedeniyle
çok fazla güneş ışığı almıyordu. Karanlık,
tabir-i caizse biraz iç bunaltıcı bir me-
kandı. Bizlerin de yönlendirmesiyle yapılan
çalışma sayesinde şimdi daha ferah, kon-
forlu ve düzenli bir kamusal alana dön-
üştü. Yine yönlendirme işaretleri sayesinde
kalabalık dönemlerde ortaya çıkan karışık-
lık da büyük oranda ortadan kalktı” 

bilgilerini paylaştı. 

Biz modore edeceğiz

İş birlikleri ve kentte kattıklarından dolayı
Unilever firmasına ve çalışanlarına teşek-
kürlerini ileten İmamoğlu, şunları söyledi:
"Şehirler, dünyanın neredeyse yüzde 75-80
nüfusunu yaşatan yerler. 21’nci yüzyılın
yaşam alanı, şehirler. Dolayısıyla, yerel yö-

netimlerin iyi bir modelle dünyaya güzel bir
yüz yıl yaşatması gerektiğini konuşuyoruz
görüştüğümüz yerel yöneticilerle. Yerel de-
mokrasi, gerçekten önemli bir kavram. Katı-
lımcılık, şeffaflık ve ortak akıl, çevrenin
korunmasına yurttaşlarımızın, hemşehrileri-
mizin katılımı çok değerli. Yoksa, hiçbir ku-
rumun tek başına bu sorunların altından
kalkması mümkün değil. Dünyada, 15-20
milyonluk kentler var. Bu sorunları çözmek,
sürdürülebilir bir kent yaşamı var etmek, bir
belediye başkanının, bir belediye çalışanı
grubunun işi olamaz. Elbette süreci modere
edecek olan, domine edecek olan kurum
biziz. Ama her vatandaşın sorumlu bir bi-
reye dönüştüğü kentler ancak mutlu olabilir.
Biz, bunu oluşturmakta kararlıyız. Toplu-
mun fikir ürettiği, paylaştığı, hatta daya-
nışma ruhunu güçlendirdiği, tabiri caizse
kent bir tehdit altındaysa, koruma duvarını
oluşturan, kentin bir anlamda önünü aça-
cak bir unsur varsa, orada iş birliğiyle yürü-
meyi başaran bir kitlesel hareketi kentlerde
var etmek zorundayız." “Bu şehirde yaşayan
herkesin, bu şehir yönetiminde söz hakkı ol-
duğunu sonuna kadar hissettirmek istiyo-
ruz” diyen İmamoğlu, “Bu kentin
tasarlanmasında, geleceğin olgunlaştırılma-
sında herkesin süreci içine katılmasını isti-
yoruz, ki toplumun sahiplenme gücü de
artsın. Onun için; dinlemeye, birlikte üret-
meye ve birlikte başarmaya hazırız. Bunun
en somut örneğini, tam da bugün paylaştı-
ğımız güzel uygulamalarla yaşamının key-
fini ve onurunu yaşıyorum. Bu anlamda
bütün İstanbulluları, İstanbul’un bütün gü-
zide kurumlarını, kuruluşlarını bu sürece
davet ediyorum. ‘İstanbul Senin’ cümlemiz,
öylesine bir cümle değil. İstanbul’da yaşa-
yan her bireyin sorumluluğu var. Bunu bize
hissettirdi Unilever’le olan bu çalışma" dedi. 
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MÜGE YÜCETÜRK

Avcılar’ı ayağa kaldıracağız!
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "1999 depremiyle eski değerini kaybeden bir Avcılar var. Tabiri caizse 99 yılı
Avcılar'ımızın düştüğü yer. Biz Avcılar’ı düştüğü yerden 30 yıl sonra, 2029 yılında ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı
Avcılar Belediyesi Avcılar2029 vizyonu ile
geçekleştirdiği çalıştaylar dizisine bir ye-
nisini daha ekledi. Dizinin sekizinci çalış-
tayı “Avcılar: Geleceğe Uzanan
Yolculukta Tarihi ile Buluşan Kent” başlı-
ğıyla online olarak gerçekleşti. Çalıştaya;
Eski Başbakan Yardımcısı Murat Kara-
yalçın, eski Sağlık Bakanı Uzm. Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, eski Turizm Ba-
kanı Bahattin Yücel, Paris Bosphorus
Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası,
Kent Bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş, İs-
tanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli
Uzman ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve
Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Koray Göymen, eski Av-
cılar Belediye Başkanı Yüksel Çengel, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul
Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer
katıldı. Çalıştayda, Avcılar’ın tarih ve kül-
türü ışığında kentsel gelişimi konuşuldu.

1999'da değer kaybetti

Çalıştayın açılış konuşmalarını Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, eski
Sağlık Bakanı Uzm. Dr. Mehmet Müez-
zinoğlu, Bathonea Antik Liman Yerleş-
kesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Şengül
Aydıngül yaptı. Çalıştaya ev sahipliği

yapan  Başkan Hançerli, Avcılar2029 viz-
yonunu anlatarak başladığı konuşma-
sında, "1999 depremiyle eski değerini
kaybeden bir Avcılar var. Tabiri caizse 99
yılı Avcılar'ımızın düştüğü yer. Biz Avcı-
lar’ı düştüğü yerden 30 yıl sonra, 2029 yı-
lında ayağa kaldıracağız. Avcılar’ı 2029’a
kadar daha güvenli bir kent haline dönüş-
türeceğiz iddiasındayız. Avcılar2029 viz-
yonu sadece Avcılar’ın  dayanıklı yapılara
kavuşması değil. Avcılar2029 vizyonu bir-

çok farklı alanda sorunlara karşı çözüm
önerileri sunuyor. Örneğin 2029  yılına
kadar %40 karbon emisyonunu azaltma
sözü verdik. Paris Başkanlar Sözleşmesi
2030 yılına kadar bu sözü tutmamızı bek-
lerken biz bunu bir yıl öne çektik" dedi. 

Güven sorunu yaşandı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
Mehmet Müezzinoğlu ise "Ben öncelikle
bir Avcılarlı olarak bu çalıştayı ve bundan

önceki çalıştayları düzenlediğiniz için siz-
lere teşekkür etmek istiyorum. Şehirler
medeniyet merkezidir. Medeniyet merke-
zinde de insanların en çok aradığı güven
ve huzurdur. Avcılar’da da 1999 yılına
kadar güven ve huzuru yaşadık. 1999
depremi sonrasında ise Avcılar’da bir
güven sorunu yaşandı ve Avcılar sosyolo-
jik bir dönüşüme uğradı. Aradan 20 yıl
geçti. Ne yazık ki depremle ve güçlü bina-
larla ilgili arzu edilen süreci son bir yılda
yakaladık. O da Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli öncüğünde oldu. Bu
nedenle ben çok teşekkür ediyorum ken-
disine. Bence Avcılar’ın geleceğe taşına-
cak en büyük hayati yol haritası depreme
güvenli hale gelmiş şehir olmalıdır. Bu
anlamda 2029 hedefinize her türlü des-
teği sağlamak da bizim boynumuzun
borcudur. Gözlemlediğim kadarıyla  Av-
cılar’ın, kentsel dönüşümü ranta mah-
kum etmeden, olması gerekeni sağlıklı
yapabilen Türkiye genelinde örnek bir ilçe
olduğunu rahatlıkla her ortamda söylü-
yorum. Bu anlamda Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli’yi tebrik ediyo-
rum. Umarım ülkemizde bu riski taşıyan
birçok ilçe de bu anlamdaki dönüşümün
örneklerinden istifade ederler” dedi.
YAKUP TEZCAN

Şişli Etfal
yerinde kalsın

İtiraz süreci başladı

Şişli Belediye Meclisi, Şişli ve çevre 
ilçe sakinlerinden gelen “Şişli Etfal
Hastanesi yerinde yeniden yapılsın”
talebini oy çokluğuyla kabul etti.
Halkın sesine kulak veren, halkın sağlık hakkına önem
veren Şişli Belediyesi, komşularıyla birlikte Şişli Ha-
midiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sahip
çıktı. Belediye Meclisi’nin 5 Nisan 2021 tarihinde ger-
çekleştirilen oturumunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin yerinde yeniden yapılması
yönündeki talep, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yetkililerden yanıt yok

Şişli ilçesinin ve çevre ilçelerin en önemli sağlık ku-
rumlarının başında gelen Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin binaları, depreme daya-
nıklı olmadığı gerekçesiyle bir süre önce boşaltılmaya
başlanmıştı. Hastanenin bölünerek Sarıyer ve Seyran-
tepe’deki hastanelere taşınma işlemleri ise devam edi-
yor. Hastanenin boşaltılmasından sonra Şişli Etfal’in
arazisinde ne yapılacağına, hastanenin eski yerine
dönüp dönmeyeceğine dair kamuoyuna herhangi bir
resmi açıklama yapılmadı.

Şişli için hayati öneme sahip

Şişli Belediye Meclisi tarafından alınan kararda; “Ge-
linen noktada Şişli halkı, 122 yıllık sağlık güvenceleri-
nin ellerinden alınmasından, Şişli Etfal’in tamamen
kapatılmasından veya tam teşekküllü olarak yerine
dönemeyecek olmasından büyük endişe duymakta-
dır” denildi. Şişli Etfal’in kapatılması veya geri dön-
memesi durumunda tüm branşlarda, nitelikli, tam
teşekküllü kamusal sağlık hizmeti veren, bölgenin tek
devlet hastanesinin tasfiye edilmiş olacağı görüşünün
savunulduğu karar metninde, "Hastanemiz 600 yatak
kapasitesinin yanı sıra, her gün binlerce hastanın
muayene edildiği poliklinikleri, günde ortalama bin
hastanın geldiği acil servisiyle büyük bir yük taşımak-
tadır. Günlük ihtiyacın yanı sıra, deprem, salgın, kitle-
sel şiddet eylemleri gibi beklenmedik olaylarda ortaya
çıkabilecek acil müdahale ihtiyacının karşılanması
açısından da kritik bir öneme haizdir. Bölgede Şişli
Etfal’in taşıdığı bu yükü kaldırabilecek bir başka
kamu hastanesi de yoktur" ifadelerine yer verildi. 

Çılgın Proje olarak bilinen Kanal İstanbul Proje-
si'nde yeni bir süreç başladı. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, 25 Mart tarihinde  Kanal İstanbul ve
Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Planlarını onaylayarak
askıya çıkarttı.  Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Kü-
çükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Bağcılar, Esenler ve
Bayrampaşa olmak üzere 9 ilçeyi kapsayan planlar,
90 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı etkile-
yecek. Mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su
kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tah-
rip edecek Kanal İstanbul Projesi, bir çok bilim in-
sanı tarafından da itiraz görüyor. 

24 Nisan'a kadar süre var

Askıya çıkarılan Kanal İstanbul revize planlarına itiraz
hakkını kullanmak isteyen İstanbullular, www.kanal.is-
tanbul web sitesinden itiraz dilekçesini indirip, imzala-
yarak istanbul@csb.gov.tr adresine mail yoluyla
iletebilir ya da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü Ataşehir hizmet binasına elden teslim edilebilir.
İtiraz süresi 24 Nisan 2021 tarihinde son buluyor.  

HERKESIN SOZ 
HAKKI VAR BİRLİKTE 

ÜRETMEYE
HAZIRIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’nda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarında sona gelinmesi nedeniyle
düzenlenen sanal tanıtım toplantısında konuştu. “Bu şehirde yaşayan herkesin, bu şehir yönetiminde söz hakkı olduğunu sonuna kadar
hissettirmek istiyoruz” diyen İmamoğlu, “Onun için; dinlemeye, birlikte üretmeye ve birlikte başarmaya hazırız" ifadelerini kullandı

Yeni doğan bebekler için ücretsiz
ihtiyaç paketi dağıtacaklarını söy-
leyen İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
“Devletimiz ve ilçe belediyelerimiz
yıllardır yapıyor. Yeniden keşfet-
menize gerek yok’ diye yanıt verdi.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu da “Esen bebek projemizle

10 yıldır biz bu işi yapıyoruz”
dedi. Ardından bazı basın kuru-
luşlarında çıkan “AKP’li Tevfik
Göksu’nun Bakana anlattığı proje
asılsız çıktı” haberlerine yanıt yine
Göksu’dan geldi.

20 bin çanta dağıtıldı

Yeni doğan bebeklere destek pa-
keti dağıtma bizim için rutin bir
hizmet diyen Esenler Belediye

Başkanı Tevfik Göksu, “Esenler
Belediyesi tarafından 2011 yılın-
dan beri uygulanan yeni doğan
bir bebeğin bakımıyla ilgili bibe-
rondan, bebek bezine, çıngırak-
tan, bebek bakım losyonlarına
kadar her şeyin bulunduğu
Esen Bebek çantaları Sağlık İş-
leri Müdürlüğümüz tarafından
ailelere ücretsiz dağıtılmaktadır.
Proje kapsamında şimdiye
kadar Esenler’de yaklaşık 20 bin
aileye Esen Bebek çantası he-
diye edildi” dedi. DHA

Bebek tartışması Komisyonlar belirlendi
Çatalca Belediye Meclisi’nin nisan
ayı toplantısının 1. birleşimi Mesut
Üner Başkanlığında gerçekleştirildi.
Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü
meclis toplanntısında  1. Başkan
Vekili Meclis Üyesi Süheyla Topçu
seçildi. 2. Başkan Vekili ise Turhan
Uçar oldu. Encümen ise Necati
Dönmez ve Ahmet Rasim Yücel
oluştu. Utlu Akbulut, Ayhan Tutun,
Turhan Uçar, Yasin Halit Aksoy,

Tuba Uzun da İmar Komisyon'una
seçildi. Plan ve Bütçe Komis-
yon'unda da Rahşan Gündüz, Rey-
han Berber, Süheyla Topçu, Olcay
Güvenci, Lokman Naroğlu yer aldı.
2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında
söz alan Belediye Başkanı Mesut
Üner, "2020 yılı Faaliyet Raporu-
muzu Meclisimizin onayına sunar-
ken; emek veren herkese yürekten 
teşekkür ederim” dedi.



T ürkiye’De Yeni Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) olarak hayata ge-
çirdiğimiz ve sonuçlarını elde et-

meye başladığımız birçok proje ile 2030’lu
yıllara doğru dinamik, yetenekli, toplumun
ihtiyaçlarına ve gerçeklerine hâkim nesiller
yetiştirmek için 207 üniversitemizle birlikte
çalışıyoruz.
Dünya Ekonomik Forumu’nun verileri
göre, 2030’lu yıllarda neredeyse 1,7 milyon
yeni iş kolunun ortaya çıkacağı öngörülü-
yor. Bu dönüşüm, çalışma hayatına yansı-
malarıyla vatandaşların, iş insanlarının ve
karar alıcıların konuya yakından ve hızla
eğilmesini gerektiren dinamik bir süreç.
Mobil internet, bulut teknolojisi, insansız
araçlar, nano teknoloji ve 3D yazıcıların iş
dünyasındaki kullanım yoğunluğunun art-
masıyla pek çok meslek kaybolurken ya da
dönüşürken ortaya yepyeni meslekler
çıkıyor.

Bilişim teknolojiis önemli

Dünyada şu andaki işlerin yüzde 90’ı bili-
şim teknolojileri yetenekleri gerektiriyor.
Dijital dönüşüm Avrupa ülkelerinde son
on yılda 2 milyon yeni iş sahası yarattı.
2005’ten bu yana ülkeler arası veri aktarımı
45 kat arttı, yani alışveriş artık veri ile ger-
çekleşiyor. Bu alandaki akademik çalışma-
lara göre, otomasyon teknolojilerinin en
çok etkilendiği üç alanı küreselleşme, diji-
talleşme ve ekonominin çok geniş an-
lamda merkezileşmeden uzaklaşması
(ekonomik atomizasyon) oluşturuyor.
YÖK olarak, geleceğin meslekleri addedi-
len alanlarda sektörle işbirliği içinde yaptı-
ğımız çalışmalarla, üniversitelerimizde yeni
mesleki alanlar ve programlar açmaktayız.
Özellikle doktora çalışmalarına ayrı bir
önem atfediyoruz. Yüzde 62’sini kız öğ-
rencilerin oluşturduğu ve 5 bine yakın öğ-
rencinin içinde bulunduğu YÖK 100/2000

projesi mezun vermeye başladı. Ayrıca
bugün itibarıyla Türkiye üniversitelerinde
100 binin üzerinde doktora öğrencimiz
var. Doktora programlarında öncelikli ola-
rak belirlenmiş alanlarda (robotik, siber
güvenlik, nörobilim, yapay zekâ ve makine
öğrenmesi, ağ teknolojileri [5G nesnelerin
interneti], akıllı ve yenilikçi malzemeler
gibi) araştırma ve yeniliğe dayalı çalışma-
lar üreterek akıllı uzmanlaşmaya dayanan
stratejik bir hedef belirledik.

Dünyada ne olacak?

Dünya geneline baktığımızda, yükseköğre-
tim kurumlarının misyonlarının, amaçları-
nın ve öğretme-öğrenme yöntemlerinin
coğrafi ve tarihi bağlamlara göre değişik-
likler gösterebildiğini görüyoruz. Dünya-
daki hızlı gelişmeler ve radikal dönüşümler
geleneksel yapılarımızı değiştirerek altüst
ediyor ve bizi yeni sistemler geliştirmeye
zorluyor. Yükseköğretimin ve üniversitele-
rin yapılanmaları da sistematik olarak bu
değişimden fazlasıyla etkilenmekte. Ülke-
mizde büyük ölçüde kamu fonu tahsisine
rağmen gelişme potansiyellerinin yeterince
kullanılamadığı bölgelerimizde, küreselleş-
menin de etkisiyle kalkınma kavramı yeni-
den şekillendi. Mekânsal süreklilik şartı
olmayan, ilişki ağı ile belirlenen, uluslar-
arası işbirliklerine doğrudan açık, ekono-
mik ve bölgesel kalkınmanın itici gücü
olarak yerel dinamiklerin ön plana çıktığı
bir sistem “yeni bölgesel kalkınma” anla-
yışı olarak benimseniyor. Bu bağlamda
YÖK olarak 2016 yılında, dünyadan başa-
rılı örnekleri de değerlendirerek beş üniver-
sitemizde başlattığımız “Yükseköğretimde
İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Pro-
jesi” bugün sayısı 15’e varan üniversite-
mizde devam ediyor. Sağlık alanında
ihtisaslaşma faaliyetleri, tarım ve jeotermal
çalışmalar çok önem taşıyor.

4*2 Dizel Panel Van Tipi Acil Yardım Ambulansı 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 : 2021/187679
1-İdarenin
a) Adresi : ZAFER MAHALLESİ NO:79 ESENYURT/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4440411 - 2126220399
c) Elektronik Posta Adresi : info@esenyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet 4*2 Dizel Panel Van Tipi Acil Yardım Ambulansı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Esenyurt Belediye Başkanlığı
c) Teslim tarihi : İşe Başlama Tarihinden itibaren 30 (otuz) Takvim günü içerisinde 

Ambulanslar tek seferde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt Belediye Başkanlığı 5. Kat Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 28.04.2021 - 14:00
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:
Redresör, invertör, hasta kabini koltukları, hasta kabini ısıtma cihazı, hasta kabini kliması, araç telsizi, siren anons sistemi ve tepe
lambaları, ana sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, oksijen sistemi,  portatif vakum aspiratörü, sabit ve
portatif tansiyon aleti, şişme atel seti,  boyunluk seti, sırt tahtası, canlandırma ünitesi, defibrilatör, glukozmetre, diagnostik set, temel
tıbbi malzeme çantası  ait üretici veya Türkiye distribütörü tarafından; teklif sahibine hitaben, teklif ettiği cihaz(lar) için (Her cihazın
marka model ve menşei belirtilerek okunabilir kaşeli ve antetli kağıda) verilmiş adres ve telefonları belirtilen yetkili servis listesi ile bu
donanımlara ait marka, tip ve menşei ayrıca bir liste halinde verilecektir. 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Du-
rumu 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:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşa-
ğıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (OriginalEquipmentManafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici nite-
liğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen
ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Bu çerçevede aday yukarıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi  durumlarına uygun olan belge veya belgeleri sunabilirler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1) Teklif sahibi aracın aksamı teçhizatı, tıbbi ve diğer tüm donanımı ile ilgili dizayn, yapım ya da montaj hataları, hatalı işçilik, eksik ya
da yanlış parçalardan kaynaklanan aksaklıklar ve arızalara karşı;  aracın idarece muayene ve kabulünü müteakip km sınırı olmaksı-
zın 24 ay süreli şartsız garanti verecektir.
2) Teklif sahibi araçların muayene ve kabulünden itibaren 10 yıl süre ile yedek parça temin etme garantisi verecektir.
3) Teklif sahibi üretici veya distribütör değilse, teklif edilen araç için araç üreticisi veya Türkiye distribütörü de teklif sahibine hitaben
aracın idarece muayene ve kabulünü müteakip en az 24 ay süreli kilometre sınırı olmadan  araç garantisi ve 10 yıl süre ile yedek
parça temin etme garantisi verecektir.
4) Belirtilen garanti süresi içinde meydana gelen tüm arızaları gidermede gereken her türlü masraf(çekici,yedek parça,işçilik) teklif
sahibi tarafından karşılanacaktır.Garanti kapsamında yapılacak işlemlerde tüm süreci teklif sahibi yürütecektir.
5) Üretici veya Türkiye distribütörü olarak garanti verenler Üretici veya Türkiye distribütörü olduklarını belgeleyeceklerdir.
6) Üretici  veya Türkiye Distribütörü tarafından verilmiş adres ve telefonları belirtilen araç yetkili servis listesi teklif zarfında sunulacaktır.
7) Yüklenici tarafından sağlanacak teknik hizmetlerden ( aracın donanım ve teçhizat ile ilgili dizayn, yapım ya da montaj hataları, ha-
talı işçilik, eksik ya da yanlış parçalardan kaynaklanan aksaklıklar ve arızalara karşı) için adres ve telefon bilgilerini içeren yetkili ser-
vis listesi teklif zarfında sunulacaktır.
8) Teknolojik ve Tıbbi cihazlar için Üretici veya Türkiye Distribütörü tarafından teklif sahibine hitaben, idareye teklif ettiği cihazlar için
( Her cihazın marka model ve menşei belirtilerek okunabilir kaşeli ve antetli kağıda) en az 2 yıl garanti verecektir.
Garanti taahhütnameleri ve yetkili servis listeleri ihale teklif zarfında sunulacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) Ulusal veya uluslararası standart kuruluşları tarafından alınmış EN 1789 Standardı son versiyonu uygunluk belgesi,
b) Aracın teknik özelliklerine ait bilgileri içeren orijinal tanıtım katalogu, broşürü.
c) Üretici veya Türkiye distribütörü tarafından verilmiş adres ve telefonları belirtilen araç yetkili servis listesi,
d) Üretici veya Türkiye distribütörü tarafından teklif sahibine hitaben verilmiş 24 ay garanti ve 10 yıl yedek parça temin etme garanti yazısı,
e) Ön ve arka tepe lambalarının ECE R 65 standardına uygunluk belgesi
f) Araç telsizine ait TS EN 300086 ve EN 300113 uluslararası standartlarına uygun olduğunu gösteren belge
g) Arka kabin koltukları, sedye platformu, ana sedye, defibrilatör ve portatif aspiratör  cihazlarının EN 1789 standardına uygun oldu-
ğuna dair test raporları.
h) Sedye platformu, ana sedye ve hasta kabini koltuklarının EN 1789 standardında belirtilen 10 G çarpma testi sertifikası,
ı) Sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye ve vakum sedye EN 1865 standart belgeleri.
j) Ana sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye,  vakum sedye, oksijen sistemi,  portatif vakum aspiratörü, sabit ve portatif
tansiyon aleti,  şişme atel seti,  boyunluk seti, sırt tahtası, canlandırma ünitesi, defibrilatör, ventilatör, glukozmetre,  diagnostik set ve
temel tıbbi malzeme çantasına  ait TİTUBB belgeleri verilecektir. TİTUBB kayıt zorunluluğu bulunmayan cihazlar için muaf olduğuna
dair beyan verilecektir. 
k) Kabin içi yan duvarları ve tavan kaplaması için kullanılan ABS veya Kompozit malzemeye ait test belgesi 
l) Redresör, invertör, hasta kabini koltukları, hasta kabini ısıtma cihazı, hasta kabini kliması, araç telsizi, siren anons sistemi ve tepe
lambaları, ana sedye platformu, ana sedye, kombinasyon sedye, vakum sedye, oksijen sistemi,  portatif vakum aspiratörü, sabit ve
portatif tansiyon aleti, şişme atel seti,  boyunluk seti, sırt tahtası, canlandırma ünitesi, defibrilatör, ventilatör, glukozmetre,  diagnostik
set ve temel tıbbi malzeme çantasına ait teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal katalog ve dokümanlar,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat
avantajı uygulanacaktır.
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 Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt Belediye Başkanlığı 5. Kat Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im-
zalanacaktır.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.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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aBD'De ABD'de dün
açıklanan verilere göre,
hizmet sektörünün

önemli göstergelerinden Tedarik
Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat
dışı endeksi, martta aylık 8,4 puan
artışla 63,7 değerini alarak tüm za-
manların en yüksek seviyesine
ulaştı. Bugün ise Çin'de yayımla-

nan hizmet sektörü Satınalma Yö-
neticileri Endeksi (PMI) 2,8 puan
artarak 54,3'e yükseldi. Öte yan-
dan, ABD Hazine Bakanı Janet
Yellen, dün katıldığı bir etkinlikte,
G20 ülkeleriyle birlikte küresel as-
gari kurumlar vergisi üzerinde ça-
lıştıklarını belirterek, küresel
ekonominin, çok uluslu şirketlerin

vergilendirilmesinde daha eşit bir
oyun alanına dayalı olarak gelişme-
sini, inovasyonu, büyümeyi ve re-
fahı teşvik etmesini sağlamak için
küresel bir asgari vergi kullanılabi-
leceğini söyledi. sürdürdü.

Avrupa ne durumda?

Dün Avrupa borsalarında Paskalya

tatili dolayısıyla işlem gerçekleştiril-
mezken, önceki hafta yükseliş eğili-
miyle özellikle gelişmekte olan ülke
varlıkları üzerinde baskıya neden
olan ABD'nin 100 yıllık tahvil faizi
ise yüzde 1,70'in altına geriledi.
Bugün Asya piyasalarında ise karı-
şık bir seyir izleniyor. Çin'de açıkla-
nan hizmet sektörü PMI verisinin
yükselişine karşın Şanghay bileşik
endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da
Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer

kaybederken, Güney Kore'de Kospi
endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Avus-
tralya Merkez Bankası, faizi yüzde
0,1’de bıraktı.

Gelişmiş ülke piyasalarının
kapalı olduğu geçen haftanın

son işlem gününde, ABD'de
açıklanan tarım dışı istihdam

verisinin ardından bu hafta da
hizmet sektörü verileri beklenti-
leri aşarak ekonomik aktiviteye

ilişkin iyimserliği artırdı

Borsalarda iyimserlik var

2021 Ekim’inde Barselona’da UNESCO 3. Dünya Yükseköğretim
Kurultayı’nı topluyor. Yükseköğretimde politika üreten Avrupa Üniversiteler
Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Küresel Yenilikçilikte Üniversiteler
Ağı gibi kuruluşlarca yükseköğretimde gelecek 10 yıl için çeşitli çalışma
raporları üretiliyor, pandemi sonrasının yükseköğretimi tartışılıyor

UNIVERSITELER
GUNDEMDE

Türkiye doğru yolda

DünyaDa e-
ticaretin yıllık
bazda yüzde

18 büyüdüğünü, 2020 yılı
dünya e-ticaret hacminin
4,3 trilyon dolar olduğunu
belirten Pekcan, geçen yıl
itibarıyla Türkiye'de e-tica-
ret hacminin 2019 yılına
göre yüzde 66 artış göste-
rerek 136 milyar liradan
226 milyar 200 milyon li-
raya yükseldiğini bildirdi. Pekcan,
2020'de kaydedilen e-ticaret tutarının,
207 milyar lirayla yüzde 91,4’ünün yurt
içi harcamalardan, 9,3 milyar lirayla
yüzde 4,2’sinin diğer ülkelerin Türkiye
e-ticaret sitelerinden yaptığı harcama-
lardan, 9,9 milyar lira ile yüzde
4,4’ünün ise yurt dışından yapılan alım-
lardan oluştuğunu belirterek, toplam e-
ticaret içindeki perakende ticaretin
payının ise yüzde 64 olduğunu vurgu-
ladı. Pekcan, e-ticarette sipariş adetleri-
nin de 2019 yılına göre yüzde 68 artışla

1 milyar 366 milyondan 2
milyar 297 milyona çıktı-
ğını ifade etti. e-ticaret
gümrük ticaret beyanna-
mesini haziran itibarıyla
devreye aldıklarını hatırla-
tan Pekcan, "Haziran-Ara-
lık 2020 dönemi için, yani 6
aylık bir dönem için ülke-
miz genel ihracat rakamı
108 milyar 71 milyon dolar
iken, aynı dönemde e-ihra-

cat rakamımız 1 milyar 421 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu altı
aylık dönemde e-ihracatın genel ihra-
cata oranı ise yüzde 1,3 olarak tespit
edildi. Bu oran dünyada yaklaşık yüzde
4,4 seviyesinde." diye konuştu. Pekcan,
geçen yıl salgının başladığı dönemlerde
genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-
ticarette böyle bir düşüş görülmediğini,
e-ticaretin artış trendini sürdürdüğünü
belirterek, “E-ticaret harcamaları artış
gösterdi. Ve beklediğimiz seviyenin üs-
tüne çıkmayı başardı.”

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyetinde
bulunduğunu belirterek, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre
yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya yükseldi." dedi
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Hakan SÖNMEZ

B üyük ihtimalle feshedilen İstanbul Sözleşme-
si'nin gazına gelinmişti. Yoksa Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin, egemenliğinin bir

göstergesi olan Montrö Antlaşmasının “yeterli mik-
tarda yoğurdu, Marmara Denizi'ne dökerek ayran
yapmanın yani feshedilebileceğinin mümkün olduğunu
düşünmek, boğazları Sevr’de olduğu gibi deniz mah-
süllü cacığa çevirmeye yarar. 

Nedense “Cumhurbaşkanı Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum,
feshettim' diyebilir mi?” sorunun iyi niyetli gazeteciye
ait olduğunu düşünmüyorum. Ki öyle olsaydı verilen
ilk cevap “Yapabilir. Mümkün muhtemel arasında
fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara
Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkün-
dür” değil “Lozan ve Montrö gibi anlaşmalardan çık-
manın söz konusu dahi olamayacağına vurgu
yapmak olurdu.

Bu arada; Saray’a yakın isimlerin biran önce olaya
tepki gösteren 104 Amirali seviyesizce eleştirmekten
vazgeçmesi gerekir. Çünkü konu sadece 104 amirali
değil milyonlarca insanı ilgilendiren hassas bir ko-
nuydu. Ve kaldı ki ekonomik kriz ve Covit 19 virüsü
ile hayatta kalma mücadelesi veren toplumu germenin
bir anlamı yoktu. 

Unutmadan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
104 amiral hakkında başlattığı soruşturma ivediliğine
ve heyecanına hayran kaldığımı belirtmek isterim.

Sen kalk Montrö ve Lozan’ı eşeleyenlere, HDP’li-
lerle Dolmabahçe'de mutabakat yapanları, PKK ile
Oslo'da masaya oturanları, bebek katilinin Diyarbakır
da mektubunu okutulmasını, meslektaşlarını Habur’a
PKK’nın ayağına kadar gönderenleri, cemaate ne iste-
diyseler verdik diyenleri, çocuklarını cemaatin okulla-
rında okutanları, fetöyle boy boy resim çektirenleri,
cemaatin 15 Temmuz darbesinin müsebbiplerini
görme, ama  konu Sevr ile teslim edilen boğazların
Montrö ile Türkiye’nin kontrolü altına girmesinden ra-
hatsız olanlara bildiri yayınlayan 104 amirali gör. 

Oysa ki dün ne istediyseler verilenlerdi 15 Temmuz
darbesini yapan. Ve bu darbeyi önleyen Türk Silahlı
Kuvvetlerimi'zin şerefli ve onurlu askerlerini dün kah-
raman ilan edenlerin, bugün montrö ve lozan karşıtı
Sevr seviciler tarafından darbe çığırtkanlığı yapıyor
olmaları bana geçmişi, yani; sahte tape ve uydurma
belgelerle hükümete darbe yapacağı iddiasıyla ergene-
kon ve balyoz davaları kapsamında tutuklanan ve
daha dava sonuçlanmadan terörist ilan edilen onurlu
türk askerini toplum nezdinde pasifize edilişini 
hatırlatmıştı. 

Kimin ne düşündüğünü bilmem ama ben 104
Emekli Amiralin Montrö çıkışının yerinde bir karar
olduğunu dişünüyorum. Çünkü İstanbul Hükümeti’nce
10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr ile verilen seneti
geri almanın bedelini, Ulusal Kurtuluş Savaşı müca-
delesinde 250 bin vatan evladımızı, “askerimizi, daha
ağzında annesinden emdiği süt kokan çocuklarımızı ve
kadınlarımızı” feda eden bir ülke olarak, Montrö ve
Lozan antlaşmalarına “Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin Tapu Senedi” olarak bakıyor olmamız gayet 
normaldi. 

Montrö, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğinin bir
göstergesiydi ve Sevr ile;  Fransa, İngiltere ve İtal-
ya’ya verilen boğazların Montrö ile geri almış olma-
mızdan  Fransa, İngiltere  ve Italya’nın değilde bizden
olduğunu düşündüklerimizin Montrö ve Lozandan ra-
hatsızlık duyuyor olması biraz garip gibiydi. 

Yoğurtlu Montrö 
nasıl feshedilir?
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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin bildirisini ve gözaltı sürecini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Ne darbesi, darbe yok, amaç gündem değiştirmek. 
Esnafın-işçinin-işsizin derdini örtmek için 'Vayy bize darbe' diye amirallerin

Montrö açıklamasına mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar. Ne darbesi
kardeşim ne bu paranoya? Ama artık kimse yemiyor bu numaraları" dedi

P artisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye farklı bir sürecin içe-
risine evrilmeye başladı. Sıkıntılı bir tablo var. Tü-

müyle kontrolünü kaybetmiş bir siyasal iktidarla karşı
karşıyayız. Çaresizliğini örtbas etmek için sağa sola saldı-
ran bir tek kişi yönetimiyle karşı karşıyayız. Hayat kurtar-
mak için hayatlarını feda eden
sağlık çalışanlarının elleri öpül-
mez mi? Bir istekleri vardı.
“Covid-19 meslek hastalığı ilan
edilsin” dediler. Yapmadılar.
Niçin? Vicdan yok mu sizde?
Pandemi sürecindeyiz, insanlar
can derdinde ve aşı bekliyorlar.
Isparta’da 70 yaşında bir yaşlı-
mız aşı bekliyor. Nerede aşılar?
Ağır sorunların altında ezilen,
çaresizlik üreten, çaresizliğini
örtmek için sağa sola saldıran,
yapay gündemlerle ülkeyi meşgul
eden; tek adam yönetimi ile karşı
karşıyayız. Bu ülkeyi kim yöneti-
yor? Bu soruyu herkesin kendi-
sine sorması lazım. AK Parti’ye
geçmişte oy vermiş, şimdi kafası
karışık olan vatandaşlarımıza
seslenmek istiyorum; ben sana
her zaman, her yerde, her or-
tamda doğruları söylemeye
devam edeceğim. Bize “Dostları-
nız kim?” diye soruyorlar. Dost-
larımız bu ülkenin işsizidir,
işçisidir, esnafıdır, apartman gö-
revlisidir, bu ülkenin halkıdır.
Bizim dostlarımız bunlardır.
CHP gelse memleketi yönetir
mi? Yönetir! Bal gibi yönetir,
açlık olmaz, sefalet olmaz" diye
konuştu. 

Dayısı olana ikramiye

"Biz kurultayı yapmadan önce
Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdık"
diyen Kılıçdaroğlu, "Kongremizi nasıl yapalım dedik. “Açık
alanda yapın, sosyal mesafeyi koruyun” dediler. Aynısını
yaptık. Peki ya AKP kongresi? Dayısı olana ikramiye, da-
yısı olmayana ceza! Devlet böyle yönetilmez. Kongrelere
katılanlara da 900 TL ceza kes, ben de adilsin diye kutla-

yayım. 4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD’yi geçtik.
Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiç-
birisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uy-
muyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin. Kontrolü tamamen
kaybettiler. Devleti yönetemiyorlar. Tek düşündükleri kol-
tukları. Peki bütün bunların faturası kime çıkıyor? Saray ve

beslemelerine çıkmıyor tabi…
Bunlar tefecilere çalışıyorlar. 5’li
çete de çok memnun bunlardan.
Peki esnafın, manavın, taksici-
nin, sokak satıcılarının, apart-
man görevlilerinin durumu
nedir? Saray bilmiyor. Saray’ın
umrunda bile değil" ifadelerini
kullandı. 

Ne darbesi kardeşim!

Çok tartışılan emekli amirallerin
bildirine de değinen Kılıçda-
roğlu, "Ne darbesi, darbe yok,
amaç gündem değiştirmek. Es-
nafın-işçinin-işsizin derdini ört-
mek için ‘Vayy bize darbe’ diye
amirallerin Montrö açıklama-
sına mal bulmuş mağribi gibi
saldırdılar. Ne darbesi kardeşim
ne bu paranoya? Ama artık
kimse yemiyor bu numaraları.
Ya emekliler dünyanın nere-
sinde darbe yapıyor. Bunlar
akıllarını gerçekten peynir ek-
mekle yemişler. Bu kadar saç-
malığı Türkiye cumhuriyeti
devleti hiç görmedi duymadı.
Bizim anladığımız anlamda
devleti sağlıklı yöneten bir ikti-
dar yoktur. Ortak da sağlıklı bir
ortak değil, bakanlar bakan
değil. Halkın gündemini çalmak
için telefon açıyorlar Yargıtay’a
“Siz de bir bildiri yayınlayın”
diye. Ya benim bildiğim esas
duruş askerlikte olurdu bu sivil

darbeden sonra sivil hayatta da esas duruş başladı. Artık
bunlar devleti yönetmiyor. Bu milletin yakasından düşme-
leri lazım, artık bu numaraları hiç kimse yemiyor. Millet
diyor ki kardeşim bırak bağırmayı, bırak suçlamayı, san-
dığı getir diyor sandığı" açıklamasında bulundu. 

2020 yılında 99 bin 588 esnafın iflas ettiğini
dile getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu 99
bin kişi nasıl yaşıyor acaba? Devleti yöneten-
lerin bu kişileri ve ailelerinin geçimini sorması
lazım. Saray bunu sorabilir mi, soramaz. Sa-
ray’da lale devri yaşanıyor.
Herkesin bir eli yağda bir eli
balda. Erdoğan çıkıp esna-
fın dükkanına gidebilir mi?
Hayatta gidemez. Belki 50
bin korumayla gider. Aynı
şeyi Bahçeli’ye de soruyo-
rum. Bu tabloya Bahçeli de
destek veriyor. Ülkücüleri
bunun dışında tutuyorum.
Onların rahatsız olduğunu
biliyorum. Bahçeli bütün bu yoksulluğun de-
ğirmenine su taşıyan kişidir. Emin olun bun-
larda vicdan yok. Hiçbir padişaha layık
olmayan sarayların var. Milletin perişan ha-
lini görmüyor musun? Bunlar iktidar oldu-
ğunda en düşük emekli aylığıyla 7 çeyrek
altın alınıyordu, şimdi 2 çeyrek alınabiliyor. 2
milyon 600 bin kişi dul ve yetim aylığı alıyor.
Bunlar sadece 763 lira aylık alıyor ve bu pa-
rayla geçinmeye çalışıyor. Bunlarda ahlak,
vicdan var mı?" diye sordu. 

SARAY’DA LALE 
DEVRİ YAŞANIYOR

NE DARBESİ 
PARANOYA!

BAL GiBi DARBE ÇAĞRISI!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli ayrıca emekli amirallerin gece bildirisi ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu ve Akşener'i eleştirirken,
"Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, MHP TBMM Grup
Toplantısı'nda yaptığı konuş-
mada, bir yılı aşan süredir beşe-

riyetin vahim bir salgının pençesinde adeta
kıvrandığını, Türkiye'nin bütün imkanlarını
seferber ederek tehlikeli virüse karşı teyak-
kuz halinde olduğunu belirtti. Bahçeli,
Montrö tartışmaları, Kanal İstanbul anlaş-
mazlıkları derken, Türkiye'nin 4 Nisan'da
104 emekli amiralin bir nevi muhtırasıyla
sarsıldığını ifade etti. MHP Lideri, "Önce-
likle şunu ifade etmek isterim ki 1936 tarihli
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Lozan An-
tlaşması'nın tamamlayıcı bir halkası, ayrıl-
maz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim

kırmızı çizgimiz, Karadeniz'in barış ve istik-
rar güvencesidir. Hiç kimse Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi'ni tartışmaya açmadığını,
'eshedelim' demedi" açıklamasını yaptı. 

Demokrasinin kara lekesi

Türkiye'nin kendi egemenlik sahasında iç
deniz yolu açmasının Montrö ile bağının
nasıl kurulduğunu soran Bahçeli, "Bu zor-
lama, zeka özürlü yaklaşımın failleri herkesi
kendileri gibi aptal ve ahmak mı zannedi-
yorlar? Vehimlerinin ve gizli emellerinin
esiri olan 104 emekli amiral Türk demok-
rasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi te-
mizlemek demokrasinin, hukukun ve milli

iradenin tarihe karşı namus, şühedaya
da vefa borcudur" değerlendirmesini

yaptı. Dünyanın olağanüstü bir dö-
nemden geçtiği, ülkeler arası cep-

heleşmenin derinleştiği,
Türkiye'ye yönelik husumet

bloğunun kalabalıklaştığı
bir zaman aralığında, de-

mokrasi düşmanlarına
yeşil ışık yakan, "gel

gel yapan 104'lük-
lerin" büyük bir

suç işledikle-
rini dile geti-

ren
Bahçeli,

"Bu
suç

cezasız kalamaz, kalmayacaktır." dedi.
"Hayret etmemek elde değildir, mavi vatanı-
mızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz? Milli
egemenlik haklarımızı, bu darbe sevdalıla-
rıyla nasıl muhafaza etmişiz?" ifadesini kul-
lanan Bahçeli, "Bu 104 emekli amiral
bozuntusunu bir araya getiren, ortak bir
bildiriye imza attıran, gece yarısı muhtıra iç-
timasına sokan asıl motivasyon nedir? İple-
rini tutan zihniyetin eşkali ve robot resmi
kimleri göstermektedir?" diye konuştu.

Bunlar yüz karasıdır

Bahçeli, bildirinin, günübirlik ve lokal bir
tepki mi bir tür kripto haberleşme mi zincir-
leme bir reaksiyonun ilk etabı mı olup ol-
madığı sorularının üzerinde durulması
gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bize
göre 4 Nisan çıkışını detaylarıyla ele almak
şarttır. Bunlar denizci değil, denizcilerin ve
denizciliğin yüz karalarıdır. Söz konusu
muhtıra emeklilikte canı sıkılan, aksiyon
arayan, 'Biraz da adımızdan söz ettirelim'
diyen bir grup meczubun işi değildir. Bun-
ları deniz nasıl tutuyorsa, hukuk da öyle
tutmalı, netice itibariyle cüretlerinin bedelini
ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi neyin
nesi, hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim
vermiştir? Sağır odalardaki müşahitler kim-
lerdir? Bu emekli amirallerin madem bazı
konularda düşünce ve itirazları vardır, o
halde resmiyette faal halde olan 106 parti-
den birisine katılarak sabahtan akşama
kadar ahkam kesip laf salatası yapmaları-
nın önünde esasen bir engel olmayacaktır.
Her zeminde görüşlerini anlatabilmelerinin
önü açıktır. Televizyonları rahatlıkla kul-

lanma hakları vardır. Akşamları farklı
televizyon ekranlarında sahnelenen

tartışma programlarında 3 ya da 4 emekli
askeri görmek adeta moda, adeta alışkanlık
haline gelmiştir. Ne var yani, bunlara 104
kişi daha eklenebilir, 104'ü de sırayla boy
gösterebilirlerdi. Bazı sözde hukukçular ve
çarpık siyasetçiler diyor ki 'emekli amiralle-
rin yayımladığı açıklama bir darbe çağrısı
değil, tam tersine bir demokrasi çağrısıdır.'
Neymiş, düşünce ve ifade özgürlüğüne
saygı esasmış. Bu çağrı bal gibi darbe çağrı-
sıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan tor-
pidodur. Bu bildiri hukuk gaspı, milli
iradeye doğrultulmuş silahtır."

Darbe tehdidi
üretiyorlar
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, "Bir 
bildiriden darbe tehdidi üretmeye çalışan 
iktidara hatırlatalım; binlerce arkadaşımızın
hukuksuzca tutuklanmasının adı darbe
değil midir?" diye sordu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 103
emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşme-
si'yle ilgili yayımladığı bildirinin iktidar kana-

dında "darbe bildirisi" olarak yorumlanmasına ilişkin
olarak, "Bir bildiriden darbe tehdidi üretmeye çalışan ikti-
dara tekrar şunları hatırlatalım: Eş genel başkanlarımızdan,
belediye eş genel başkanlarımıza kadar binlerce arkadaşı-
mızın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanmasının adı
nedir? Halkımızın belediyelerini kayyımlarla gasp etmek,
halkın iradesine darbe değil midir? Milyonlarca oy alan
partimiz hakkında kapatma davası açtırmak, demokratik si-
yasete bir darbe girişimi değil midir?
İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı bir
tasarrufla feshetmek, kadın kazanım-
larına yönelik bir darbe değil 
midir?" dedi. 

Siyasi fırsatçılık ve kurnazlık

Partisinin grup toplantısında konuşan
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, emekli
amiraller tarafından yayımlanan bildi-
rinin iktidar tarafından "siyasi kurnaz-
lık ve fırsatçılıkla darbe tehdidi
üretme" telaşına girdiğini savunurken,
"Yine mağduriyet edebiyatına sarıldı.
19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar. Gerçekten mağ-
duriyetten kurtulmak istiyorsa iktidarı bıraksınlar. Halkın rı-
zasını kaybedince yapabilecekleri tek şey bu tür siyasi
fırsatçılık ve kurnazlıktır" diye konuştu.  Sancar, iktidarın
"sürekli bir darbe sarkacının merkezi haline geldiğini" sa-
vunarak, "Her türlü darbe tartışmasından uzaklaşamabil-
mek için tek çare vardır: güçlü demokrasi, gerçek adalet.
HDP'nin gerçek demokrasi duruşudur bu. Biz de bu iktidara
bu darbeci zihniyetinden dolayı, en geniş demokrasi blo-
ğuyla birilikte karşı koyma çağrımızı bunun için yapıyoruz.
Her türlü karanlık senaryoyu ortadan kaldıracak, gerçek
demokratik zemini ve gerçek adalet düzenini kurmak için.
İşte buradayız, bu yolda devam ediyoruz, devam edeceğiz"
açıklamasını yaptı. 

Güçlü tedbirler alamadık!
DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 1. Ola-
ğan Şırnak İl Kongresi'nde

gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de henüz tam demokrasinin tesis
edilmediğini ifade eden Babacan, “Bugün
geldiğimiz noktaya baktığımızda bunca
darbe yaşadık, darbe girişimlerini atlattık.
Tam bir demokrasi kurabildik mi bu ül-
kede? Bir yandan darbelerle yüzleşirken
bir yandan da demokrasimizi güçlendire-
bilecek güçlü tedbirler alabildik mi? Maa-
lesef olmadı. Bir vesayet gitti yerine
başka bir vesayet geldi. Eğer tam demok-
rasiyi tesis edebilmiş olabilseydik, iktidar
partisi bugün, hergün bu anayasayı çiğ-
neyemezdi. Krizlerin ortağı Bahçeli Ana-
yasa Mahkemesi'nin kapatılmasını
önermezdi” sözlerine yer verdi.

Korkan bir iktidar var

Babacan, emekli amirallerin yayınla-

dığı “Montrö Bildirisi” ile ilgili de
"Anayasal sınırlar içerisinde düşünce-
nin ifadesi tabiki en temel hak. Elbette
ifade sahiplerinin de sözlerinin nereye
varacağını hesaplamak ve bunları ölç-
mekle de sorumlular. Bu bildiriyi ya-
zanlar da öyle rastgele insanlar değil.
Fakat bugünkü iktidar ülkeyi nihaye-
tinde tamamen bir sessizliğe mahkum
etmek istiyor bunu görelim. Fikirler-
den, düşüncelerden korkan bir iktidar
var. Ağzını açanın kapısına polis gidi-
yor vatandaşlarımız gözünü mahke-
mede açıyor. Siyasetin üstünde bir el
bir vesayet olamaz ama siyasette şu
değil, ben 50+1'i aldım istediğimi ya-
parım da diyemez. Demokrasi ben
sandıkta 50+1'i cebime koydum ana-
yasa da 50+1 ile geçmiyor mu 

referan-
dumda,
dolayısıyla
ben anayasayı
istediğim gibi çiğ-
nerim demek değil-
dir. Demokrasi
cumhurbaşkanı dahil,
seçilmiş her insanın ana-
yasayla hukukla kendini bağ-
lanmış hissetmesidir aynı
zamanda. Hukukun olmadığı bir
demokrasi ülkeyi kaosa 
götürür" dedi. 

Ali 
Babacan

MHP Genel 
Başkanı 

Devlet Bahçeli 

CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu
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B alkanlar’ın Avrupa’ya
açılan kapısı Karadağ
(Montenegro), coronavi-

rus vakalarının azalmasıyla
emlak talebi hareketlenen ülke
haline geldi. Karadağ, oturum ve
Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı
almak isteyen Türk yatırımcının
da gözdesi… Çünkü AB ile 33 fa-
sılın tamamını açan Karadağ,
şimdiden ticareti Euro ile dönen
bir ülke… 

655 bin TL’ye Euro yatırımı 

Karadağ’a olan yatırımcı ilgisini
gören Türk şirketi Mirnadom da
ülkenin sahil kenti Bar’da, Dobra
Voda Koyu’nda hayata geçirdiği
lüks rezidans projesi Verde Di
Oliva ile Türkler’e Euro kazançlı
konut yatırımı fırsatının kapısını
açtı. Avrupa’nın 240 gün ile en
fazla güneş gören ülkesi Kara-
dağ’da Türkler’in emlak yatırımı-
nın 2016-2019 arasındaki dört
yılda 45 milyon Euro’yu aştığına
dikkat çeken Mirnadom CEO’su
Serkan Şahin, ülkeye konut yatırı-
mın 13 yıllık geri dönüş (amortis-

man) süresine sahip
olduğunun da altını
çizdi. İstanbul’da
konut yatırımının kira
geliriyle Türkiye’de orta-
lama 28 yılda kendini
amorti ettiğini de hatırlatan
Şahin, “Verde di Oliva projemize
Türk yatırımcı ilgisinin ilk sebebi
kira çarpanının 13 yıl, para biri-
minin de Euro olması. AB ile son
fasılı da açan tek ülke olan Kara-
dağ’da biz de 655 bin liraya 2 yıl
yüzde 6 kira garantili ev ve otu-
rum fırsatı sunuyoruz. Verde di
Oliva konutlarını bu yaz teslim
ediyoruz” dedi. 

‘Yatırımcımız, iş ortağımız’

Avrupa Birliği’nin Avrupa İstatis-
tik Ofisi Eurostat’a göre Avrupa
bölgesinde Karadağ’dan daha
cazip kira çarpanı iki ülkede bu-
lunduğunu belirten CEO Şahin,
“Bu iki ülke, 11 yıl ile Ukrayna ve
10 yıl ile Moldova. Ancak bu iki
ülkenin hem Avrupa Birliği pro-
jeksiyonu bulunmuyor hem para
birimleri Euro, dolar gibi rezerv

para
cinsinden değil ve maalesef iç ka-
rışıklıkları da bulunuyor. Dolayı-
sıyla aslında Eurostat’a göre
emlak yatırımı açısından, istikrarı,
potansiyeli göz önüne aldığı-
mızda yine Karadağ öne çıkıyor.
Biz de buradaki ilk projemiz
Verde di Oliva’yı bitirmek üzere-
yiz, şimdi diğer projelerimiz ve
ortak girişimlerimiz için görüş-
melerimiz sürüyor” açıklama-
sında bulundu. Projelerindeki 49
rezidansın çoğunu Türkiye’den
gelen taleple kapattıklarını kayde-
den Şahin, “Şimdi kalan 10 civa-
rında rezidansımızın satışı devam
ediyor. Biz değerli bir fırsat sunu-
yoruz. Yatırımcılarımıza da iş or-
taklarımız gözüyle bakıyoruz”
diye konuştu.

imarpanosu@gmail.com

Emre 
KULCANAY
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Avrupa’da ev sahibi olmak ve
Euro ile kira ya da prim 

kazanmak isteyenler, 
AB üyesi olmak için gün sayan

Karadağ’da yer bakıyor. 
Euro kazançlı konut yatırımı

vizyonunu önceden gören 
Türk şirketi Mirnadom, Verde 

Di Oliva projesi ile Türk
yatırımcıya ‘sadece 13 yılda 
kendini amorti eden konut

yatırımı’ fırsatı sunuyor

EvdEn Euro kazanmak istEyEnlErE

acık kapı

Açık ve kapalı havuzları, Türk hamamı, saunası, cep si-
neması ve fitness salonuna sahip SPA merkezi bulunan

Verde di Oliva Residence’ta Karadağ’daki sıfır konut proje-
lerinin aksine konutlar, mutfak-banyo dolaplarından, armatür-

lerine, klimasından, 1+1’lerinde ebeveyn banyosuna,
termostatından gizli LED ışıklandırmalarına kadar her şeyiyle

hazır teslim edilecek. Bu teslim, alıcısını ilk günden yüzde
10 avantaj kazandırmış oluyor. 1+0 ve 1+1 daire seçe-
neklerinin yer aldığı proje, zemin kattan itibaren kesin-

tisiz deniz manzarasına sahip. Projenin yüzde 75’i
deniz manzaraları. Daire büyüklükleri ise

34.5 metrekare ile 62.5 metrekare
arasında değişiyor. 

Teslimde 
yüzde 10 kazanç

Avrupa’nın hızla gelişen ülkesi, Adriyatik’in
incisi Karadağ (Montenegro) her geçen
gün cazibesini artırıyor. Ritz Carlton, Hilton,
Sheraton gibi markaların bir bir otel açtığı
ülkede, dev gayrimenkul yatırımları da ar-
tarak sürüyor. Avrupa Birliği ile 8. fasılı da
açarak, tüm fasılları açan ilk ülke olan Ka-
radağ, destinasyon olarak Avrupa’nın ultra
hızlı tren ağına da eklendi. 20 yılı aşkın sü-
redir Türkiye'nin en seçkin bölgelerinde
orta ve büyük ölçekli projeler inşa eden,
1.000'e yakın lüks konut üretiminde ve 80
bin metrekareden fazla plaza inşaatında
imzası bulunan Mirnadom da potansiyeli
her geçen gün artan Karadağ’da proje ge-
liştiren markalar arasında. 

Avrupa’nın ultra
hızlı tren ağında

Tarladan metropole: Esenyurt

Dönüşümde başarı örneği
ama pazarlanamıyor

esenyurT’un, İstanbul’da
kentsel dönüşüme ihtiyacı ol-
mayan nadir ilçelerden biri
olduğuna dikkat çeken Öz-
yurtlar Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Öz-
yurt, “Esenyurt, 1 milyon
kişi için depreme karşı ko-
ruma kalkanı oluşturdu. Bu
dönüşüm olmasaydı, ilçe
halkı hala eski riskli binala-
rında yaşama savaşı içinde ola-
caklardı” dedi
Esenyurt, 1999 yılında yaşan İzmit
ve Düzce depremlerinden sonra başlatı-
lan yenilenme çalışmalarıyla büyük bir dönü-
şümden geçti. İlçenin 100 bini geçmeyen nüfusu,
o günlerden bu yana yapılan kentsel dönüşüm
faaliyetleriyle 1 milyona ulaştı. Depreme karşı
dayanıklı zemini ve sağlam binalarıyla Esenyurt,

kentsel dönüşüm hareketini
bundan bundan 20 yılı
aşkın süre önce deneyimle-
yen bir ilçe olarak dönüşü-
mün geleceğine
projeksiyon tutuyor. 

1 milyon 
kişilik koruma

Bölgede inşa ettiği markalı
konut projeleriyle Esen-

yurt’un ekonomik ve toplum-
sal gelişimine yön veren

Özyurtlar Holding’in Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Özyurt,

“Esenyurt, İstanbul için büyük bir şans. 32
senedir Esenyurt'tayım. İlçenin tarladan metro-
pole  dönüşümüne bizzat şahit oldum. Projeleri-
mizle de bu dönüşüme önderlik ettik.
Esenyurt’un nüfusu 1999’dan önce 100 bin civa-

rındaydı. Şu an 1 milyon nüfusuyla İstanbul’un
en kalabalık ilçesi. Bu kadar nüfus, Esenyurt’a
olan güvenle oluştu; İstanbul'un deprem riski ta-
şıyan bölgelerinden geldi. Esenyurt olmasaydı bu
insanlar hala eski riskli binalarında yaşama sa-
vaşı içinde olacaklardı. Esenyurt, 1 milyon kişi
için depreme karşı koruma kalkanı oluşturdu”
dedi.

‘İyi pazarlanamıyor’

Esenyurt’un ekonomik canlılığı, yüksek enerjisi,
iş gücü potansiyeli ile İstanbul'un diğer 38 ilçesi
arasından ön plana çıktığına işaret eden Tamer
Özyurt, “Esenyurt'un tek dezavantajı, iyi pazarla-
namıyor oluşu. Esenyurt’un önce kendini, zen-
ginliğini fark etmesi lazım. Önce İstanbul'a sonra
tüm Türkiye'ye pazarlanması lazım. İstanbul’un
en büyük şansı olarak ilçenin çok iyi değerlendi-
rilmesi lazım. Bunun için de bir tanıtım atağının
başlatılması gerekiyor” diye konuştu.

Tüm zamanların satış rekoru
‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020 - 4. Çeyrek Raporu’na göre 2020 
sonunda 1 milyon 499 bin 316’ya ulaşan konut satışlarının yıllık bazda en yüksek seviyeye
ulaştı, GYO’ların pazar büyüklüğü 58 milyar TL’yi, GYF’ler ise 11.7 milyar TL’yi buldu

Türkiye'nin Gayrimenkul
Platformu GYODER, gay-
rimenkul sektörünün alt
segmentlerini üçer aylık
dönemler halinde irdelediği
‘GYODER Gösterge’ Tür-
kiye Gayrimenkul Sektörü
2020-4. Çeyrek Raporu’nu
yayınladı. Yapı Kredi Ban-
kası sponsorluğunda yayınlanan ‘GYO-
DER Gösterge’de; yıl sonunda 1
milyon 499 bin 316’ya ulaşan konut sa-
tışlarının yıllık bazda en yüksek seviyeye
ulaştığı vurgulandı. Raporda ayrıca
GYO’ların Pazar büyüklüğünün 58 mil-
yar TL, GYF’lerin pazar büyüklüğünün
ise 11.7 milyar TL’ye ulaştığı, ofis paza-
rında pandemi etkisiye değişim yaşan-
dığına dikkat çekildi. 

En yüksek konut satışı

Sektörün geleceğine dair öngörülerin de
aktarıldığı ‘GYODER Gösterge’ 2020-
4. Çeyrek Raporu’na göre, 2020 yılı

dördüncü çeyrek konut satışları, verile-
rin açıklanmasından bu yana çeyreklik
bazda en yüksek seviyeye ulaşan
üçüncü çeyrek konut satışlarından da
etkilendi. Dördüncü çeyrek konut satış-
ları, talebin üçüncü çeyreğe çekilmesi-
nin de etkisiyle bir önceki çeyreğe göre
yaklaşık %37 oranında bir azalma gös-
tererek 338 bin 38 adet oldu. Bununla
birlikte, yıl genelinde toplam konut satış
sayısı 1 milyon 499 bin 316’a ulaştı ve
veri setindeki yıllık bazda en yüksek
konut satışı gerçekleşti. İlk satışlarda ise
469 bin 740 adet ile veri setindeki yıllık
bazda en düşük ilk satış sayısı 
gözlemlendi. 

Türkiye’nin taşıyıcı beş
sektörü için düzenlediği
fuarlarla yabancı satın
alma profesyonellerini,
yerli üreticilerle bir araya
getiren ve küresel ticaret
fırsatları sunan Hyve
Group, bu yıl Yapı Fuarı
– Turkeybuild Istan-
bul’un kapılarını 43. kez
açtı… 6 – 9 Nisan tarih-
leri arasında TÜYAP’ta
gerçekleştirilen, 14 ülke-
den 248 profesyonel alı-

cıyı İstanbul’da ağırlayan
Yapı Fuarı, yapı sektörü-
nün tüm paydaşlarını
buluşturuyor. 

Standlar internette

Dünya Sağlık Örgütü ve
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
geliştirdiği uygulamala-
rın oluşumunda katkı
sunduğu Hyve Safe &
Secure Standartları ile
tüm sağlık tedbirlerinin
alındığı Yapı Fuarı,

“Sağlıklı Ticaret, 365
Gün Fuarcılık” yaklaşımı
çerçevesinde hibrit bir
modelle gerçekleştiriliyor.
Fuara yeni bir kentsel
dönüşüm atağı ile iç pa-
zarda ve ihracatta yaşa-
nan ivmenin devamı
olarak dış pazarlarda
2021 yılına iddialı bir
giriş yapan Türk yapı
sektörünün yeni strateji-
leri ve yol haritaları ko-
nuşulacak.

Konut fiyatlarında aylık artış yüzde 0.70
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre konut fiyatlarında artış, yıllık yüzde 12.17 ve aylık
yüzde 0.70 olarak gerçekleşti. Ev eşyasında fiyat artışı ise yıllık yüzde 23.64 ve aylık yüzde 0.54 oldu

Türkiye İsta-
tistik Kurumu
(TÜİK) tara-
fından önceki
gün açıklanan
enflasyon veri-
lerine göre Tü-
ketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde16.19
artış gösterdi. Konutta yıllık fiyat de-
ğişim oranı ise yüzde 12.17 olarak
kaydedildi. Konut, ana harcama
grupları itibarıyla, 2021 yılı Mart
ayında en az artış gösteren kalem
oldu. Konut, aylık yüzde 0.70 zam-
lanırken, ev eşyasında ise fiyat artışı
yıllık yüzde 23.64 ve aylık yüzde 0.54
şeklinde ölçüldü.

İnşaata güven düştü

Öte yandan geçtiğimiz hafta yine
TÜİK tarafından açıklanan Ekono-

mik Güven
Endeksi ve-
rilerine göre
ise konut
üreticisi in-
şaat sek-
törü güven
endeksi

yüzde 4 oranında azalarak 79.8 de-
ğerini aldı. İnşaat sektörü güven en-
deksi Şubat'ta 83.1'den 79.8'e
gerilerken, bir önceki aya göre deği-
şim oranı Şubat'ta eksi yüzde 1.3,
Mart'ta eksi 4.0 oldu. Endeks, tüm
sektörlerde Şubat’ta 95.8 iken, Mart
ayında yüzde 3.3 oranında artarak
98.9 değerine yükseldi. Ekonomik
güven endeksindeki artış, tüketici,
reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve
perakende ticaret sektörü güven en-
dekslerindeki artışlardan 
kaynaklandı.

Yapı fuarı başladı
Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul’un
kapılarını dün 43’üncü kez açıldı. 
14 ülkeden 248 profesyonel alıcıyı
İstanbul’da ağırlayan fuar, 9 Nisan’a
kadar TÜYAP’ta gezilebilecek

Tamer
Özyurt

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin

Mirnadom
CEO'su 

Serkan Şahin



ZAYİ İLANI 
Avcılar belediye başkanlığına yatırmış olduğum
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D/2769953 seri nolu teminat makbuzlarım kayıp

olmuştur hüzümsüzdür. Ahmet GÜlDEN

E senyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü Devriye
Ekipler Amirliği'nde gö-

revli polis memuru Vedat Tuğ-
rul (30) genital bölgesinde
çıkan siğili aldırmak için Beşik-
taş'ta bulunan özel bir hasta-
nede ameliyata alındı. Tuğrul,

işlem esnasında fenalaştı. Fenalaşan polis
memuru, Bakırköy'de bulunan
aynı hastanenin diğer şubesine
sevk edildi. Ancak Tuğrul burada
müdahalelere rağmen
kurtarılamadı.

Abim sapasağlamdı

Olaya ilişkin gazetemize açıkla-
malarda bulunan Vedat Tuğ-
rul'un erkek kardeşi Fırat Tuğrul,
"Abim sapasağlamdı. Güle oy-

naya gittiği hastaneden cenazesi geldi.
Hastaneye gitmeden bir gün önce görev-
deydi. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Ben
abimle yaşıyordum. Zaten daha önce siğil
tedavisi görmüş, ardından gelişen ufak bir
büzüşme sorunu nedeniyle küçük bir ope-
rasyon yaptıracaktı. Yapılacak işlem kısa-
cık bir işlemdi. Yanında kimseyi
götürmedi bile” dedi. 

Ölüm saatinde yanlışlık

Abisi vedat Tuğrul'un Levent'te
bulunan özel bir hastanede saat
15.00 civarında ameliyata alındı-
ğını belirten Fırat Tuğrul, “Gece
yarısı polis arkadaşları kapıya ge-
lerek abimin durumunun kötü ol-
duğunu söylediler. Hastanede
yoğun bakım bölümü yok diye,
aynı hastanenin Bakırköy şube-
sine kaldırılan abim burada ha-
yatını kaybetmiş. Kapıya polis
arkadaşları gelmezse haberim

bile olmayacaktı. Ben hastaneye vardı-
ğımda abim hayatını kaybetmişti. Oysa
saat 23.00 civarında doktorla konuştu-
ğumda bana hayatta olduğunu, entübe
edildiğini söyledi. Ertesi gün elime aldığım
ölüm evrakında aslında ölüm saatinin
bana söylenenden daha önce olduğunu

gördüm” ifa-
delerini kul-
landı. 

Hastaneden
şikayetçiyiz

Doktorların
abisinin ölümü
hakkında hiç-
bir açıklama

yapmadığını didle getiren Fırat Tuğrul,
“İşin içine savcılık girince aynı gece dok-
torlar hastaneyi terk etti. Adli vaka diye
kayıtlara geçti. Sonraki günlerde telefonda
konuştuğum doktor bana, 'Ben ameliyatı
yaptım ve anestezi doktoruna bıraktım,
ona sorun' şeklinde açıklama yaptı. Abim
nasıl öldü halen bilmiyoruz. Geride göz-
yaşları dinmeyen eşi, bebeği ve bizler kal-
dık. Hastaneden ve doktorlardan
şikayetçiyiz. Bu olayın peşini bırakmaya-
cağız. Zaten adli incelemeler sürüyor.
Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen ta-
limat doğrultusunda, abimin ölümünde
doktor hatası olup olmadığının anlaşıl-
ması için soruşturma başlatıldı. Sonucun
bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. İçi-
miz yanıyor, gerçek ortaya çıksın diye bek-
liyoruz" diye konuştu. 

Burada bir ihmal var

Baba Abdulsamet Tuğrul ise “Vedat, Türk
vatandaşının polisiydi. Sayın Cumhur-
başkanı ve İçişleri Bakanımızdan bir
ricam var. Burada bir ihmal var. Çocuk
sapasağlam, ufak bir apse yüzünden ame-
liyata almışlar, gerekli teşkilat olmadan
hastane açmışlar. Bu hastanenin teşek-
küllü olmadığını, burada bir ihmal oldu-
ğunu, çocuğun ölümüne sebebiyeti ondan
geldiği kesindir. Bunun üzerinde durul-
ması lazım. Biz aile olarak da bunun üze-
rine gideceğiz. Mutlaka ve mutlaka devlet
bunları alıp, güzel bir ceza vermesi gereki-
yor. Devletimiz hastaneyi kapatması gere-
kiyor. Bir tazminat davası açılması lazım.
Bu tazminatı da Türkiye Cumhuriyeti
polis teşkilatına ben hibe ediyorum. Bu-
rada da böyle bir söz veriyorum” diye dert
yandı. 
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru 
Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için gittiği hastanede hayatını
kaybetti. Damga'ya konuşan Vedat Tuğrul'un erkek kardeşi Fırat Tuğrul, "Abim hastanenin
ihmali yüzünden öldü. Geriye ise gözüyaşlı bir bebek ve eşi kaldı" şeklinde konuştu
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Damga'ya özel açıklamada bulunan Fırat 
Tuğrul, “İşin içine savcılık girince aynı gece
doktorlar hastaneyi terk etti. Adli vaka diye 
kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı. Acılı
kardeş, “Abim nasıl öldü halen bilmiyoruz. 
Geride gözyaşları dinmeyen eşi, bebeği ve 
bizler kaldık. Hastaneden ve doktorlardan 
şikayetçiyiz” dedi. 

DOkTOrlar haSTaNeYİ Terk eTTİ

Polis memuru vedat Tuğrul'un ölümüyle ilgili Bakır-
köy'deki hastaneden açıklama yapıldı.Açıklamada,
"vedat Tuğrul, özel muayenehanesi olan bir plastik cer-
raha meme bölgesindeki yağ dokusu fazlalığı ve genital
siğiller nedeni ile başvurmuştur. Plastik cerrah dış mer-
kezde, memeye liposuciton (yağ alma), penis bölgesine
yağ enjeksiyonu ve siğil alma operasyonu gerçekleştir-
miştir. Özellikle belirtmek isteriz ki hasta dermatoloji
bölümü dahil hiçbir polikliniğimizde herhangi bir tedavi
almamıştır" denildi. "Özel muayenehanesi olan bir plas-
tik cerrah tarafından dış merkezde gerçekleştirilen ope-
rasyonun sonunda hastanın uyanma aşamasında
solunum sıkıntısı, kalp ritminde bozulma yaşanmış,
genel durumu kötüleşen hastaya acil müdahaleler baş-
lanmış ve sonrasında hastanemizin yoğun bakım ünite-

sine sevki gerçekleşmiştir” denilen açıklmada, “29
Mart'ta saat 17.15 'te hastanın kurumumuza acilden gi-
rişi yapılmış, tomografileri çekilerek yoğun bakım ünite-
mize yatışı gerçekleştirilmiştir. Hasta geldiğinde şuuru
kapalı olup, yoğun kalp ve solunum desteği verilmek
üzere yaşam ünitesine bağlanmıştır ve gerekli tedaviler
başlamıştır. Takiplerinde
kalbi yeniden duran
hasta yapılan tüm müda-
halelere rağmen saat
22.55'te yaşamını yitir-
miştir" ifadeleri kullanıldı.
Tuğrul ailesi ise açıkla-
mada birçok yanlışlık ol-
duğunu ileri sürdü. 

HASTANEDEN AÇIKLAMA 

DENiZ CANLILARI MÜZESi YIKILDI

Tonlarca mumyalanmış balığın
sergilendiği Türkiye Deniz Canlı-
ları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi

tarafından belediye alanının izinsiz işgal
edildiği iddiasıyla yıkıldı. 200 kişilik bir gru-
bun müzeyi yıkmaya geldiğini söyleyen Tür-
kiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu
Kenan Balcı, "Ben belediyeyim diyerek usul-
süz usullü hiçbir şeyi tanımam, her şeyi ya-
parım diyorlar. Devletimizin verdiği tapu
tahsis belgesi ve kira kontratımız var. Tapu
tahsis belgesi olan bir yeri yıkmaya gelmişler.
Dünyada ilk ve Türkiye'de tek olan Türkiye
Deniz Canlıları Müzesini yıkmaya gelmişler.
Çocuklarımızın geleceğini yıkmaya gelmişler.
50 senedir ücretsiz olarak devam ediyor"
dedi. Yapı kayıt belgesi sahibi olduklarını ve
her şeyin yasal olduğunu vurgulayan Balcı,
"Bu alanın tapu tahsis belgesini aldım. Bu-
rası benim tapulu malım. Ön tarafta ana
caddede İmamoğlu 12 senedir yerimi işgal
ediyor. Her gün beni tehdit ediyor. Anadolu
Caddesi'nin tapusu da bizim üstümüze. Gö-
nüller hoş olsun insanlar üzülmesin diye
yolu bir gün kapatmadık" şeklinde konuştu. 

Yapılan yıkımın kanunsuzdur

"Bu PKK anarşisi değil bu İmamoğlu anar-
şisidir" diyen Balcı, "Yapılan yıkımın ka-
nunsuzdur. Bu yıkım Beylikdüzü'nden
gelmiyor bu Beylikdüzü'nü uzaktan yö-
netenlerden geliyor. Çünkü İmamoğlu
bizimle 15 senedir uğraşıyor. Bizim
uğraşacak bir şeyimiz yok. İnsan-
lara hizmet etmekten başka hiçbir
şeyimiz yok. Sanki bizde top
tüfek varmış gibi 200 kişilik
ekiple burayı işgal ediyorlar.
Gördüğünüz gibi kötü bir
şey yok burada. Allah yar-
dım etsin böyle yöneticiler
bu şekilde insanların ba-
şına bela oldukları için
çok üzgünüm. Müze
yıkılıp gider önemli
değil ama evdeki
çocuklarınızın ve
hanımınızın yü-
züne nasıl ba-
kacaksınız.
Dünyada ilk
olan Tür-
kiye Deniz
Canlıları

Müzesi'ne giriş ücretsiz. 'Ben şampiyonum'
siz şampiyon olun İmamoğlu şampiyon
olsun. 2 sene öncede İmamoğlu dükkanımı-
zın önündeki yeşil alana 7 katlı bina yapacak
diye engellemiştik. Neden engelledik diye bi-
zimle uğraşıyor. Mahkemeye başvuruldu her
yere başvuruldu. Pandemi nedeniyle işlemler
geç oluyor" ifadelerini kullandı. 

Görüşmeler neticesiz kaldı

Belediyeden yapılan açıklamada ise "Beylik-
düzü Yaşam Vadisi üzerinde hizmet veren
“Balıkçı Kenan” isimli balık restoranı, Kenan
Balcı mülkiyetinde bulunan 1637 ada 2 par-
sel ve Kenan Balcı mülkiyetinde bulunma-
yan yeşil alan statüsündeki park terkli kamu
alanında faaliyet göstermektedir. 
Söz konusu kullanım alanlarının yaklaşık
yüzde 40’ı parsel dışında bulunan park ve
yol olan kamu alanlarına tekabül etmektedir.
İlgili kişiyle, işgal ettiği alanları boşaltması
yönünde yapılan görüşmeler bir sonuca
ulaşmamıştır. Sadece 365 bin hemşerimiz
için değil İstanbulumuz için kıymetli bir
nefes alma noktası olan Yaşam Vadisi’nin

hukuka aykırı şekilde kullanılmasına kamu
yararı ilkesi gereği izin verilmesi mümkün ol-
madığı gibi konu hukuki haklarımızı kulla-
narak çıkan yargı kararının
uygulanmasından ibarettir. Bundan sonra

da Beylikdüzülü hemşerilerimizin işgal altın-
daki ortak kullanım alanlarını yarına nefes
olması için kamuoyu ve hukuk önünde taki-
bini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" de-
nildi.  BARIŞ KIŞ

Beylikdüzü’nde hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'izinsiz
belediye alanı işgali' iddiasıyla yıkıldı. Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan yıkıma sert tepki gösterirken,
belediyeden yapılan açıklamada, müzenin bulunduğu alanın yüzde 40'nın park ve yol alanı olduğu belirtildi 

İşçi 5 liraya 
ne yiyecek?
Bakırköy Belediyesi işçileri yine eylem
yaptı. 16. kez meydana çıkan işçiler,
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun
işçiler üzerinde baskı kurduğunu belirtti.
İşçiler tarafından yapılan açıklamada,
"Belediye yönetimi eşit işe eşit ücret söylemi
ile maaşlar düşürmüş, yemek paralarını
5 liraya indirmiştir" denildi

DİSK Genel-İş Bakırköy İşçi
Sendikası temsilcileri 16. kez
eylem yaptı. Sendikatya bağlı

Bakırköy Belediyesi işçilerinin katıldığı ey-
lemde toplu iş sözleşmesi talebi yinelendi.
12 Şubat'ta başlatılan eylemlere salı ve per-
şembe günleri devam eden sendika tarafın-
dan yapılan açıklamada, "Belediye
emekçileri olarak tek isteğimiz, kurallı, gü-
venceli ve toplu sözleşmeli çalışmaktır. Ka-
nunların ve yasaların işçilere tanıdığı
Anayasal haklarımız olan insani haklarımızı
talep ediyoruz. Bakırköy Belediye Yönetimi
2018 Nisan ayından bu yana, şirket değişik-
liğine gitmiş ve bu yapılan şirket değişikli-
ğine karşı sendikamiz DİSK Genel-İş, her
durum da Çalışma Bakanlığı'ndan yetki tes-
piti almıştır. Alınan yetki tespitlerine her de-
fasında itirazını sürdüren belediye yönetimi,
toplu sözleşme yapmamak için süreci uzat-
maya devam etmektedir" denildi. 

Maaşlar düşürüldü

"696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin
belediye işçilerine uyguladığı KHK sözleş-
mesi 1 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş-
tir" denilen açıklamada, "Bu tarihten
itibaren belediye işçileri zam almamıştır.
Eşit işe eşit ücret söylemi ile maaşlar düşü-
rülmüş, yemek paraları 5 liraya indirilmiştir.
2018 den önce taşeron şirketler, belediyeden
ihale alarak eleman çalıştırdığı dönemlerde,
taşeron tarafından verilen iş ayakkabıları, iş
elbiseleri ve koruyucu ekipmanlar, belediye
şirketinde verilmemeye başlamıştır. Taşeron
şirketlerin ihale ile kazandığı kar, 2018 den
sonra belediye şirketine kaldığı halde, çalı-
şanların verilmeyen iş elbiseleri, iş ayakkabı-
ları ve koruyucu ekipmanları üzerinden de
kar edilmeye başlanmıştır" ifadeleri 
kullanıldı. 

İşçiler ücretsiz izne gönderildi

Bu olumsuzluklar yaşanırken, hakkını ara-
yan işçilerin belediye yönetimi tarafından
işten çıkarıldığı belirtilerek, "İşçiler ücretsiz
izne gönderilmiştir. Bu da yetmezmiş gibi
işçilere sendikadan istifa baskısı ile zorla
evrak imzalatma gibi yasal olmayan, de-
mokrasi ile bağdaşmayan, Hak, Hukuk ve
Adalet kavramları ile alakası olmayan bir
davranışla, emek düşmanlığı yapılmıştır. Bu
yapılanlara karşı sendikamız, Bakanlık Tef-
tiş Kuruluna, Bakırköy Belediyesinde yaşa-
nan tüm olumsuzlukları anlatan 4 sayfalık
bir dilekçe ile başvuru yapmıştır. Çalışma
Bakanlığı müfettişinin incelemesi sürmekte-
dir. Tabi müfettiş incelemesi sürerken, ifa-
deye çağırılan bazı işçilere belediye
yönetimi tarafından tekrar baskı yapılmaya
çalışılmıştır. Belediye yönetimi suç olarak
bildiği halde, müdürlerine talimat vererek
sendikadan istifa evrağı imzalattığı ortaya
çıkınca ne yapacağını şaşırmış halde, bu ev-
rağı sendikanın işçilere imzalattığının söy-
lenmesini bazı işçilerden istemiştir.
Yapılanlar bize gösteriyor ki artık mızrak
çuvala sığmıyor. İşçilere susun konuşmayın
dedikçe işçiler konuşuyor ve yapılanlara
karşı çıkıyor. Bizler biliyoruz ki, TCK. 118'e
göre suç işleyen kamu görevlileri 6 aydan 2
yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaktır.
Ve bu suç unsurunun ertelenmesi söz ko-
nusu değildir. İşçilere baskı yapanların me-
muriyeti ve seçilme hakları ellerinden
gidecektir" uyarısı yapıldı.  DİSK Genel-İş
Bakırköy İşçi Sendikası tarafından yapılan
açıklamada, "2014 yılında demokratik söy-
lemlerle göreve gelen Belediye Başkanı Bü-
lent Kerimoğlu, işçileri dolaşarak, işçilere
nefret söylemleri ile her türlü baskı ve zor-
lama yaparken, çalışma şartlarının olum-
suzluğundan, iş kıyafetleri ve soyunma
yerlerinin olmamasından, iş yükünün, iş
güvenliğinin, kuralsız, güvencesiz ve toplu
sözleşmesiz çalışmadan bahsetmemektedir.
İşyerleri ziyaretinde eli cebinde bir işçiyi
gören Kerimoğlu, işçi arkadaşımıza senin
elin neden cebinde diye sorduğunda, elinin
üşüdüğünü söyleyen işçiye, sen kansızmısın
ki üşüyorsun demiştir” dedi. BARIŞ KIŞ

Silivri Belediyesi'nin
2020 yılı denetim

komisyonu raporuyla
ilgili konuşan

Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz,

“Belediyemiz, tari-
hinde ilk defa bütçe

fazlası verdi.
Kaynaklarını doğru

kullanan, tasarruf
eden belediyecilik

anlayışıyla yolumuza
devam ediyoruz"

dedi

Silivri
Belediyesi

2021 yılı
Nisan ayı

meclis toplan-
tısı 1. oturu-

munda 2020 yılı
Denetim Komis-

yonu raporu görü-
şüldü. Milliyetçi

Hareket Partisi (MHP)
Belediye Meclis Üyesi

Sultan Aşkın, AK Parti
Meclis Üyeleri Salim Çav-

dar ve Yasin Gören, CHP’li
Meclis Üyeleri Bora Balcıoğlu

ve lütfü vardar’ın yer aldığı ko-
misyon çalışmalarını tamamladı

ve denetimlere ilişkin rapor mec-

lise sunuldu. Komisyon başkanı
Sultan Aşkın’ın raporu okumasının
ardından değerlendirme yapan Be-

lediye Başkanı Yılmaz, “Biz göreve
gelirken şeffaf, denetlenebilir, her
kuruşun hesabının verilebilir olduğu
adil bir yönetim vadetmiştik ve
bunu gerçekleştiriyoruz.” mesajı
verdi.

Gelir arttı gider düştü

Konuşmasına belediye bütçesindeki
rakamlarla ilgili devam eden Baş-
kan volkan Yılmaz, “Bütçemizde
yüzde 11 bin 28’lik olumlu bir bütçe
fazlası oldu. Silivri Belediyesi tari-
hinde ilk defa böyle bir tablo yaşa-
nıyor. Bu tablo bize; Silivri
Belediyesi’nin borcunun azaldığını,
gelirlerinin artarak giderlerinin düş-
tüğünü gösteriyor. Bu nedenle bütün
mesai arkadaşlarımıza teşekkür

ediyorum" dedi. Denetim raporunda
hassas, titiz ve çok tutarlı bir komis-
yon çalışması yürütüldüğünü dile
getiren Başkan Yılmaz, "Komisyon
üyelerinden biri, benim özel kalem
müdürümü arayarak; belediye bina-
sına alınan domates, salatalık, biber
ve zeytin gibi ürünlerin nasıl alındı-
ğını ve faturalandırıldığını sorgula-
yabiliyor. Bu rahatsızlık verici bir
konu gibi görülebilir ama aksine
beni oldukça mutlu etti" dedi. 

Karşılaştırma yaptık 

"Silivri Belediyesi’nin daha önceki
yönetimlerine bakarak şu an bu so-
ruların sorulabiliyor olmasını an-
lamlı buluyorum" diyen Yılmaz,
"Çünkü biz Silivri Belediyesi’ni har-
camalara dair hiçbir sorunun soru-
lamadığı bir dönemdeyken devralıp,
belediye başkanının yediği peynirin,

zeytinin veya yapılan ikramların
sorgulanabildiği bir döneme taşıdık.
Bu durum da bunun açıkça ispatıdır.
Bu vesileyle, bizden önceki özel
kalem harcamalarıyla bizim döne-
mimize ait harcamaları tek tek kar-
şılaştırma ihtiyacı hissettim. Bir
sonraki toplantımızda bu rakamları
tüm kamuoyuyla paylaşacağım. Bu
konudaki hassasiyetleri için dene-
tim komisyonuna teşekkür ederim"
ifadelerini kullandı.

TarihTe bir ilk!

IHMALKARLIK
ABIMI OLDURDU
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modern teknolojiye sahip,
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dizaynları Türk Patent 
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tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve deniz trafiği gelirleri kesilen yunanistan’ın ekonomisinde tarihi bir çöküş yaşanıyor

Y ellen, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi
tarafından düzenlenen etkinlikte, yeni tip
corona virüs (Covid-19) salgını sonrası

küresel toparlanmaya ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. ABD'nin dünya ile ekonomik ilişkile-
rine rehberlik eden 3 temel hedefe dikkati çeken
Yellen, bunlardan ilkinin ABD ekonomisine
fayda sağlayan istikrarlı ve büyüyen bir dünya
ekonomisi olduğunu vurguladı. Yellen, güçlü bir
dünya ekonomisini sağlamaya çalışırken finan-
sal istikrara yönelik mevcut ve olası risklere karşı
dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Erken çekmeme çağrısı

İkinci hedefin yoksullukla mücadele ve daha
kapsayıcı küresel ekonomiyi teşvik etmek oldu-
ğunu kaydeden Yellen, harekete geçilmezse zen-
gin ve yoksul ülkeler arasında derinleşen bir
küresel ayrışma olabileceğini dile getirdi.Yellen,
gelişmiş ekonomilerin zafer ilan etmesi için
henüz çok erken olduğunu vurgulayarak, "Or-
taklarımızı güçlü mali desteğe devam etmeye,
güçlü toparlanmayı teşvik etmek ve küresel den-
gesizliklerin ortaya çıkmasını önlemeye yar-
dımcı olmak için desteği çok erken çekmekten
kaçınmaya çağırıyorum" dedi.

Salgına dikkat çekti

Yoksul ülkelerin krizi atlatmasına yardımcı ola-
bilmek için öncelikle aşıların ve testlerin olabil-
diğince erişilebilir olmasını sağlayarak salgının

durdurulması gerektiğini anlatan Yellen, düşük
gelirli ülkelerin sıranın arkasına düşme riskiyle
karşı karşıya bulunduğunu ve mevcut hızda
2023 veya 2024'e kadar aşılama kapsamına gi-
remeyebileceklerine dikkati çekti. Yellen, düşük
gelirli ülkelerin aşı alımlarını güvence altına
almak, üretim eksikliklerini gidermek ve yurt içi
piyasaya sürmeyi finanse etmeleri için daha
fazla çalışma ve finansmana ihtiyaç olduğunun
altını çizdi.

Teknolojik değişime uyum

Üçüncü olarak zorlukların küresel olduğunu
vurgulayan Yellen, Covid-19'un salgına yöne-
lik müdahalelerin küresel iş birliği gerektirdi-
ğini açıkça gösterdiğine ve gelecek şoklara
karşı hazırlıklı bulunabilmek için ortaklarla
birlikte çalışıldığına işaret etti.Yellen, karşılaşı-
lan bir diğer küresel zorluğun teknolojik deği-
şime nasıl uyum sağlanacağı olduğunu ancak
dijitalleşmenin eşitsizliği ve siber güvenliğe
ilişkin endişeleri artırdığını anlattı.

Tehditlere karşı yasal düzenleme

Ucuz, anlık ve güvenilir ticari ve finansal iş-
lemler için dijital finansta inovasyonu teşvik
etmek üzere yurt içinde ve müttefiklerle yakın
şekilde çalışacağını kaydeden Yellen, aynı za-
manda bu yeni teknolojilerin kullanımının do-
ğasında bulunan riskleri ve tehditleri hesaba
katmak için yasal ve düzenleyici çerçevelerin

modernize edilmesi için de çalışacaklarını dile
getirdi.Yellen, birbirine bağlı dünyanın bir
başka sonucunun da 30 yıldır süren kurumlar
vergisi oranlarını düşürme yarışı olduğuna
işaret ederek, şunları kaydetti:"Rekabetçilik,
ABD merkezli şirketlerin küresel birleşme ve
devralma tekliflerinde diğer şirketlere karşı
nasıl davrandıklarından daha fazlasıyla ilgili-
dir. Bu, hükümetlerin temel kamu mallarına
yatırım yapmak ve krizlere yanıt vermek için
yeterli geliri sağlayan istikrarlı vergi sistemle-
rine sahip olmasını ve tüm vatandaşların hü-
kümetin finansman yükünü adil bir şekilde
paylaşmasını sağlamakla ilgilidir."

G20 ülkeleriyle birlikte çalışma

Küresel asgari kurumlar vergisi oranını belir-
lemek için G20 ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını
belirten Yellen, "Küresel ekonominin çok
uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha
eşit bir oyun alanına dayalı olarak gelişmesini,
inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etme-
sini sağlamak için birlikte küresel bir asgari
vergi kullanabiliriz" diye konuştu.Yellen, dün-
yanın karşı karşıya bulunduğu en büyük uzun
vadeli tehdidin iklim değişikliği olduğuna dik-
kati çekerek, finansal kurumların, düzenleyici-
lerin ve yatırımcıların bilinçli kararlar
alabilmeleri için iklim riskinin finansal sisteme
entegre edilmesini sağlamak üzere çalıştıkla-
rını sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Ze-
lenskiy, Ukrayna sınırındaki Rus birlik-
lerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya

başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tele-
fon görüşmesi yaptı.

Ukrayna üye olmak istiyor

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Devlet
Başkanı Zelenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka
üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir
üyelik planı hazırlamasını talep etti. Zelenskiy
bunun Rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" ola-
cağını ifade etti.

Savaşın bitmesi için tek yol

NATO'nun Donbass'taki savaşı sona erdirmenin
"tek yolu" olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet
Başkanı, NATO ülkelerinden Rusya'ya karşı cay-
dırıcılık unsuru olarak Karadeniz'deki askeri var-
lıklarını güçlendirmesini istedi.Kremlin'den
yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeli-
ğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.

NATO'dan dayanışma sözü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ise gö-
rüşmede Ukrayna'ya dayanışma taahhüdünde
bulunduğu ancak askeri destek ihtimalini gün-
deme getirmediği kaydedildi. Stoltenberg açıkla-
masında, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir
Zelenskiy'i Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki as-
keri faaliyetleri ve ateşkes ihlâllerine ilişkin endişe-
lerimi dile getirmek için aradım" dedi.Stoltenberg
NATO'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü

desteklemeye devam ettiğini ve yakın ortaklık
kurmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Ukrayna-Rusya gerilimi

Ukrayna ordusu, mart sonunda Rus Silahlı
Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Uk-
rayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptı-
ğını duyurmuştu.Kremlin ise Rusya'nın kendi
toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi
takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve
bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade
etmişti.

13 bin kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde
sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ay-
rılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu
yana çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Çatış-
malarda bugüne kadar 13 binden fazla kişi ha-
yatını kaybetti.

Rusya'dan cevap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın
NATO’ya üye olmasının sadece Donbass’taki
durumu kötüleştirebileceği uyarısında bu-
lundu.Kremlin Sözcüsü’nün açıklaması, Uk-
rayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in
Donbass’taki savaşı sadece ülkesinin NATO
üyeleğinin bitirebileceğini savunmasını
izledi.Peskov “Bunun, Ukrayna’nın kendi iç so-
runu ile başa çıkmasına herhangi bir şekilde yar-
dım edeceğinden şüpheliyiz. Bizim bakış
açımıza göre bu, mevcut durumu olduğundan
da fazla kötüleştirir” yanıtı verdi.

NATO’dAN desTek beklİyOr
Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, rusya'nın müdahalelerine karşı ülkesinin nato
üyeliğini gündeme getirdi. Zelenskiy bunun rusya'ya verilmiş "gerçek bir mesaj" olacağını söyledi

LİmanLarını bİrer bİrer satıyor
Ekonomik çıkmazın eşiğinde
olan Yunanistan stratejik liman-
larını bir bir elinden çıkarıyor.

Daha önce stratejik öneme sahip Dede-
ağaç, Elevsina ve Skaramanga limanının
ardından şimdi de Heraklion limanı satışa
çıkarıldı.Girit Adası'nın Kandiye bölgesin-
deki limanın çoğunluk hissesinin satışı için

ihale açtı. Ülkedeki Özelleştirme Ajansı,
yaptığı açıklamada, yatırımcıların Herak-
lion limanının yüzde 67 hissesi için 30
Temmuz'a kadar teklifte bulunabileceğini
bildirdi. Liman, yolcu gemilerine, feribot-
lara ve yük gemilerine hizmet veriyor.Baş-
bakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, bu yıl
2.11 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçla-

dığı özelleştirme kapsamında, Dedeağaç ve
Igoumenitsa limanlarının çoğunluk hissele-
rini de satışa çıkardı. Öte yandan, ekono-
mik darboğazdan çıkış yolları arayan
Atina, Skaramanga Limanı'nı satmak için
ABD'lilerle masaya oturmuştu. Yunan eko-
nomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle
geçen yıl yüzde 8,2 daraldı. Yunanistan

İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine
göre, 2020’de mal ve hizmet ihracatı,
2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 13,4
azaldı, ithalat da yüzde 9,5 düştü. Yunanis-
tan, Avrupa Birliği’nde ekonomisi en kötü
ülkeler arasında, İspanya (yüzde eksi 11)
ve İtalya’nın (yüzde eksi 8.9) ardından
üçüncü sırada yer alıyor.

YELLEN’DAN KURESEL
VERGI CAGRISI 
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VERGI CAGRISI 
YELLEN’DAN KURESEL
VERGI CAGRISI 
YELLEN’DAN KURESEL
VERGI CAGRISI 
YELLEN’DAN KURESEL
VERGI CAGRISI 
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 ülkeleriyle birlikte küresel asgari
kurumlar vergisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, küresel ekonominin
çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesinde daha eşit bir oyun alanına
dayalı olarak gelişmesini, inovasyonu, büyümeyi ve refahı teşvik etme-
sini sağlamak için küresel bir asgari vergi kullanılabileceğini söyledi

Umre yapmaya şart getirdi

Almanya'da kapanma tartışması

SuudiArabistan, Ramazan
ayıyla birlikte sadece korona-
virüse karşı bağışıklık kaza-
nanların umre yapabileceğini
duyurdu. Riyad "bağışıklığı" 3
kategoriye ayırdı. Dünya ge-
nelinde aşı uygulamasında
ilerleme sürerken Suudi Ara-
bistan Hac ve Umre Bakan-
lığı, Ramazan ayından
itibaren yeni uygulamalarla
normalleşme adımları ata-
cak. Buna göre umre için ül-
keye alınacaklar için 3
kategori belirlendi. Bu kate-
gorilerin 3'ü de koronavirüse
karşı bağışıklık kazanmış
olma şartı içeriyor. Bakanlık-
tan yapılan açıklamada, iki
doz aşı olmuş, aşı olmasının
üzerinden en az 14 gün geç-
miş ve hastalığı geçirip iyileş-
miş olmak üzere toplam üç

kategorideki kişilerin bağışık-
lık kazanmış kabul edileceği
belirtildi. Bu kişilere umre
yapma hakkının yanı sıra
Mekke'deki Ulu Cami'de
namaz kılma ve Medine'deki
Mescid-i Nebevi'ye girme
hakkı da tanınacak. Bağışıklık
şartının yanında, ziyaret için
izin verilecek kişiler için de
bazı yeni uygulamalar hayata
geçirilecek. Bu kapsamda, ki-
şilerin iftar yapmak için yan-
larında sadece hurma ve su
getirmelerine izin verilecek ve
ziyaretçilere ferdi yemek da-
ğıtımı yapılarak toplu olarak
iftar yapılmasının önüne ge-
çilecek. Bunların yanında
tavaf ve namaz için alanda
yeni düzenlemeler hayata ge-
çirilerek bulaşın önüne geçil-
meye çalışılacak.

Almanya'nın en kalabalık
eyaleti olan Kuzey Ren-Vest-
falya'nın (KRV) Başbakanı
Armin Laschet, iki-üç hafta
sürecek bir "köprü kapanma"
uygulanmasını önerdi. Al-
manya'nın ikinci kanalı
ZDF'te bir programa konuk
olan Laschet kısa bir süre içe-
risinde Almanya'da halkın
yüzde 20'sinin, sonrasında da
30'u ve 40'ının aşılanacağının
belli olduğunu ifade ederek
bilim insanlarının bu süreyi
geçirmek için tam kapanma
uygulanmasını tavsiye ettikle-

rini belirtti. Laschet yeni vaka
sayısının azalma eğilimi gös-
terdiğini ancak yoğun bakım
ünitelerinde daha fazla sa-
yıda Covid-19 hastasının te-
davi edildiğini belirterek
"pandeminin tam da bu son
aşamasında bir kez daha  ka-
musal yaşamın yavaşlatıl-
ması" ve böylelikle insidans
değerinin yeniden 100'ün al-
tına indirilmesi gerektiğini
söyledi. Laschet, pazartesi
günü bir aşı merkezini ziyare-
tinde de önemli görüşmeler
yapıldı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Ze-
lenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile
getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep etti.
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Soldan Sağa:
1. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. - Kullanma sü-
resi. 2. Yazboz tahtası. 3. Hayta. - Duru, sakin havada 
çıkan kuru soğuk. 4. Gışâ-yı tabıl. 6. Kayaları delmekte 
kullanılan siyah elmas, karbonado. 7. Bütün, tüm, kamu. 
- Küçük maden veya cam şerit. 8. Kama ile yaralamak. 9. 
Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. - Hare.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Yumağa benzeyen nesnelerle oy-
nanan bir çocuk oyunu. 2. Taşınmazlar ve bunlarla ilgili 
ipotek, şufa, irtifak gibi bazı hakları tapu kütüğüne ge-
çirmek. 3. Ağızcıl. - Anadolu ile ilgili. 4. Saçları maşa ile 
kıvırmak veya düzeltmek. 6. “Allah esirgesin” anlamında 
bir söz. 7. Yeniden canlandırma, diriltme. - Bebek için 
hazırlanan yiyeceklerin genel adı. 8. Kan taşıyan damar, 
şiryan, arter. 9. Çok çevik bir köpek türü. - Saka kuşu.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Çevrimiçi film 
günleri başladı
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Mülteci ve göçmenlerin
sağlık hizmetlerine erişi-
minin önemi üzerine

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ),
T.C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve
Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk
defa düzenlediği Kimseyi Geride Bı-
rakma Film Günleri çevrimiçi olarak
festivalscope.com platformunda
başladı. 

1 Nisan'a kadar sürecek

Çevrimiçi olarak 11 Nisan tarihine
kadar 7 gün boyunca izlenebilir ola-
cak 7 filmin her biri için ayrıca, Alin
Taşçıyan’ın yönetiminde 7 söyleşi
düzenleniyor. Söyleşiler; filmlerden
katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları,
AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri,
DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık
Bakanlığı'ndan yetkililerin katılımıyla
gerçekleşiyor. Bu ilgi çekici sohbet se-
risi, https://www.youtube.com/
worldhealthorganizationturkey adre-
sinden ve DSÖ Türkiye’nin sosyal
medya hesaplarından takip
edilebilecek.

“Daha eşit bir dünya” mesajı

7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Gü-
nü’nün teması olan “daha eşit ve
daha sağlıklı bir dünya için hep bir-
likte” mesajını vurgulamak adına
düzenlenen çevrimiçi etkinlikte gös-
terimi yapılan filmler; psikolojik da-
yanıklılık gerektiren entegrasyonun
zorlu aşamalarına tanık edecek, dil

engellerini aşarak empati yapmayı
artıracak, insani bir kriz sırasında
ruh sağlığı hizmetlerinin önemini ve
daha önce insani krizlerin tarihte ne
kadar büyük acılar ortaya çıkardı-
ğını anlatacak. 

Etkinlik ücretsiz olacak

Mülteci/göçmenlerin yaşadıklarını
sinemanın büyüleyici diliyle ortaya
koyan altı uzun metraj belgesel ve
bir uzun metraj kurmaca filmden
oluşan yedi filmlik seçki içinde
Karim Aïnouz’un Berlin Film Festi-
vali'nden Amnesty ödülü ile dönen
Tempelhof Havaalanı THF; Gabri-
elle Brady’nin bol ödüllü Aç Haya-
letler Adası ve Wolfgang Fischer’ın
gerçek hikayelerden yola çıkarak
çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu
Susanne Wolff`un açık denizde
mültecilerle dolu batmakta olan bir
tekneyi gören bir acil servis dokto-

runu canlandırdığı, bu doktorun
vermek zorunda kaldığı yaşam ve
ölüm arasında gidip gelen kararları
anlatan Styx filmi yer alıyor.

Birçok eser yer alıyor

Seçkinin diğer filmleri arasında ise
Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek
olan Dea Gjinovci’nin Tribeca Film
Festivalinde yer almış Mars’ta
Uyanmak, Amerikalı yönetmen
Michelle Grace Steinberg’in si-
nema-gerçek (cinema vérité) ile ani-
masyon biçimlerini birleştirerek
başkalarını iyileştirirken kendi karşı-
laştıkları zorlukları aşan kişilerin
yolculuklarına tanıklık ettiği Nefes
Alacak Bir Yer ve Suriyeli bir baba-
nın, oğlu ile Suriye’den Norveç’e
yaptığı yolculuğun öyküsünü anla-
tan Ala’A Mohsen’in Yeni Bir Baş-
langıç filmi ile birlikte Caroline
Reucker’ın Amal filmi yer alıyor.

A ntalya’nın Korkuteli ilçesi Osmankalfalar
Köyü'nde yaklaşık 20 yıl önce bulunan
eski Roma dönemine ait (M.S. 3. ve 4.

yüzyıl) kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağı-
nın, köy camisinin duvarı olarak kullanıldığı or-
taya çıktı. Eserlerin durumu Elmalı Müze
Müdürlüğü tarafından da tespit edildi ancak
müze yetkilileri eserlerin yerinde korunması ko-
nusunda karar aldı.

“Matkapla deldiler”

Bu karar, yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Uzun
süre bu şekilde kalan eserler, köye çeşme ya-
pılma ihtiyacı doğunca inanılmaz şekilde tahrip
edildi. Köy muhtarlığı, çeşme talebini Korkuteli
Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi An-
talya Su ve Atıksu İdaresi’ne (ASAT) bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, eserleri matkapla delip
üzerine vanalı plastik boru ve demir çeşme taktı.
Bununla da yetinmeyen ekipler, taşlar arasındaki
boşlukları sıva ile kapatıp, beyaza boyadı.

“Ekipler bu çözümü buldu”

Yaşananları Hürriyet’e anlatan köy muhtarı

Murat Duran, “Biz kötü bir niyetle bunu yapma-
dık. Ekiplerden talepte bulununca böyle bir
çözüm buldular. Yoksa biz bu taşlara zarar ver-
mek istemeyiz. Zaten uzun yıllardır çalınmasın
diye taşları koruyoruz. Konuyu müze yetkilile-
rine de aktardık. Uzmanlar gelip bölgede yeni-
den tespit yapacaklar. Gereken neyse yapılacak”
diye konuştu.

“Borular buraya yakışmadı”

“Bu köy, bu taşları 20 senedir koruyor” diyen
köy sakini Enver Sarı ise “Bu borular bu taşlara
yakışmadı. Zaten sökülecekmiş. Burası tarihi
eserler bakımından zengin bir bölge. Biz çevre-
deki taşları duvar yapımında kullandık. Arala-
rına karton koyup korusak daha iyi olurdu ama
sonradan aklımıza geldi” dedi.

Suç duyurusunda bulunacaklar

Roma dönemine ait eserlerin duvar yapımında
kullanıldığını daha önce tespit ettiklerini kayde-
den Elmalı Müzesi Müdürü Yunus Reyhan Taş-
çıoğlu şu bilgileri verdi: “Biz kabartmalı steller ve
aslanlı lahit kapağının tespitini daha önce yaptık.

Ancak burada bir müze açılır, Korkuteli’nin eser-
leri Korkuteli’nde kalır düşüncesiyle bu eserleri
yerinde korumak istedik. Zaten bölge halkı da
‘Burası bizim müzemiz’ diyordu. Ancak ortaya
çıkan yeni tablo bu eserlerin müzeye taşınması
gerekliliğini ortaya çıkardı. Biz gerekli söküm iş-
lemlerini yaparak eserleri koruma altına alaca-
ğız. 2 uzman görevlendirdik. Eğer eserler zarar
gördüyse sorumlular hakkında savcılığa da suç
duyurusunda bulunacağız.”

Nitelikli eserler

Fotoğraflar üzerinden inceleme yapan Akdeniz
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nevzat Çevik ise şu bilgileri verdi:
“Bunlar geç Roma dönemine ait kabartmalı yük-
sek nitelikli eserler. Bunların kesinlikle müzede
koruma altına alınması gerekiyor. Geçmişte bu
tür eserler duvar yapımında kullanılmış. Ancak
artık modern dönemdeyiz. Bu tür eserleri duvar
yapıp, üzerine delik açıp, musluk takamazsınız.
Böyle bir şey asla kabul edilemez. Bunlar kültür
varlığı. Orada sıva ve boya da görüyorum. Bun-
lar gerçekten tarih adına üzücü şeyler.”

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık
Örgütü’nün, Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk
defa düzenlediği Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri çevrimiçi olarak başladı
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İhale Kayıt Numarası :2021/195412
1-İdarenin
a) Adresi :Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124593492 - 2124593494
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1000 TOP ZABITA GÜV. ŞERİDİ VE 200 ADET BİBER GAZI ALIMI

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

b) Teslim yeri :UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI K:1 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

c) Teslim tarihi :SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLUP, 15 
TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE SÖZ KONUSU MALLARIN TESLİM 
EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 DESTEK 

HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :14.04.2021 - 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 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:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
1 TOP ZABITA GÜVENLİK İKAZ ŞERİDİ ALIMI VE 
1 ADET BİBER GAZI NUMUNESİ TEKLİF ZARFLARI İLE BİRLİKTE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:1 DESTEK HİZ-
METLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 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, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Antalya Korkuteli’nde bulunan Roma dönemine ait eserlerin
duvar olarak kullanıldığı, matkapla delinerek musluk takıldığı,
üzerine de sıva ve boya yapıldığı ortaya çıktı. Köy muhtarı
“Köye çeşme gerekti. Biz kötü bir niyetle bunu yapmadık.
Ekiplerden talepte bulununca böyle bir çözüm buldular” dedi

Yapı Kredi bomon-
tiada, 8 Nisan-8 Mayıs
2021 tarihleri arasında

on üç sanatçının farklı dönemle-
rinden eserlerin yer aldığı Tutun-
mak isimli karma sergiye ev
sahipliği yapıyor. Tutunmak sergi-
sinde tutunmak kavramı etrafında
yan yana gelen Murat Akagündüz,
Meriç Algün, Vahap Avşar, Asnax,
Ergin Çavuşoğlu, Nejad Devrim,

Selma Gürbüz, Gülsün Karamus-
tafa, Gülşah Mursaloğlu, Michael
Rakowitz, Ekin Saçlıoğlu, Güneş
Savaş ve Viron Erol Vert’in eserleri,
sanatçıların dış dünya ile kurduğu
teması, kendileriyle kurdukları te-
masla kesiştiriyor.Sergide yer alan
eski ve yeni tarihli işler; bireysel ha-
fızadan kolektif hafızaya temasın
gücünü ve tutunmanın hafızasını
farklı üretim biçimleriyle gösteri-

yor. Tutunmak kavramı bu sergide
mekân-zamansal bir yapıda sanat-
çının hayatla sanatı kesiştirdiği bir
ısrar alanı olarak söze ve biçime
dönüşüyor. Sanatçılara ve sanatse-
verlere alan açmak amacıyla bir
araya gelen Yapı Kredi bomon-
tiada ile BüroSarıgedik işbirliği yıl
boyunca bir dizi sergiye de ev sa-
hipliği yapacak. Bu işbirliğinin ilk
iki sergisinden biri oldu

Bomontiada’da yeni karma sergi



Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal
medya hesaplarında görüşlerine yer
verilen Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi fi-
nalinin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Sta-
dı'nın ev sahipliğinde yapılacak olmasıyla
ilgili, "İstanbul, benim memleketim. Büyü-
düğüm şehir. İlk profesyonel maçıma çıktı-
ğım yer. Benim için çok anlamlı bir şehir.
Finalin İstanbul'da olması benim için güzel
bir tesadüf oldu. Finalin İstanbul'da olması
bana apayrı bir motivasyon sağlıyor. Fi-
nalde İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldır-
mak benim için büyük hayal. İnşallah
gerçekleşir." şeklinde görüş belirtti.
Avrupa futbolunun kulüp-
ler düzeyindeki bir numa-
ralı organizasyonunda
oynamanın önemine dik-
kati çeken 21 yaşındaki
stoper, "UEFA Şampiyon-
lar Ligi, dünyanın en iyi
futbol organizasyonu ve
gurur yeri” dedi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1350929)

AŞIK VEYSEL GÜZEL SANATLAR LİSESİ KÜTÜPHANESİ MOBİLYA ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2021/187103
1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN 

CAD. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2128667000 - 2128737379
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@beylikduzu.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 26 KALEM MOBİLYA MALZEMESİ ALIM İŞİ 

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

b) Teslim yeri : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN 
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (AŞIK VEYSEL GÜZEL 
SANATLAR LİSESİ )

c) Teslim tarihi : Sözleşmeye imzalanmasına müteakip (İzleyen ) 
3 gün içinde işe başlanacak olup ; idarenin belirleyeceği 
120 takvim gününde ürünler perdey pey teslimi yapılacaktır. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adnan Kahveci Mah. Anadolu Cad. Çarşamba 

Pazarı Ek Hizmet Binası Beylikdüzü/İst. 
b) Tarihi ve saati : 28.04.2021 - 10:00
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 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 Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 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 kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekli firmalar;. Teknik şartnamede belirtilen ürün ölçüleri teklif veren isteklilerin standart ölçülerine uymaması
durumda adı geçen ürünleri belirtilmeli ancak idarenin ölçülerine göre özel üretim yapılacağı taahhüt edilme-
lidir, taahhüt verilmediği takdirde teklifler geçerli sayılmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre yönelik  her türlü mobilya alım-satım işleri  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 BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜA Milli Erkek Basketbol Takımı

Başantrenörü Orhun Ene,
kalıcı başarıların Türk basket-

boluna büyük katkı yapacağını söyledi.
Ene, yaptığı açıklamada, iyi bir jene-
rasyonun geldiğini belirterek, "Türki-
ye'de çok yetenekli oyuncular var.
Yetenek havuzunun günden güne art-
tığını ve kaliteli oyuncu sayısının da
çoğaldığını görüyorum. Bizim için
önemli olan kalıcı sonuçlar alıp, kalıcı
farklar geliştirmek." dedi. Avrupa ve
dünya şampiyonalarında milli takımın
geçmişte önemli başarılar elde ettiğini
hatırlatan Ene, "Ama iyi bir basketbol
ülkesi olmak istiyorsanız bunu devam
ettirmeniz lazım. İyi jenerasyonla ma-
dalya alıp, beklenen jenerasyon gelme-
diğinde mevcut basketbol kültürü ve
kalitesiyle burada kalıcı olmayı başar-
mak gerekiyor. Türkiye'de bugüne
kadar oyun havuzumuzdaki yetenek-
leri çok iyi kullanamadık. Bunda hepi-
mizin hatası var. İyi işler yapan
yönetici ve antrenörler de oldu. İyi şey-
ler yapmak isteyip hata yapanlar da
oldu." diye konuştu. 2022 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'ndeki son 4
maçın 3'ünü kazanmalarının oyuncu-
ların öz güvenine katkı sağladığına
dikkati çeken Ene, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "NBA'de çok kaliteli oyuncula-
rımızdan, bu iki pencerede
faydalanamadık. Ama bundan sonraki
süreçte NBA'de oynayan oyuncuları-
mızla beraber ligde forma giyen ve her
gün gelişen yeni jenerasyonla daha da
güçlü bir takım olacağız. Milli takım
açısından zor bir süreç; Avrupa Ligi ve
FIBA anlaşmazlığının sonucunda bö-
lünen grup maçlarından dolayı çok
pencere var. Her zaman istediğiniz
kadroyu oluşturamıyorsunuz. Bu yüz-
den milli takımın, NBA oyuncularının
da programı göz önüne alınarak daha
büyük havuzun içinden seçilmeleri ge-
rekiyor. Mümkün olduğu kadar daha
fazla oyuncuyu; bir kısmı yaz, bir
kısmı kış pencere döneminde olacak
şekilde hazırlamamız gerekiyor."

Ülkemize düzen gerek 

Basketbolda yeteneğin çok önemli ol-
duğunu vurgulayan Orhun Ene, "Ama
takım olamadığınız zaman, hedef uğ-
runa beraber oynamaktan ve yaşa-
maktan mutlu olmadığınız bir yapıda
başarı da gelmiyor. Türk basketbolu-

nun seviyesini Sırbistan, İspanya ve
ABD ile karşılaştırdığımızda bazı ek-
sikliklerimiz olduğunu da kabul etme-
miz gerekiyor. Milli takımlar
seviyesinde dünya basketboluna baktı-
ğımızda birkaç lider oyuncunun etra-
fında toplanmış, rollerini kabul etmiş,
çok iyi mücadele eden, iyi organize
olan takımlar başarılı oluyor. Kendi ül-
kemizin basketbol karakterini oluştur-
mamız lazım." diye konuştu. "Milli
takımımızın aile gibi olması lazım"
diyen Ene, şöyle devam etti: "Dünya
basketbolu değişti. Ekonomik an-
lamda oyuncuların kazançları da, ku-
lüplerin yatırımları da geçmişe göre
çok ilerlemiş durumda. Bu yatırımı
yapan kulüpler, oyuncuların bütün ha-
yatını kontrol etmek istiyor. Yoğun

maç trafiğinde de milli takım organi-
zasyonları daha kısıtlı bir takvime sıkı-
şıyor. Bu noktada oyuncular daha
fazla zorlanıyorlar. Menajerlerin ve ai-
lelerin de devreye girmesiyle daha
fazla baskı altına giren oyuncuların
milli takım konsantrasyonları azalıyor.
Geçmiş yıllarda milli forma aşkıyla oy-
nama isteği gitgide kayboluyor. Biz
ülke olarak başka ülkelere benzemiyo-
ruz. Bizim için milli takım her zaman
çok önemlidir. Dünya ve kültür gelişse
de milli takımda başarılı olan oyuncu-
nun hangi kulüpte oynarsa oynasın
Türk insanının gönlünde yeri ayrıdır.
Bu değerleri oyuncularımıza unuttur-
mamamız gerekiyor."

Farklı duygular değerli 

Oyunculuk döneminde 200'den fazla
kez milli takım forması giydiğini hatır-
latan Ene, "Oyuncularıma anlatabile-
ceğim en değerli şey benim
oyunculuktan gelen tecrübelerim. Ne
kadar kulüp takımlarında başarılar ka-
zanmış olsam da manevi anlamda en
önemli şeyleri milli takımla kazandım.
Bunlar parayla pulla satın alınamaya-
cak mutluluklar. Basketbol dünya-
sında başarı, istatistikler ve dereceler
üzerinden değerlendirilir hale geldi.
Oyuncuların bu profesyonel dünya-
daki kazançlarını bir kenara bırakarak;
sahada en iyi şekilde temsil etmek için
milli takıma farklı duygularla gelmeleri
gerekiyor. Milli takımın, herkesin gö-
nüllü olarak koşa koşa geleceği bir yer
olması gerekiyor. İyi takım olmak, sa-
hada mücadele etmek için herkesin ki-
şisel hedefini rafa kaldırması lazım. 40
dakikada aynı sevinci ve heyecanı pay-
laşması gerekir." şeklinde konuştu. 29
Haziran-4 Temmuz'da Olimpiyat ele-
melerinde oynayacakları maçlara da
değinen Ene, "Her takımın şansı eşit.
İyi organize olan takımlar başarılı ola-
cak." değerlendirmesinde bulundu.
Bazı milli oyuncuların takımlarında az
süre almasıyla ilgili soruyu yanıtlayan
Ene, şunları söyledi: "Buğrahan Tun-
cer ve Melih Mahmutoğlu takımla-
rında az süre alıyor. Milli takımda
ritim yakalamaları zorlaşıyor. Türk
basketbolunda her ne kadar yabancı
sayısı ve kalitesi azalsa da Anadolu
Efes ve Fenerbahçe Beko gibi zirveye
oynayan takımlar açısından değişen
bir şey yok.” dedi.
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Türkiye Basketbol Federasyonu
(TBF), Anadolu Ajansının (AA)
101. kuruluş yıl dönümü dolayı-
sıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından
yayımlanan kutlama mesajında,
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
talimatıyla 6 Nisan 1920'de 'Ana-

dolu'nun sesini dünyaya duyur-
mak' gayesiyle yayın hayatına
başlayan, o günden bugüne ülke-
nin dört bir yanına ve dünyaya ya-

yılmış habercilik ağıyla hizmet
veren Anadolu Ajansının 101. ku-
ruluş yıl dönümünü kutluyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Ozan büyük
düşünüyor
İngiltere Premier Lig takımlarından
Liverpool'da forma giyen milli futbolcu
Ozan Kabak, 29 Mayıs'ta İstanbul'da
oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 
finalinde forma giymeyi ve kupayı
kazanmayı hayal ettiğini söyledi

Basketbol camiası basını unutmadı

14

Orhun Ene, "Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var. Yetenek havuzunun 
günden güne arttığını ve kaliteli oyuncu sayısının da çoğaldığını görüyorum.
Bizim için önemli olan kalıcı sonuçlar alıp, kalıcı farklar geliştirmek." dedi

Milli takımlarda devşirme oyuncu oy-
natılmasına da değinen Ene, "Türk bas-
ketbolunun şu anki sorunlarına
baktığımızda devşirme oyuncu konusu-
nun en önemli başlık olduğunu düşün-
müyorum. Birçok ülke de devşirme
oyuncu oynatıyor. Biz hiç devşirme
oyuncu olmayan bir dönemden geliyo-
ruz. Bu durum, yabancı sayısının art-
masıyla başladı." değerlendirmesinde
bulundu. Dünyanın küreselleştiğini ve
milli takımlarda ülke dışından farklı mil-
liyetteki oyuncuların oynamasının da
normal karşılanması gerektiğine dikkati
çeken Ene, "Amacımız Türk oyuncula-
rına zarar vermeden bu süreçte milli ta-
kımı başarılı kılmak." ifadelerini
kullandı. Devşirme oyuncu konusunu
hemen çözemeyeceklerini anlatan
Orhun Ene, şunları kaydetti: "Ama milli
takım gitgide güçlenip öz güven kazan-
dığında, daha fazla lider oyuncu yetiş-
tirmeye başlayınca bu sorun
kendiliğinden çözülecektir. Bütün takım
sporlarında farklı milletlerden oyuncu-
lar aynı hedef için milli takımlarda oy-
nayabiliyor. Futbolda Türk oyuncuların
da başka milli takımlarda oynadığını
görüyoruz. Bunun üzerinden kendimize
olumlu veya olumsuz sonuçlar çıkar-
manın ötesinde; nasıl daha iyi oyuncu
yetiştirebiliriz, kulüplerde yabancı oyun-
cunun ağırlığını aşağı çekebiliriz, milli
takımın ilerisi için neler yapabiliriz, on-
ları düşünmemiz lazım."
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Devşirme
oyuncu konusu

VakıfBank en iyisi
Başantrenör Giovanni Guidetti, "Bu galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça uzamadığı
için bir gün kazandık. Bu çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir final bekliyorum" dedi
Misli.coM Sultanlar Ligi play-off
yarı final ikinci maçında Türk Hava
Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seride
durumu 2-0 yapan ve finale yükselen
ilk takım olan VakıfBank'ta başantre-
nör Giovanni Guidetti, takımının
oyunundan memnun oldu-
ğunu söyledi. Finale çıkmanın
sevincini yaşadıklarını belirten
Guidetti, "İlk maçtaki gibi ha-
rika bir takım oyunu oynadık.
Her zamanki gibi bazı kısım-
larda daha iyi olabilirdik. Bu
sonuçtan memnunum çünkü
Türk Hava Yolları'nın çok iyi
oyuncuları var ve ligde dör-
düncü olmayı hak ettiler. İyi
oynuyorlar, şimdiye kadar iyi

bir sezon ortaya koydular. Kesinlikle
bizim için kolay bir rakip değildi. Bu
galibiyet ile birlikte tur üçüncü maça
uzamadığı için bir gün kazandık. Bu
çok önemli çünkü uzun ve zorlu bir
final bekliyorum. Eczacıbaşı veya Fe-

nerbahçe fark etmez, uzun ve zorlu
bir final olacak." ifadelerini kullandı.
Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu
Özbay maçı kazanmanın önemli ol-
duğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Bu maçı kazanmak, hem seriyi eşit-

lememek hem de tekrardan fi-
nale kalabilmek için çok
önemliydi. Kazandığımız için
çok mutluyum. Çok güzel bir
takım oyunu sergilediğimizi
düşünüyorum, çok güzel oyna-
dık. Eczacıbaşı-Fenerbahçe se-
risi 1-1 oldu. 3. maçı
bekleyeceğiz. Kim gelirse gelsin
iki takım da çok iyi olduğu için
hiç fark etmez. Rakibimizi 
bekliyoruz."
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P andemi döneminde yapılan çalışmalar, Ata-
türk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki bakım ona-
rım ve İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan halı

saha ve havuzların açılması ile ilgili genelge doğrultu-
sunda toplantı gerçekleştirildi. Atatürk Spor ve Yaşam
Köyü’nde gerçekleştirilen toplantıya; Bakırköy Kay-
makamı Nazmi Günlü, Başkan Yardımcısı Umut Ye-
nici, Bakırköy İlçe Spor Müdürü Pınar Saraç, Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Amatör Spor
Kulüpleri Birliği Başkanı İbrahim Mamati, Spor İs-
tanbul Başkan Vekili Mehmet Sait Yücel, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Düzgün, Ata
Spor Kulübü Başkanı Ahmet Murat Bülbül ve ilçede
yer alan amatör spor kulüplerin başkanları katıldı.

Spora destek sürecek

Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Umut Yenici,
“Pandemi döneminde yaşanan zor günleri dayanışma
ile aşacağız. İBB ve Spor İstanbul tarafından verilen
destekle yenilenme çalışmaları yaptık. Bugüne kadar
spora verdiğimiz destek bu saatten sonra da tesisleri-
mizin yenilenmesi ile devam edecek. Gece gündüz
emek veren Sait Babaoğlu’na da çok teşekkür ediyo-
rum. Herkesin emeğine sağlık” dedi.

Türk sporunun kalbi

Sporcu yetiştirmek için ilçede yer alan kulüpler ve gö-
revliler tarafından yoğun çaba sarf edildiğini aktaran
Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Sait Babaoğlu, “Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, Türk
sporunun kalbi. Birçok branşta faaliyet gösteriyoruz.
Bu tesislerin yapımı ve sonrasındaki süreçte emek ve-
renlerin hepsinden Allah razı olsun. Belediye başkanı-
mız da başından itibaren takip ederek destek verdiler.
Çalışmalarımız süresinde hata yapmış olabiliriz, eksik
yapmış olabiliriz ama çalışıyorsanız bunlarla karşıla-
şıyorsunuz. Hatalarımızdan ders çıkararak çalışmala-
rımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tesislerde artık
Avrupa şampiyonu, dünya rekortmeni çıkıyor. Yıllar-
dır birikimin emeğin işidir. Bu emekte siz kulüp yöne-
ticilerinin büyük katkısı var, teşekkür ediyoruz. 7-8
belediyeye Yaşam Köyü olarak destek olmaya çalışı-
yoruz. 2019 yılında 11 bin çocuğumuz okullar arası
müsabakalarda yer aldı.  Federasyonların dahi yapa-
mayacağı etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Altya-

pısını koordinesini beden eğitimi öğretmeni arkadaş-
larımız veriyor, ben de bir meslektaşları olarak önle-
rinde saygı ile eğiliyorum. 2 numaralı sahamız
kullanılmaz durumdaydı. Verilen destekle durmadık,
İBB’yi buraya davet ederek bu tesisin ne kadar önemli
olduğunu aktardık. 2 numaralı sahamız yapılan ona-
rımlarla FIFA standartlarına getirildi. 1 numaralı sa-
hamızda ise tribünler ve çevre donanımları bu ay
sonuna doğru bitecek. Yüzme havuzu ise kullanıla-
maz haldeydi, şu an ise tamamen iyileştirildi” diye ko-
nuştu.

2 kulübümüz BAL'da

Bakırköy sınırları içerisinde 2 kulübün Bölgesel Ama-
tör Lig’de (BAL) yer aldığını ifade eden Sait Baba-
oğlu, “Tesislerimizi kendilerine açtık. Bu ay sonunda
bir değerlendirme daha yapacağız. Sizlerin de bu ko-
nudaki anlayışınıza sığınmak istiyoruz. Her ay 2-3 ta-
nesi olmak üzere ilçe genelindeki açık sahaların ise
onarımını yapacağız. Bu süreç bizi çok heyecanlandı-
rıyor” şeklinde konuştu.

Kulüplere destek olacağız

Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş ise yaptığı
açıklamada, “Belediyemiz ve Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğümüze bizlere yapılan katkıdan dolayı çok
teşekkür ediyorum. Kulüplerimiz bünyesindeki tüm
sporcuları tesislerimizden faydalanmaya bekliyoruz.
İlçe içerisindeki kulüplere destek olmak istiyoruz”
dedi.

Aşı fark etmez

Bakıröy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Murat Bülbül, son dönemde kamuoyunda yer alan
aşılar hakkında da bilgiler verdi. Geride kalan 1 sene-
nin çok kötü geçtiğini aktaran Ahmet Murat Bülbül,
“Önümüzdeki 1 sene daha bu şekilde geçecek gibi du-
ruyor. Şu anda 2 ayrı aşı uygulaması yapılıyor ülke-
mizde. Hangi aşıyı olalım diye soruyor herkes. Şu
anki dönemde hangi aşıyı bulursanız o aşıyı olun, o
durumdayız şu an. Bu süreçte öncelikle büyüklerimiz
aşılandı ve 50-55’li yaşlara geldi. Mayıs ayında ise
herkesin aşılanması hedefleniyor. Bu güzel tesisin de
açılmasında ve ilerlemesinde emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Bakırköy İlçesinde yer alan amatör spor kulüpleri,
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bir araya geldi

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Ay-
temiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da
Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone
Park Stadyumu'nda oynanacak
maçın hakemliğini Ümit Öztürk ya-
pacak. İki ekip lig tarihinde bugüne
dek 9 kez karşı karşıya gelirken, Be-
şiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu.
Alanyaspor ise rakibine karşı tek gali-
biyeti bu sezonun ilk yarısında aldı.
Bir maçta ise rakipler puanları pay-
laştı. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a
karşı bugüne dek oynadığı 9 maçta 7
kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 18
gol gördü. Turuncu yeşilli takım ligin
ilk yarısında Alanya'da oynanan
maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup
etti.

7 kez kazandı

Maçın hakemliğini yapacak Ümit
Öztürk, bugüne kadar Alanyaspor'un
12 maçını yönetirken, turuncu yeşilli
takım bu maçlarda 7 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Öztürk,
Alanyaspor'un 2017-2018 sezonunun
ikinci yarısında Alanya'da oynanan
ve büyük tartışmalara neden olan
Alanyaspor-Galatasaray maçının ha-
kemliğini de yapmıştı. Tartışmalı ka-
rarların verildiği maçta Alanyaspor
rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Ümit
Öztürk, Beşiktaş'ın ise bugüne dek 10
maçında düdük çaldı, siyah beyazlı
ekip bu maçlardan 7 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Öte
yandan Ümit Öztürk Alanyaspor'un
5 deplasman maçında görev yapar-
ken, Beşiktaş'ın da evinde oynadığı 5
maçı yönetti. Akdeniz temsilcisi bu

maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve
2 mağlubiyet alırken, siyah beyazlı
ekip evinde Öztürk'ün yönettiği maç-
ların 4'ünü kazanırken 1 karşılaş-
mada kaybeden taraf oldu.

Rövanşa bakacağız

Geçen sezona kadar birlikte çalışan
Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan ilk kez
bu sezon başında rakip takımların
hocası olarak karşı karşıya geldi. Bu
karşılaşmada gülen taraf Çağdaş
Atan olurken, Alanyaspor rakibi de
ilk kez mağlup etmiş oldu. Atan İs-
tanbul'daki rövanş maçını da alarak
Beşiktaş'a karşı ikinci galibiyetini
almak ve rakibinin evindeki 4 maçlık

yenilmezlik serisine son vermek isti-
yor. Aytemiz Alanyaspor'da cezalı
oyuncular sahaya dönerken, takımla
çalışmalara başlayan Babacar'ın bu
maçta forma giyip giyemeyeceği maç
günü netlik kazanacak. Geçen hafta
evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup
olan Alanyaspor'da Tzavellas, Ba-
reiro ve Ceyhun sarı kart cezalısı ol-
dukları için Caulker ile Efecan
sakatlıkları nedeniyle, Babacar da sa-
katlıktan yeni çıktığı için kadroda yer
almamıştı. Ayrıca Moubandje ve Efe-
can takımda sarı kart sınırında bulu-
nan oyuncular. Teknik direktör
Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karşısında
ideale yakın 11 ile çıkması bekleniyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk
etabı, 7-13 Nisan tarihleri arasında Yalova'da
yapılacak. Yalova Terma City’nin sponsorluk
katkıları ile düzenlenecek ligde tekerlekli san-
dalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncu-
ları yarışacak. Türkiye Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, Yalova Orto-
pedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilecek. Türkiye Tekerlekli
Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabında
Türkiye’nin tekerlekli sandalye basketbolunun
en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak.  Pan-
demi sürecinde oyuncu, teknik heyet, hakem ve
federasyon yetkililerinin sağlığını düşünerek sal-

gın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst
seviyede tutulacak. Karaderili Şirketler Gru-
bu’na bağlı Yalova Terma City'nin Üst Yöneti-
cisi (CEO) Tevfik Talas, "8 Nisan Perşembe
günü 2020-2021 sezonunun ilk maçının heye-
canı yaşanacak" dedi. Talas, “Yalova’da oyna-
nacak ve 1 hafta sürecek Türkiye Tekerlekli
Sandalye Basketbol Süper Ligi 1.Etap maçları
için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da
yer aldığı 16 takımı, hakemleri, federasyon yetki-
lileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev
sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurlu-
yuz" diye konuştu. İlk maçın heyecanına ortak
olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hedefte Beşiktaş var

Basketbolun kalbi

100 MAÇLIK ADAM
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen
Yalçın'ın kadrosunun en önemli
isimleri arasında yer alan Hırvat
savunma oyuncusu siyah-be-
yazlı formayla 99 lig maçını ge-
ride bıraktı. 2017-2018
sezonunun ara transfer döne-
minde siyah-beyazlı formayı giy-
meye başlayan Vida, yarım
devrelik ilk Beşiktaş macerasında
13 lig maçında görev yaptı ve 1
kez gol sevinci yaşadı. İstikrarlı
performansıyla dikkati çeken 31
yaşındaki oyuncu, görev aldığı
maçların hemen hemen tama-
mında 90 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş'ta 2018-2019 sezo-
nunda biri kırmızı kart, diğeri
sarı kart cezalısı olmak üzere 3
maçta görev yapamayan Hırvat
savunma oyuncusu, 31 kez
forma giydiği kariyerinin bu bö-
lümünde ise 3 kez gol sevinci ya-
şadı. Hırvat oyuncu ayrıca bu
dönemde Beşiktaş'taki en hırçın
dönemini geçirdi. 7 kez sarı kart
gören Vida, 1 kez de kırmızı
kartla oyundan ihraç edildi.
2019-2020 sezonunda da 31 lig
karşılaşmasında görev yapan
Vida, Beşiktaş'taki en golcü dö-
neminin yanı sıra siyah-beyazlı
takımda en fazla lig mağlubiyeti
aldığı dönemi yaşadı. Rakip file-
leri 5 kez havalandıran Hırvat
futbolcunun görev yaptığı maç-
larda Beşiktaş 10 kez sahadan
yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

En sakin sezonunu yaşıyor

Beşiktaş'ın şampiyonluk müca-
delesi verdiği bu sezon ise Vi-
da'nın siyah-beyazlı formadan
en fazla uzak kaldığı dönem ola-
rak kayıtlara geçti. 32 haftası ge-
ride kalan ligde 24 maça çıkan
tecrübeli oyuncu, 1'i sarı kart ce-
zalısı olmak üzere 6 maçta görev
yapamadı. Oynadığı maçlarda 4
gol atmayı başaran Hırvat fut-

bolcu, son 2 sezonunda birer kez
kırmızı kart görmesine rağmen
bu sezon Beşiktaş'taki en sakin
sezonunu geçiriyor. Ligde şu ana
kadar 4 sarı kartı bulunan Vida,
bu sezon kırmızı kartla tanış-
madı. Beşiktaş kariyeri boyunca
18 sarı kart gören Vida, top-
lamda 2 kez kırmızı kartla oyun-
dan ihraç edildi.

3 teknik direktörle çalıştı

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol
Güneş döneminde imza atan
Vida, siyah-beyazlı takımdaki ka-
riyerinde 3 farklı teknik adamla
görev yaptı. Şenol Güneş'in ar-
dından göreve gelen Abdullah
Avcı döneminde de takımın de-
ğişmez isimleri arasında yer alan
deneyimli futbolcu, Sergen Yal-
çın'ın da gözde futbolcuları ara-
sında yerini aldı. Tecrübeli
savunma oyuncusu görev yaptığı
3 teknik adamla 93 maça ilk
11'de başlarken 6 kez oyuna son-
radan dahil oldu, 5 müsabakada
da oyundan çıkan isimler ara-
sında yer aldı. Savunmada görev
yapmasına rağmen attığı sürpriz
gollerle de dikkati çeken Vida, en
fazla gol sevincini Fenerbahçe
karşısında yaşadı. Ligde geride

bıraktığı 99 maçta 13 gol kayde-
den Vida, 8 farklı takıma gol
atarken, Fenerbahçe filelerini 3
kez sarstı. Fenerbahçe dışında
Hırvat oyuncunun gol attığı
diğer takımlar arasında Çaykur
Rizespor (2), Demir Grup Si-
vasspor, MKE Ankaragücü (2),
Fraport TAV Antalyaspor (2),
Gençlerbirliği, Trabzonspor ve
Büyükşehir Belediye Erzurums-
por yer aldı.

61 maçta galibiyet yaşadı

Beşiktaş'ta 99 lig maçında oyna-
yan Domagoj Vida, bu maçların
61'inde sahadan galibiyetle ay-
rıldı. En fazla yenilgisini 2019-
2020 sezonunda 10 mağlubiyetle
yaşayan siyah-beyazlı futbolcu-
nun forma giydiği müsabaka-
larda Beşiktaş, 21 mağlubiyet, 17
beraberlikle sahadan ayrıldı. Vi-
da'nın görev yaptığı maçlarda
Beşiktaş'ın en fazla galibiyet al-
dığı dönem ise 2018-2010 se-
zonu oldu. Beşiktaş bu sezonda
18 galibiyet, 6 yenilgi yaşarken, 7
karşılaşma beraberlikle sona
erdi. Beşiktaş'taki performansıyla
Hırvat Milli Takımı'ndaki yerini
korumaya devam eden Vida,
Rusya'da düzenlenmişti.

Yatırım sağlanacak
Spor İstanbul Başkan Vekili
Mehmet Sait Yücel, sıkıntılı dö-
nemlerden geçiyoruz. 1,5 yıldır
spor yapmamanın sıkıntısını
bizler de hissediyoruz. Bu döne-
mim Bakırköy’de iyi değerlendi-
rildiğini düşünüyorum. Burada

yer alan tesislerin sadece ilçe sı-
nırlarındaki kişilere değil, çevre
ilçelere de fayda sağladığını bi-
liyoruz. Önemli olan bu tesisleri
açıp, sporu yaptırmak. Geçen
yıldan kalan malzemelerin da-
ğıtımı yapıldı, gelecek yılla ilgili

malzeme desteği için de çalış-
malar başladı. Pandemi koşul-
ları rahatladığında gerekli
yatırımlar sağlanacak. Amatör
spor kulüplerinde yer alan yö-
neticilerimize de ayrıca teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alanyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.
Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, siyah
beyazlı ekibe karşı deplasmanda oynayacağı maçı da kazanmak istiyor

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, bugün oynanacak Aytemiz Alanyaspor
maçında görev yapması halinde siyah-beyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkacak



EYÜPSULTAN Belediyesi, tüm dünyada
otizm konusunda farkındalık yaratarak,
sorunlara çözümler bulmak amacıyla,
2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
“Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak
ilan edilen özel bir etkinlik düzenledi.
Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde dü-
zenlenen programda, Eyüpsultan Beledi-

yesi’nin Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi
(ESER) özel çocukları gönüllerince eğlendi. Eyüpsultan

Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı prog-
ramda çocuklar bubble, sosis balon, jonglör, bilim,

illüzyon ve kukla gösterileriyle unutulmaz anlar
yaşadı.

Çocuklar için ne yapsak az

Programda yaptığı konuşmada özel ço-
cukların eğitimi için daha büyük mer-

kezlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan
Başkan Deniz Köken, “Çocukları-

mızın heyecanını gördünüz.
Onlar için ne yapsak az kalıyor.
Bunları gördükçe o imkanları
çoğaltmamız gerekiyor. Biz
yerimiz, imkanımız ne ka-
darsa o kadar kişiye hizmet
veriyoruz. Talep fazla. O
yüzden mekanı büyütme-
miz ve ayrı bir bina daha
yapmamız lazım. Şu anda
38 çocuğumuz faydalanı-
yor. Ama dışarıda bir
sürü bekleyen var. Acilen
başka bir önlem almamız
gerekiyor. 

a yhan Işık'ın başrolünde oynadığı film-
lerin vazgeçilmeyen kadın yıldızı, Türk
sinemasının "Küçük Hanımefendi"si

Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 26 yıl
geçti. Unutulmaz sanatçı, Hasan Doruk ile
Refet Hanım'ın çocuğu olarak 28 Haziran
1936'da Ankara'da dünyaya geldi. Daha
sonra ailesiyle İstanbul'a taşınan Doruk, bazı
kaynaklara göre 1952'de, kendi yaptığı bir
açıklamaya göre ise 1951'de, Yıldız Dergisi-
nin düzenlediği yarışmayı Ayhan Işık ve
Mahir Özerdem ile kazandı.
Faruk Kenç'in senaryosunu kaleme aldığı ve
yönetmenliğini üstlendiği "Çakırcalı Mehmet
Efe'nin Definesi" adlı 1952 yapımı filmde rol
alan Doruk, 1953'te "Köroğlu / Türkan Sul-
tan" ile Ömer Lütfi Akad'ın yönettiği "Öldü-
ren Şehir" filmlerinde oynadı. Sanatçı, aynı yıl
katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye İkinci
Güzeli seçildi. Öldüren Şehir filminde ilk kez
Ayhan Işık ile kamera karşısına geçen Doruk,
yaptığı bir açıklamada, yakın dostluklarına
ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarışmadan
sonra ben de Ayhan da 3 film yaptık. Dör-
düncü filmde buluştuk. Güzel bir filmdi. 1953
senesinden sonra kamera önünde 22 yıl bera-
berliğimiz oldu. Onun haricinde, ailece de
çok iyi dost olduk. Biz bir sac ayağıydık.
Ayhan, eşi, ben, Özdemir, Çolpan ve Sadri.
Seyahatlerimiz oldu. Çok tatlı, acı anılarımız
vardı. Yazık oldu. Her zaman düşünürüm. O
kadar erken gitti ki. Niye gitti?" Belgin Doruk,
ailesinin engellemelerine rağmen 18 yaşın-
dayken, Enver Paşa'nın yeğeni, yönetmen
Faruk Kenç ile evlendi. Gül adını verdikleri
kızı 1955'te dünyaya gelen çift, 5 yıllık  evlili-
ğin ardından boşandı.

Küçük Hanım serisine 
1961'de başladı

Neriman Köksal, Kenan Pars, Muzaffer
Tema ve Aziz Basmacı ile 1955'te "Ölüm
Korkusu" filminde oynayan sanatçı, Zeki
Müren'le başrolü paylaştığı "Son Beste",
1957'de ise Turan Seyfioğlu ile başrol oyna-
dığı "Çölde Bir İstanbul Kızı" filmlerinde rol
aldı. Son Beste sinemada inanılmaz bir ilgi
gördü. Başarılı oyuncu, Nejat Saydam'ın
yönettiği, sinemanın unutulmazları ara-
sında yer alan 1961 yapımı "Küçük
Hanımefendi" filminde başrolleri
Ayhan Işık ve Sadri Alışık ile pay-
laştı. Film, yılın en çok izlenen ve
en beğenilen yapımlarından biri
olup, çok olumlu eleştiriler
alınca, aynı kadroyla 1962'de
"Küçük Hanım Avrupa'da",
"Küçük Hanımın Kısmeti"
ve 1970'te "Küçük Hanı-
mın Şoförü" adlı devam
filmleri çekildi. Usta sa-
natçı Zeki Müren ile de
birçok filmde rol alan
sanatçı, 1959'da "Kırık
Plak", 1961'de "Hep O
Şarkı", 1962'de "Bahçe-
van", 1963'te "İstanbul
Kaldırımları", 1964'te
ise "Hayat Bazen Tatlı-
dır" adlı yapımlarda

oynadı. Belgin Doruk, yönetmen ve sena-
rist Özdemir Birsel ile 1961'de ikinci evlili-
ğini yaptı. 1964 yapımı "Duvarların Ötesi"
filminde Tanju Gürsu ve Erol Taş ile başrolü
paylaşan sanatçının oğlu Aydın, 1967'de
dünyaya geldi. 1950, 1960'lı yılların en beğe-
nilen yapımlarında rol alan başarılı sanatçı,
özellikle melodramlar ile duygusal güldürüle-
rin değişmez oyuncularından biri haline geldi.

Kilo nedeniyle sağlığı bozuldu

Başarılı oyuncu, 1969'da çekilen "Ayşecik -
Yuvanın Bekçileri" filmiyle 1970'de Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi
Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Aldığı
kiloları vermek amacıyla kullandığı ilaçların
yan etkisi ve yaşadığı psikolojik sorunlar ne-
deniyle, zor günler geçiren sanatçı, bir süre
Fransız Lape Hastanesinde yattı. Belgin
Doruk, yaşadığı sağlık sorunlarına 1970'li yıl-
ların başında eşinin iflası eklenince, ekonomik
olarak da sarsıldı, evindeki eşyalar haczedildi.
Kariyeri boyunca Ayhan Işık ve Zeki Müren
dışında Göksel Arsoy, Eşref Kolçak, Ekrem
Bora, Tamer Yiğit, Ediz Hun, Cüneyt Arkın,
İzzet Günay ile başrolleri paylaşan usta
oyuncu, 1972'de son filmi "Gecekondu Rüz-
garı"nda rol aldı. Cumhuriyet gazetesinde
1972'de yayımlanan haberde sanatçının Or-
taköy Şifa Yurdu’nda tedavi gördüğü belirti-
lerek, şu ifadelere yer verilmişti:
"Kilosuyla beraber sinirlerin de erimeye baş-
laması, Belgin Doruk üzerinde garip alışkan-
lıklar yaratıyor, şüpheci, kuşkulu, sabit fikirli
bir hasta haline getiriyordu. Saplantılara ka-
pılıyor, uyuyamıyor, saatlerce okuyor ve eski
Türk kumaş desenleri çiziyordu.
Günde ancak iki saat gözlerini
kapayabilen sanatçı, kim-
seyle konuşmak iste-
miyor, eşine,
çocuklarına
karşı
dü-

zenli
bir tu-
tumu da
görülmüyordu.
Önce Dr. Faruk Bayülken'in başlattığı tedavi
düzenini, sonradan psikanalist ve sinir hasta-
lıkları mütehassısı Dr. Kemal Keskinel sür-
dürmeye başlamıştı. Birkaç testten sonra
zayıflatma haplarını yasaklatan doktor, has-
tasını, kesin dinlenme zorunluğunda olduğu
için hastaneye yatırıyordu. İşte haziran ba-
şında Ortaköy Şifa Yurdu’nda tedaviye alı-
nan Belgin Doruk'ta kısa sürede rahatlık
haline dönüş başlamış, bazı sözcükleri hatır-
layamaz hali, ağır konuşma düzeninde düzel-
meye yüz tutmuştu."

Sinemayı 1975'te bıraktı

Zeki Müren'in "Burnunun ucundan, kirpiği-
nin gölgesine kadar güzel" dediği sanatçı,
1975'te sinemayı bıraktığını açıkladı. Sadri
Alışık'ın vefatından bir hafta sonra 26 Mart
1995'te hayata veda eden Doruk'un cenazesi,
Şişli Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedildi.
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Kütüphaneler
sizi beKliyOr

BEYKOZ Belediyesi tarafından ilçeye kazandı-
rılan yeni kütüphaneler zengin ve nitelikli 
kitapları kadar modern ve ferah ortamlarıyla
da tercih ediliyor. Kitap dostu ilçenin köklü
geçmişine dair 45 seçkin eserden kurulan
“Beykoz Kitaplığı” da yeni mekânlarda kitap-
severlere sunuluyor. Tokatköy’de açılan 
Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi toplam 
5 bin 622 kitap kapasitesi ve ziyaretçilerin
kitap okuyup, ödev ve araştırma yapabildiği

çalışma salonuyla hizmet veriyor, yayınlarının
çoğu ise çocuk kitaplarından oluşuyor. 
Açık raf sistemiyle hizmet veren kütüphaneye
gelen çocuklar, birbirinden renkli kitapların
arasında keyifle kitap okuyor, ders çalışıyor.
Hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında 
açık olan mekânda kitap ödünç alıp 
vermenin yanı sıra gençlere yönelik 
kulüp ve atölye çalışmaları da 
yapılıyor. 

Yaşamı boyunca
70'in üzerinde
filmde başrol 
oynayan sanatçı
Belgin Doruk,
Ayhan Işık, Zeki
Müren, Göksel
Arsoy, Eşref
Kolçak, Ekrem
Bora, Tamer 
Yiğit, Ediz Hun,
Cüneyt Arkın ve
İzzet Günay ile
aynı filmlerde 
rol aldı

YESılcam’ın
lEYdıSı!

Şanı büyük Osman Paşa!
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ebediyete intikalinin 121’inci yılında,

Fatih Camii bahçesinde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi
OSMANLI tarihinin en önemli
komutanlarından olan ve
Plevne‘de verdiği destansı
mücadeleyle tarihe geçen
Gazi Osman Paşa, vefatının
121’inci Sene-i devriyesinde
Fatih Camii bahçesinde bulu-
nan kabri başında anıldı. 5 to-
rununun da katıldığı anma
törenine İstanbul Vali Yardım-
cısı Mehmet Ali Özyiğit, Ga-
ziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, İl Kültür
Müdürü Coşkun Yılmaz, İl
Müftüsü Mehmet Emin Ma-
şalı, Gaziosmanpaşa Başsav-
cısı Haydar Memiş,
Gaziosmanpaşa İlçe Milli
Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı

ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gaziosmanpaşa Belediye-
si’nin düzenlediği program
sonrasında kabri ziyarete
gelen herkese tatlı ikram
edildi. Ardından Kadir Top-
baş’ın kabri ziyaret edildi.
Gazi Osman Paşa’nın kabri
başında açıklamalarda bulu-
nan Vali Yardımcısı Mehmet
Ali Özyiğit, “Allah kendisine
rahmet eylesin. Milletimizin
yiğit evlatları inşallah Gazi
Osman Paşa’yı aratmazlar.
Programı gerçekleştiren de-
ğerli arkadaşlarımıza çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

En büyük gurur

Gazi Osman Paşa gibi nesil-
lerin yaşadığı bir ülkeyi gör-

mek istediğini söyleyen Ga-
ziosmanpaşa Belediye Baş-
kanı Hasan Tahsin Usta,
“Dünyada ismini tarihe yaz-
dıran komutanlar azdır.
Bunlardan bir tanesi de
Gazi Osman Paşa’dır. Yine
ismini komutanın taşıdığı
şehirler azdır. 
Onlardan bir tanesi de Ga-
ziosmanpaşa’dır. Orada ya-
şamak onun ismini taşımak
bizim için bir gurur. Onun
gibi bir nesil yetiştirmek,
onun gibi yöneticilere ve ko-
mutanlara sahip olan bir ül-
kede yaşamayı ve görmeyi
istiyoruz ruhu şad olsun”
şeklinde konuştu. 
ÖMER FARUK
ARPACIK

Beyoğlu Belediyesi 

ile Türk Kızılay’ı iş 

birliğinde “Kan Ver Hayat 

Kurtar” sloganıyla kan bağış

kampanyası düzenlendi

Salgın döne-
minde fedakarca ça-

lışan belediye
çalışanları, kan bağışı ya-

pılması konusunda teklifte
bulundu. Personelin isteğini

geri çevirmeyen Beyoğlu Beledi-
yesi ve Türk Kızılay’ı da harekete

geçerek kan bağışı kampanyası
başlattı. Belediye çalışanlarının des-

teği ile organize edilen kampanyada,
sahada görevli Temizlik İşleri Müdür-

lüğü çalışanları başta olmak üzere 600’ü
aşkın personel kan verdi. Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar ali Yıldız ile Beyoğlu
Kızılay Şube Başkanı Dr. Ömer akçağıl da
organizasyona katılarak kan bağışında bu-
lunan belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.
Birlikte gördükKan bağış kampanyasına
gösterdikleri yoğun ilgi için belediye çalı-
şanlarını tebrik eden Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar ali Yıldız, “Verilen kanların
özellikle pandemi döneminde nasıl hayat
kurtardığını, stokta bulunan kanların hasta-

lar için hayati önem taşıdığını hep birlikte
gördük. Bu doğrultuda başka canlara hayat
olabilsin diye Türk Kızılay’ımızla birlikte kan
bağışı kampanyası düzenledik. Pandemi dö-
neminde özellikle saha çalışanlarımız başta
olmak üzere tüm belediye çalışanlarımızla
birlikte güzel bir çalışma yürüttük ve yürüt-
meye de devam ediyoruz. Zor şartlar altında
canla başla görevlerini aksatmadan yerine
getiren belediye çalışanlarımız şimdi de kan
bağışında bulundular. Kampanyamıza kan
vererek destek olan başta saha personelimiz
olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi.

Kan stokları değerli

Bu dönemde kan stoklarında da sıkıntı oldu-
ğunu belirten Beyoğlu Kızılay Şube Başkanı
Dr. Ömer akçağıl: “Pandeminin başından
beri gerek temizlik işleri olarak gerek fen iş-
leri olarak sahanın korunmasında sahanın
temizliğinde son derece büyük görevler üst-
lendiler. Ve sonunda özverili olarak da bir de
kan kampanyası yaparak, kan bağışlayarak

bu hizmetlerine tekrar devam etmek istedi-
ler. Biz de Kızılay olarak destek vererek
sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar
ali Yıldız Bey’in de desteğiyle birlikte büyük
bir katılımla saha personelimizle kan bağışı
kampanyası düzenliyoruz. Şu anda önemli
derecede stoklarda da bazen sıkıntı olduğu
için büyük bir katlı sağlamış olacaklar” şek-

linde konuştu. Belli aralıklarla kan verdiğini
söyleyen saha personeli ise, “Bize bu imkanı
sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz.
Kan vermek gerçekten güzel bir şey. Ben
kendi şahsım adına kan verdiğim zaman vü-
cudumda bir dirilik, hafiflik hissediyorum.
Verdiğim kanın da faydalı olmasını diliyo-
rum” şeklinde konuştu.

Eyüpsultan
farkındalıkta

Beyoğlu kan

Bağışladı


