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Özgürlüğü
savunmak...

Prof Dr. Ahmet ÖZER

Başkanlara 
defter uyarısı

Taksim Meydanı’nın tarihi
ile özdeşleşmiş figürlerin-

den olan çiçekçiler, kendileri için
tasarlanmış yeni yerlerine taşındı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, "Çiçekçiler artık,
derme çatma barakalarda değil
onlar için tasarlanmış alanlarda
olacak. Daha iyi, insani koşul-
larda çalışacaklar" dedi. I SAYFA 5
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Şarkıcı Aleyna Tilki hakkında,
"İnsanları corona değil, ilaçlar 

öldürüyor" sözleri üzerine açılan soruş-
turma tamamlandı. Tilki hakkında, 'Halk
arasında korku ve paniğe neden olmak'
suçundan başlatılan soruşturmaya takip-

sizlik kararı ve-
rildi. Bir kişi,
şarkıcı Aleyna
Tilki'yi, “An-
neme, kendime
ve kardeşime aşı
yaptırmayaca-
ğım. Çünkü gü-
venmiyorum.
İnsanları co-
rona virüsü
değil, ilaçlar
öldürüyor”

şeklindeki 
sözleri nedeniyle 
CİMER’e şikayet 
etmişti. Tilki, “Ben
o konuşmayı aşı
çıkmadan önce
yapmıştım" diye-
rek kendini 
savunmuştu. 
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Ege Bölgesi'nde yer alan
CHP’li ilçe belediye başkan-

larına "Yoksullukla mücadelede
sizin göstereceğiniz çabalar çok
önemli" diye seslenen CHP lideri
Kılıçdaroğlu, başkanlara "Yoksul-
luk envanteri çıkarıp muhtarlar ve
mahalle bakkalla-
rıyla iş birliği
yapın. Askıda ve-
resiye defteri uy-
gulaması başlatın"
dedi. Kılıçdaroğlu,
"Su kesilmemesine
özen gösterin,
suyun pandemi
döneminde kesil-
memesi lazım"
uyarısını yaptı. 
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Kemal Kılıçdaroğlu

İMAMOĞLU’NA ELEŞTİRİ GELDİ

Hani yılda 20 bin 
bina yapacaktınız!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun "Yapı tespiti için

bazı binalara İBB sokulmuyor"
açıklamasının ardından AK Parti İl
Başkanlığı'ndan sert bir açıklamka
yapıldı. "İBB Başkanı kentsel dönü-
şüm kapsamında yılda 20 bin, 5
yılda ise 100 bin konut yapacağını
vadetti" denilen açıklamada, "2
yılda 1 konut bile yapmadı. Göreve
gelir gelmez deprem bütçesinde
yüzde 65 kesinti
yaptı. AK Parti 
döneminde 1 mil-
yar 019 milyon TL
olan bütçeyi 347
milyon TL'ye dü-
şürdü. AK Parti
döneminde büt-
çede kentsel dönü-
şüm için ayrılan
pay yüzde 5 iken,
CHP döneminde
uyüzde 0,8’e
düştü" denildi. 
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Osman Nuri Kabaktepe

SİZİ BİNALARA SOKMAYAN KİM?

Dönüşüm yaptınız da 
elinizi tutan mı oldu?

Ekrem İmamoğlu'nun, "Yapı
tespiti için bazı binalara İBB

sokulmuyor, kentsel dönüşümde
engeller çıkarılıyor. Deprem bu şeh-
rin gerçeği, kimsenin böyle bir
lüksü yok. Acil iş birliğine ihtiyacı-
mız var" açıklamasına Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy da
tepki gösterdi. İmamoğlu'na, 
"Yetki ve sorumlu-
luk makamında
oturuyorsunuz.
İşiniz, muhatabı
belirsiz suçlamalar
yapmak değil"
diye seslenen Arı-
soy, "Sizi binalara
sokmayan kim?
Engel çıkaran
kim? Kentsel Dö-
nüşüm yaptınız da
elinizi tutan mı
oldu?" diye sordu. 
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Ömer Arısoy

MESAJLARI YAYIMLANDI

Makbuzu genel 
başkana gönder!

CHP Milletvekili Aykut Er-
doğdu'nun eski Şişli Belediye

Başkanı CHP'li Hayri İnönü'ye at-
tığı mesaj basına yansıdı. Erdoğ-
du'nun mesajında İnönü'ye "Sevgili
başkanım, yaptığım yolsuzlukla
mücadelenin karşılığı bu oldu.
Açık hesabımı akademisyenler için
kullandım, şimdi icra başlatıyorlar.
Başkanım akademisyenler için bu
hafta bir şey yapabilir miyiz? Bir
de C. gazetesine destek ver. Mak-
buzu da Seyit Bey (Torun) ile genel
başkana gönder" diye seslendiği
görüldü. Mesajları paylaşılan Er-

doğdu, "Haber
yapılan What-
sapp mesajları
söz verip sözünü
tutmayan veya
tutamayan Bele-
diye Başkanı ile
olan yazışmala-
rımdır" açıklama-
sını yaptı. 

ç GICIRDAMAYLA
KURTULDULAR!

KORONAVİRÜS DEğİL
İLAÇLAR ÖLDÜRÜYOR!

YÜZDE 5 CİVARINDA 
YAPILAŞMAYA AÇIK

Salgın sürecinin başlaması ile şehirden kaçışın en
yoğun yerleri başında Büyükçekmece geldi. Durumu

fırsat bilen dolandırıcılar; İstanbul'un su ihtiyacı için büyük
öneme sahip Büyükçekmece göl havzasında yer alan bölge-
leri “imarlı” diyerek satmaya başladı. Belediyeye başvurduk-
larında aldıkları arsaların imara kapalı olduğunu öğrenen
vatandaşlar büyük şok yaşadı. Konuyla ilgili uyarılarda bu-
lunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
"Bu bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce belediyeye ge-
leceksiniz” ifadelerini kullandı. Akgün, "Göl havzası yüzde 5
civarında yapılaşmaya açıktır. Bu yapılaşma bir veya iki katlı
yapılardan oluşur" diye konuştu. I SAYFA 10
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ISIN SUYUNU 
CIKARMISLAR!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta liya-
kate göre iş, liyakate göre makam deme-

sini sanırım yanlış anlayan söz konusu üst
düzey CHP’liler, “liyakat” konusunu kendi çıkar-
larıyla kim daha iyi ilgilenir; kim daha iyi kolla-
yıp yürütür diye anlamış olmalılar ki söz konusu
olan belediyelerde ona göre yapılanmaya git-
mişler. CHP’li belediyelere çöreklenmiş, An-
kara’daki siyaset ağalarının temsilcileri işi öyle

bir abartmışlar ki etraflarında eş dost, akraba,
enişte, kayınbirader vs. kim varsa belediyelerin
önemli noktalarına yerleştirip ağalarının istek ve
buyruklarını yerine getirerek servetlerine servet
katmaya başlamışlar. Öyle ki Yaşar Kemal’in ro-
manındaki eşkıyalara rahmet okutur cinsten.
Örneğin CHP’li Tekin Bingöl ve Erdoğan Top-
rak’a bağlı başta Beşiktaş, Kartal, Maltepe gibi
belediyelerde işin iyice suyunu çıkarmışlar…
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SAATLER ÖNCE 19 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ BİNA BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE TUZ BUZ OLDU

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan Hilal Apartmanı dün sabah 10.30'da
çöktü. Bir daire sahibinin, önceki gece binada çatlama sesleri duyması üzerine apart-
mandan 19 kişinin tahliye edilerek büyük bir facianın yaşanmasına engel olduğu 
öğrenildi. Öte yandan 5 katlı binanın yapı ruhsatının bulunmadığı da ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda 6 daire ve
bir dükkandan oluşan 5

katlı Hilal Apartmanı, dün saat
10.30'da çökerek yerle bir oldu.
Olay yerine giden kurtarma ekip-
leri yaptıkları araştırmalarda enkaz
altında kimsenin bulunmadığını
belirledi. Binada ikamet eden
Kadir Yılmaz’ın yetkililere, önceki
gece saat 23.00 sıralarında çatlama
sesleri duyduklarını ve camlarda

kırılmaların olduğu için evi terk et-
tiklerini, binada kimsenin kalmadı-
ğını, toplamda 19 kişinin tahliye
edildiğini söylediği öğrenildi. Ad-
rese dayalı nüfus kayıtlarından
bina sakinlerinin telefonlarına ula-
şan yetkililer de, binada kimsenin
kalmadığını teyit etti. Öte yandan
yapılan araştırmada, binanın 1995
yılında inşa edildiği ve yapı ruhsa-
tının bulunmadığı belirlendi.

ç
95 YILINDA YAPILDI; YAPI RUHSATI BİLE YOK

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu da Zeytinburnu

Sümer Mahallesi’nde çöken bina-
nın enkazında incelemelerde bu-
lundu. İmamoğlu, “Ne yazık ki
İstanbul'un, var olan belki de en
büyük tehdidini, yine bu akşam
yaşanmış olduk. Ne yazık ki İs-
tanbul'un bu sıkıntılı yapı stokun-
dan her ortamda, her yerde
bahsediyoruz. İstanbul'un hangi
kaynağı; ülkemizin, hükümetimi-
zin, şehrimizin hangi kaynağı var
ise en ciddi çabayı, işbirliği içeri-

sinde bu alanda vermemiz gerek-
tiğini, her ortamda söylüyoruz.
Bugün de yinelemiş olalım” ifa-
delerini kullandı. İstanbul'da 
200 bine yakın riskli yapının 
bir şekilde dön-
üştürülmesi ge-
rektiğini belirten
İmamoğlu,
"Tespit yapmak
istediğimiz bazı
binalara, beledi-
yeler sokulmu-
yor bile" dedi.

ç
BAZI BİNALARA, BELEDİYELER SOKULMUYOR!

Büyükçekmece'de pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşlara imarlı arazi diyerek
göl havzasını sattı. Bölgenin imara kapalı olduğunu söyleyen ve vatandaşları uyaran
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Göl havzasından ev yapmak için

bedava dahi arsa verseler almayın, tavuk kümesi dahi olsa yıkıyoruz” dedi
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HAVZASINI
SATIYORLAR

Aykut Erdoğdu

ÇEVRİMİÇİ DERSLER OLACAK

Kadınlara ekonomi 
eğitimi verilecek

UCLG-MEWA Yönetim
Kurulu Toplantısı, koronavi-

rüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi
olarak gerçekleşti. Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği Komitesi Başkanlığını
yürüten Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, komi-
tenin faaliyet raporunu sundu.
Çalık, kadınları ekonomik olarak

güçlendirmek için
farklı alanlardan
uzmanların çevri-
miçi eğitim vere-
ceğini açıkladı.
Çalık, "Projeler
üretmeye ve çalış-
maya devam ede-
ceğiz" diye
konuştu. I SAYFA 8
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Mehmet Murat Çalık

BÜYÜKŞEHİR AÇIKLADI

Aynı bölgede yeni
bir geçit yapılacak

Büyükçekmece'de yer alan
TÜYAP Üst Geçidi, kullanım

olarak ömrünü tüketmesi ve D100
kara yolu İstanbul istikametinde
yer alan şeridi üçten ikiye düşüre-
rek trafiği yoğunlaştırdığı gerekçe-
siyle kaldırıldı. İBB'den yapılan
açıklamada, aynı bölgenin 50-100
metre ilerisinde yeni bir üst geçidin
yapılacağı duyuruldu. I SAYFA 5
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BEŞİKTAŞ
BELEDİYESİ'NDE
NELER OLUYOR?

Beylikdüzü'nde alkol aldıktan
sonra kullandığı kamyonetle Bu-

senur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a
(18) çarparak ölümüne neden olan
Kırgızistan uyruklu sürücü Aslan İs-
miev, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişi-
nin ölümüne neden olma' suçundan
'iyi hal indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay
hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan
eden genç kızların babaları, "İki canın
bedeli 6 yıl mı?" diyerek tepki gösterdi.
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İki canın bedeli 6 yıl mı?

Sedef Yılmaz

Saatler önce bir gıcırtı sesiyle yaşadıkları evden çıkan, sonra
da yıkılan evlerini gören ev sakinleri gözyaşlarını tutamadı. 

Sayfa 3



S insice ilerlediği için genellikle geç
dönemde fark edilen yumurtalık
kanseri, ülkemizde kadın kanserleri

arasında sekizinci sırada yer alıyor. Erken
tanısı düzenli jinekolojik kontrollerle
mümkün olabilen bu hastalığın “adetlerde
düzensizlik, adet dışı vajinal kanama,
karın ağrısı ve karında şişlik” gibi şikayet-
lere de yol açtığını belirten Acıbadem Tak-
sim Hastanesi Jinekolojik Onkoloji
Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dün-
der, “Yumurtalık kanseri sinsi ilerleyen bir
hastalıktır, o nedenle kadınların düzenli ji-
nekolojik muayene yaptırmaları gerekir”
diyor. Belirtilerinin genellikle karın ağrısı,
şişlik gibi diğer bazı hastalıkların belirti-
sine benzediğini söyleyen Prof. Dr. İlkkan
Dünder “Bu belirtilerin başka hastalıklar-
dan kaynaklandığı düşünüldüğünden ka-
dınlarımız genellikle bir jinekoloğa gitme
ihtiyacı duymuyor. Göz ardı edilen bu be-
lirtiler ise tümörün ilerlemesine neden olu-
yor ve çoğu zaman 3. evrede şikayetlerin
artmasıyla hekime başvuruluyor.” cümle-
siyle de konunun önemine dikkat çekiyor. 

Bu işaretlere dikkat!

Ülkemizde de her yıl 4 bin kadın yumurta-
lık kanseriyle tanışıyor. Araştırmalara göre
tanı konulduğunda bu hastaların yüzde
70'i kanserin 3. evresinde oluyorlar. Yu-
murtalık kanseri, özellikle geç belirti ver-
mesi ve karın içine hızla yayılıyor olması
nedeniyle tüm jinekolojik kanserler ara-
sında ölüm oranı en yüksek kanser türü.
Yumurtalık kanserinin pek çok belirtisi var.
Başlıcaları; şişkinlik, iştah kaybı, kabızlık,
sık idrara çıkma, kilo kaybı, vajinal ka-
nama, karın içinde hissedilen basınç ve
şişkinlik, kasıkta dolgunluk ve ağrı, uzun
süreli hazımsızlık, gaz ve bulantı…

Jinekolojik muayeneyi aksatmayın

Bu kanser türü büyük oranda menopoz
sonrası görülse de her yaşta ortaya çıkabi-
liyor. Bu da genç yaşta ve doğurganlık ça-
ğındaki kadınların belirtileri dikkate
alması, jinekolojik muayenelerini aksat-
mamasını gerektiriyor. Yumurtalık kanse-
rinin genellikle belirti vermeden ilerlemesi,
tedaviyi de zorlaştırıyor. Bu nedenle hiçbir

belirti olmasa bile, yılda bir kez düzenli ji-
nekolojik muayenelerin yapılması çok
önemli hale geliyor. Jinekolojik muaye-
neye ise 18 yaşından itibaren başlanması
öneriliyor. Muayene ile birlikte yapılan ult-
rason çekimleri tanı konulmasında ol-
dukça önemli bir rol oynuyor. 

Genler, etkili!

Yumurtalık kanserinde risk artırıcı faktör-
ler bulunuyor. Uzmanlar genetik faktör-
lere dikkat çekiyor. Aile geçmişinde
özellikle kız kardeş ya da annede daha
önce yumurtalık kanseri öyküsünün ol-
ması riski yükseltiyor. Birinci derece yakın-
ları arasında iki veya daha fazla kişide
meme, mide, bağırsak, rahim, yumurtalık
gibi bir kanser türü görülen kadınlar da
risk grubunda sayılıyor. Bunun nedeni ise
kalıtsal olarak geçen genler… Yumurtalık
kanserinde BRCA1 ve BRCA2 isimli gen-
ler, etkin rol oynuyor ve riski artırıyor.
Ancak genler, mutlak bir kanser sonucuna
yol açmıyor. Araştırmalar, 10 hastadan bi-
rinde genetik faktörlerin etkili olduğunu
ortaya çıkarmış.  Yumurtalık kanserinde
etkili bir diğer faktör işe obezite. Günü-
müzde gittikçe yaygınlaşan obezite, pek
çok hastalığa zemin hazırladığı gibi yu-
murtalık kanseri riskini de artıran faktörler
arasında sayılıyor. Yine günümüzde
yaşam koşulları nedeniyle 35 yaşından
sonraya ertelenen annelik ya da hiç anne
olmamak yumurtalık kanserinde önemli
bir rol oynuyor. Ayrıca erken adet görmek
ya da menopoza geç girmek de risk fak-
törü olarak kabul ediliyor.

Birincil tedavi yöntemi, cerrahi

Yumurtalık kanserlerinde birincil tedavi
yöntemi ameliyatla tümörlü dokuların ta-
mamen alınması. Ancak ileri evre hasta-
lıklarda bazen ameliyat yapılamadığını
kaydeden Prof. Dr. İlkkan Dünder, “Ame-
liyat sonrasında uygulanan kemoterapi-
den de oldukça yüksek oranlarda fayda
sağlanıyor. Bazı seçilmiş olgularda ope-
rasyon öncesinde dahi kemoterapi ile te-
daviye başlanıyor. Yumurtalık kanseri
tedavisi radyoterapiye rutinde başvurul-
muyor, ancak nadir durumlarda ışın teda-
visinden yararlanılması gerekiyor” diye
bilgi veriyor.
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Acıbadem Taksim Hastanesi Jinekolojik 
Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlkkan 

Dünder, “Yumurtalık kanseri sinsi ilerleyen bir
hastalıktır. Karın ağrısıyla bile karıştırılabilir. 

O nedenle kadınların düzenli jinekolojik
muayene yaptırmaları gerekir” diyor

Yumurtalık kanserinin tarama
testi yok, dolayısıyla erken
teşhiste yılda en az bir kez ya-
pılacak düzenli muayenelerin
önemi çok büyük. Pandemi
sürecinde erken teşhis oranı-
nın azalabileceğine dikkat
çeken Prof. Dr. İlkkan Dünder
sözlerine şöyle devam ediyor:
“Covid-19 bulaşma riski ne-
deniyle rutin kadın doğum
muayenelerine gitme oranının
düşmesi, yumurtalık kanserli
olgulara erken evrede tanı
konma oranını düşürebilir. Do-
layısıyla daha geç evrelerde
tanı konması, hastanın tedavi
sürecinin uzamasına ve zor-
laşmasına yol açabilir. Oysa
erken teşhis, tedavi başarısını
çok yükseltiyor. Bu nedenle,
yıllık düzenli muayenelerin
ihmal edilmemesi gerekiyor.”
Pandemi nedeniyle yumurtalık
kanseri tedavisi gören kadın-
ların 6 ayda bir yapması gere-
ken kontrollerini ertelediklerini
gözlemlediklerinden söz
eden Prof. Dr. Dünder “Bu
hastalığın tekrarlama riski
yüksek. Bu nedenle yu-
murtalık kanserini atla-
tanların rutin kontrollerini
aksatmadan sürdürme-
leri gerekiyor” uyarı-
sında bulunuyor. 
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obezite, vücutta yağ dokusunun aşırı
miktarda artması olarak tanımlanır. Be-
sinlerle alınan enerji miktarının, metabo-

lizma ve fiziksel aktivite ile tüketilen enerji
miktarını aştığı durumlarda ortaya çıkar. Çocuk-
luk döneminde obezite önemli bir sağlık proble-
midir. Bugün dünya üzerinde yüzbinlerce çocuk
obezite ve obezitenin yol açtığı hastalıklarla müca-
dele etmek zorunda kalıyor. Her 4 çocuktan biri-
nin kilo problemi yaşadığını söyleyen Acıbadem
Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Renan Güneş “Yapılan araştırmalar 21. yüzyılın
obez çocuklarının obeziteye bağlı hastalıklar ne-
deniyle ebeveynlerinden daha kısa yaşayacaklarını
ortaya koyuyor. Obez çocukların üçte biri, obez
ergenlerin de üçte ikisi erişkin dönemde de obez
olarak kalıyor. Çocukluk dönemindeki obezitenin
artışını durdurmak için çocukluktan itibaren

önlem almak gerekiyor” dedi.

Anne baba şişmansa… 

“Anne babanın şişman olması durumunda; ço-
cuklarında %80 obez olma ihtimali artırmaktadır.
Anne babadan birinin şişman olması çocuğun
obez olma durumunu %50’ye düşürmektedir. İkisi
de obez değilse oran %9 olarak bulunmuştur”
diyen Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Renan Güneş sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Şehirlerde yaşayan çocukların fiziksel ak-
tivitesi daha kısıtlanmıştır. Yüksek kalorili
gıdaların tüketimi ve hareketsizlik sonucunda ço-
cuklar obeziteye eğilim gösterir. Obezite ve psiko-
lojik etmenler arasında bir ilişki olduğu kabul
edilmektedir. Anne baba çocuk arasındaki olum-
suz ilişkiler çocuğun ruhsal yapısını etkileyip aşırı
yemeye neden olabilmektedir.”

Pandemi obezite riskini arttırdı

Televizyon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik
araçların günümüz çocuklarının aktivitelerini kısıt-
ladığını söyleyen Renan Güneş “Buna bağlı ola-
rakta enerji tüketimini azaltmaktadır. Özellikle son
dönemlerde pandemi nedeniyle sokağa çıkmaları
kısıtlı ve okul ortamları oturarak bilgisayar ba-
şında olduğundan hareketleri çok azalmış ve obe-
zite riskleri artmıştır. Çocukların karbonhidrat ve
yağ açısından zengin besinleri tüketmeleri obezite
riskini artırmaktadır. Özellikle fast food beslenme
tarzı obezite oluşumuna zemin hazırlamaktadır”
ifadelerin kullandı. 

Öğün sayısı büyük önem taşıyor

Tiroid hastalıkları, hormonal nedenler, böbrek
üstü bezi hastalıkları ve bazı kronik hastalıkların
da obezitye neden olabileceğini aktaran Güneş,
beslenmede öğün sayısı ve alınan besin maddele-
rinin içeriğinin son derece önemli olduğunu söy-
ledi. Güneş, beslenmenin sıklığının azalması, bir
veya iki öğün yemek yeme ve yiyeceklerin yüksek

kalori içermesi durumunda obezitenin arttığını be-
lirtti. Ailesel faktörler, çevresel faktörler, beslenme
ve fiziksel aktivite azlığı gibi durumların genel ola-
rak obezite riskini artıran unsurlar arasında oldu-
ğunun altını çizdi.

Obezite bu sorunlara yol açıyor

Dr. Renan Güneş çocuklarda obezitenin yol açtığı
sağlık sorunlarını şöyle sıraladı;
-İnsülin hormonunun aşırı artması diyabet hasta-
lığına neden olur. Eğer ailede şeker hastalığı varsa
şeker hastası olma olasılığı daha da artar.
-Obez çocuklarda ergenlik normalden erken geli-
şebilir. Obez kız çocuklarında ergenliğin erken ge-
lişmesine bağlı olarak adet düzensizlikleri ve
kıllanma gibi hormonal bozukluklar ortaya çıkar.-
Obez kız çocuklarında erken kemik gelişimine
bağlı erken adet görme veya adet görememe or-
taya çıkabilir.
-Obez çocuk ve gençlerde ağırlık artışına bağlı
olarak, eklemlere aşırı yük binmesi nedeniyle çe-
şitli ortopedik bozukluklar ortaya çıkabilir.
-Obezite çocuklarda solunum fonksiyonlarını bo-
zarak ve kalbe binen yükü artırarak hareket yete-
neğini azaltır. Bu azalmaya bağlı olarak ortaya
çıkan hareketsizlik enerji tüketimini azaltarak obe-
zite riskini artırır.
-Obezite birçok psikolojik bozuklukların ortaya
çıkmasına da neden olur. Obez çocuklar sosyal
ilişkilerden çekinerek daha içe kapalı bir hale gele-
bilir ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir.
-Obez çocuklarda yüksek tansiyon, hiperlipidemi,
şeker hastalığı, solunum bozuklukları, kalp damar
hastalıkları, karaciğer yağlanması, safra kesesi
hastalıkları, ortopedik bozukluklar, polikistik over
sendromu ve psikolojik bozukluklar ortaya 
çıkabilir. Çocukların ve gençlerin hareketsiz ya-
şamlarının önüne geçilerek, fiziksel aktivite yap-
malarının obeziteyi önleyeceğini aktaran Renan
Güneş “Sağlıksız yiyecekler, şekerli içecekler ve
yüksek kalorili yiyecekler ile beslenmeleri azaltıla-
rak, sağlıklı besin tercihi yapmaları için program-
lar oluşturulabilir. Erken çocukluk döneminden
itibaren çocukların sağlıklı beslenme ve fiziksel ak-
tivite alışkanlıkları ile büyümeleri sağlanabilir.
Okul çağı çocukları ve gençler için okullarda sağ-
lıklı besinlerin tercih edilmesi sağlanabilir” dedi.
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AnnesiyLe evde keyifli zaman
geçirmek isteyen çocuklar, an-
nesini Sharpie’nin renkli dün-

yasına davet ediyor. Sharpie’lerle
çocuklar annelerine sınırsızca sevgile-
rini ifade ederken, anneler de çocukları-
nın yaratıcılıklarını keşfetmelerine katkı
sağlayacak. Hayatımızın en değerli var-
lıkları olan annelerimize Sharpie’lerle
özel hediyeler tasarlayabilir, onları
mutlu edebilirsiniz. Evde daha fazla
zaman geçirdiğimiz bugünlerde en çok

da çocuklar sıkılıyor. Çocukların sıkın-
tılarıysa en çok anneleri bunaltıyor. Uz-
manlar, can sıkıntısının çocukları
yaratıcılığa teşvik ettiğini söylüyorlar.
Canı sıkılan çocuk, bu durumdan kur-
tulmak için daha çok iç dünyasına yö-
neliyor ve hayallere dalıyor. Önemli
olan bu sıkıldığı anlarda çocuğun kendi
yaratıcılığını keşfetmesine izin 
vermek…
Dünyanın en renkli ve en marifetli ka-
lemleri Sharpie ile çocuğunuz sıkıntı-

sından kurtulurken, yaratıcılığını da
keşfedebilir. Çocuklar ve daima çocuk
kalanlar için eğlenceli bir dünyaya giriş
anahtarı olan Sharpie ile yapacağınız
tasarımlarla güzel zaman geçirmekle
kalmayıp, içinizdeki sanatçıyı keşfede-
bilirsiniz…

Sharpie’nin renkli dünyası

Anneler Günü’nde annenize Sharpie
kalemleri hediye ederek, hem annenizi
hem de kendinizi sevindirebilirsiniz.

Hayatımızın en değerli varlıkları olan
annelerimize Sparpie’lerle özel hediye-
ler tasarlayabilir, Sharpie’nin renkli
güçleriyle ışıl ışıl sevginizi annenize
gösterebilirsiniz. Bu özel kalemlerle;
bardaktan tişörte, ayakkabıdan çan-
taya, buzdolabından duvarlara, ahşap-
tan kumaşa her yüzeye kalıcı çizimler
yapmak mümkün. Sharpie’lerle çocuk-
lar annelerine sınırsızca sevgilerini ifade
ederken, anneler de çocuklarını mutlu
etmenin keyfini yaşayacak.

Annelere özel hediyeler için davet

9 Mayıs telaşı

9 Mayıs’taki Anneler Günü, tam kapanma
sürecinde kutlanacağı için annesini ziyaret
edemeyenlerin tercihi hediye ve çiçek 
yollamak oldu. Bu nedenle kargo
sayılarında yüzde 50 artış yaşandı

Lojistikte yaşanan artış hakkında bilgi veren
Aras Holding Taşıma Grup Başkanı, Recep
Demir  “Bu yıl Anneler Günü, tam kapanma

dönemine denk geldiği için alışverişlerin tamamı e ticaret
siteleri üzerinden yapılıyor. Bu nedenle kargo yükü arttı”
dedi. Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan
şirketi Jetizz’in kargo sayılarında ciddi artış yaşandığını
belirten Demir, “Yüzde 50 artış yaşandı. En fazla talep
gören ürün grupları çiçek, züccaciye, kozmetik ve tekstil
oldu” diye konuştu.

Alışkanlık devam edecek

Pandemi nedeniyle e ticaretin hiç olmadığı kadar yüksel-
diğini aktaran Demir, “Bu süreçte daha önce online alış-
veriş yapmayan insanlar bile zorunluluklar nedeniyle e
ticaretle tanıştı. 2020’de e ticaret yüzde 66 bü-
yüdü.  2021’de de bu büyüme daha büyük bir ivme ile
devam ediyor. Özellikle kapanma dönemlerinde talep
daha da artıyor. Tüketim alışkanlığı olarak online alışve-
riş rahatlığına hızlı bir uyum sağladık, pandemi sonra-
sında da bu devam edecek” ifadelerini kullandı.KARIN AGRISI 

DEYIP GECMEYIN!
Büyüdükçe kilo verir 

Acıbadem Ankara Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş 

“Yapılan araştırmalar 21. yüzyılın obez çocuklarının
obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle ebeveynlerinden

daha kısa yaşayacaklarını ortaya koyuyor. Obez
çocukların üçte biri, obez ergenlerin de üçte ikisi

erişkin dönemde de obez olarak kalıyor. Çocukluk
dönemindeki obezitenin artışını durdurmak için

çocukluktan itibaren önlem almak 
gerekiyor” dedi

DEMEYIN
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Olay, 3
Mayıs pazar-
tesi günü Piri-

paşa Mahallesi Göktuğ
Sokak üzerinde meydana
geldi. Şüpheliler Samet
D. (21) ve Muhammed
Y.(22), ilk olarak bir araç
kiralama dükkanına gi-
derek otomobil kiraladı.
Kiraladıkları otomobil ile lüks otomobilleri
kendilerine hedef alan şüpheliler, birçok ara-
cın gösterge panelini çaldı. Gelen ihbar üze-
rine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü

Asayiş Büro Amirliği
ekipleri çalışma baş-
lattı. Asayiş Büro Amir-
liği ekipleri, PTS (Plaka
Tanıma Sistemi) ile
şüphelilerin izini sürdü.
Ekipler, ilk olarak şüp-
helilerin eşkâlini sonra-
sında kimliğini tespit
etti. İkilinin Topkapı'da
olduğunu belirlendi ve
akabinde aynı gece saat
03.40 sıralarında polis
ekipleri belirledikleri
adreslerde beklemeye
başladı. Şüpheliler
sabah saat 06.00 sırala-
rında kaçmalarına fır-
sat verilmeden

kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Suç makinesi çıktılar

Şüphelilerden Samet D.'nin 5 adet oto hır-
sızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet
yağma, 1 adet uyuşturucu madde kullanma,
ruhsatsız silah bulundurma, 1 adet kasten
yaralama, Muhammed Y.'nin ise 4 adet
otodan hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 
1 adet uyuşturucu imal etme ve kullanma, 
1 adet taksirle yaralama, 1 adet açıktan hır-
sızlık suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından
çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak
cezaevine gönderildi. DHA

K aza, Beylikdüzü Gürpınar'da
normalde hız sınırının 30 kilo-
metre olduğu Ulusal Caddesi

Kavşağı'nda 7 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana geldi. Kamyonet sürü-
cüsü Aslan İsmiev'in (22), marketten
çıkan Busenur Ülüslar ve Sedef Yıl-
maz'a 170 kilometre hızla çarparak
ölümüne neden oldu.  2 genç kızın ha-
yatını kaybettiği kazaya ilişkin Bakır-
köy Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Beylikdüzü Dev-
let Hastanesi'nin raporunda sürücü-
nün 2.43 promil alkollü olduğu tespit
edildi, alınan bilirkişi raporunda ise
Aslan İsmiev'in yüzde yüz kusurlu ol-
duğu belirtildi. Hazırlanan iddiana-
mede, tanıkların ifadelerinde
şüphelinin çok hızlı ilerleyerek, genç
kızlara çarptığını beyan ettikleri anla-
tıldı. Şüpheli ise ifadesinde arkadaşı ile
Gürpınar Sahili'nde alkol aldıklarını,
araçla seyir halindeyken direksiyon hâ-
kimiyetini kaybederek kazaya sebebi-
yet verdiğini, 2 kişinin ölümüne
sebebiyet verdiği için de pişman oldu-
ğunu söyledi. İddianamede İsmiev'in
"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin
ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl-
dan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
açıldı. Kazanın ardından 10 ay sonra
davayı karara bağlayan Bakırköy 15.
Ağır Ceza Mahkemesi, "Bilinçli tak-
sirle birden fazla kişinin ölümüne
neden olma" suçundan tutuklu sanık
İsmiev'i iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay
hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sü-
rücü belgesinin 3 yıl süreyle gecici ola-
rak alınmasına da karar veren
mahkeme heyeti, sanık İsmiev'in tu-
tukluluk halinin devamını da kararlaş-
tırdı. Kararın ardından genç kızların
babaları, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) kazanın olduğu yerde açıkla-
malarda bulundu.

Genç yaşta toprağa verdik
Karara itiraz eden Mekatronik Bö-
lümü öğrencisi Busenur Ülüslar'ın ba-

bası Faruk Ülüslar, Sedef Yılmaz ve
Busenur Ülüslar için adalet istediğini
belirtti. Acılı baba Ülüslar, "Bundan 9
ay önce burada bir kaza yaşandı.
Daha önce burada refüj falan yoktu,
kaza sonrasında yapıldı. Biri 17, biri
18 yaşında iki tane genç kızımız, 170
km hızla ve 240 promil alkollü bir şah-
sın kullandığı bir aracın altında can
verdi. Ne yazık ki geçen gün ki mahke-
mede sanığa 6 yıl 8 ay hapis verdiler.
Bunun da zaten yatarı 4 yıl ki zaten 4
yıl da yatırmayacaklar. İki ay sonra
tahliye olacak. Biz ailesi olarak acılar
içerisindeyiz. Sanığın tekrardan yargı-
lanması için uğraşıyoruz. Alkollü şahıs
önce yukarda refüje vuruyor, sonra
park halindeki otobüse vuruyor, daha
sonrasında bir taksiye vuruyor ve kız-
lara çarpıp 37 metre sürükleyip gelip
buradaki ağaca çarparak durabiliyor.
İki tane idealist kızımızı genç yaşta gö-
türüp toprağa verdik. Adaletin yerini
bulmasını istiyoruz. Şimdi bu sanığı
serbest bırakacaklar, en fazla bir ay
sonra serbest kalacak. Biz tekrardan
İstinaf Mahkemesi'ne dilekçemizi sun-
duk. Sanığın tekrardan yargılanması
istiyoruz. Bir nebze de olsa yaramız
hafiflemiş olur diye düşünüyorum"
dedi.

Büyük bir acı yaşıyoruz
Tarifsiz bir acı içerisinde olduklarını
dile getiren baba Ülüslar şunları söy-
ledi: "Sonuçta 17 yaşında el bebek gül
bebek büyüttüğümüz çocuğumuzu
götürüp mezara koyduk. Hayatının
baharında, idealist bir çocuktu, anlatıl-
maz tarifsiz bir acı. 9 aydır ne yaptı-
ğımı ben bile bilmiyorum. Yediğimiz,
içtiğimiz belli değil, gecem, gündüzüm
belli değil. Sürekli mezarındayım. Her
gün mezarına gidiyorum. Bu bir baba
için çok acı, inşallah adalet yerini bula-
cak. Türkiye Cumhuriyeti adaletine
güveniyorum. Konuyla alakalı imza
kampanyası başlattık. Sağ olsun her-
kes ilgilendi, bayağı bir imza topladık.

Alkollü araç sürmenin silahla adam
öldürme sayılmasını istiyoruz." 

Sanki zil çalacak gibi
Liseden yeni mezun olan ve ölümün-
den 2 gün sonra gelen üniversite sınavı
sonuçlarında çok iyi puan alan Sedef
Yılmaz'ın babası Murat Yılmaz ise,
"İki tane kızımız gitti. Kızımıza ara-
bayla çarpan kişinin aldığı ceza bize
çok komik geldi. 6 sene ceza verdiler.
Yani iki canın bedeli 6 sene mi? Şu an
şok içerisindeyiz, ne diyeceğimi bilemi-
yorum. 7 Temmuz gecesi 22:45'te sa-
hilde içmiş bunlar. Sanıkta 240 promil
alkol çıktı. Bir üst mahkemeye başvur-
duk. Bu işin peşini bırakmayacağız.
Sanık 10 aydır içeride. Taş çatlasa 2-3
ay daha yatacak. Kızımın üniversite sı-
navı vardı, diğer kız da okuyordu
zaten çok iyi arkadaşlardı. Evlat acısı
gibi kötü birşey yok. Hala alışamadık
yokluğuna. Sanki zil çalacak kapı açı-
lıp gelecek gibi geliyor. Kolay değil, alı-
şılmıyor, daha 18 yaşındaki evlat. Çok
zor, yasaklardan dolayı mezarına da
gidemiyoruz. Sanığın en ağır cezayı
almasını istiyoruz" diye konuştu. DHA

Gösterge paneli çalan
hırsızlar yakalandı

ÜSkÜdar'da
yokuş aşağıya
inerken sürücüsü-

nün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği TIR, bariyerlere
çarparak durabildi. TIR'ın

yolu kapatması nedeniyle
sürücüler geri geri giderek
başka yolları kullandı.
Kaza, sabah saatlerinde
Üsküdar, Gayretli Sokak'ta
meydana geldi. Yokuş aşa-

ğıya inen yüklü TIR'ın sürü-
cüsü direksiyon hakimiye-
tini kaybetti. TIR,
bariyerlere çarparak duru-
ken, yol trafiğe kapandı.
Olay yerine çekici sevk

edildi. Kapalı yol nedeniyle
yolu kullanamayan diğer
sürücüler, geri geri giderek
başka yollara yöneldi. 
TIR çekiçiyle kaldığı yerden
kurtarıldı.

TIR bariyere çarptı yol kapandı

IKI CANIN BEDELI
SADECE 6 YIL MI?
Beylikdüzü'nde alkol aldıktan sonra kullandığı kamyonetle Busenur Ülüslar (17) ve
Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne neden olan Kırgızistan uyruklu sürücü Aslan
İsmiev, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 'iyi hal
indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara isyan eden genç
kızların babaları, "İki canın bedeli 6 yıl mı?" diyerek tepki gösterdi

Müşteki Faruk Ülüslar'ın avukatı
Burak Baysal, trafik bilirkişisi rapo-
runa göre şüphelinin yüzde yüz ku-
surlu olduğu ve bilinçli taksirle

hareket ettiğinin belirtildiğini
söyledi. Avukatı Baysal, "Müvek-
kilimin kızları ve diğer maktulün
herhangi bir kusurunun bulunma-
dığı bilirkişi raporunda belirtildi.
Şüpheli 2.43 promil alkollüydü,
normalde yasal sınır 0.50 promil-
dir, yasal sınırın yaklaşık 5 katı
alkol tespit edildi. Bu açıkçası kişi-
nin kendisini kaybedebileceği nite-
likte bir alkol oranı. Biz bu
yargılamada sanığın olası kastan
yargılanması gerektiğini söyledik.
Sanık burada taksirle ölüme sebe-
biyet vermeden yargılanıyor. Biz

bunu dile getirdik ancak dikkate
alınmadı. Mahkemede yapılan yar-
gılama sonucunda sanığa iyi hal
indirimi yapılarak neticede 6 yıl 8
ay hapis cezası ile cezalandırılma-
sına hükmedildi ve sürücü belge-
sinde 3 yıl el koyuldu. Şu anda
dosya İstinaf aşamasında. Uma-
rım kamu vicdanını rahatlatacak
bir şekilde aynı zamanda maktulle-
rin ailelerini de rahatlatacak bir
cezaya hükmedilip adalet sağlanır
diye temenni ediyoruz" ifadelerini
kullandı.

Çıplak ayakla
kaçtı ama boşa!

İStanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Organize Şube
Müdürlüğü ekipleri, MİT

ile ortak yürüttükleri çalışma kapsa-
mında, FETÖ'nün üst düzey yöneti-
cisi ve İstanbul'da bulunan gaybubet
evlerinin finansörü olduğu tespit edi-
len Mehmet Biricik adlı şüpheliyi ta-
kibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki
takiple; Biricik'in gaybubet evlerinde
saklanan ve örgüt adına aktif olarak
faaliyet yürüten FETÖ üyelerine
maaş adı altında para dağıtıp, nakdi
yardımda bulunduğu tespit edildi.
Kapatılan örgüte ait dershane ve
okullarda yaklaşık 20 yıl öğretmenlik
yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve
daha önce FETÖ elebaşının talimat-
larıyla Bank Asya'ya para yatırdığı
saptandı. Tüm bu tespitlerin ardın-
dan şüpehilinin Ümraniye'deki adre-
sine, 29 Nisan Pazar gecesi
operasyon düzenlendi. Ancak gelen

polisleri gören Mehmet Biricik, yatak
odasına açılan yangın merdivenin-
den otoparka indi. Çıplak ayaklı olan
Biricik, otopark duvarından atlaya-
rak kaçmaya çalıştı. Binanın etrafını
saran polisler tarafından yakaladı.
Operasyon anındaki kaçışı kameralar
tarafından görüntülenen Mehmet Bi-
ricik'in evinde yapılan aramada ise
toplam 55 bin lira değerinde 2 bin
850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep tele-
fonu, 1 tablet, 2  kullanılmamış tele-
fon kartı, 2  hafıza kartı, 1 sabit diske
ele geçirildi.

Davalarla ilgili bilgi aktarmış

Dijital materyallerin incelenmesi so-
nucunda da şüphelinin '15 Temmuz
Darbe Girişimi'nin ardından yurt dı-
şına kaçan firari FETÖ mensupla-
rıyla irtibatlı olduğu, bu kişilere
Türkiye'de yakalanan örgüt mensup-
larının dava dosyaları ve aldıkları ce-
zalar ile ilgili bilgi akışı sağladığı
ortaya çıktı. Öte yandan 15 Temmuz
darbe girişi sonras yakalanan örgüt

üyesi askeri öğrencilerin verdiği ifa-
delerinde Mehmet Biricik'in, İstanbul
Anadolu yakasındaki bazı askeri bir-
liklerden sorumlu üst düzey mahrem
imamı olduğu, askeri öğrencilerin ilk
maaşlarını himmet olarak aldığı,
daha sonra da maaşlarının yüzde
15'ini yine himmet için topladığı or-
taya çıktı. Biricik'in  askeri öğrenci-
lere deşifre olmamaları için
namazlarını gözleriyle kılmalarına
yönelik talimat verdiği öğrenildi.İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki iş-
lemlerinin ardından 30 Nisan günü
adliyeye sevk edilen Mehmet Biricik,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi. DHA

Beyoğlu'nda lüks otomobillerin gösterge
panellerini çalan şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin, gösterge paneli çaldıktan sonra
yakıtı biten otomobillerini iterek benzinliğe
götürmeleri de kameraya yansıdı

Olay, ESENYURT’ta, 4 katlı bi-
nanın çatısı alev alev yandı. Kısa
sürede söndürülen yangını bina

sakinlerinden bir kadın gözyaşları içinde iz-
ledi. Yunus Emre Mahallesi 440. Sokak
üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı-
sında saat 11.00 sıralarında henüz bilinme-
yen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri
görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirir-
ken, apartman sakinleri binayı boşalttı. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sü-
rede söndürdü. Apartmanın çatısında hasar
oluştu. Bina sakinlerinden bir kadın da göz-
yaşları içinde yangını izledi.

İstanbul Polisi'nin MİT desteğiyle
düzenlediği operasyonda FETÖ'nün

gaybubet evlerinde saklananlara
'maaş' adı altında para dağıtan ve
nakdi yardımda bulunan örgütün

üst düzey finansörü Mehmet Biricik,
55 bin lira ile yakalandı. 

15 Temmuz darbe girişimi öncesi
her ay askeri öğrencilerin

maaşlarının yüzde 15'ini himmet
olarak aldığı ortaya çıkan Biricik,
sevk edildiği adliyede tutuklandı

Biricik'in askeri öğrencilere deşifre 
olmamaları için namazlarını 
gözleriyle kılmalarına yönelik 
talimat verdiği öğrenildi. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Biricik, 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Benzin bitti
arabayı ittiler
Öte yandan, şüphe-
lilerin gösterge pa-
nellerini çaldıktan
hemen sonrasında
otomobillerinin ya-
kıtlarının bitmesiyle
otomobili iterek
benzinliğe götür-
meleri, MOBESE
kameraları tarafın-
dan saniye saniye
kaydedildi.

Karton yüklü
kamyon devrildi

Sarıyer'de ambalaj kartonu yüklü kam-
yon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ya-

ralanırken, kamyondaki kartonlar yola saçıldı. Kaza
dün saat 15.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi, Aya-
zağa Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğ-
renilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği ambalaj kartonu yüklü 34 JK 3366 plakalı
kamyon devrildi. Kamyonun içinde sıkışan sürücüyü
yardımına koşan vatandaşlar kurtardı. Yaralı olarak
kamyondan çıkarılan sürücü olay yerine gelen ambu-
lansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dev-
rilen kamyondaki kartonlar ise etrafa saçıldı. Dağılan
kartonlar, iş makinası yardımıyla olay yerine getirilen
başka bir kamyona aktarıldı. Devrilen kamyon olay
yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Yangın telaşı

Şüpheli ağır alkollü çıktı



“ İnsanoğlunun en büyük zaafı dünyanın
kendi etrafında döndüğünü sanması.
Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları ve

doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor.
Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendini
diğer canlılardan ayrı tutuyor. Çevreyi iste-
diği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok ediyor. Hal-
buki insanoğlu bu evrende zincirin sadece
küçük bir parçası. Bunu redderek aslında
kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın
bu yanılgıdan kurtulması en büyük özgür-
lük. Tabi bu da tam olarak mümkün olma-
yabilir ama bu çabanın kendisi de bir
özgürlük.”   Albert Einstein’in bu cümlele-
rini birebir yaşıyoruz şu günlerde. Devletler
kapitalist şirketleriyle talan etme derdinde
doğayı. Bir parça daha zengin olabilmek
için. Oysa zenginlik dediğin neydi ki? Kanu-
ni’ye kalmayan dünya, rant şirketlerine mi
kalacaktı yani? Kuşkusuz, kalmayacak.
Ama gözünü daha çok paraya dikmiş, meta-
laşmış insan da yerinde durmaya pek niyetli
değil. Doğaya bakış, rant ve talan üzerine

biçimlenmiş durumda. “Hepimizin annesi-
dir, toprak.” sözü kiminin aklında, kiminin
vicdanında. Kiminin ise zerre umrunda
değil. Yerinden edilen hayvanları saymıyo-
rum bile, sayamıyorum çok fazlalar çünkü.
Devlet kendi eliyle rant koşuyor şirketlerine
doğanın varlığını sömürmeleri için. “Nerden
vardın bu kanıya?” diye soran olursa da so-
ruyla cevap verebilirim. Dinamit sesini kuş
sesine tercih edenlerin ülkesi mi burası?
Bence değil. En azından benim için.
Bugün, pandemi koşullarında yaşıyoruz.
Her birimiz odaları salonundan daha küçük
evlerimize kapandık, bir virüsün sokağımızı,
mahallemizi, şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı
terk etmesini bekliyoruz. Hiç sevmeyen bir
sevgilinin bir gün sevecek olma ihtimalini
bekler gibi, çaresisiz. Kendi elimizle yarattı-
ğımız virüsü ondan korunarak yok etmeye
çalışıyoruz. Aslında bir kez daha anladık ki,
parasına para katmak isteyen kapitalist şir-
ketleri destekleyen devletlerin, yanlış politi-
kalarının sonucunu yaşıyoruz. Ancak şunu
artık kavramalıyız. Yaşanabilir dünya, mer-
kezinde insan olmayan dünyaya bağlıdır.
Her ağacın tek başına yaşadığını kendine ait
özel bir gölgesi olduğunu kabul etmeliyiz.
Doğayı kendi oluşunda bir varlık olarak gör-

meliyiz. Günü gelince ona sa-
dece sarılmalıyız. Boğmadan, sıkmadan,
yakmadan, yıkmadan, kirletmeden...  Geçti-
ğimiz günlerde bir takım kadınlar tanıdı bu
ülke. O kadınlar ki, “doğada sadece müca-
dele yoktur, karşılıklı yardımlaşma da var-
dır” diyen Kropotkin’i biliyormuşçasına
hareket ediyorlar. Kim bu kadınlar? İkiz-
dere kadınları...  Tarihin en eski zamanla-
rından bugüne kadar şu köhne Anadolu’da,
ataerkilliğe direnen o güzelim kadınlar, şim-
diler de hiç kimsenin yapamadığını yapıyor-
lar ve Cengiz İnşaat tarafından İkizdere’de
yapılmak istenen taş ocağına kafa tutuyor-
lar. İş makinelerinin çalışacağı alandaki
ağaçlara çıkarak bekliyorlar. Nöbetteler.
Ranta karşı, talana karşı direniyorlar. Taş
ocağının yapılmasını değil, suların özgür ak-
masını istiyorlar. Kuş sesinin yerini dinamit
sesinin almamasını istiyorlar. Zaten tüm di-
renişlerde ön plandalardı. Yine onlar elle-

rinde pankartlar, bacaklarında şalvarlar,
ölesiye savunuyorlar, bu kez doğayı. Bir
ağacı fayda aracı yerine varlık olarak kabul
eden bu kadınlar, oradalar. İkizdere’deler.
Haklı mücadalelerine devam ediyorlar. Kaç
kişi duyacak bu sesi? Yoksa “Orada bir köy
var uzakta, gitmesek de gelmesek de o köy
bizim köyümüzdür.”  türküsünü söylemeye
devam mı? Böyle uzaktan ve hiçbir şey yap-
madan!

1 Mayıs özeti...

Bilenler bilir, 1 mayısın kökeninde işçi-
nin sekiz saatlik mücadelesi vardır. Bu sekiz
saatlik mücadele ise ilk kez Robert Owen ta-
rafından 1817 yılında İngiltere’de dile geti-
rilir. Slogan ise şudur: Sekiz saat iş, sekiz
saat uyku, sekiz saat canımız ne isterse...
Türkiye’de ise 1 Mayıs 1922’de ilk işçi bay-
ramı kutlanır. İmalatı Harbiye, demiryolu
işçileri ve mürettipler ile eş ve çocuklarının
da katıldığı bir toplantı yapılır. İzmir Me-
busu Yunus Nadi ve Menteşe Mebusu Tevfik
Rüştü Aras’ın da katıldığı törenle birlikte
akşam da Millet Bahçesi’nde eğlence düzen-
lenir. 1923 yılı 1  Mayıs günü ise yasal ola-
rak “İşçi Bayramı” ilan edilir.   1 Mayıs
2021...   Mersin’in Mut ilçesinde kokoreççi-

lik yapan 48 yaşındaki Murat Gümüş, “Kaç
gündür siftah etmeden dükkan kapatıyo-
rum” paylaşımını yaptıktan sonra intihar
etti.  İzmir’in Buca ilçesinde uzun yıllar
kahvehane işletmecisi olan 50 yaşındaki
Erdal Şenözpak ekonomik sıkıntılar nede-
niyle intihar etti.  Antakya’nın Fatih Cadde-
si’nde 25 yaşındaki Mehmet Gökhan Kaya,
8 katlı apartmanın çatısından atlayarak in-
tihar etti.   Diyarbakır Kayapınar’da yaşa-
yan 22 yaşındaki Şeyhmus Turfan intihar
etti.  1 mayıs 2021 özeti budur.   “Millet
fakrü zaruret içinde harap ve bitap düş-
müş”ken kimileri bıçakla, kimileri silahla,
kimileri iple intihar ederken ve olaylar tüm
memleketi sarsmışken nasıl kutlanacaktı ki
1 mayıs işçi ve emekçi bayramı?  Daha da
önemlisi, kim verecek bu yaşamların hesa-
bını, “Komşusu intihar edene kadar haberi
olmayan Müslüman, intihar ederken video-
sunu çekip paylaşıyor. Bunun üzerinden de
hükümete havlıyor.” diyen Akp meclis üyesi
Leyla Keleş mi? Sanmam.

Haftanın Bulmacası?   

Kendi ülkenizin bakanı, kendi kurduğu
şirketinden çıkan malları görev yaptığı ba-
kanlığa satarsa ülkenize ne yapmış olur?

Dinamit sesi değil
kuş sesi! Mehmet HALICI 

mehmethalici36@gmail.com

ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI 
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silivri Belediyesi bir yandan tarımsal üretim çalış-
malarını hızla sürdürürken, bir yandan da elde ettiği
ürünlerle ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeye devam
ediyor. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdür-
lüğü, 450 dönüm belediye arazisine ayçiçeği ekimi
gerçekleştirdi. Geçmiş dönemlerde işlenmeyen, atıl
durumdaki belediye arazisine yapılan ekim ile yakla-
şık 80 ton ayçiçek yağı üretilmesi hedefleniyor. Bu
yağların maliyet bölümü çıkarıldığında elde kalacak
50 ton ayçiçek yağı; 5 kiloluk tenekeler haline getirile-
rek, Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla 10 bin ih-
tiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.

Üretmeye devam edeceğiz

Yapılan ayçiçeği ekimi çalışmalarını yerinde inceleyen
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz
yıl 75 dönüm arazimize yaptığımız ayçiçeği ekimi sa-
yesinde, 2000 aileye 5 kiloluk tenekelerde ayçiçek yağı
desteği vermiştik. Bu yıl da; belediyemize ait 2500
dönümlük arazinin 450 dönümüne ayçiçeği ekimi
gerçekleştirdik. Yapılacak hasadın ardından elde ede-
ceğimiz 50 ton ayçiçek yağını yine 5 kiloluk tenekeler
haline getirerek, Silivri’de yaşayan 10 bin ihtiyaç sa-
hibi aileye ulaştıracağız.” dedi. Konuşmasında tarı-
mın önemine değinen Başkan Yılmaz, "Tarım ve
hayvancılıkla iştigal eden vatandaşları destekleyerek
ve onları üretime teşvik ederek Silivri’yi daha büyük
bir tarım kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Biz
inatla tarım demeyi, inatla topraklarımızı işlemeyi ve
dar gelirli vatandaşlarımıza destek vermeyi sürdüre-
ceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 BİN AİLEYE
AYÇİÇEK YAĞI 

BARIŞ KIŞ

Silivri Belediyesi, geçtiğimiz sezon 75
dönüme yaptığı yağlık ayçiçeği eki-
mini bu yıl 450 dönüme çıkardı. Hasat
sonrası elde edilecek 50 ton ayçiçek
yağı 5 kiloluk tenekeler halinde 10
bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtılacak

R amazan ayında ve tam kapanma
sürecinde zorluk yaşayan esnaf
ve vatandaşların bütçelerine des-

tek olunması amacıyla CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından
başlatılan "Askıda Defter Kampanyası"
yoğun ilgi görüyor. “Askıda Defter Uygu-
laması” ile hem ihtiyaç sahibi olan vatan-
daşların bütçelerine katkıda bulunma

imkanı sağlanıyor, hem de mahalle esnafı-
nın veresiye yükü hafifletiliyor. Uygula-
maya destek veren Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve be-
lediye meclis üyeleri ilçe genelinde ma-
halle bakkallarını gezerek zor durumda
olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşla-
rın veresiye hesabını kapatıyor. Zaman
zaman mahalle muhtarlarından da bilgi
alan Başkan Akgün, pandemi sürecinde
işini kaybeden ve çalışamayan vatandaşla-

rın durumları hakkında da bilgi alıyor. Bü-
yükçekmece esnafını tek tek dolaşan Baş-
kan Akgün, Ramazan ayının dayanışma
ve paylaşma duygusunu daha da pekiştir-
diğini belirterek, "Bizler de bu dönemde
mağdur olan vatandaşlarımıza ve esnafı-
mıza destek oluyoruz. Belediye meclis
üyelerimiz ile birlikte esnaflarımızı dolaşa-
rak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın vere-
siye defterlerini kapatmaktan mutluluk
duyuyoruz. Buradan maddi durumu iyi

olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ma-
halle bakkalınızı ziyaret ederek ‘Askıda Ve-
resiye Defteri’ hareketine destek olalım.
Mübarek Ramazan ayında birlik ve bera-
berlik içinde yaşadığımız zor günleri atlata-
lım. Pandemi döneminde ayakta durmaya
gayret eden tüm esnaflarımıza bereketli ka-
zançlar diliyorum. Bu süreç herkes için
zorlu geçiyor. Biraz daha sabırlı olarak
tedbirle harfiyen uyduğumuzda güzel
günler gelecek" açıklamasını yaptı. 

Esenyurt Belediye 
Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt'unseçim vaatleri
arasında yer alan, ‘Her
Mahalleye Bir Mahalle
Konağı’ projesi kapsa-

mında Saadetdere Ma-
hallesi’ne, içerisinde

kapalı pazar alanı, katlı
otopark, belediye hizmet
birimi, sanat atölyeleri ve

çok amaçlı salon gibi
alanların yer alacağı 6

bin 352 metrekarelik Ma-
halle Konağı yapılacak

EsEnyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, bir seçim
vaadini daha hayata geçiriyor. Gö-
reve geldiği ilk günden bu yana
Esenyurtluların yararına olacak
çalışmalara imza atan Başkan
Bozkurt, seçimde verdiği, ‘Her
Mahalleye Bir Mahalle Konağı’
vaadini gerçekleştiriyor. İlk olarak,
Saadetdere Mahallesi’nde yapı-
mına başlanması planlanan proje-
nin kısa süre içerisinde hayata
geçmesi planlanıyor. Turgut Özal
Mahallesi 47. Sokak ile 109. So-
kak’ın kesişiminde yer alan 6 bin
352 metrekarelik arazi üzerine inşa
edilecek Mahalle
Konağının içinde kapalı pazar
alanı, belediye hizmet birimi, katlı
otopark, sanat atölyeleri, 2 adet
muhtarlık ofisi, toplantı odası, 83
kişilik çok amaçlı salon, çalışma
stüdyoları, teras kafe ve mahalle
etkinlik alanı yer alacak.  Mahalle

Konağı projesi, kapalı pazar ve et-
kinlik alanları olarak farklı aşama-
larda hazırlanıyor. Mahalle
Konağı içerisinde 150 metrekare-
lik; bünyesinde çağrı merkezi, mali
hizmetler, zabıta ve sosyal yardım
birimlerinin olacağı Belediye Hiz-
met Birimi, Turgut Özal ve Saa-
detdere Mahalle muhtarlıklarına
ait 2 adet Muhtarlık Ofisi, 40.8
metrekarelik Toplantı Odası, 130
metrekare 83 kişi kapasiteli Çok
Amaçlı Salon, 150 metrekare
Sanat Atölyeleri, 308 metrekare
Çalışma Stüdyoları, 163 metrekare
Teras Kafe yer alıyor. Projenin
ikinci kısmında ise iki mahallenin
de otopark sorununu rahatlatacak,
Otopark ve Kapalı Pazar Alanı bu-
lunuyor. Çocuklar içinse Mahalle
Etkinlik Meydanı olarak tasar-
landı. Meydan içerisinde; salıncak
alanı, etkinlik platformu ve tır-
manma duvarı yer alıyor.

1 KURUS 
VERESIYE 
KALMADI
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KALMADI
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KALMADI
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1 KURUS 
VERESIYE 
KALMADI
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Askıda Veresiye Defter" hareketine destek verdi. Başkan
Akgün, Büyükçekmecelilere, "Buradan maddi durumu iyi olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Mahalle bak-
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Annelerimiz baş tacımızdır
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Anneler Günü’
dolayısıyla yayımladığı mesajda,
"Karşılıksız sevginin, sonsuz bir
hoşgörünün vücut bulmuş halidir
annelerimiz. Annelerimiz bizlerin
bir gün değil her gün baş tacıdır”
dedi. Akgün, "Tüm dünyayı etkile-
yen koronavirüs dolayısıyla bu sene
annelerimize sarılamadan, ellerini
öpemeden bir anneler günü geçire-
ceğiz. Kuşkusuz ki annelerimiz biz-
lerin bir gün değil her gün baş
tacıdır. Onlar bu dünyada iyiliğin

ve saf sevginin var olma sebebidir.
Bu saf sevgiyle bizleri büyütür, bes-
ler ve hayata karşı yetiştirirler. Sab-
rın, sevginin, fedakarlığın sınırsız
kaynağını evlatlarına karşılıksız su-
narlar. Biz evlatları için her türlü
zorluğu göze almış, karşılıksız ve
koşulsuz bir sevgiyle bizlerin mut-
luluğu için yaşayan en değerli ve
kutsal varlıktırlar. Dünyada en
güzel ve en değerli sevgiyi her anı-
mızda yanımızda istediğimiz, ağla-
dığımızda, güldüğümüzde,
düştüğümüzde, kalktığımızda tek

sığınağımız olan annelerimiz hak
eder. Çünkü anne sevgisi bu dün-
yada karşılığı olmayan bir sevgidir.
Bugün annelerimize doya doya sa-
rılamıyor olsak da onların kıyme-
tini bir gün değil her gün bilmeli,
onları el üstünde tutmalıyız. Bura-
dan dünyanın en güzel varlıkları
olan, bizlerin hazinesi ve üzerimiz-
deki haklarını ödeyemeyeceğimiz
annelerimizin anneler gününü en
içten duygularımla kutluyorum.
Herkese sağlıklı ve mutlu günler di-
liyorum" ifadelerini kullandı. 

Saadetdere’ye mahalle konağı

Esenyurt Belediyesi ‘Pandemi Destek
Ekibi’, kısıtlamadan kaynaklı elektrikçi
bulamayan bir ailenin destek talebini
karşıladı. Ekipler, evinde televizyonu
bozulan çocuklar için binanın çatısına
çıkarak anteni tamir etti. Esenyurt Be-
lediyesi Pandemi Destek Ekibi, tam
kapanma nedeniyle evlerinden çıka-
mayan Esenyurtluların taleplerini kar-
şılamaya devam ediyor. İlçe

genelinde 43 mahallenin tamamına
hizmet veren ekipler; vatandaşlardan
gelen market alışverişi, ilaç, sağlık hiz-
meti gibi taleplerin yanı sıra teknik
destek de sağlıyor. Bağlarçeşme Ma-
hallesi’nden Esenyurt Belediyesi Çağrı
Merkezi’ni arayan bir aile, çocukları-
nın televizyon izlemek istediğini, ancak
arıza nedeniyle izleyemediğini söyledi.
Bunun üzerine eve giden ekipler ge

rekli kontrolleri yaptı. Arızanın anten-
den kaynaklandığını belirleyen tekni-
kerler, çatıya çıkarak sorunu çözdü.
Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetler
Müdürlüğünde görev yapan Elektrik
Teknikeri Ayhan Çakır, “Vatandaşımız
teknik destek bulamadığı için bizden
talepte bulunmuş. Geldik, arızayı çöz-
dük. Televizyonu çalışır durumda tes-
lim ettik. Belediye olarak pandemi
sürecinde bize gelen talepleri karşıla-
maya devam ediyoruz” dedi.
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Mehmet Cengiz’e
selamlarımla...

S on günlerde ülkemizin güzelliği ile 
övündüğü  ve sizinde memleketiniz
olan Kalkandere’nin hemen üst 

tarafındaki İkizdere gündemde.
Orada hemşirelerin inliyor, ağlıyor, feryat figan ba-

ğırıp çağırıyorlar bilmem bunları duyuyor musunuz?
İşin garip tarafı oradaki halk senin anlayabile-

ceğin dil ve şive ile sesleniyorlar. Eğer dinliyor ve
duyuyorsan onları anlaman gerekiyor. Ancak 
gelişmelere baktığımızda sanki oralı değilmişsin
gibime geliyor.

Yaptığın yatırımları, gerçekleştirdiğin projeleri
ülkemizin en önemli ve lüks otellerinin sahibi oldu-
ğunu biliyoruz. Devlet garantili yol, köprü, tünel,
havaalanı yaptığını da biliyoruz. Şimdi de memle-
ketinde liman, bağlantı yolları ve yan yollar,  
Karadeniz’imizi demiryolu ağına bağlayacak 
demiryolu yapacağını hatta Rize-Artvin arasına
ORGİ gibi havaalanı yapılacağını da biliyoruz.

Bu proje bir bütün olduğuna göre, bu ve benzer
ihaleleri konunun uzmanı bir firma sahibi
olarak  sizden başka bir firmanın almasının da
mümkün olmadığı da gün gibi ortada.

O zaman bu projeye bir bütün olarak bak, çevre
ve bağlantı yolları ile tünellere başlayıp oradan
çıkan taşlar ve hafriyatla liman yapacağın yerin
dolgusunu yapmak daha akıllıca değil mi?

Böylece hemşerilerinin geçim kaynağı olan ve
onlara hayat veren o güzelim ormanlar ve 
derelerde kurtulur ne dersiniz?

Böylece projeyi bir bütün olarak bitirir ülkemiz
güzel bir limana ve bağlantılarına kavuşur sizde
devlet garantili paralarınıza.

Mehmet Bey’e önerim;
Bir şey daha var. Hemşerilerini hatta yakın 

köylülerini üzme, onlara cehennem azabı çektirme.
Bunun için bir önerim var.

Samsun’dan Hopa’ya hatta oradan Batum’a
kadar uzanan sahil yolunun neredeyse tamamı 
dolgudur. Bölgenin çocuğu olarak bunu ben 
biliyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. O zaman bu
dolgu taşları nereden getirilmiş adamlarını 
gönder araştırıp incelesin ve kaynağı bulsunlar.

Ayrıca Ordu-Giresun havaalanı yani ORGİ daha
yeni yapıldı. Üstelik tamamı Karadeniz’in içine
doldurularak yapılan o havaalanını yine sizin fir-
manız yaptı. Trabzon Havaalanı’nın bir kısmı da
dolgulu. ORGİ’yi sizin firmanız yaparken, o yörede
cıt çıkmadı da şimdi ne oldu da kıyamet kopuyor.
Hemşirelerin ve yakın köylülerin feryat figan
içinde. Bağırıyor, çağırıyor cop yiyor gaz soluyor-
lar. Yetmedi yerlerde sürüklüyorlar. Muhakkak 
izliyor ve duyuyorsundur. Şu günlerde ormanlarını
yok ettiğin, geçim kaynaklarını ellerinden aldığın
dereyi kuruttuğun için sana beddua ediyorlar.

Aynı bölgenin çocuklarıyız, bir mesleğimde zira-
atçı olduğu için, ağacın yeşilin kıymet ve önemini
anlarım bilirim. Onların yetiştirilmesinin zahmet
ve yıllar aldığı ayrı bir mesele. İnsanların düzenini
bozma, o güzelliğe kıyma, üstlendiğin projenin
dolgu maddesini ORGİ havaalanını yaparken nere-
den aldıysan yine oraya yönel. Maliyetin arttığı
söyleniyor. Boş ver artsın. Ülkemiz neleri ödemedi
ki?  Ayrıca şu kapanma günlerinde geçmediğimiz
köprülerin gitmediğimiz yolların, inmediğimiz 
havaalanlarının parasını  ödemeye devam ettiğine
göre, ülkemiz bu maliyet artışını da evel Allah
öder yahu..

Haa, benim bu çevreye, ağaca, hemşerilerime 
ormandaki canlılara kinim var diyorsanız ki, san-
mak ile birlikte yinede siz bilirsiniz. Başınızı iki 
elinizin arasına alıp bir daha düşünmenizi öneririm.

Geçinmek ve kimseye muhtaç olmamak, yerini
yurdunu terk etmemek için, ağacı, ormanı, dereyi,
akarsuları o güzelim tabiatı ve oradaki canlıları,
yaban hayatı koruyan ve korumak için, dövülme,
vurulma, gazlanma sürüklenme uğruna çabalayan
direnen hemşerilerin İkizderelilere  hak hukuk 
arayışlarında başarılar dilerim.

İnançları ve bu kararlılığı gösterenlere 
kolaylıklar dilerim.

Onlara selam olsun. 

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

damgaweb@gmail.com

K ocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli
yaşanan büyük Marmara Depre-
mi'nde İstanbul'un Avcılar ilçesin-

deki 287 binanın orta hasarlı olduğu
saptandı. AFAD İl Müdürlüğü, geçen yıl,
‘orta hasarlı’  binaların listesini açıklaya-
rak, durumlarının tespitini, binaların 3 ay
içerisinde tamamlanmasını, güçlendiri-
memiş binalarda yıkım işlemi başlatıl-
masını istedi. Ancak pandemiyle birlikte
bina sahiplerine tebligatların iletilmesi
gecikti. Bu nedenle ek süreler tanındı.

Alt yapı hizmetleri kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecli-
si’nde, Avcılar’da mevcut kat sayısının ko-
runarak, binaların yenilenmesini öngören
plan değişikliğinin kabul edilmesi ile de
yıllarca yenilenemeyen 4 kattan yüksek bi-
naların önemli bölümü kentsel dönüşüm
sürecine alındı. Binalarını geçmişte güç-
lendirme çalışması yaptıkları halde bunu
belgeleyemeyen ev sahiplerini tahliyeye
zorlamak amacıyla da su, elektrik ve do-
ğalgaz gibi altyapı hizmetleri kesildi.

Yönetmelik değişti

Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Mü-
dürü Suat Ektiren, 22 yıl önceki depremde
orta hasar alan ilçedeki 287 binanın büyük
bölümünün kentsel dönüşüm sürecine gir-
diğini, kalan 90 binada oturanlarla sürekli
iletişim halinde olduklarını söyledi. Ekti-
ren, bu konuda belediyeye bağlı bir şirketin
ev sakinlerini ikna etmek için devrede ol-
duğunu belirterek, "Orta hasarlı binalar
güçlendirilmeden buralarda oturulma-
malı. Bina sahiplerinin bazıları, 2001 yı-
lında binalarında güçlendirme yaptığı
iddiasında bulunuyor. Oysa afet bölgele-
rinde yapılacak olan yapılar yönetmeliği-
mizde o yıllarda güçlendirme ile ilgili bir
madde yoktu. İnsanlar 1999 depreminden
sonra nasıl bir yöntemle binalarını güçlen-
direceklerini bilmedikleri için bazı kişiler,

üniversiteler bünyesinde bir aylık seminer
eğitimine alınarak, bu binaları güçlendirdi.
O binalara oturma yani iskan belgesi vere-
bilmemiz için 2018 Deprem Yönetmeli-
ği’ne göre değerlendirmemiz lazım" dedi. 

Rıza Bey Apartmanı örneği

Genelde 'Güçlendirdik' denilen binaların
tamamının güçlendirilmediğini dile getiren

Suat Ektiren, "Bazıları bodrum, zemin
kat tavanına kadar güçlendirilmiş. Oysa
güçlendirmenin çatıya kadar yapılmış ol-
ması lazım. Kalan 90 binada oturanlar
ikilem içerisinde. ‘Binayı güçlendirmiştik,
20 senedir de oturuyorduk. Şimdi ne
oldu?’ deniliyor. Biz buna müsaade ede-
miyoruz. En son İzmir’de meydana gelen
depremde Rıza Bey Apartmanı, söylenen

o ki, güçlendirilmiş bir bina olmasına
rağmen yıkıldı. Tabi bu bizi tedirgin edi-
yor. Dolayısıyla orta hasarlı bu binaların
en sağlıklı biçimde yıkılıp yeniden yapıl-
masını, kentsel dönüşüme girmesini 
istiyoruz" açıklamasını yaptı. DHA

AVCILAR’DAKİ 'ORTA HASARLI' 90 BİNADA YAŞAYANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜME İKNA EDİLEMEDİ 

HASARLI BINADA
OTURMA ISRARI!
17 Ağustos 1999 günü yaşanan Marmara Depremi'nde hasar gördükleri için güçlendirilmeleri aksi halde yıkılmaları yö-
nünde karar alınan Avcılar’daki 287 binadan 90’ında yaşayanlar henüz ikna edilemedi. 'Orta hasarlı' 287 binadan büyük
çoğunluğunun kentsel dönüşüm sürecine girdiğini anlatan Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren,
"Orta hasarlı bu binaların en sağlıklı biçimde yıkılıp yeniden yapılmasını, kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz” dedi

Taksim meydanının tarihi ile özdeşleşmiş figürlerinden olan çiçekçiler, kendileri için tasarlanmış yeni
yerlerine taşındı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Çiçekçiler artık, derme çatma baraka-
larda değil onlar için tasarlanmış alanlarda olacak. Daha iyi, insani koşullarda çalışacaklar" dedi

BU BİNALARDA 
OTURULMAMALI
Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürü Suat Ektiren, Orta hasarlı
binalar güçlendirilmeden buralarda
oturulmamalı. Bina sahiplerinin ba-
zıları, 2001 yılında binalarında güç-
lendirme yaptığı iddiasında
bulunuyor. Oysa afet bölgelerinde
yapılacak olan yapılar yönetmeliği-
mizde o yıllarda güçlendirme ile ilgili
bir madde yoktu" uyarısını yaptı. 

Barakalardan kurtuldular!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Taksim Meydanında nesillerdir çiçek
satışı yapan 9 aileye yeni alan sağ-
ladı. Bu güne kadar kendi kurdukları
barakalarda satış yapan çiçekçiler
artık daha korunaklı, suyu ve elektrik
sistemi olan yeni yerlerine taşındı.
Yıllardır derme çatma alanlarda ça-
lışan çiçekçi esnaf uzun zamandır
talep ettiği güvenli ve sağlıklı alana
kavuştu. Taşınma işlemi esnasında
hem yeni kurulan alanlarda incele-
meler yapan hem de çiçekçi esnaf ile
görüşen Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, kentin dokusuna kat-
kısı olan tüm emekçileri destekle-
meye devam edeceklerini söyledi.

Kent kültürünün parçası

80 yılı aşkın süredir Taksim meyda-
nında kendi kurdukları barakalarda
çiçek satarak yaşama tutunan esna-
fın artık daha insani koşullarda
emek vereceğini söyleyen Mahir
Polat, İstanbul’un dokusunda küçük
esnafın çok önemli katkısı olduğunu

belirtti. Çiçekçilerin Taksim gibi kent
meydanlarının en değerli emekçileri
olduğunu söyleyen Polat, “Kent ve
meydanlar ona hizmet veren insan-
larla güzel, Taksim meydanında 10
yıllardır her türlü küçük esnaf bu-
rada çalışıyor, hayata tutunuyor.
Bunu İstanbul’un bir dokusu, rengi,
kültürü, kimliği olarak ele almak ge-
rekir. Çiçekçileri meydandan kopar-
madan, daha güçlü bağlarla adapte
ederek güzel bir hizmet yaptığımızı
düşünüyorum” dedi.  Çiçekçilerin
taşınacağı yeni alanda incelemelerde
bulunan Mahir Polat, Belediyenin
bünyesinde uzun süredir boş olan
alanı yeniden elden geçirerek nitelikli
bir hale getirdiklerini anlattı. Polat,
“Mekanlar boş çürümeye terkedil-
miş halde, insanlar kötü koşullarda
yaşıyorken bu ikisini buluşturmak
gerekiyordu. Bunu daha iyi tasarım-
lar yaparak sağladık” dedi. Taksim
dolmuşlarının hemen önünde bulu-
nan, cam bölmeli bu yeni yerlerine
taşınan çiçekçiler artık, derme çatma

barakalarda değil onlar için tasar-
lanmış alanlarda olacak. Böylece yıl-
lardır satış yaptıkları Taksim
meydanından ayrılmamış olacaklar
ve daha iyi, insani koşullarda çalışa-
caklar. Çiçekçilerin uzun yıllardır zor
koşullar altında çalıştıklarını belirten
Polat, onlara ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecekleri fiziki alanlar sağlamaktan
ötürü mutlu olduklarını söyledi. 

Tarihi duvarda sergi

Barakaların kalktığı alandaki tarihi
maksem duvarın da onarılarak de-
ğerlendirileceğini söyleyen Mahir
Polat, Restorasyonla maskem duva-
rının cephesinin iyileştirileceğini ve
bu cephenin sanatsal bir sergi alanı
gibi kullanılacağını söyledi. Çalış-
maların hızla başlayacağını sözle-
rine ekleyen Polat, “Umarım
kapanma günleri bittikten sonra in-
sanlar Taksime geldiklerinde bam-
başka bir meyden maskem cephesi,
çiçekçilerin daha iyi koşullarda çalış-
tığı bir ortam bulacaklar.“ dedi.

Trafik nedeniyle 
kaldırdık
büyükçekmece'de yer alan TÜYAP Üst Geçidi,
kullanım olarak ömrünü tüketmesi ve D100 kara
yolu İstanbul istikametinde yer alan şeridi üçten
ikiye düşürerek trafiği yoğunlaştırdığı gerekçesiyle
kaldırıldı. İBB'den yapılan açıklamada, aynı bölge-
nin 50-100 metre ilerisinde yeni bir üst sgeçidin ya-

pılacağı duyuruldu. İBB Yol
Bakım ve Altyapı Koordi-
nasyon Daire Başkanlığı ta-
rafından yürütülen çalışma
ile TÜYAP Üst Geçidi 19
saatte kaldırıldı.  TÜYAP

Üst Geçidi’nin taşıyıcı kolonu, 500 metrelik mesa-
fede yolu iki şeride düşürüyor ve hafta sonu Silivri
istikametinden gelenlerin yoğunluğu ile bölgede ki-
lometrelerce trafik oluşturuyordu. Üst geçidin kaldı-
rılmasıyla nefes alacak Büyükçekmece’de üçüncü
şerit yol çalışması yapılacak. Tam kapanma zamanı
gece saatlerinde yapılacak çalışma ile İstanbullular
da mağdur edilmeden bölgedeki trafik sorunu çö-
züme kavuşacak. 

Yeni üst geçit yapılacak

Çelik yüzeydeki paslanmaların da dikkate alınma-
sıyla kaldırılan üst geçidin yerine üçüncü şerit çalış-
masının ardından, aynı bölgenin 50-100 metre
ilerisinde engelli vatandaşlara uygun yürüyen mer-
diveni ve asansörü bulunan yeni bir üst geçit yapıla-
cak. Düzenlemeden büyük memnuniyet duyan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ko-
nuyla ilgili, “Köprünün ayakları üçüncü yan yolların
yapımını engellediği için köprünün kaldırılması ge-
rekiyordu. Kaldırıldı” değerlendirmesini yaptı.

Derelerde 
bahar temizliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu
İSKİ, derelerde yaz aylarında oluşabilecek koku,
sivrisinek ve taşkın gibi risklerinin önüne geçebilmek
için rutin temizlik çalışmalarına başladı. İlk etapta
Riva, Ayamama, Bolluca, Kağıthane, Ayazağa,
Türkköse, Keçi, Beykoz ve Tepekent derelerinde
başlatılan temizlik çalışmalarıyla, dere tabanlarında
oluşan katı atıkların temizlenerek su sirkülasyonu-
nun artırılması hedefleniyor. 

Katı atık temizlenecek

Çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğü Riva Dere-
si’nde, Bozhane kısmında başlayarak 2 ila 6 kilo-
metre arasındaki bir kısımda temizlik yapılacak. Bu
süre içerisinde dere tabanında oluşan yaklaşık 2
metre yüksekliğindeki katı atık temizlenecek. Riva
Deresi’nde yürütülen çalışmaya ilişkin bilgi veren
İSKİ Beykoz Şube Müdürü Oğuz Kaya, özellikle
kış aylarında biriken balçık gibi katı atıkların temiz-
lenmesi ile deredeki canlı yaşamına olumlu katkı
sağlanacağını belirtti. Riva Deresi’nde geçen yıl ilk
kez başlatılan temizlik çalışmasından sonra derede
balıkların yüzmeye başladığını dile getiren Kaya,
derelerdeki temizlik çalışmasının her yıl yinelenecek
rutin bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi. Yakla-
şık 1 ay boyunca sürecek çalışmalarda 15 personel,
2 iş makinası ve 7 sızdırmaz kamyon görev alacak. 



e-DevleT üzerinden
başvurusunu yapan ve
Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışma Vakfı tarafından
ihtiyaç sahibi olduğu onaylanan
2 milyondan fazla aileye 1100 li-
ralık sosyal yardım ödemesinin
dağıtımına başlandı. PTT ya da
herhangi bir bankada hesabı ol-
mayan vatandaşlara ödemeleri,
PTT vasıtasıyla kimlik kontrolü
sonrası imza karşılığında evle-
rinde yapılıyor. Türkiye gene-
linde yaklaşık 43 bin
personeliyle hizmet sunan

PTT'nin, yardımların evlerde
ulaştırılmasında üstlendiği rol,
vatandaşların beğenisini top-
ladı. Vatandaşlar, uygulamadan
memnun olduklarını, salgın do-
layısıyla evden çıkamadıkları
için ödemenin ikametlerde ya-
pılmasının işlerini kolaylaştırdı-
ğını belirterek, sosyal
yardımlarını getiren posta dağı-
tıcılarına teşekkür etti. Sosyal
yardım sahibi Hatice Bağbaşı,
hiçbir yerden gelirlerinin olma-
dığını ve bu nedenle devlet tara-
fından yapılan 1100 liralık

yardımın kendilerine ilaç gibi
geldiğini belirterek, "Yardımın
gelmesini dört gözle bekliyor-
duk. Daha önce de yardım baş-
vurusunda bulunmuştum. Bu
ikinci başvurum. Paranın evde
teslim edilmesi uygulamasından
çok memnunum." dedi.

Her zaman milletimizin 
yanındayız

Posta dağıtıcısı Ufuk Akbal da 8
yıldır PTT'de dağıtıcı olarak
görev yaptığını ifade ederek, bu
zor günlerde ihtiyacı olan vatan-

daşlara devletin gönderdiği yar-
dımları ulaştırmanın mutlulu-
ğunu yaşadığını söyledi. Yardım
götürdükleri evlerde kapıyı
açanların gözlerindeki mutlu-
luğu gördüklerinde tüm yorgun-
luklarını unuttuklarını anlatan
Akbal, "PTT ailesi olarak her
zaman milletimizin yanındayız
ve bundan gurur duyuyoruz.
Yorgunluğumuz, hizmet götür-
düğümüz kişilerin memnuniyet-
lerini görünce geçiyor. Onlarla
birlikte bizler de çok mutlu olu-
yoruz." diye konuştu.
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E ge İhracatçı Birlikleri verilerinden
derlenen bilgilere göre Türkiye,
geçen yıl 62 ülkeye ihraç ettiği ki-

razdan 223 milyon 796 bin dolar döviz
girdisi sağladı. İhracatta ilk sırada 91
milyon dolarla Almanya yer alırken bu
ülkeyi 52 milyon dolarla Rusya ve 14
milyon dolarla Avusturya takip
etti.Ege Yaş Meyve Sebze İhracat-
çıları Birliği Başkanı Hayrettin
Uçak, AA muhabirine, kuzey
yarım kürede ilk kiraz hasadının
İzmir ve Manisa'da yapıldığını
ve bunun ihracatta Türkiye'ye
büyük avantaj sağladığını kay-
detti. Geçen yıl birçok
üründe olduğu
gibi kirazda da
ihracat re-
koru kırıl-
dığını
aktaran
Uçak,
"Bu sene
de kalite-
miz çok
yüksek.
Geçen sene
gerçekleştir-
diğimiz yakla-
şık 224 milyon
dolarlık ihracatı 250
milyon dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Çin pazarının 
açılmasını umut ediyoruz

Geçen yılki rekor rakamlara ulaşılma-
sında Çin'e yapılan ihracatın büyük

payı
olduğunu
aktaran Uçak,
ancak bu sene bu
ülkenin uyguladığı bekletme
sürecinden kaynaklı sorun yaşandığını
dile getirdi. 
Tarım ve Orman Bakanlığının Çin'e

kiraz
ihracatı

sürecini yakından
takip ettiğini aktaran Uçak, "Bu iş için
bir yetkili görevlendirildi. Çin Hükü-
meti ile görüşme için de yetkili kişi.

Geçen günlerde yaptığımız toplantı so-
nucu sorunun çözümünün yakın ol-

duğunu duyduk. Çin pazarının
tekrar açılacağını umut ediyo-

ruz." ifadelerini kullandı.

Tarlalarda hasat 
çalışmaları sürüyor

Öte yandan tarlalarda
kiraz hasadı sürüyor.
Gün ağarırken başla-
yan kiraz hasadı
öğlen saatlerine
kadar devam ediyor.
Tarlada kasalara ko-
nulan kirazlar daha
sonra bölgedeki pa-
zara taşınıyor. Bu-
rada tüccarlarca sıkı
pazarlıklar sonucu

alınan kirazlar paket-
lendikten sonra raflara

doğru yola 
çıkıyor. 

Yakın ülkelere tırlarda
giden kiraz, uzak ülkelere

de raf ömrünün az olmasın-
dan dolayı hava yoluyla ihraç

ediliyor. Manisa'nın Şehzadeler
ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Ma-

hallesi'nde kiraz üreticisi Ali Coşkun
da bu sene mevsim şartlarından dolayı
sezonun biraz geç geldiğini aktardı.Re-
koltenin düşük olduğunu ancak yüksek
kaliteyle aradaki farkı kapatacaklarını
söyleyen Coşkun, "Şu anda halde 80-
90 liradan satıyoruz kilogramını. Bu
sene fiyatlardan memnunuz." dedi.

Bu çileği yiyen
bir daha yiyor!
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Kaynar, coğrafi işaret tescil belgeli Silifke çileğinin
15'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi

kaynar, çilek hasadı yapılan tarlada çalışan
işçileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Silifke çileğine yurt içi ve yurt dışından

talebin arttığını belirtti. "Şu anda 15'ten fazla ülkeye ihra-
cat yapıyoruz ve ihracatta taleplere yetişemiyoruz. Rusya,
Kazakistan, Romanya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkeler ile

Arap Yarımadası'na ürünlerimizi gönde-
riyoruz." diyen Kaynar, sezonun ih-

racat açısından verimli geçtiğini
vurguladı. Kaynar, bu yıl çile-
ğin rekoltesinin biraz düşük
ancak ihracatının iyi oldu-
ğunu ifade ederek, şunları
kaydetti: "Üreticinin iyi para
kazandığı bir yıl. Silifke çileği

üreticisi, ülke istihdamına ve
ekonomisine büyük katkı sağ-

ladı. Yurt içinde pazarların ka-
panması bize ürünlerin yüzde 60'ının

bu pazarlar aracılığıyla tüketiciye ulaştığını
öğretti. Yurt içine satışlarda sıkıntı yaşasak da ihracat sa-
yesinde Silifke çiftçisinin yüzü güldü."

PTT vatandaşı mutlu etti

KIRAZDA REKOR
KIRMAK HEDEF

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden 
kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan

ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda
250 milyon dolara taşınması hedefleniyor

Tarım ve Orman
Bakanlığının Çin'e kiraz

ihracatı sürecini yakından
takip ettiğini aktaran Uçak, "Bu
iş için bir yetkili görevlendirildi.

Çin Hükümeti ile görüşme için de
yetkili kişi. Geçen günlerde
yaptığımız toplantı sonucu 
sorunun çözümünün yakın 

olduğunu duyduk. Çin 
pazarının tekrar açılacağını

umut ediyoruz." ifadele-
rini kullandı.

En güzel ağaç 
yerli ağaç
Türkiye'deki karaçam ve göknarlardan elde edilen ahşap ürünlerinin kalitesi ve direncine, Avrupa
Standartlar Komitesi tarafından onay verildi ve bunlar "EUROCODE 5" kapsamına alındı

MarMara Ormancılık Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü
tarafından yürütülen proje

kapsamında, yerli iğne yapraklı ağaç tür-
leri "karaçam" ve "göknar"dan elde edilen
ahşap ürünlere, Avrupa Standartlar Ko-
mitesi (CEN) tarafından onay verildi.
Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden
edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin himayesi,
Orman Genel Müdürü Bekir Karaca-
bey'in talimatı, Türkiye Orman Ürünleri
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile
Ulusal Ahşap Birliğinin desteğiyle Mar-
mara Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından "Yerli İğne Yap-
raklı Ağaç Türlerimizin Mu-
kavemet Sınıflarının
Belirlenmesi-1-Karaçam ve
Göknar Projesi" hayata geçi-
rildi. Projeyle Türkiye'ye ait
asli iğne yapraklı ağaç türle-
rinden elde edilen yapı keres-
telerinin ulusal standart "TS
1265"e göre görsel kalite sınıf-
larının belirlenmesi, söz ko-
nusu standardın görsel kalite
sınıfları ve direnç sınıfı karşı-

lıklarının Türkiye adıyla bütün Avrupa'da
geçerli "TS EN 1912" ve "TS EN 338"
standardında yer almasının sağlanması
amaçlandı. Birçok orman endüstri mü-
hendisi ve konunun uzmanı araştırmacı-
lar tarafından 2 yıl süren çalışmaların
ardından 20 Nisan'da Avrupa Standartlar
Komitesine projenin sonuç raporunun
sunumu yapıldı.Toplantının ardından,
yerli iğne yapraklı ağaç türlerinden kara-
çam ve göknara, CEN tarafından onay
verildi ve bunlar "EUROCODE 5" kapsa-
mına alındı. Onayla birlikte yerli iğne yap-
raklı ağaç türlerinden elde edilen yapı
kerestelerinin "EUROCODE 5"e göre
ahşap yapılarda taşıyıcı eleman olarak

kullanılabilmesi için gerekli teknik altyapı
sağlanmış oldu. Projeyle söz konusu yapı
kerestelerinin uluslararası pazarlarda
kabul görmesi ve rekabet edebilmesi sağ-
lanacak. Yüksek katlı ahşap binalarda ta-
şıyıcı eleman olan beton yerine yerli iğne
yapraklı yapısal kereste kullanılarak üreti-
lecek yerli lamine ahşap malzemeyle çok
katlı ahşap yapıların inşasının önü 
açılacak.

Ahşap yapıların 
oranı yüzde 2 civarında

"CLT" ve "Glulam" teknolojileri ile daha
etkili binalar inşa edilebiliyor. Türkiye'de
ise ahşap yapıların oranı yüzde 2 civa-

rında bulunuyor. Uzmanlar
yerli ve yenilenebilir yapı
malzemesi olarak ahşabın,
Türkiye'de ihtiyaç duyulan
yatay yapılaşma için çok
uygun bir malzeme oldu-
ğunu belirtiyor. Proje he-
defleri kapsamında,
depreme dayanıklı sağlam
ve çevreye duyarlı, enerji
verimliliği yüksek sağlıklı
yapılar, üretmek bulunuyor.

Kredi kartları
için yeni haber

Bankalararası Kart Merkezi, temassız
ödemelerde şifresiz işlem limitinin yarın itiba-
rıyla 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını bil-

dirdi. Bankalararası Kart Merkezinden (BKM) yapılan
yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay
yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösteri-
len ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı
sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan te-
massız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası
haline geliyor. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir
temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan te-
massız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla 350
TL'ye çıkartılıyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şif-
resiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli

olarak yapı-
lacak. Te-
massız
ödemelerde
şifresiz işlem
limiti 18
Mart
2020'de 120
TL'den 250
TL'ye yük-
seltilmişti.

İhracatta gidişat iyi
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerinden derlediği
bilgilere göre, Türkiye'nin ihra-

catı, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 33,1 artarak 51 mil-
yar 641 milyon 700 bin dolardan 68 milyar
752 milyon 329 bin dolara çıktı. Yılın ilk
dört ayında AB ülkelerine, geçen yılın aynı
dönemine göre, yüzde 35 artışla 26 milyar
860 milyon 585 bin dolarlık ihracat yapıldı.
AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en
önemli pazar konumunu korudu. AB ülke-
lerine nisan ayında yapılan ihracatta oto-
motiv sektörünün payı 23 olarak kayıtlara
geçti. Nisan ayında AB ülkelerine otomotiv
endüstrisi 1 milyar 668 milyon 714 bin do-
larlık ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim
ve konfeksiyon sektörü 947 milyon 743 bin
dolarlık, kimya sektörü 881 milyon 609 bin
dolarlık, elektrik elektronik sektörü 581 mil-
yon 377 bin dolarlık ve demir ve demir dışı
metaller sektörü 536 milyon 634 bin dolar-
lık ihracat yaptı. Türkiye, nisan ayında en
fazla dış satımını Almanya'ya yaptı. Al-
manya'ya yapılan ihracat söz konusu dö-
nemde geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 90,8 artarak 796 milyon 657 bin do-
lardan 1 milyar 520 milyon 241 bin dolara
yükseldi.

Aldığı pay yüzde 9,22 oldu

Yılın ilk dört ayında Türkiye'den Alman-
ya'ya 5 milyar 728 milyon 906 bin dolarlık
ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde, Al-
manya'nın Türkiye'nin ihracatından aldığı
pay yüzde 9,22 oldu. Türkiye'nin dış satımı
nisan ayında İtalya'ya yüzde 119 artarak
375 milyon 670 bin dolardan 823 milyon
958 bin dolara, yükseldi.
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CHP’li Beşiktaş Belediyesi için
Kılıçdaroğlu’na çağrı

C umhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, tam kapanmanın uzatılıp
uzatılmayacağına yönelik soruya,

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde
yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında
nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır
bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemi-
mizde yok" yanıtını verdi. Kapanma süre-
cinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen
Oktay, "Sağlık Bakanlığımız günlük veri-
leri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini
tam kapanmaya girmeden yönetmeye ça-
lıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu
için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ra-
mazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir
dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile
bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçek-
leştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok
daha avantajlı şekilde girelim diye tedbir-
lere başvurmuştuk. Tam kapanmanın ge-
rekli olduğunu gösterdi veriler" dedi. 

18 aşı çalışması var

Fuat Oktay, muhalefetten gelen pandemi
desteklerinin yetersiz olduğu eleştirilerine,
"Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var.
KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri
var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz
var. İşten fesih hakkının kaldırılması var.
Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten
çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertele-
meleri var. Herhalde bunları destekten
görmüyorlar" yanıtını verdi. Yerli aşı çalış-
malarına ilişkin bilgi de veren Oktay, ça-
lışma yürüten firmaları sıkı bir takibe
aldıklarını söyledi.Oktay devam eden ça-
lışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: Aşı ça-
lışmalarını bir ekosistem olarak
düşünürsek içinde kimler varsa tamamını
içine alan süreci sıkı bir takip altına aldık.
Toplam 18 aşı çalışması var. Bunlardan
yedisi başvuru aşamasına gelmişti. Yani
insan deneyi aşamasına gelen. Bunları

yakın takibe aldık. Yedi firmadan dördü
klinik test onayını aldı. Bir tanesi de biraz
daha önde, Kayseri'deki. Üçüncü hatır-
latma dozlarının yerli aşı ile uygulanma-
sını arzu ettiklerini söyleyen Oktay, "Aşı
artık bir güce dönüşmüş durumda. Üreti-
lecek bir aşıyı sadece Türk insanı bekle-
miyor. Bizden daha yakın takip eden
ülkeler var" diye konuştu. 

Çok ciddi bir katkı

Oktay, aşıdaki tedariki ile ilgili sıkıntılara
da değindi. Çin ile görüşmelerin devam
ettiğini kaydeden Oktay, "Biontech ve
Sputnik için görüşmeleri de yapıyoruz.
Aşılama devam ediyor. Şu anda aşıla-
mada dördüncü sıradayız. Burada çok

daha hızlı bir şekilde devamını getirece-
ğiz Sputnik zaten onayını aldı, görüşme-
lerini yaptılar, hızlı bir şekilde üretim
boyutuba geçecekler" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP
lideri Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik
anayasa çalışmasına ilişkin, "Sayın Bah-
çeli çalışmalarını ilan ettiler. Cumhurbaş-
kanlığı sistemini daha da güçlendirecek
bir modeli ifade ediyorlar. Bizim de çalış-
malarımız devam ediyor. Bu çalışmanın
olması kıymetlidir. Diğer siyasi partiler-
den de aynı çalışmayı yapmalarını bekle-
riz. Bu Türkiye'nin geleceği için çok ciddi
bir katkıdır. Bunu olgunlaştırıp milletin
huzuruna çıkarmamız lazım" düşünce-
sini dile getirdi.

GUNDEMDE 
UZATMA YOK C HP’ye gönül vermiş parti emekçileri, Beşik-

taş Belediyesi’ndeki eş dost akraba talanı-
nın önüne geçilmesi için CHP lideri Kemal

Kılıçdaroğlu’na “feryadımızı duyun” diye çağrıda
bulundular.

Yaşar Kemal’in “İnce Memed” romanını birço-
ğunuz okumuşsunuzdur. Okumayanlar için tavsiyem
okumak için geç kalmış sayılmazsınız. Okuyanlarsa
birazdan bahsedeceğim olayları okuyunca eşkıyalık
çağımıza uyarlanmış diyeceklerdir.

Ünlü yazarımız Yaşar Kemal, yaşadığı Çukurova
yöresinde yaşanan olaylardan yola çıkarak kaleme
aldığı “İnce Memed” romanında yöre halkının ağa-
lardan ve onların dağlardaki uzantıları eşkıyalardan
çektiklerini anlatır. Bu açıdan romanı, günümüzün
siyaset ağalarını anlatır cinsten.

Yaşar Kemal romanında, Çukurova’da her ağanın
kendi çapına göre dağda bir eşkıya grubu bulundur-
duğunu anlatır. Ağalar, dağlarda gezen eşkıyalarının
tüm ihtiyaçlarını karşılarlar. Eşkıyalar da ağaların
saltanatını sürdürmeleri için ahali ve köylüye zulme-
derler. Eşkıyaların bu zulüm ve korkuları sayesinde
de ağaların çarkları döner durur…

Konumuza geçmeden önce Yaşar Kemal’i saygıyla
anıp selamlamadan geçmek olmaz.    

Bu haftaki konumuz: CHP’ye
gönül vermiş parti örgütünün feryadı. 

24 Haziran 2018 Genel Seçimle-
riyle başlayan “ittifak” modelinin de-
vamında 31 Mart 2019’da yapılan
yerel seçimlerde de süren “ittifak”
modelinin etkisiyle Kemal Kılıçda-
roğlu liderliğindeki CHP, özellikle sa-
nayinin yoğun olduğu büyükşehirlerde
başarı elde etmişti.

Ancak, bu başarı kalıcı olmayabilir.
Mevcut iktidarın karnesinin başarısızlıklarla dolu ol-
duğu, CHP ve “ittifak” bileşenlerinin iktidara yak-
laştığı şu sıralarda CHP içinde yuvalanan, CHP
örgütünün deyimiyle “çeteler” yüzünden önümüz-
deki CHP seçimlerde bir hezimet yaşayabilir. Örgüt-
ler, bunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na
duyurmanın telaşı içindeler.

Bir grup CHP’linin gerek telefonla gerek mail üze-
rinden yazarak anlattıklarına göre tıpkı Yaşar
Kemal’in romanında olduğu gibi bazı üst düzey CHP
yöneticilerinin rant oranı yüksek olan il – ilçe belediye-
lerine yerleştirdikleri adamları vasıtasıyla belediyeleri
“asli görevi olan yurttaşlara hizmet etmek” yerine
tam tersi kişiye özel haksız kazanç, haksız servet
edinme aracı olarak kullandıklarını ileri sürüyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta liyakate
göre iş, liyakate göre makam demesini sanırım
yanlış anlayan söz konusu üst düzey CHP’liler, “li-
yakat” konusunu kendi çıkarlarıyla kim daha iyi il-
gilenir; kim daha iyi kollayıp yürütür diye anlamış
olmalılar ki söz konusu olan belediyelerde ona göre
yapılanmaya gitmişler. CHP’li belediyelere çörek-
lenmiş, Ankara’daki siyaset ağalarının temsilcileri
işi öyle bir abartmışlar ki etraflarında eş dost, ak-

raba, enişte, kayınbirader vs. kim
varsa belediyelerin önemli noktalarına
yerleştirip ağalarının istek ve buyruk-
larını yerine getirerek servetlerine ser-
vet katmaya başlamışlar. Öyle ki Yaşar
Kemal’in romanındaki eşkıyalara rah-
met okutur cinsten.  Örneğin CHP’li
Tekin Bingöl ve Erdoğan Toprak’a
bağlı başta Beşiktaş, Kartal, Maltepe
gibi belediyelerde işin iyice suyunu çı-
karmışlar…

Ali AVCU
aliavcu@gazetedamga.com.tr

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tam kapanma sürecinin uzatılmasına ilişkin soruya,
"Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok" yanıtını verdi.
Oktay, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa çalışmasına ilişkin de "Bu çalışma-
nın olması kıymetlidir. Diğer siyasi partilerden de aynı çalışmayı yapmalarını bekleriz" dedi

Tel: 0212 871 36 06 Siyaset ağaları elinizi belediyelerden çekin,

belediyeleri rahat bırakın, belediyeler rant

kapısı değil, hizmet kapısı olmalı.

KILIÇDAROĞLU’NA FERYADIMIZI DUYUN ÇAĞRISI

ÖNCEKİ BAŞKAN DA YOLSUZLUKTAN GÖREVDEN ALINDI

CHP’li parti emekçileri “KİM-
SESİZLERİN KİMSESİ” sayfa-
mızdan CHP’li belediyeler içine
çöreklenmiş bu çetelerin ifşa edilme-
sini istiyorlar. Ve bunu da İstanbul
Beşiktaş Belediyesi’nde yaptıkları,
artık ayyuka çıkmış Beşiktaş Beledi-
yesi’nden başlamamızı istiyorlar. Ve
diyorlar ki “Tam da iktidar olma fır-

satını yakalamışken Kemal Kılıçda-
roğlu bu yozlaşmış, çürümüş çete
başlarını partiden temizleyemezse
bütün emeklerin boşa gideceğini
ifade ediyorlar. Ve ardından da tam
da iktidar olma fırsatı doğmuşken
yine büyük bir hezimete uğrarız”
diye CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu’na çağrıda bulunuyorlar.

Rıza Akpolat: Beşiktaş Belediye Başkanı.
Aynı zamanda eski Bahçelievler ilçe başkanı.
İnsanın aklına hemen şöyle bir soru geliyor?
CHP Beşiktaş örgütünde Beşiktaş’ta belediye
başkanlığı yapabilecek yeterlilikte kimse yok
muydu? Bahçelievler’den başkan adayı ithal
ediliyor… Konumuz değil ama hatırlatmadan
geçmek de olmaz. Yolsuzluk ve FETÖ şüphelisi
olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan görev süresi dolmadan
açığa alınan Murat Hazinedar
da Beşiktaş örgütünden 
değildi.

CHP’li Beşiktaş emekçile-
rinin iddialarına göre eski
Bahçelievler ilçe başkanı Ak-
polat’ın Beşiktaş Belediye
başkan adayı olarak yolunu
açan ‘manevi babam’ dediği

CHP’li Erdoğan Toprak ve CHP’li Tekin Bin-
göl. Aynı zamanda bu ikilinin, Akpolat’ın ku-
zeni olan Gökhan Yüksel’in de Kartal Belediye
Başkan adayı olarak gösterilmesinde etkili ol-
dukları ileri sürülen iddialar arasında. Dolayı-
sıyla her iki belediyede de Tekin Bingöl ve
Erdoğan Toprak’ın Kartal ve Beşiktaş belediye-
lerindeki adamlarıyla temas kurmadan rantı
yüksek önemli işlerin onayının alınamadığı da

anlatılan iddialar arasında.

AKP’Lİ ORTAĞINI GAYRİ
RESMİ OLARAK
GÖREVLENDİRDİ

Akpolat çantada keklik gör-
düğü Beşiktaş’a Belediye Başkanı
olur olmaz ilk işi AKP’li ortağı Ali
Rıza Gülkanat’ı belediyede gayri-
resmi olarak görevlendiriyor…

Ali Rıza Gülkanat:1989 yılında
Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den,
Küçükçekmece’den Belediye Meclis
üyesi olmuş. Sonra belediye başkan ve-
killiği bittikten sonra, AKP kurulunca
AKP’ye geçmiş. 2004 yılında Cumhu-
riyet Halk Partisi’nden, yani SHP’den
belediye meclis üyesi olduğu Küçük-
çekmece’ye, bu sefer AKP’den belediye
başkan aday adayı oluyor. 2009 yılında bu
sefer Başakşehir’den aday oluyor, yine
AKP’den. 2011 yılında Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Sultanbeyli mitinginin organizasyo-
nunda görev alıyor, hatta mitingte. Bu kadarla
da bitmiyor. Akpolat ve Gülkanat ikilisinin
CHP içindeki bağlantıları çok güçlü. Onlara
CHP’nin her zaman ‘cepte keklik’ gördüğü Be-

şiktaş’ın yolunu açanlar da bu bağlantı-
lar. Rıza Akpolat’ın atadığı Belediye
Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz,
Tekin Bingöl’le uzaktan akraba. Ali Rıza
Gülkanat, aynı zamanda Beşiktaş Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yıl-
maz’ın da eniştesi. Belediyenin bir diğer
belediye başkan yardımcısı İlker Özsal-
man da Ali Rıza Gülkanat’ın eski çalı-

şanı. İlişkilere bak. Adeta çiftlik.
Belediye çalışanlarından aldığımız bir

duyum, durumun tüm vahametini gözler önüne
seriyor. İlker Özsalman, bir gün belediyenin
tüm müdürlerini başkanın odasında topluyor,
bundan 6 7 ay önce. Ali Rıza Gülkanat’ı ba-
bası gibi sevdiğini, onun istediği her şeyin kendi
emri, kendi talimatı olduğunu söylüyor. 

CHP’li Beşiktaşlılar sözlerine şu ifadelerle
devam ediyor: “Kılıçdaroğlu bizim feryadı-
mıza kulak vermeli, Beşiktaş’ımızdaki bu ça-
ğımızın eşkıyalarına dur demeli…” diye
devam eden anlatımlarında, insanın başı dö-
nüyor. İnsan, olur mu böyle şey demekten
kendini alamıyor. İleri sürülen iddialara göre
Beşiktaş’ta öyle bir ilişki yumağı oluşmuş ki
adeta organize olmuş bir talan ekibi. 

Nasıl mı?
Onu da yine CHP’ye gönül vermiş parti

emekçilerinin ifadelerinden özetleyelim:
“CHP’li Tekin Bingöl’ün akrabası Ali Rıza Yıl-
maz, Ali Rıza Gülkanat da Başkan Akpolat’ın
Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı olarak
atadığı Ali Rıza Yılmaz’ın eniştesi. Diğer bir
başkan yardımcısı İlker Özsalman da Ali Rıza
Gülkanat’ın eski çalışanı.” İlişkilere bak. 

Alican Abacı da Beşiktaşlı değil. Beşiktaş
Belediyesi’ne Avcılar’dan gelmiş. Yakın za-
manda evleniyor Alican Abacı. Düğününün
davetlileri arasında Tekin Bingöl ve Erdoğan
Toprak da var. Hatırlı davetliler... Özel uçak
kiralayarak düğüne gelmişler.

Yazıya başlarken de anlattığım gibi yaşa-
nanlar Yaşar Kemal’in “İnce Memed” roma-
nını aratmayacak cinsten. Çağımızın ağalığı
kendisine siyasi partiler içerisinde yer bula-
rak yeniden şekillenmiş. CHP Beşiktaş örne-
ğinde olduğu gibi... Aslında bu örnekleri
dahada çoğaltabiliriz. 

Sözün özü “Millet ittifakı” bileşenlerinin
başını çeken CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu’nun partisine gönül vermiş emekçileri-

nin feryadına kulak vererek parti içindeki bu
tarz yapılanmaların önüne geçmesi. Aksi
takdirde tam da iktidar fırsatı bulan CHP ve
ittifak bileşenleri ilk seçimlerde ağır bir ye-
nilgiyle karşı karşıya kalır. 

Peki, Beşiktaş Belediyesi’nde neler oluyor: Onu da Beşiktaşlı CHP’lilerden dinlediğim kadarıyla anlatayım:

ENİŞTE KAYINBİRADER, ESKİ ÇALIŞAN YAĞMAYA GELMİŞ

ÇAĞIN EŞKİYALARINA DUR DEYİN

CHP Beşiktaşlıların isyana varan anlatımları bunlarla da bitmiyor:

İntiharları Meclis’e taşıdı
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, geçim sıkıntısı sebebiyle meydana gelen intiharların önlenebilmesi için Meclis Araştırması
açılmasını istedi. Tanrıkulu, açıklamasında, son 17 yılda 53 bin 784 kişinin yaşamına son verdiğini belirtti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul
Milletvekili ve insan hakları aktvisti Sezgin
Tanrıkulu, artan intihar vakalarının yaşan-
maması, acil somut ve sürekli ekonomik
tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araş-
tırması istedi. Meclis Başkanlığı’na verilen
araştırma önergesinde AKP iktidarı döne-
minde intiharlara dönük çeşitli istatiskleri
Bakanlıkların açıklamaktan imtina ettiği be-
lirtildi.

Görmezden gelindiler

Tanrıkulu’nun çeşitli bakanlıklara konu ile
ilgili verdiği soru önergelerine gelen yanıt-
lara da yer verilen önergenin gerekçesinde
şu ifadelere yer verildi: "21 Şubat 2020 tari-
hinde TBMM Başkanının yanıtlaması iste-
miyle vermiş olduğum soru önergesinde ise,
TBMM Çankaya Kapısı girişinde bir kişi-
nin üzerine benzin dökerek ‘Açım, çocukla-
rım aç!’ diyerek intihar girişiminde bulunan
vatandaşa yönelik verdiğim yazılı soru
önergesine 10 Mart 2020 tarihinde TBMM
Başkanvekili tarafından verilen yanıtta, kişi-
nin kimlik bilgilerinin tespit edilerek hak-
kında TBMM Güvenlik Yönetmeliği
kapsamında idari işlem yapıldığı, kişinin
adli işlem birimine teslim edildiğine dair
yanıt verilmiştir. Ancak bahse konu yazılı

soru önergesine gelen yanıtta 2002 – 2020
yılları arasında TBMM Yerleşkesi içinde
herhangi bir vatandaş tarafından geçineme-
diği, ekonomik kriz gerekçesiyle kendini
yakma girişimi yaşanmadığı ifadesine de
yer verildiği göz önüne alındığında, açık
açık ailesinin ve kendisinin geçinemediğini
söyleyen vatandaşın bile adeta görmezden
gelindiği aşikardır!"

En fazla İstanbul'da 

Ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşanan in-
tiharların sadece basında yer aldığına yer
verilen önergede, Tanrıkulu’nun 23 Ekim
2017 tarihinde verdiği soru önergesine
Sağlık Bakanlığı tarafından gelen yanıtta,
2014-2017 yıllarında Türkiye’de 9 bin 479
kişinin yaşamına son verdiği, en fazla inti-
har olayının İstanbul’da yaşandığına yer
verildi. Önergenin gerekçesinde, “Türki-
ye'de 2014 ve 2017 yılları arasında intihar
eden erkek sayısı 7 bin 041 olurken, aynı
yıllar arasında intihar eden kadın sayısı ise
2 bin 438 olarak açıklanmıştır. 2002 - 2019
yılları arasında yıllar bazında 22 Mayıs ta-
rihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre
toplam kaç kişinin işsizlik, geçim derdi ve
borçlar sebebiyle kendini yaktığı sorusuna
yanıt verilmemiştir” ifadeleri yer aldı.

50 bini aşkın intihar

Diyarbakır Silvan’da 2020 yılı son ayları
içinde 7 ayrı intiharın yaşandığına yer veri-
len önergede, “Son 14 aydır pandemi ile
birlikte artan işsizlik, ekonomik sıkıntılar
sebebiyle Türkiye’nin dört bir yanında inti-
har eden vatandaşlarımıza yönelik haberler
medyada çok az yer bulmaktadır. Yaşanan
intiharlar ve şüpheli ölümlerin üzeri adeta
örtülmek istenircesine AKP Hükümetleri
döneminde görmezden gelinmekte ve yok
sayılmaktadır. AKP hükümetlerinde vatan-
daşların yoksulluğa terk edilmesi ekonomik
nedenlerle intiharları gün be gün artırmak-
tadır. 2002 - 2019 yılları arasında 17 yılda
53 bin 784 kişi intihar ederek yaşamına
son vermiştir” denildi.

Hatalı tablo 
düzeltildi

Fahrettin Koca'nın 5 Ma-
yıs'ta yayınladığı tablo ile Sağ-
lık Bakanlığı'nın açıkladığı

tablo çelişkili çıktı. Bakan Koca, gelen
tepkilerin ardından tabloyu düzeltti.
Koca yaptığı açıklamada, "5 Mayıs 2021
tarihinde paylaştığım grafikte il adları
grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir.
Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtların-
daki doğru hali yeniden düzenlenerek gi-
derilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte
yeniden dikkatlerinize sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat

Oktay, tam kapan-
manın uzatılıp uzatıl-
mayacağına yönelik

soruya, "Şu anda
böyle bir şey 

gündemimizde yok” 
ifadelerini kullandı.
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İstAnbulDamlama Su-
lama Yöntemi ile Yeni
Çeltik Sahaları Oluşturma

Projesi Açılış Töreni Çatalca’daki
Tarım Kredi Kooperatifi Merke-
zi’nde yapıldı. Törene İstanbul İl
Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kay-
makamı Erdoğan Turan Ermiş,
Tarım Kredi Tekirdağ Bölge Mü-
dürü Nedim Nar, Ziraat Odası Baş-
kanı Seyit Çetin, AK Parti İlçe
Başkanı Yusuf Aslan katıldı. Projeyle
tava yönetimi ile yapılan çeltik üreti-
minin damla sulama yöntemine
dönüştürülmesi amaçlanıyor. Proje-
lere, bakanlık katkısı 1 milyon 103
bin 722 TL .Hibe desteği makina,
sulama altyapısı şeklinde verilecek.

15 çiftçi ile başlanacak

Törende konuşan İstanbul İl Tarım
ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca, "Bitkisel Üretim Genel Mü-
dürlüğümüzün tarafından yürütülen
Tarımsal Üretimin Arttırılması Pro-
jesi kapsamında, il olarak 11 proje

hazırladık, 9 projemizin onayı ya-
pıldı. 3 milyon liralık projelerimiz-
den bir tanesiyle beraberiz. Çatalca
ilçemizde damlama sulamayla çeltik
ekimi projesi ve yeni sahaların oluş-
turulması bu şekilde. Çatalca ilçe-
mizde de 6 bin hektarlık alanda 5
bin 100 hektar çeltik üretimi yapılı-
yor. Gerçekten her alanda olduğu
gibi çeltikle ilgili de üretimi olan bir
ilimiz İstanbul. Bu çerçevede hem
çeltik üretimini arttırmak hem de bi-
liyorsunuz su kıtlığı dünyada prob-

lem olarak gözüküyor. Bu yıl Dünya
Su Yılı olarak ilan edildi. Su tasarru-
funun sağlanması şart. Geçmişte
tava yöntemiyle yapılan ve çok su
harcanan çeltik üretimini damlama
sulamayla daha az su, yaklaşık ola-
rak yüzde 50 su tasarrufu tasarru-
fuyla üretmek için bir proje
hazırladık. Ve bu projemiz yaklaşık
olarak 1 milyon 812 bin liralık bir
proje. Biz çiftçimize tohumu ve
damlama sistemini bedava hibe ola-
rak vereceğiz" dedi. DHA

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarımsal Üretimin Arttırılması Pro-
jesi' kapsamında tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için İstanbul'da toplam
bütçesi 3 milyon lira olan 9 ayrı bitkisel üretim projesi başlatıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman
Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "inşallah geniş alanlarda çeltik üretimi yaygınlaşacak” dedi

Çeltik üretimi 
yaygınlaşacak 

P eki her kes Özgür olmak istemez mi?
Elbette ister. O halde neden herkes
bu cesareti göstermiyor? Sanırım

cevap “insan” denen varlıkta yatıyor.
İnsan, insan için biraz kafa yorduğunda

neye ulaşır?
“İnsan değerli bir varlıktır” deniyor.
Kim diyor, kendisi, yani insan. Kendi 

kendini övenin söylediğinin  ne kadar itibarlı
olacağını varın siz düşünün. 

Bu sorunlu bir söylem, sorunlu bir tespit.
Nerden çıkıyor bu belirleme. Bu belirleme
tür olarak insanın “iyi bir varlık” olduğu
varsayımından çıkıyor ki, külliyen yalan. 

Çünkü insan saf iyi ya da saf kötü bir 
varlık değil, insan iyi ile kötünün toplamın-
dan müteşekkil bir varlıktır. Nasıl yani?

Yani kimse iyi ya da kötü doğmaz anasın-
dan. Doğduğunda bu ikisini de yapacak 
potansiyellerle doğar. Doğası böyle. İyi de
olabilir. Kötü de...  

Çünkü hayvanla aynı işleyişe sahip bir
beden (iç güdüler, hiçbir zaman tam tatmin
olmayan arzular, sonu gelmez istekler); 

zamanla gelişmiş bir akıl (kurallar, bilim,
ahlak, din, kültür vs) vs) ikisinin çatışması
içinde var olmaya çalışan bir psikoloji 
(değişken, sofistike). Böyle karmaşık bir 
yapıdan salt iyilik beklenebilir mi?

Bunu ne belirler peki? Tabi ki koşullar,
içine doğduğu çevre, aldığı eğitim, yaşadığı
toplum, karşılaştığı devlet belirler.

Bunların sağladığı olanak yarattığı koşul-
lar “iyiyi” de “ kötüyü” de ortaya çokarabi-
lir. İyi tarafı ortaya çıkardığında kötü yan
küçülür gider; kötülük geliştiğinde iyilik
siner. Bileşik kap gibi.

İşte öğretmenlerin, okulların, kitapların,
peygamberlerin iddiası insandaki bu iyiyi
bulup ortaya çıkartmaktır. Çıkarabilirlerse
tabi...

Yoksa şu yaklaşım lafı güzaftır. Hele bak,
Dünya ne hale geldi? Bu nasıl insandır böyle
yahu? İnsan olan bunu yapar mu? vs. Dünya
hep böyleydi, insan da hep bu insandı. Bu
şaşarak izlediğiniz şeyleri ancak “İnsan”
yapabilir... bu kötülüğü de, bu iyiliği de.
Başka bir hayvan asla insan kadar kötü ve

canavar olamaz, çünkü bu
olanağı ve potansiyeli yok, bu sadece in-
sanda var. Dün öyleydi yarın da öyle olacak.
Bunun değişmesini mi istiyorsun? 
İşe kendinden başla o halde.  Nasıl mı?

Çünkü “Bunun” değişmesi insanın iyi
yönde değişmesi ile mümkün ancak. Çok
insan iyi yönde değişirse iyi bir toplum 
meydana gelir. Kötüler ve kötülük azalır, 
iyilik talebe çalar, hani vardı ya, bileşik 
kabı hatırla. 

İnsanların ekseriyeti iyi olan toplumlar
doğal olarak iyi insanları yetiştirirler, kötü
olan kötücülleri. Çünkü kötülüğün kol gez-
diği toplumlar toplumsal olarak hasta olur-
lar, toplumsal felce uğrarlar. Hiç bir
kötülüğe tepki göstermez, vicdanları sızla-
tan hiç bir şey karşısında ayağa kalkmazlar.
Susar, pusar kalırlar; bana değmeyen yılan
bin yaşasın derler. Bu modda yaşarlar (ta ki
yılan bir gün onları da ısırıncaya kadar. O
zaman da iş işten geçmiş olur.) Ne olur?

Mesela mafya racon keser, hırsızlar kol
gezer, katiller ellerini kollarını sallayarak
gezer... 

Şimdi bir düşünün bunca yalan -talan-
dolan- ölüm- yoksulluk- açlık karşısında
neden susuyoruz? Çünkü korkuyoruz. 
Oysa her toplum hak layık olduğu biçimde
taşar. Biz layık mıyız? O bizim ortaya koya-
cağımız tabela bağlı. Hem istiyoruz, hem de
istediğimiz şey için bir şey tapmaya korku-
yoruz. Korku hastalığına yakalanmışız,
korku bizi susturup felç etmiş.

Sonra biz iyi insan oluyoruz öbürleri
kötü. Öyle mi? Hadi canım...,!? 

O kötüleri kim kötü yaptı dersiniz. 
Biz, siz, toplum, devlet. Elbirliği ile yaptık.
Olanak yaratarak yaptık. Susarak yaptık.
Hatta kimi zaman yanlışları alkışlayarak
yaptık. 

Talanın dolanın yalanım ( susarak, hatta
kimi zaman alkışlayarak) teşvikçileri olduk.
O yüzden bu durumdaysak suçlu sensin,
suçlu benim, suçlu biziz. Sonra da değişsin
diyoruz. 

Kim değiştirecek? Başkaları değiştirsin.
Ne me gerek sonu iyi gelmeyebilir. İyisi mi
ben susayım, seyredeyim bakalım ne oluyor?

Evet, “Bunları” değiştirmek için bir şey
yapmıyoruz, mevzilerimize tünemiş seyredi-

yoruz. Bulunduğumuz yerlerde, rahat evleri-
mizde, rahat mevzilerimize elimize aldığınız
küçücük taşlarla şeyttan taşlıyoruz. 

Konforumuzu bozmuyoruz. Değişimi 
istiyoruz ama başkaları değişisin ben aynı
kalayım istiyoruz.

Oysa hepimizin bir düzenden memnun 
olmama hakkı var. Ama bu hak bize bir
görev de yükler. Değişim için çaba sarfet-
mek. Çünkü değişimin gücü onu isteyenlerin
gücü kadardır.

Düzenin değişmesini istiyoruz ama bana
bir şey olmasın diyoruz. O zaman nasıl 
değişecek? Temiz toplum istiyoruz ama
kendi hırsızlarımıza toz kondurmuyoruz.

Hatta devletin malı deniz yemeyen keriz
diyoruz. Biz de faydalansak hiç fena ol-
mazdı diyoruz içimizden!

Temiz siyaset temiz toplumdan geçer,
diyoruz; ben ve partim hariç herkes 
temizlensin istiyoruz

Yeşili seviyoruz ama benim arsam yeşil
alan olmasın kimin olursa olsun diyoruz.

Hak hukuk adalet diyoruz ama hakkı 
yenenlerle ilgili elimizi kıpardatmıyoruz.

İnsan dediğin nedir, iyi ile kötünün 
toplamından başka...

Hadi, "İyi"yi ortaya çıkarmak için bir şey
yap..

Özgürlük onu savunmak cesaretini 
gösterenlerin hakkıdır... PROF. DR. Ahmet ÖZER 

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

YÜZLEŞMEK...! 

B
irleşmiş Kentler ve Yerel Yö-
netimler Orta Doğu ve Batı
Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-

MEWA) Yönetim Kurulu Toplan-
tısı koronavirüs tedbirleri
kapsamında çevrimiçi olarak ger-
çekleşti. Toplantıda, Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlı-
ğını yürüten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, ko-
mitenin faaliyetlerini paylaştı. Yerel
yönetimlerde cinsiyet eşitliğini sağ-
lamak için projeler üretmeye devam
edeceklerini belirten Çalık, “Kadının
toplum hayatındaki yeri artırılabi-
lirse daha sağlıklı bir toplumu oluş-
turabiliriz. Bu toplum kadın elinin
değdiği unsurları biraz daha fazla

yaşamaya ne zaman başlarsa o
zaman topluma huzur gelir” ifade-
lerini kullandı. 

Çalışmaya devam edeceğiz

Toplantı kapsamında, 22 Ekim
2020 tarihinde gerçekleştirilen
UCLG-MEWA Yönetim Kuru-
lu’ndan bu yana komitenin yürüt-
tüğü faaliyetleri detaylarıyla
paylaşan Başkan Çalık, planlanan
projeleri de aktardı. Çalık, “Kadın
Adayları Destekleme Derneği iş bir-
liğinde başlattığımız, ‘Belediyelerde
Eşitliği İzlemek’ projesinin faaliyet-
leri devam ediyor. Kadınların yerel
karar alma mekanizmalarına katılı-
mını artırmayı ve belediyelerde eşit-

liği kurumsallaştırmayı amaçlayan
proje kapsamında, projede yer alan
belediyelerin mevcut durum analiz-
leri yapıldı. Bir sonraki aşamada her
belediye ile ayrı ayrı derinlemesine
görüşmeler yapılarak kapasite geliş-
tirme eğitimleri planlayacağız. Aynı
zamanda UCLG-MEWA’nın top-
lumsal cinsiyet eşitliğine dair görü-
nürlük çalışmaları kapsamında
bölgemizden kadınların başarı hika-
yelerinin anlatılacağı bir belgesel ge-
liştiriyoruz. Ayrıca, kadınları
ekonomik olarak güçlendirmek için
farklı alanlardan uzmanlar çevri-
miçi eğitimler verecek. Projeler üret-
meye ve çalışmaya devam edeceğiz"
diyerek konuşmasını noktaladı.  

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1370394)

RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN 

VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2021 YILI 2 KISIM RAF SİSTEMİ KURULUM İHALESİ 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 :2021/254992
1-İdarenin
a) Adresi :EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 SANCAKTEPE 

SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02166063300 -
c) Elektronik Posta Adresi :satinalmasancaktepe@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2021 YILI 2 KISIM RAF SİSTEMİ KURULUM İHALESİ (7 KALEM)

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

b) Teslim yeri :Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi no: 54 
Sancaktepe /İSTANBUL- İLGİLİ DEPOLARA

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı ilgili 
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla 
teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren 
en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde teslimatı gerçekleştirmek 
zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK 

EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ 
NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :24.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 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.
4.2. 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:
Teklif edilen kalemlere ait teknik şartnameye uygunluk yazısı teklif dosyasında verilecektir. İhale 
komüsyonun gerek görmesi halinde numune istenecektir.
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 İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. 
DR. İLHAN VARANK EAH-SATINALMA BİRİMİ 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

KADINLARA 
EKONOMI
EGITIMI

KADINLARA 
EKONOMI
EGITIMI

KADINLARA 
EKONOMI
EGITIMI

KADINLARA 
EKONOMI
EGITIMI

KADINLARA 
EKONOMI
EGITIMI

KADINLARA 
EKONOMI
EGITIMI
UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, koronavirüs tedbirleri
kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Komitesi Başkanlığını yürüten Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, komitenin faaliyet raporunu
sundu. Çalık, kadınları ekonomik olarak güçlendirmek için farklı
alanlardan uzmanların çevrimiçi eğitim vereceğini açıkladı
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Al-FarabiKazak Milli Üni-
versitesi'nde "Üniversite-
lerde İslami ilimler

sahasında uzman yetiştirmenin gün-
cel sorunları" başlıklı çevrimiçi for-
matta uluslararası bir konferans
düzenlendi. Konferansın organizatör-
leri arasında Al-Farabi Kazak Milli
Üniversitesi, Dini ve Kültürel Çalış-
malar Bölümü Profesörü N.Zh. Bay-
tenova, Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi

Insani Bilimler Fakültesi Dekanı S. U.
Abzhalov gibi isimler yer aldı. Konfe-
ransın amacı, "Yüksek öğretimde "İs-
lami Çalışmalar" eğitiminin güncel
konularını tartışmak" olarak açıklandı.
Konferanstai yurtdışında İslami ilim-
lerde eğitimin özellikleri ve deneyimi,
İslam alimlerinin milli güvenliği ve
dinler arası istikrarı sağlamadaki rolü,
İslami araştırmaların yapısı ve özü,
İslam'ın çeşitli yönlerinin incelenmesi,
İslami araştırmanın metodolojik ko-

nuları ve İslami kaynakların yorum-
lanma yöntemleri, İslami kültürel mi-
rasın incelenmesi, dini ilişkiler (İslam)
sorunları, İslam'ın modern ve post-
modern medeniyetle ilişkisi gibi 
konular masaya yatırıldı. 

Uzman yetiştirmek büyük bir sorun!



Z eytinburnu’nda bu sabah 6 daire ve
bir dükkandan oluşan 5 katlı Hilal
Apartmanı, dün saat 10.30'da çöke-

rek yerle bir oldu. Olay yerine giden kur-
tarma ekipleri yaptıkları araştırmalarda
enkaz altında kimsenin bulunmadığını be-
lirledi. Binada ikamet eden Kadir Yılmaz’ın
yetkililere, dün gece saat 23.00 sıralarında
çatlama sesleri duyduklarını ve camlarda
kırılmaların olduğu için evi terk ettiklerini,
binada kimsenin kalmadığını, toplamda 19
kişinin tahliye edildiğini söylediği öğrenildi.
Adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sa-
kinlerinin telefonlarına ulaşan yetkililer de,
binada kimsenin kalmadığını teyit etti. Öte
yandan yapılan araştırmada, binanın 1995
yılında inşa edildiği ve yapı ruhsatının bu-
lunmadığı belirlendi. Olaydan sonra alanda
güvenlik önlemi alınırken Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina et-
rafındaki 4 binanın boşaltıldığı ve tespit
analizlerine başlandığı bildirildi.

Bizim için büyük şans

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği
alanda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Zeytin-
burnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
inceleme yaptı. Belediye Başkanı Arısoy, in-
celemenin ardından açıklamalarda bu-
lundu. Arısoy, "Zeytinburnu Sümer
Mahallemizde bir bina, bugün saat

10.32'de yıkıldı. İçeride oturan hemşerile-
rimizden aldığımız bilgiye göre, gece

binada bir çatırtı meydana gelmesi üzerine,
bina geceden boşaltılmıştı. Allah'a sonsuz
şükürler içindeyiz, herhangi bir can kaybı-
mızın olmaması bizim için büyük bir şans.
Görüldüğü üzere devletin bütün birimleri,
kaymakamlığımız İl çevre ve Şehircilik Mü-
dürlüğümüz, AFAD'dan sorumlu vali yar-
dımcımız, arama kurtarma ekiplerimiz
buradayız. Şu anda enkaz kaldırma çalış-
maları yapılıyor" dedi.

Pazar kurulacaktı!

"Yıkılan binanın etrafındaki 4 binadaki 33
daire şu anda nüfustan tahliye edilmiş bu-
lunmakta" diyen Arısoy, "Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın enkaz kaldırma çalışmalarıyla
birlikte oradaki fiziki gözlemden sonra o bi-
naların yeniden oturulup oturulamayaca-
ğına karar vereceğiz. Burada, normalde
kısıtlama olmasaydı pazar kurulacaktı. Kı-
sıtlama dolayısıyla pazar da yoktu. Bunu
bütün hemşerilerimizin oturduğu binaların
risk durumu ile ilgili bir vesile saymak
lazım. Belediye olarak Valiliğimiz ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte Zeytin-
burnu'ndaki yapıların güvenli hale getiril-
mesi için hep birlikte çalışmaya devam
edeceğiz" diye konuştu.

Yapı stoku sıkıntılı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu da Zeytinburnu
Sümer Mahallesi’nde çöken binanın enka-
zında incelemelerde bulundu. İmamoğlu,
inceleme sonrasında, alanda görev yapan
gazetecilerin sorularını da yanıtladı. “Hepi-
mize geçmiş olsun” diyen İmamoğlu, “Ne
yazık ki İstanbul'un, var olan belki de en
büyük tehdidini, yine bu akşam yaşanmış
olduk. Ne yazık ki İstanbul'un bu sıkıntılı
yapı stokundan her ortamda, her yerde
bahsediyoruz. İstanbul'un hangi kaynağı;
ülkemizin, hükümetimizin, şehrimizin
hangi kaynağı var ise en ciddi çabayı, işbir-
liği içerisinde bu alanda vermemiz gerekti-
ğini, her ortamda söylüyoruz. Bugün de
yinelemiş olalım” İfadelerini kullandı. 

200 bine yakın riskli yapı

Yıkılan binanın ruhsatsız olduğunu hatırla-
tan İmamoğlu, "Allah korusun, şu anda bu-
rada bambaşka bir manzara ile karşı
karşıya kalabilirdik. İnsanlarımızın farkına
varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlat-
tık. Valiliğimizin, AFAD'ın koordinasyo-
nunda, belediyemizin bütün birimleriyle şu
an buradayız, başta itfaiye olmak üzere.
Yanı sıra, biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile il-
gili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın
çevrede yapı stoku ile ilgili biz de kendi ana-
lizlerimizi yapıyoruz ve hızlıca alınması ge-
reken tedbirler var ise, bunları da valiliğin
oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşı-
yor olacağız. Ama günün sonunda şu net:
İstanbul'un en kritik meselesi, çare bulmak
zorunda olduğumuz en kritik meselesi,
bizim tespitlerimize göre, 200 bine yakın
riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Ve
bu, bir seferberlikle olur. Tekrar altını çize-
yim; bunun siyaseti olmaz. Bunun A,B,C,D
partisi olmaz. Bunun A,B,C,D kişisi olmaz.
Hep birlikte, ağız birliğiyle bu süreci çözme-
liyiz diye ifade ediyoruz. Yoksa her kurum,
elinden geleni yapıyor. Ama bu, seferberlik
duygusuyla çözülmeli. Yöntemlerimiz var.
Allah korudu. Can kaybı olmaması sevindi-
rici. Umarım, başımıza bu işler gelmeden,
bir an önce bu süreci hep beraber çözüme
kavuştururuz.”

Bize başvuru yapılmadı

İmamoğlu, “Bu binayla ilgili daha önceden
başvuru oldu mu size yönelik" sorusuna,
“Yok. Biz, şu anda bir tetkik çalışmasının
içindeyiz. Zeytinburnu da bunlardan bir ta-
nesi. Tetkik, belli bir sıralamaya da geliyor.
Silivri, Avcılar bitirildi; Küçükçekmece, Bey-
likdüzü, Büyükçekmece çalışmaları sürüyor.
Oradan bu tarafa doğru Bakırköy, Zeytin-
burnu geliyoruz… Bu, bizim kendimizce al-
dığımız birebir yapı stokunun analizi ile
ilgili bir karar sonucu yaptığımız çalışmalar.
Ama burayla ilgili bize, hiçbir başvuru ya
da ihbar gelmemiştir" yanıtını verdi.

İ kizdere'de, CENGİZ İNŞAAT'ın doğa 
talanına karşı cıkan direnişçilere destek
vermek amacıyla imza toplayan CHP'li ve

Rizeli eski siyasetçilerimizi yürekten
kutluyorum. 

İçlerinde çok değer verdiğim siyasetçilerin de
olduğu büyüklerimizin, CHP orgütü, KK İN-
ŞAAT tarafından talan edilirken de bir bildiri ile
örgüte destek vermelerini, Türk Siyasetinde
"Parti içi demokrasi" konusunda dosta, düşmana
örnek olarak, sürekli ezilen örgüt emekçilerimi-
zin haklarını korumak açısından da onlara ön-
derlik yapmalarını çok isterdim. 

Her genel ve yerel seçim öncesi ile Kurultay-
lar sürecinde kendi üyesinin rızasını almadan
(tıpkı, ormana dalan Cengiz İnşaat'ın dozerleri
gibi örgütün içine dalarak) "parti içi demokra-
siyi" talan eden KK inşaat''ın dozerleri arasında
bir fark var mı?

Nasıl ki, Cengiz İnşaat, İkizdere halkını insan
yerine koymadan ve onların rızasını almadan
büyük bir saygısızlıkla ormanlara dalıyor ve do-
ğayı tahrip ediyorsa, KK inşaat da taşaronları
marifetiyle CHP Örgütünün içine dalmış ve hem
üyelerini insan yerine koymamış, hem de parti
içinde yıllardır oluşmuş ve olgunlaşmış demo-
kratik teamülleri de paramparça etmiştir. Bir
başka deyişle CHP'nin 90 yılda oluşmuş ve ol-
gunlaşmış olan mayasını da bozmuştur. 

Biz 1930'ların CHP'si değiliz diye kendisini
tarif etme ihtiyacı hisseden Kemal Kılıçdaroğlu,
11 yıl içinde parti içi demokrasiyi 75 yıl geriye
götürmüştür.

Kendisini seçen örgüt emekçilerine sormadan
ve üyelerin rızasını dahi almadan onlara Millet-
vekillerini, Belediye Başkanlarını ve Belediye
Meclis Üyelerinin yedeklerini bile ahlaki ve si-
yasi olmayan bir uslupla dayatarak onlara
büyük bir saygısızlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu
ve arkadaşlarının Türk Demokrasisi'ne ve laik
Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi olan CHP'ye
verdiği büyük tahribata karşı da eski siyasetçile-
rimizin, bir çift sözü yüksek sesle dile getirmele-
rini beklerdim. 

Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanlığının 2 yıl
uzatılması için destek vermeyen İsmet İnönü'ye,
paşam neden destek vermiyorsunuz diye sorul-
duğunda, Sunay'ın değişmeyeceğini ve şimdiye
kadar ne yaptıysa bundan sonrada aynısını ya-
pacağını söyleyerek karşı durdugunu belirtmesi
gibi, Kılıçdaroğlu'nun siyasi ömrünün uzamasına
hiç itiraz etmeyenlere seslenmek istiyorum. O da
11 yılda ne yaptıysa bundan sonra da aynısını
yapacaktır. Bu kişi, kendi dar kadrosundan
başka kimseye umut vaadetmemektedir. Ayrıca
kendisine CHP'nin sadık seçmeni de güven 
duymamaktadır. 

Kılıçdaroğlu sayesinde CHP, program ve tüzü-
ğündeki CHP olmaktan çıkmıştır. Parti örgü-
tünde hiçbir proje tartışılmamaktadır. Genel
Başkan Baş Danışmanı ünvanı ile partiye doldu-
rulmuş ve hangi odaklardan talimat aldıkları
meçhul bir takım zevatın hazırladığı reçeteler
KILIÇDAROĞLU tarafından bir kaç ayda bir
yukardan aşağıya rakamlarla sıralanmakta ve
parti kazanında demlenmemiş ve parti süzgecin-
den süzülmemiş, günü kurtarmaya yönelik bu
reçeteler örgüte lütfen sunulmaktadır. Bu, bazen
5, bazen 9 ve bazen de 13 ayrı başlıkta sırala-
nan vaatler dizisini, yöneticiler bile ezberleye-
memişlerdir. Zaten örgütün bu gibi sloganlarla
organik bağı olmadığı için de hiçbir başlık içsel-
leştirilememiştir. CHP Genel Merkez kadrosu
Türkiye'nin ağır sorunlarına Kocakarı İlaçları
ile çözüm bulmaya çalışmakta, her daim erken
seçim dile getirilerek de örgüt "şimdi zamanı
değil" uyşturucusu ile avutulmakta ve 
oyalanmaktadır. 

Siyasetçinin kıblesi, köy ve mahalledeki seç-
mendir. CHP'de ise bunun tam tersi yaşanmakta
olup, üyelerin kıblesi Söğütözü'ndeki ilkesiz ve
ideolojisi kendinden menkul etkisiz ve yetkisiz
sözde yöneticiler olmaktadır. 

Neredeyse il ve ilçe başkanı olmak isteyenler
bile Söğütözü'ne dönerek secde etmektedirler. 

Partinin laik ve demokratik cumhuriyet dü-
şüncesinin rehberi olan Atatürk ilke ve devrim-
lerinden imal edilen "CHP mayası" bozulduğu
gibi, örgütün de özlem ve beklentileri toplumsal
olmaktan çıkarılarak bireysel hale 
dönüştürülmüştür. 

Programında "emek en yüce değerdir" yazan
CHP'de, örgüt emekçileri iyice değersizleştirile-
rek, adeta RTE'nin besleme seçmenine benzetil-
mişlerdir. İşin en korkunç tarafı da bu
emekçilerin efendilerine hiç itiraz etmemeleri ve
onlara sıtkı sadakat ile bağlanmalarıdır..

Yıllardır parti içinde demokratik yarışlar ya-
pılmadığı için, eski siyasetçilerin demokratik
refleksleri dumura uğramış, yeni nesil siyasetçi-
lerin de demokratik refleksleri hiç gelişmemiştir.
Türkiye'de herkes RTE'ın ağzına baktığı gibi,
CHP de de bireysel beklenti içinde olanlar
KK'nun ağzına bakmaktadırlar. Onurlu ve er-
demli yaşamayı ilke edinmiş siyasetçiler için bu
ortam hiç cazip değildir. 

Bu tespitlerimizde eksik vardır. 
Fazla yoktur. 
Bu böyle gitmez. 
CHP böyle yönetilmez. 
Eğer CHP bu sakat mantıkla yönetilirse Tür-

kiye yalnız mali açıdan değil, siyaseten de iflas
eder ve ne yazık ki dış güçlerin acımasızca tam
kontroluna girer!

Peki ne yapmalıyız?
Bu sorunun yanıtı kolay değildir.
Neden kolay değildir?
Çünkü CHP içinde herşey Kemal Bey'e göre

düzenlenmektedir. Tıpkı Türkiye'de herşeyin
RTE'ye göre düzenlendiği gibi..

CHP içinde hak, hukuk, adalet ve demokrasi-
nin zerresi yoktur. Bu durum parti içinde ahlaki
değerleride yok etmek üzeredir.. 

Sözü uzatmayalım!
Pandemi sonrası, parti içinde demokratik

arayış ve direniş için bir çalışma başlamalıdır.
Bu arayışı ve direnişi örgütleyen üyelerden çıka-
cak sağlam ve dayanıklı bir kadroya CHP'nin
çok ihtiyacı vardır. Eski Genel Başkanlara, Eski
Genel Sekreterlere, eski ve mevcut PM Üyeleri,
eski ve mevcut Milletvekilleri ile eski ve mevcut
Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza iş düşmek-
tedir. Halk CHP'de tutunacak dal aramaktadır.
Üyelerin güven duyduğu isimlerin hazırlayacak-
ları bir manifesto etrafında CHP seçmeninin de
desteği alınarak en kısa zamanda olağanüstü
kurultay çağrısı yapılmalıdır. Mümkünse KK'da
ikna edilerek, bir kurucu meclis mantığı ile
CHP yeniden yapılandırılmalı ve CHP, kendi
tüzük ve programına sadık, Atatürk ile sorunu
olmayan bir kadro ile seçmene umut ve güven
vermelidir.

Başta, CHP Genel Başkanı ve Genel Merkez
bürokrasisi dahil PM ve MYK olmak üzere mev-
cut il ve ilçe yönetimleri Türkiye üzerinde çok
ağır bir yük haline gelmişlerdir. Mutlaka içle-
rinde bunu hisseden ve görenler de vardır. CHP
kadroları yeni bir heyecanla tepeden tırnağa de-
ğişmediği takdirde demokratik ve laik cumhuri-
yete sadakat ile bağlı olan seçmen büyük bir
umutsuzluk içine düşecektir ki korkarım bu
durum, vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve
devletin tekliğini tartışılır hale getirecektir..

Türkiye çok zaman kaybetti.
Artık tahammülümüz yok!
Kendisini Türk Ulusu'na borçlu hisseden eski,

yeni tüm CHP liler ile demokratik ve laik cum-
huriyeti ilelebet payidar kılmaya and içmiş olan
tüm siyasetçilere görev düşmektedir. 

Siyaseten seferberlik günlerini yaşıyoruz.
Ayağa kalkma zamanıdır..

BÖLGENİN GÜNDEMİ

Fırat AYKUT 

ifaykut@hotmail.comŞimdi tam zamanı!
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GICIRDAMA SESI
HAYAT KURTARDI

İstanbul 
Zeytinburnu 
Sümer Mahallesi'nde
bulunan Hilal
Apartmanı dün sabah
10.30'da çöktü. Bir
daire sahibinin, önceki
gece binada çatlama
sesleri duyması üzerine
apartmandan 19
kişinin tahliye edilerek
büyük bir facianın
yaşanmasına engel
olduğu öğrenildi. Öte
yandan 5 katlı binanın
yapı ruhsatının 
bulunmadığı da 
ortaya çıktı

BİZİ EVLERE BİLE 
SOKMUYORLAR!
İmamoğlu, “Yıkılan binanın olduğu yerde pazar
kuruluyor. Fatih ve Zeytinburnu gibi bölgelerde
kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarınız olacak
mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı:  "Az önce
söylediğim gibi, yani ilk kez başladığımız, bir
gözlemle değil, birebir yapının içine girip, yapı-
nın riskli olup olmadığına dönük ilk kez başladı-
ğımız bu tespit çalışması, sadece sayıyı tespit
değil, aynı zamanda bu tür riskler varsa, ona
dönük ama bizim elimizde olan yetkiyi kullan-
mak; ama başka mercileri de uyarmak söz ko-
nusu var. Bu gündemi kovalıyoruz bu
yaptığımız çalışmayla. Ama bu, kolay bir iş
değil; 1-1,5 yıla yakın bir zaman alacak. Ciddi
de bir bütçe ayırdık. Bunu şu anda sağlama
şansımız yok. Şöyle de bir zorluğumuz var: İn-
sanlarımıza bundan çağrı yapıyorum. Evine
girmek istediğimiz, binasına girip tespit yap-
mak istediğimiz bazı binalara, belediyeler so-
kulmuyor bile. Yani bu yaşanıyor. Yani insanlar,
yüzleşmekten uzak duruyor. İnsanlar hala kent-
sel dönüşümü bir ticari alan gibi düşünüyor.
Bu, ticari bir alan değildir. Evet; devletin, hükü-
metin, belediyelerin, hepimizin sorumluluğu
var, ama unutulmasın ki, dönüşümde en
önemli sorumluluk yine vatandaşa da düşüyor.
Beraber, paylaşımcı bir biçimde, yani bir ticari
kazanç alanı değil bu, insanların canını gü-
vence altına alma alanıdır. Dönüşümü böyle
hissetmeli, pazarlık arsası, pazarlık borsası
şekline dönüştürülmelidir. Bu manada vatan-
daşlarıma da lütfen dönüşümle ilgili atılan her
adıma saygıyla ve güvenle baksınlar. Zaten
devletin kurumları işin içerisinde. Lütfen bir an
önce insanlar, kendi çocuklarına, ailelerine gü-
venli yuvaların sağlanmasını öncelik olarak
ruhlarına yerleştirsinler. Biz, öyle çalışmaya
devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da katkı
bekliyoruz."

Emniyette iftar
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet
Müdürlüğünde düzenlenen iftar yemeğinde, Emniyet Müdürü
Cemil Erim ve güvenlik personeli ile birlikte orucunu açtı

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlü-
ğünde düzenlenen iftar yeme-

ğinde Emniyet Müdürü Cemil Erim ve
güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Başkan
Yılmaz, koronavirüs salgını tedbirleri kap-
samında sınırlı sayıda katılımcı ile düzenle-
nen iftar yemeğinde bulunan bütün
personelin Ramazan ayını kutladı. İftar ye-
meğinde polislerle sohbet eden Başkan Yıl-
maz, “Gece gündüz demeden, büyük bir
özveriyle ülkemizde huzur ve güven orta-
mını sağlayan siz değerli güvenlik görevlile-
rimizle iftarda bir araya gelmekten büyük
mutluluk duyuyorum. Allah tuttuğumuz
oruçları kabul etsin ve görevlerinizde hepi-
nizin yardımcısı olsun" dedi.

Silivri Belediyesi, koronavirüs salgını ne-
deniyle coşkulu kutlamaların yapılama-
dığı Hıdırellez’de Roman vatandaşları
unutmadı. Kültürümüzün önemli bir par-
çası olan Hıdrellez’i en renkli şekilde kut-
layan Roman’ları, yaşadıkları
mahallelerde ziyaret eden Silivri Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü ekipleri,
vatandaşların  Hı-
dırellez’ini ve yak-
laşan Ramazan
Bayramı’nı kut-

ladı. Büyük bir neşeyle karşılanan ekip-
ler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın tebriklerini de ileterek;
vatandaşlara hem alışveriş kartı hediye
etti hem de şeker ikramında bulundu.
Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin
simgesi olarak kabul edilen bu günde,
Silivri Belediyesinin kendilerini yalnız bı-

rakmamasını
büyük bir memnu-
niyetle karşılayan
vatandaşlar ekip-
lere teşekkür etti.

ROMANLARA HIDIRELLEZ SÜRPRİZİ

Uydudan böyle 
görüntülendi

MarMara Denizi'nde ay-
lardır etkili olan 'müsilaj'
yani deniz salyası uydudan

da görünür hale geldi. Uydu fotoğraf-
larında salyanın Marmara Denizi'nin
büyük bir bölümünde etkili olduğu ve
Mudanya açıklarında ise halka oluş-
turduğu görüldü. İstanbul Teknik
Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğ-

retim üyesi Doç. Dr. Barış Önol'ün
yayınladığı 4 Mayıs tarihli uydu fo-
toğrafında müsilajın boyutunun Mar-
mara'da ulaştığı boyutu ortaya
koyuyor.  Fotoğrafta denizin bir çok
noktasında sarı şekilde görülen müsi-
laj, Mudanya açıklarında halka oluş-
turduğu, Gemlik Körfezi kıyılarında
da yoğunlaştığı görülüyor. DHA



Büyükçekmece göl havzasının İstanbul'un önemli bir su kaynağı olduğuna dikkat çeken Akgün,
“Göl havzası yüzde 5 civarında yapılaşmaya açıktır. Bu yapılaşma bir veya iki katlı yapılardan 
oluşur. Ama şuanda bulunduğumuz Eskice mevkii gibi alanlarda bir imar alanı olmadığı için ya da
daha doğrusu olamayacağı için bu bölgelerde ancak sebzecilik yapabilirsiniz” dedi.

K orona virüs salgını sürecinin başla-
ması ile şehirden kaçışın en yoğun
bölgelerin başında Büyükçekmece

geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar; İs-
tanbul'un su ihtiyacı için büyük öneme sahip
Büyükçekmece göl havzasında yer al bölgeleri
"imarlı" diyerek satmaya başladı. Belediyeye
başvurduklarında aldıkları arsaların imara ka-
palı olduğunu öğrenen vatandaşlar büyüm
şok yaşadı.
Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu
bölgeden arazi alacağınız zaman ilk önce be-
lediyeye geleceksiniz” ifadelerini kullandı.

En fazla sebzecilik yaparsınız

Büyükçekmece göl havzasının İstanbul'un
önemli bir su kaynağı olduğuna dikkat çeken
Akgün, "Büyükçekmece göl havzası İstanbul'a
yılda ortalama 100 milyon metreküp su gön-
deriyor. Yani bu, Büyükçekmece göl havzası
İstanbul'un can damarlarından bir tanesi
demek. Göl havzası yüzde 5 civarında yapı-
laşmaya açıktır. Bu yapılaşma bir veya iki katlı
yapılardan oluşur. 2 bin 2 bin 500 metre kare-
lik arsalarda bahçeli ev yapma imkanı vardır.
Ancak bu yapılaşma orta ve uzak koruma
alanlarında yapılıyor. Ama şuanda bulundu-
ğumuz Eskice mevkii gibi alanlarda bir imar
alanı olmadığı için ya da daha doğrusu ola-
mayacağı için bu bölgelerde ancak sebzecilik
yapabilirsiniz” diye konuştu.

Her hafta kaçak yapı yıkıyoruz

Denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ve
kaçak yapılara göz yumulmayacağını ifade
eden Akgün, “2019 seçim sathında seçimden
önce 57 tane, seçimden sonra ise 110 tane
olmak üzere toplamda 167 tane irili ufaklı
kaçak yapı yıktık bölgede ve yıkımlara da
devam ediyoruz. Bu bölgelerde ‘imar olma-
masına rağmen nasıl arsa satılıyor' diye sora-
caksınız. Durum şöyle ki; tapu idareleri
bölgede bulunan tarlalardan hisse satıyor. Bu
şekilde koruma bölgelerinde arsa satışları his-
seli satılmaya devam ettikçe biz kaçak yapı-
laşma ile zor baş edeceğiz. Bize sormadan
satış yapıyorlar her hafta 5 tane 10 tane kaçak
yapı yıkıyoruz, belediyenin zabıtası ve polis
vatandaşla silahlı olarak karşı karşıya geliyor.
Peki, bunun çözümü nedir? Tapu idarelerinin
belediyelere sormadan bu tarz bölgelerde arsa
satışı yapmamasıdır” diye konuştu.

Tavuk kümesi bile olsa yıkarım

Göl havzası bölgesinde çevre kirliliğiyle müca-
delede kararlı olduklarını belirten Akgün,
“Pandemi sürecinde İstanbul halkı Büyükçek-
mece'ye, Silivri'ye, Çatalca'ya akın etti. Bu
akından ise en çok Büyükçekmece etkilendi.
Bu durum bazı olaylarda güzel sonuç verse de
bu gibi durumlarda kötü sonuçlar doğurdu.
İstanbul'dan gelen vatandaş su toplama hav-
zasında 150 metrekare, 200 metrekare hisse
satışı alıyor ve hemen etrafını çevirip oraya bir

konteyner koymaya kalkıyor. Durum böyle
olunca bölgeye nüfus geliyor. Nüfus gelince
ne oluyor; bölgede çevre kirliliği oluyor. Biz de
çevre kirliliğine dur demek için konteyner değil
tavuk kümesi dahi olsa yıkıyoruz” şeklinde
konuştu.

Kimseye bir çivi dahi çaktırmayız

Vatandaşların bölgeden alacakları arazi ko-
nusunda daha dikkatli olması gerektiğini ve
belediye ile koordineli hareket etmesi gerekti-
ğini söyleyen Akgün, “Bu bölgeden arazi
alacağınız zaman ilk önce belediyeye gele-
ceksiniz. Diyeceksiniz ki ‘ Şu emlakçı beni
çağırdı ve şu pafta, parsel sayılı yerden 200
metrekare yer satacağını söyledi. Bana bu
konuda yardım eder misiniz'? Ve size imar
müdürü diyecek ki ‘ Sakın alma, burada 200
metrekare yer olmaz'. Çünkü bu bölgede
imara açık arsa 2 bin metre karenin altında
olmaz. Bin 999 metrekare dahi olmaz. Eğer
burada 2 bin metrekareden az bir arsa alır-
sanız ve arsanın etrafına tel çekerseniz veya
içine konteyner koyarsanız ve içinde yaşar-
sanız olmaz. Bu duruma müdahale ederiz.
Büyükçekmece göl havzasının imara kapalı
olan mutlak koruma sahası ve kısa mesafeli
koruma sahasında arsanıza dört tane direk
dikersiniz, üstüne de bir çadır çekersiniz
sonra da giderken toplarsınız. Bunun dı-
şında hiçbir şey yaptırmayız. Kimseye bir
çivi dahi çaktırmayız” diye konuştu.
HABER MERKEZİ
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Büyükçekmece'de pandemiyi fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşlara imarlı arazi diyerek göl havzasını sattı. 
Bölgenin imara kapalı olduğunu söyleyen ve vatandaşları uyaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Göl havzasından ev yapmak için bedava dahi arsa verseler almayın çünkü başınıza büyük sıkıntılar
gelecektir, belediyenin kepçesi başınızdan eksik olmayacaktır” dedi

GOL HAVZASINI IMARLI
ARAZI DEYIP SATTILAR!
AKGÜN
UYARDI

Bu dava 16 milyon 
İstanbullunun
davasıdır
Bu bölgenin birkaç kişiyi değil tüm İs-
tanbul'u ilgilendirdiğini ifade eden
Akgün, “Bölgenin denetlenmesi için
Eskice mevkiine zabıta gözetim alanı
kurduk. Burada günün 24 saati nöbet
tutuyoruz. Pandemiden sonra 24 saat
nöbet uygulamasına başladık. Bütün
bu bölgeyi drone ekibimiz ile denetli-
yoruz. Şimdi havadan helikopterle de-
netimlere de başlayacağız onunda
çalışmalarını yapıyoruz. Yani artık böl-
gede kuş dahi uçurtmayacağız. Kim-
senin gözünün yaşına bakmayacağız.
Çünkü bu dava Hasan Akgün'ün da-
vası değil, Büyükçekmece Belediyesi-
nin değil, 16 milyon İstanbullunun
davasıdır” dedi.

Göl havzalarının
korunması şart
Göl havzasını korumak için her türlü
desteğe açık olduklarını belirten
Akgün, “Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mızdan ricam; göl havzalarının korun-
ması için bize destek sağlasınlar. Tapu
idarelerine verecekleri talimatlar ile
su toplama havzalarında kısa, orta ve
mutlak koruma sahalarında hisseli sa-
tışı engellerlerse ve belediyeden ara-
zinin imara açık olup olmadığına dair
yazı alınmasını şart koşarsa bizim işi-
mizi çok daha kolay hale getirir” şek-
linde konuştu.

Engelsiz
pet shop
Bağcılar'da Engelliler Sarayı'nda tanışan görme engelli
Hamza Demir ile ortopedik engeli olan Muhittin Egel, birlikte
“Engelsiz Pet Shop” açtı. Ayrı ayrı bu işi yapamayacaklarını ve
birbirlerini tamamladıklarını söyleyen Hamza Demir, “Ben
ona ayak oluyorum o bana göz oluyor” dedi

DoğuştAn yüzde 90
görme engelli olan 27 ya-
şındaki Hamza Demir ile

yüzde 60 ortopedik engelli olan 28
yaşındaki Muhittin Egel, 7 yıl önce
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sara-
yı'nda tanıştı. Birlikte çok güzel bir
dostluk kuran ikili daha sonra bunu
ortaklığa çevirdi. Beraber bir iş yeri
açmaya karar veren ikili 2 hafta
önce “Engelsiz Pet Shop” açtı. Kısa
sürede yoğun ilgi gördüklerini ve in-
sanların sevgisini kazandıklarını be-
lirten Egel, yeni açılan her iş yerinin
tutunmasının zor olduğunu ama
çevredeki insanların ilgisi ile bunu
kısa sürede aştıklarını söyledi. Ek-
sikliklerini tamamladıklarını ifade
eden Demir ise, birbirlerine göz ve
ayak olduklarını kaydetti. Birlikte

çalışmaktan mutlu olduğunu belir-
ten Hamza Demir, “Bir iş yeri
açmak benim çocukluk hayalimdi.
Ama görmediğim için tek başıma
yapmam mümkün olmayacaktı.
Yaklaşık 7 sene önce falan Bağcılar
Belediyesi Engelliler Sarayı'nda
kursa başlarken ortağım Muhittin
Egel ile tanıştım. Oradan muhabbe-
timiz ve samimiyetimiz oldu.
Zaman geçtikçe birbirimizi tanıyıp
ne kadar güvenilir olduğunu anla-
dık. Muhittin aslında pet shop olay-
lardan çok iyi anlıyor ama ben çok
anlamıyorum daha yeni yeni staj
görüyorum. Sonra böyle bir şey
yapmaya karar verdik ve ortaklaşa
birlikte güçlerimizi birleştirdik.
Onun eksikliklerini ben tamamlıyo-
rum, benim eksikliklerim o tamamlı-

yor. Böylelikle bir şeyler yapmaya
gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Ben ona ayak oluyorum

Birbirlerinin eksikliklerinin tamamla-
dıklarını söyleyen Demir, “Ben yüzde
90 görme engelliyim, ortağım yüzde
60 ortopedik engelli ben ona ayak
oluyorum, o bana göz oluyor. Bu şe-
kilde bir şeyleri götürmeye çalışıyo-
ruz. Tezgahımızı ilerletmeye gayret
gösteriyoruz. Muhakkak ki bir zorluk
oluyor tabii ki ama dediğim gibi hani
bu zorlukta tam sıkıştığım yerde im-
dadıma Muhittin yetişiyor ve o zor-
luğu olduğumu hallediyor. Onun
sıkıştığı yerde gücünün yetmediği
yerde, boyunun yetmediği ben ona
yardımcı oluyorum. Olay çok görsele
girmediği sürece bir sıkıntı olmuyor.

Görsele girdiği zaman zaten Muhit-
tin müdahale ediyor. Müşteriler zaten
buraya ilk erken zaten pet shopun
müşterisi güzel bir kesim, fakat gel-
diği zaman ilk önce bir afallıyor, ne
yapacağını bilemiyor. Ondan sonra
2-3 dakika bizimle muhabbet ettikten
sonra artık başka yere gitmiyorlar, sü-
rekli bizi tercih ediyorlar sağ olsunlar.
Bütün Bağcılar halkını işletmemizde
misafir etmekten gurur duyarız” dedi.

İki yıl aradan sonra...

Bu işe nasıl başlamaya karar verdikle-
rini anlatan Muhittin Egel, “Burası
aslında ilk yerim değil üç yıl önce
Bağcılar Meydan'da ben bir yer
açtım. Bir yıl orayı işlettikten sonra
sağlık sebeplerinden dolayı, tek ba-
şıma zorlandığımdan dolayı kapat-

mak zorunda kaldım. İki yıllık aradan
sonra Hamza arkadaşımızla beraber
tekrar böyle bir düşüncemiz oldu. Az
önce kendisinde dediği gibi benim
zorlandığım yerde onu müdahale
ediyor, onun zorlandığı yerden ben
müdahale ediyorum. Bu şekilde daha
az yorulmuş oluyoruz ve yaklaşık 2
haftalık bir açılma sürecimiz var.
Hamza ile engeller sarayında tanıştık
ben engeller sarayında bir dönem
görev aldım. Kendisi de kursiyerdi o
dönemler, tanıştık çok güzel bir arka-
daşlığımız başladı. 7-8 yıldır da arka-
daşız” şeklinde konuştu.

Hayvana olan ilgisi 
bakış açısı çok güzel

Eski iş yerindeki anısından bahseden
Egel, “Kesinlikle çok etkisi oluyor

özellikle ben ilk yeri açtığım zaman
şöyle komik bir anımız vardı. İçerde
oturuyorum müşterimin biri kapıda
tabelayı okuyor şey diyor engelsiz pet
shop acaba bu ne demek, kendi ken-
dine konuşuyor. 
Ben de içeriden duyuyorum tabii ki
hemen onun arkadaşı da şey diyor,
engelsiz yani hiçbir hayvana engel
yok anlamında düşünerekten böyle
isim koymuşlar gibisine böyle komik
bir anımız olmuştur. Kesinlikle iki
haftalık süreçte gayet memnunuz di-
lerseniz yeni açılan yer her zaman
zordur her zaman bir tık geriden baş-
lar ama çok şükür halk bizi sevdi bu-
radaki halkın hayvana olan ilgisi
bakış açısı çok güzel şimdilik mem-
nunum çok şükür” ifadelerini 
kullandı.

Hıdırellez için
klip çektiler
Ünlü sanatçılar Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve
Havva Karakaş, Lüleburgaz Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği hıdırellez klibinde biraraya geldi.
Sevilen sanatçılar baharın müjdeleyen hıdırellez
birbirinden güzel şarkılarla seslendirdi

lüleburgAz Belediyesi korona
virüs salgını nedeniyle tam ka-
panmanın uygulandığı hıdırıllezi

sosyal medya hesaplarından yayınladığı
unutulmaz bir kliple kutladı. Bu kapsamda
ünlü ve sevilen sanatçılar Candan Erçetin,
Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş çevrim içi
platformlar üzerinden biraraya gelerek birbi-
rinden neşeli şarkıları seslendirerek hıdırel-
lezi kutladı. Yaklaşık 14 dakikalık video
Lüleburgaz Belediyesi’nin Youtube, Face-
book, İnstagram, Twitter ve Telegram he-
saplarından paylaşıldı. Video kısa sürede
çok kişi tarafından beğenildi. 

Alibey artık
daha güzel

Alİbey Mahallesi’nde, Silivri Bele-
diyesi öncülüğünde devam eden
“Altyapı Yenileme ve Sokak İyileş-

tirme Projesi” kapsamında Akgün Silivrili Cad-
desi, Hasan Tüfekçioğlu ve Hasan Korsan
Sokak’ta asfaltlama işlemi başladı. Silivri Ali-
bey Mahallesi’nde “Altyapı Yenileme ve Sokak
İyileştirme Projesi” kapsamında çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle ve Silivri
Belediyesinin öncülüğünde devam eden çalış-
malarda, 2 cadde ve 12 sokakta asfaltlama aşa-
masına geçildi. Daha önce yağmur suyu, atık
su ve içme suyu hatlarının yenilendiği, ağaçlan-
dırma, bordür ve tretuvar çalışmalarının ta-
mamlandığı Akgün Silivrili Caddesi, Hasan
Tüfekçioğlu ve Hasan Korsan Sokak’ta sürdü-
rülen asfaltlama işleminin kısa sürede tamam-
lanması hedefleniyor. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

Türk oyuncular
atılım içine girdi

İnternet kullanımının yaygınlaş-
masına paralel olarak internet site-
lerin alan adı (domain) ihtiyacı da

her geçen gün artıyor. Dünyada 360 milyonu
geçen kayıtlı alan adı bulunurken, pazardaki
Türk oyuncuların başarısı ise dikkat çekiyor.
Teknoloji sektörünün yanı sıra havacılık, finans,
inşaat, makine endüstrisi gibi pek çok alanda
yön gösteren ve saygın raporlamalar yapan bir
araştırma şirketinin radarına girmenin tesadüf
olmadığını belirten Atak Domain Genel Mü-
dürü Bahaddin Yazıcı “Domainnameapi.com
markasıyla dünyada 175’ten fazla ülkede, 10
bini aşkın domain bayiliğine sahibiz. Küresel
çapta hemen hemen tüm domain uzantıları
için en iyi fiyatlar ile kayıt operasyonlarını sür-
dürüyoruz. Küresel pazarda 2 binden fazla
alan adı kuruluşundan ayrışarak hızla büyü-
memizin en önemli se-
bebi ise sürekli yatırım
yaptığımız entegrasyon
teknolojileri ve müşteri
öncelikli servis yaklaşımı.
Atak Domain bugün
geldiğimiz yerden dolayı
mutluyuz” diye konuştu.



G üney Amerika'nın en büyük
3'üncü ülkesi Kolombiya'da hü-
kümetin, yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) salgını sırasında başlatılan
sosyal programları sürdürmek amacıyla
Kongreye sunduğu vergi reformu yasa ta-
sarısına karşı sivil toplum örgütlerinin
tepkisi ve halkın protestoları sürüyor.
Muhalefetin ve sendikaların tüm itirazla-
rına rağmen yasayı çıkarmakta kararlı
olan hükümet, sosyal yardımlara devam
edebilmek ve kaynak sağlamak için yasa-
nın, keyfi değil ihtiyaç olduğunu savu-

nuyor. Hükümet, vergi reformunu
yasalaştırarak, gayrisafi yurt içi hası-

lanın (GSYİH) yüzde 2'sine denk gelen
yaklaşık 6 milyar dolar bütçeye ek vergi
geliri sağlamayı ve 663 dolar üzerinde
maaş alanlardan ek gelir vergisi almayı
planlıyor. Yasada ayrıca vergi tahsilat ta-
banının genişletilmesi için fon oluşturul-
ması ve Kolombiya'nın borcu nedeniyle
uluslararası risk derecelendirmelerinde
daha fazla puan kaybının önüne geçil-
mesi hedefleniyor. Sendikalar en çok,
KDV'nin arttırılması sonucunda su, elek-
trik, doğal gaz gibi temel ihtiyaç madde-
lerine ek vergi getirilmesi ve orta sınıfın
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
nedeniyle zorlaşan ekonomik koşullarının
daha da bozulmasına karşı çıkıyor. Sen-
dikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları
ve farklı kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla
başta başkent Bogota olmak üzere 50'den
fazla kentte meydanlara inen binlerce
vergi reformu karşıtının barışçıl başlayan
gösterileri, daha sonraki günlerde şiddetli
olaylara sahne oldu.

24 kişi hayatını kaybetti

Devlet Başkanı Ivan Duque’nin 2 Ma-
yıs’ta, gösterilerde ölü ve yaralıların art-
ması üzerine vergi reformu yasa tasarısını
geri çektiklerini ilan etmesine rağmen so-
kaklardaki eylemler artarak devam ediyor.
Ülkede 8 günü geride bırakan gösteri-

lerde, şimdiye kadar 24 kişi hayatını kay-
betti, 900'den fazla kişi yaralandı ve 500'ü
aşkın kişi gözaltına alındı. Otobüs, durak,
banka ve alışveriş merkezlerinin zarar
gördüğü ülkede onlarca yağma olayları-
nın yaşanmasının yanı sıra büyük maddi
hasarlar meydana geldi. Polisin şiddet
olaylarını bastırmakta yetersiz kaldığı an-
larda askerlerin takviye birlikler göndere-
rek olaylara müdahale etmesi şiddetin
dozunu arttırdı. Gazeteciler kitlesel pro-
testolara neden olan süreci meydanlar-
daki göstericilere sordu.

Halkın öfkesinin sonucu

Üniversite öğrencisi Jeison Durango, ül-
kede son yıllarda ekonomik ve sosyal an-
lamda haksızlıkların çok arttığına dikkati
çekerek, "Hafızası olmayan bir ülke, Ko-
lombiyalılar artık çok yorgun. Çok şey
oldu ama hiçbir şey değişmedi, bu yaşa-
nanlar halkın yıllardır biriken öfkesinin
sonucudur." dedi. Ülkede yoksulluğun,
ekonomik eşitsizliğin, sağlık ve eğitimde
ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren
Durango, memlekete huzur gelene kadar
sokaklardan ayrılmayacağını söyledi. Bir
diğer protestocu Natalia Orozco Perez de
Kolombiya'nın sahip olduğu tarihi ve
doğal güzelliklerin ellerinden alınmaya
çalışıldığını belirterek, daha iyi bir gelecek

için meydanlarda olduğunu ifade etti.
Eylem hakkını sonuna kadar kullanaca-
ğını vurgulayan Perez, "Küçük bir karde-
şim var, onun adil bir ülkede yaşamasını
istiyorum. Kolombiyalılar, daha iyi bir ge-
lecek için ülkelerine sahip çıkmalı." dedi.

Özel üniversiteler çok pahalı

Protestocu Luisa Echeverry ise yetkililerin
halkı korku ve yalanlarla aldatmak istedi-
ğini belirterek, "Hükümet Kolombiyalı-
lara her şeyin yolunda olduğuna
inandırmayı ve ülkeyi bitirmek isteyen ya-
saları kabul etmemizi istiyor." ifadesini
kullandı. Kolombiyalıların yüzde 46'sının
yoksulluk içinde yaşadığını dile getiren
Echeverry, "Okullarda halk eğitimi kalite-
siz, özel üniversiteler çok pahalı, grev ne
kadar sürer bilmiyorum ama Kolombiya
çoktan uyandı." değerlendirmesinde bu-
lundu. Protestoculardan Dahiana Res-
trepo, tartışmalı vergi reformunun zaten
kızgın olan halkın öfkesini daha da yük-
selttiğini, gösterilere katılan kişilere yöne-
lik güvenlik güçlerinin şiddetinin
sokaklardaki kızgınlığı arttırdığını söyledi.
Barış ve adalet sağlanana kadar sokak-
larda kalmayı sürdüreceğini kaydeden
Restrepo, "Daha önceki ve şimdiki göste-
rilerde hayatını kaybedenler için mücade-
lemize devam edeceğiz." dedi.

SAğlık Bakanlığından
yapılan açıklamada,
salgında son 24 saatte

18 bin 409 yeni vaka tespit edil-
diği ve bunlardan 2 bin 441'inin
hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 610 bin
18'e çıktığı ülkede, 338 kişinin
daha hayatını kaybetmesiyle top-
lam can kaybının 73 bin 906 ol-
duğu kaydedildi. Kovid-19'a
yakalanan hastalardan 5 bin

515'inin yoğun bakım ünitele-
rinde tedavi gördüğü, salgının
başlangıcından bu yana iyileşen-
lerin sayısının ise 2 milyon 57 bin
692'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede
yapılan toplam test sayısı ise
bugün itibarıyla 16 milyon 652
bin 514 oldu.
1 milyon 425 bin 767 doz aşı ya-
pıldıYaklaşık 83 milyon nüfusa
sahip ülkede 1 milyon 181 bin
241 kişiye aşının ilk dozunun,

244 bin 526 kişiye ise ikinci dozu-
nun yapıldığı aktarıldı. Böylece
ülkede şu ana kadar 1 milyon
425 bin 767 doz aşı uygulandığı
açıklandı. Ülke genelinde risk du-
rumuna göre 102 şehrin "kır-
mızı", 235'inin "turuncu", 111'inin
"sarı" olduğu ve "mavi" katego-
ride şehrin kalmadığı aktarılırken,
"kırmızı" ve "turuncu" kategori-
deki şehirlere giriş-çıkışların
yasak olduğu belirtildi.
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını
yitirenlerin sayısı 338 artarak 73 bin 906'ya yükseldi

Koronavirüs İran’da can almaya devam ediyor

Savaş suçuna
25 yıl hapis
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uganda'nın
kuzeyindeki "Tanrı'nın Direniş Ordusu" adlı
ayrılıkçı örgütün komutanlarından Dominic
Ongwen hakkında savaş suçu ve insanlığa
karşı suç işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapis
cezası kararı aldı

lAhey'Deki duruşmaya katılan Ongwen,
hakkındaki 61 ayrı savaş suçu ve insanlığa
karşı suçlardan sorumlu bulundu. Kararı oku-

yan mahkeme heyeti başkanı Bertram Schmitt, işlenen
suçlardan Ongwen'in de acı çektiği ve pişmanlık duyması
nedeniyle ömür boyu hapis cezası yerine 25 yıla hükmet-
tiklerini belirtti. Ongwen'in mahkumiyet kararıyla UCM,
6. kez bir sanık hakkında hapis cezası kararı almış oldu.
Ongwen'in sorumlu tutulduğu suçlar
Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Şubat'taki duruşmada
Dominic Ongwen'i Uganda'daki iç çatışmalardan kaçan
sivillerin bulunduğu Pajule, Odek, Abok ve Lukodi kamp-
larında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan
mahkum etmişti. Ongwen'in, sivillerin bulunduğu kamp-
lara saldırı talimatı verdiği ve Tanrı'nın Direniş Ordusu
(LRA) militanlarının işlediği suçlardan bizzat sorumlu ol-
duğu kaydedilmişti. Ongwen, cinayet, işkence, köleleş-
tirme, yağmalama, tecavüz, zorla hamile bırakma ve
çocukları silah altına alma gibi çeşitli suçlardan mahkum
edilmişti.

UCM'deki yargılama süreci

UCM'nin tutuklama emrine istinaden yaklaşık 10 yıl bo-
yunca aranan Ongwen, 17 Ocak 2015'te Orta Afrika
Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü askerlerince UCM'de
yargılanmak üzere Lahey'e gönderilmişti. UCM, LRA ta-
rafından Uganda'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasına
29 Temmuz 2004'te başlamıştı. LRA'nın lideri Joseph
Kony ile yardımcıları Vincent Otti, Okot Odhiambo, Do-
minic Ongwen ve Raska Lukwiya hakkında 8 Temmuz
2005'te çeşitli suçlar sebebiyle tutuklama kararı çıkarıl-
mıştı. Lukwiya'nın 2006'da ve Otti'nin 2007'de çatışma-
larda öldüğü belirlenmiş, Ongwen ise UCM'ye
gönderilmişti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koro-
navirüse (Kovid-19) yakalanarak öldüğü iddia edilen
diğer şüpheli Joseph Kony ise hala bulunamadı.

Kolombiya'da 8 günü geride bırakan gösterilerde, şimdiye kadar 24 kişi
hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı ve 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı İtalyanların

aşı kararı 
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki
fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin
kaldırılması önerisine destek verdi

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı
Kamala Harris'in Kovid-19 aşıları üzerindeki
fikri mülkiyet hakkından geçici olarak feragat

edilmesini destekleme taahhüdüne, İtalya'dan da destek
geldi. Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook hesabındaki
paylaşımında, zamana karşı yarış olarak tanımladığı bu
dönemde virüs varyantlarının etkisinden kaçınmak için
herkesin iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Kısa
zamanda Kovid-19 aşılarının patentlerine serbest erişim
hakkı gerekiyor." ifadesini kullandı. Avrupa'nın bu fırsatı
kaçırmaması gerektiğini dile getiren Di Maio, "Bu acil
durum karşısında, her devletin aynı fırsatlara sahip ol-
ması gerekir ve üretimi serbestleştirmek önemlidir. Biden
yönetiminin patentlerin askıya alınmasına yönelik yaptığı
açıklama, çok önemli bir işaret. İtalya burada." ifadesine
yer verdi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Twitter he-
sabından yaptığı paylaşımda, "Biden'ın aşı patentlerine
herkes için ücretsiz erişim konusundaki çıkışı, ileriye
doğru atılmış önemli bir adımdır” dedi.

KOLOMBIYA’DA
TANSIYON YUKSEK

Esnaf Jeferson Saldarriaga, ülkede bir
değişim zamanının geldiğini, iktidarın
değişmesi gerektiğini belirtti. Eylemler
ne kadar sürerse sürsün değişim is-
teklerinden vazgeçmeyeceklerine işa-
ret eden Saldarriaga, "Başkanın
görevden ayrılmasını istiyorum, genç-
ler hükümetin adaletsiz politikaların-
dan usandı artık." diye konuştu.
Öğretmenlik yapan David Santiago
Castano, Kolombiya halkı ve insana
yakışır bir istihdam için yürüdüklerini
dile getirerek, gösterilerin uzun süre
devam edebileceğini söyledi. Üniver-
site öğrencisi Kevin Hernandez, devle-
tin eğitim için ayırdığı ödeneğin yeterli
olmadığını öne sürerek, "Kolombi-
ya'nın en yoksul kesimine fazla vergi
koymaları mantıklı değil." şeklinde ko-
nuştu. İş kadını Katherine Hernandez,
güvenlik güçlerinin demokratik hakla-
rını kullanan göstericilere çok sert mü-
dahale ettiğine dikkati çekerek,
"Protesto etmek için meydanlara çık-
tık, polis bize şiddetle karşılık verdi.
Hayatlarımızı kurtarmak için hep bera-
ber mücadele etmeliyiz." dedi.

Gençler usandı

Aşı için ortak mücadele şart
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı ile ilgili, “Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak
gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ikili
ve heyetler arası görüşmelerinin ardından

ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşıyla birçok
bölgesel ve uluslararası konuda görüş alışverişinde bu-
lunduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, hafta başında
Libya'ya bir ziyarette bulunduğunu anımsatarak, yeni
kurulan hükümete destek verilmesinin önem taşıdığını
vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, Libya'nın seçimlere ha-
zırlanması ve halkın taleplerinin karşılanması bakımın-
dan bu desteğin önemli olduğuna işaret etti. Libya'da
yabancı terörist savaşçılarla meşru mevcudiyeti karıştır-
mamak gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Libya'da
bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker
var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki
egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya veri-

len askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ih-
tiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına
değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara müdahale
edilmesi üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yakla-
şım olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "(Almanya ile) İkili ticareti-
miz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üze-
rine çıkabileceğini görebiliyoruz." dedi. Türkiye'de
salgın döneminde alınan tedbirlerle tedarik zincirlerinin
korunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gelecekte de Al-
manya'yla ticari ve ekonomik iş birliğini artırmak iste-
diklerini söyledi. Türkiye'nin salgının başlangıcından
bu yana hiçbir ülkenin tıbbi malzeme tedariki konu-
sunda geride bırakılmaması gerektiğini savunduğunu

hatırlatan Çavuşoğlu, aşı konusunda da Türkiye'nin
aynı görüşü savunduğunu kaydetti.Farklı ülkelerin ve
şirketlerin aşılarının piyasaya girdiğine ancak birçok ül-
kenin aşılara erişemediğine dikkati çeken Çavuşoğlu,
burada bir sorun olduğunu, en az gelişmiş ülkeleri
unutmamak gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, Kovid-19
aşılarına ilişkin daha iyi bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu
ifade ederek, "Elbette şirketlerin telif haklarına saygı
duymak gerekiyor ama ortak üretim konusunda ülkele-
rin daha iyi iş birliği yapması gerek." dedi. Dünya Sağ-
lık Örgütü olmak üzere uluslararası örgütlerin
koordinasyon ve kolaylaştırıcı rol üstlenmesi gerektiğini
vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sorun devam edecek. Önü-
müzdeki aylarda ve yıllarda da aşıya ihtiyacın olacağını
görüyoruz. O nedenle ortak üretim dahil daha iyi bir iş
birliğine ihtiyaç var." diye konuştu.

Mevlüt
Çavuşoğlu
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Zengİn koleksiyonuyla
geçmişten bugüne en-
düstri, ulaşım ve iletişim

tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç
Müzesi, kısıtlamalar nedeniyle mü-
zeyi fiziki ziyaret edemeyenlere ev-
lerinden ulaşıyor. Müzeden yapılan
açıklamaya göre, Rahmi M. Koç
Müzesi, tam kapanma döneminde
de zengin koleksiyonunu sanal tur
ile kültür-sanat tutkunlarına sunu-
yor. Müzenin endüstri, ulaşım ve
iletişim tarihinin efsanelerinden
oluşan 14 binin üzerindeki objeden
oluşan koleksiyonu Google Street
View ile 360 derece gezilebiliyor.
Evden 360 derece müze keyfi yaşa-
tan uygulamayla müzenin açık ve
kapalı dahil olmak üzere 23 bin
metrekarelik alanında nostaljik tren
turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve
oyun parkı, uçaklar, klasik otomo-
biller ve çok daha fazlası ziyaretçi-
leri bekliyor.

Çocuklar hem öğreniyor
hem keşfediyor

Müzenin çevrim içi öğrenme prog-
ramları da mayıs ayında devam
ediyor. 5-11 yaş grubu çocukların
hedef ve davranışlarına uygun ola-
rak hazırlanan atölyelerde Güneş
Saati'nin nasıl çalıştığından buharlı

ilk otomobillerin tasarımlarına, su
altının büyülü dünyasından zey-
tinyağı üretimine kadar farklı ob-
jeler yakından inceleniyor. Her
cumartesi düzenlenen ve yaklaşık
60 dakika süren atölyelerde ço-
cuklar ilk olarak sanal tur ile mü-
zeyi keşfediyor, ardından haftanın
objesini inceliyor ve dijital bir

oyunla eğlencenin tadına varıyor.
Rahmi M. Koç Müzesi'ni keşfet-
mek isteyenler için bir diğer alter-
natif ise Sanal Müze uygulaması.
App Store ve Google Play üzerin-
den cep telefonu ve tabletlere 
indirilebilen Sanal Müze de 
kullanıcılarına bir gezi olanağı 
sunuyor.

S on Osmanlı Meclis-i Mebusanında İs-
tanbul milletvekilliği yapmış, hukuk
profesörü Ahmet Selahattin Bey ile

Seza Hanım'ın oğlu olan Haldun Taner, 16
Mayıs 1915'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Henüz 5 yaşındayken, kalp krizi nedeniyle 42
yaşında olan babasını kaybeden usta yazar,
annesiyle büyükbabası Matbaa-i Amire Mü-
dürü İsmail Hamit Bey'in Saraçhaneba-
şı'ndaki konağına taşındı. Taner'in,
büyükannesi, teyzesi ve 4 dayısıyla yaşadığı
konakta, kültürel altyapı ve kişiliğinin temel-
lerini atılmış oldu. Taner, bir yazısında o dö-
neme dair şunları anlatmıştı: "Babamı 5
yaşında yitirdim. Annem, benim babam, dert
yoldaşım, arkadaşım, her şeyim oldu. Yaşa-
mım bana adamıştı. Bunu hak etmek için,
ayrı bir çabayla çalıştım, ilk müsveddelerimin
ilk dinleyicisi hep o olurdu. Ana dilimizin,
halk Türkçemizin bütün inceliklerini onun
konuşmalarından edinmişimdir. Kendi ken-
dimle hiç övünmedim. Ama onun benimle
övünmesine çok çalıştım. Çeşitli hükümet-
lerle hapse girecek derecede başımı derde
sokmamaya da kendimden çok, onun için
gayret ettim. Babamın istiklal mücadelesin-
den bana temiz bir ad kaldı. Bir de onun
bilim adamı yeteneklerinden bazı iyi kötü
genler kaldı. Ama bütün öteki birikimim, aile
terbiyem, büyük çalışma gücüm, onuruma
karşı saygım, bende olumlu ne varsa, hep
anama borçluyum. Teyzeme okuma yazma
borçluyum. Büyük dayım beni gezmeye gö-
türdü. İngilterede'yken bir Hintli arkadaşın-
dan öğrendiği yogayı o yaşta bana da
öğretmişti. Küçük dayım bana ilk olarak
Fransızcayı öğretti. Büyükbabam açık havayı,
doğayı, sporu sevdirdi."

Dedesinin matbaası önemli 
bir rol oynadı

Babasını erken yaşta kaybedince kendisini
büyüten dedesi ile matbaası da Taner'in ya-
zarlık hayatında büyük bir dönüm noktası
oldu. Usta edebiyatçı bu durumu, "Büyükba-
bamın matbaası çocuk yaşımda benim için
bulunmaz bir yaşam okulu, bir deneyim kay-
nağı olmuştur. Okul tatillerinde oradan çık-
mazdım. Sürekli makine homurtusu insana
vapurda imiş duygusu verir. Zamanı boşuna
değil de bir yerden bir yere giderek bereketli
bir hareket içinde harcama övüntüsü verir.
İnsanoğlunun ürettiği en cevherli şeyin, dü-
şüncelerin yayılmasına katkıda bulunduğu
böbürü verir. Tanrıya şükür, çocukluğumda
bilinçaltıma yerleşen bu güzel fon müziğin-
den bugüne kadar uzak kalmadım." ifadele-
riyle aktarmıştı. Ortaöğrenimini 1935'te
Galatasaray Sultanisi'nde tamamlayan

Taner, tatil günlerinde çalıştığı, büyükbabası-
nın Hamid Matbaası'nda ayrıca dönemin
ünlü yazarlarını tanıma fırsatı yakaladı. Bu
isimler arasında Atatürk'ün yakını yazar ve
mebus Ruşen Eşref Bey, romancı ve mebus
Yakup Kadri Bey, sanat tarihçisi, ressam,
opera libretisti, ilk sinemacı ve tarihi oyunlar
yazarı Celal Esat Bey, Şeyhülislam Cemalet-
tin Efendi'nin oğlu Muhtar Bey, o zaman bir
liseli şair olan Cevdet Kudret Bey vardı. Hal-
dun Taner, devletin verdiği yükseköğrenim
bursuyla 1935-1938'de Almanya Heidelberg
Üniversitesi'ne giderek, ekonomi ve politika
üzerine eğitim aldı. Ağır tüberküloz nedeniyle
okulunu yarıda bırakarak Türkiye'ye dönen
başarılı yazar, 1938-1942 arasında Erenköy
Sanatoryumu'nda tedavi gördü.

İlk öyküsü Töhmet

Teyzesi sayesinde tiyatroyu çok seven,
henüz küçük yaşlardayken Saraçhane Tiyat-
rolarını izleyen Taner, "Hasan Efendi'yi, Na-
şit'i, Cemal Sahir'i, Darülbedayi'yi, dayımın
sınıf arkadaşı Şadi Fikret'in oyunlarını o dö-
nemde gördüm. İlk gördüğüm sinema, Sa-
raçhanebaşı'ndaki Milli Sinema idi. Daha
sonra Alemdar ve Ali Efendi sinemalarına
giderdik." demişti. Galatasaray Lisesi'ndeki
Fransızca edebiyat hocası Mösyö Dard'ın
kendisinin yazarlık yeteneğini keşfetmesiyle
Taner, gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle
edebiyat dünyasına adım attı. Taner'in
"Töhmet" adlı öyküsü, 1946'da "Haldun
Yağcıoğlu" takma ismiyle Yedigün dergi-
sinde yayımlandı. Skeç, öykü, oyun, kabare,
senaryo ve hiciv türlerinde eserlere de imza
atan Taner'in yazıları, "Yedigün", "Ülkü",
"Yücel", "Varlık", "Küçük Dergi" ve "Yeni
İnsan" dergilerinde yer aldı. Siyasal politik
konulu öykülerden oluşan "Yaşasın Demok-
rasi" adlı kitabını 1949'da okuyucuyla bu-
luşturan usta edebiyatçı, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili
ve Edebiyatı Bölümünü 1950'de bitirdi ve
sanat tarihi kürsüsünde asistan olarak görev
yaptı. Usta yazar, 1950'de çıkardığı "Şişha-
ne'ye Yağmur Yağıyordu" öykü kitabında yer
alan, aynı adlı hikayesiyle New York Herald
Tribune gazetesinin 1953'te düzenlediği
uluslararası yarışmada birinciliğe değer gö-
rülürken, 1956'da da Varlık dergisi tarafın-
dan yılın en beğenilen öykücüsü seçildi.
Taner'in 1954'te yayımlanan "On İkiye Bir
Var" kitabı, 1955'te verilmeye başlanan Sait
Faik Hikaye Armağanı'nı alan ilk kitap oldu.
Kitaptaki "On İkiye Bir Var" öyküsü aynı za-
manda İsviçre Atlantis Yayınevi'nin düzen-
lediği "Zaman Üstüne Öyküler"
yarışmasından da ödüle layık görüldü.

Yeşilçam için senaryolar yazdı

Viyana Üniversitesi'nde 1955-1957 yılları
arasında felsefe ve tiyatro eğitimi alam Taner,
bu yıllarda Yeşilçam'daki film şirketleri için de
senaryolar yazdı. Viyana'da bulunduğu iki yıl
içinde 700'den fazla oyunu seyretmek ve ta-
nıma imkanı bulan Taner, o günlerde klasik
tiyatro yanında epik tiyatro ile de ilgilendi.
Taner, İstanbul'a döndükten sonra 1957'de
İstanbul Üniversitesi'nde ilk kez tiyatro tarihi
ve dramaturgi dersleri verdi. Aynı Tercüman
gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Haldun
Taner, 1 Mart 1960'ta İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi'nde okutman olarak çalış-
maya başladı, ardından da darbe sebebiyle
146 üniversite hocasıyla birlikte üniversite-
deki görevinden alındı. Daha sonra tekrar
görevine dönen, 1962'de İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Kür-
süsü'nde öğretim görevlisi olan yazar, bu
görevini 21 Nisan 1976'ya kadar yürüttü. Sü-
rekli yaşadığı toplumu ve kurumları eleştir-
mesine karşın hiçbir zaman mahkum
olmayan Taner, bunu yaparken onu kurtaran
unsurların düşünüşündeki istikrar, edebiya-
tındaki kuvvet ve eserlerindeki ironi olduğuna
işaret ederek, şunları kaydetmişti: "Bir yaza-
rın, bir düşünürün dürüstlüğü ve namusu,
karakterinin tutarlığı, hayatı boyunca tavrı,
tutumu, icraatı, makalelerinde, demeçlerinde
ve nihayet eserlerinde yazdıkları ile ölçülür.
Takibata uğrayıp uğramadığı, hapse girip gir-
mediği ile değil. Hayatım mücadelelerim,
yazdıklarım ortada. Bir yazar olarak her ikti
dar döneminde hep fikir ve yaratma özgürlü-
ğünden yana oldum. Baskıya, sansüre, sa-
natçıya saygısızlığa karşı durdum. Zaman
zaman yasaklandım. Takibata uğradım. Bir
ara 146 hoca ile birlikte kürsümden de uzak-
laştırıldım. Ama fikir namusu babında bun-
ları saymak zorunu, hele bir hapishane
belgesi gereğini hiç aklıma getirmedim." Hal

dun Taner, 1950'den sonra İstanbul Edebiyat
Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü ile 1968'de
kuruculuğunu üstlendiği Language and Cul-
ture Center Özel Tiyatro Okulu'nda da
(LCC) birçok öğrenci yetiştirdi.

1967'de Deve Kuşu Kabare 
Tiyatrosunu kurdu

Başarılı yazar, 1960'tan itibaren tiyatro çalış-
malarına yoğunlaşırken, güncel olayları konu
alan eleştirel oyunları sunabilmek amacıyla
kabare tiyatrosunun kuruluşuna öncülük etti.
Taner, Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin
Akpınar ile 1967'de İstanbul'da Devekuşu
Kabare Tiyatrosu'nu kurdu. Toplumsal ve
politik taşlamaya yer veren tiyatro, kendisine
özgü üslubuyla geniş izleyici kitlesine ulaştı.
Münir Özkul ile 1969'da Bizim Tiyatro'yu
kuran Taner, İşçi Tiyatrosu'nda da tiyatro
dersleri verdi. Ahmet Gülhan ile de 1978'de
Tef Tiyatro Grubu'nu oluşturan Taner, Tercü-
man ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar
köşe yazarlığı yaptığı sırada "Devekuşuna
Mektuplar" başlığıyla çeşitli fıkralar kaleme
aldı. Oyunlarında meddah geleneği ve tuluat
tiyatrosunun özelliklerinden yararlanan
Taner, tiyatrodaki ilk eserlerinde de dramatik
türün başarılı örneklerini verdi. Ünlü yazarın
kaleme aldığı "Keşanlı Ali Destanı" adlı
oyunu, Türk tiyatrosunda ilk epik tiyatro ör-
neği olurken, oyun Almanya, İngiltere, Çe-
koslovakya ve Yugoslavya'da da sahnelendi.
Atıf Yılmaz tarafından beyazperdeye aktarı-
lan ve Cumhuriyetin ilk yıllarından Demo-
krat Parti dönemine kadarki süreçleri yalın
bir dil ve eleştirel bir bakışla yorumlayan
oyun, 1964'te gerçekleştirilen 275 temsille
büyük bir başarıya ulaştı. Haldun Taner'in
1969'da çıkardığı "Sancho'nun Sabah Yürü-
yüşü" kitabı Bordighera Uluslararası Mizah
Festivali'nde öykü ödülünü, "Sersem Koca-
nın Kurnaz Karısı" oyunu ise 1972'de Türk
Dil Kurumu Tiyatro Ödülü'nü kazandı.

İlçemerkezine 8 kilo-
metre mesafedeki geç-
mişi 5 bin yıl önceye

dayanan, Antik Çağ'daki ismi
"Anaia" olan Kadı Kalesi'ndeki
kazı çalışmaları sürüyor. Yan
yana bulunan mescit ve kilise ya-
pısıyla da dikkati çeken Kadı Ka-
lesi'nde bu seneki kazılarda ikisi
çocuğa ait 5 insan iskeleti belir-
lendi. Aydın Arkeoloji Müzesi
Müdürü Abdulbari Yıldız, höyük
üzerine kurulan Kadı Kalesi'nde
milattan sonra 14. yüzyıla kadar
kesintisiz bir yaşamın sürdürül-
ğünü, Cumhuriyet döneminde de

kalenin askeri amaçlı kullanıldı-
ğını söyledi. Ören yerindeki kili-
senin etrafında devam eden
kazılarda 5 mezar bulduklarını
aktaran Yıldız, şöyle devam etti:
"Bulunan 5 mezardaki iskeletle-
rin duruş ve gömülüşün tarzına
bakıldığına Hristiyan dinine
mensup insanlar olduğunu belir-
ledik. Mezarlarla ilgili antropolo-
jik çalışma devam ediyor. 13.
yüzyılda kilisenin terkiyle birlikte
burada çok sayıda gömü oldu-
ğunu düşünüyoruz. 14. yüzyıl-
dan 20. yüzyıla kadar bir yaşam
hüküm görmediği için mezarları

bozulmadan görebiliyoruz. Bu
yıl bulduğumuz iskeletlerin ta-
mamı sağlam bir şekilde ortaya
çıktı." İnceledikleri iskeletlerde
travma ve benzeri ölüm görme-
diklerini aktaran Yıldız, "Sadece
bir çocuğun kafatasında kırık var.
O da sanırım düşmeden kaynaklı
bir kırık. Kilise kutsal bir mekan
olduğu için insanlar mezarlarını
kiliseye yakın yere gömmek iste-
miştir. Aslında burası bir mezar-
lık değil ama dini vasfı yüksek
olan insanların buraya gömül-
mesinden kaynaklı bir durum söz
konusu." diye konuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi Ören Yeri'nde
bu yılki kazılarda 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen, ikisi
çocukken hayatını kaybetmiş 5 insana ait iskelet bulundu
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Eserlerinde güldürücü
olaylara yer verdi
Usta edebiyatçı, öykülerinde genellikle
insan ve insani değerler, doğa, yaşam,
zaman, psikolojik durumlar, seçme ye-
tisi, seçicilik özelliği ve anormallik gibi
başlıklara yer verdi. Sosyal konulara yö-
nelen ve toplumun her kesimini, öyküle-
rinde ele almaya çalışan Taner, bireyin
toplumdaki yaşam biçimlerini, toplumun
değişik kesimlerden seçtiği kişilerin tu-
tarsızlıklarını, çelişkilerini ve ikiyüzlü-
lüklerini, mizahi unsurları kullanarak,
alaycı bir üslupla kaleme aldı. Olayı ön
planda tutan ve klasik örgülü hikayeler
yazan Haldun Taner, eserlerinde entri-
kalı, sürprizli ve güldürücü durumlara
da yer verdi. Çeşitli senaryolara da imza
atan yazar, ayrıca Birleşmiş Milletler
UNESCO kültür komisyonlarında görev
aldı. Haldun Taner, Türk tiyatrosunun
müstakil bir yapıya kavuşması için yerli
kaynaklara yönelinmesi gerektiğini de
bir söyleşinde ifade ederek, "Bence
Türk tiyatrosu, Türk şiirinin, hikayesinin
gittiği yoldan gitmek suretiyle kendini
kabul ettirebilir. Nasıl yeni hikaye, yeni
şiir, eski sanat dergilerine siftinmek, ya-
ranmak suretiyle değil, kendini müsta-
kilen kabul ettirmişse yeni Türk
tiyatrosu da miadı geçmiş eski değer-
lere bağlı, bürokratik ve bağımsızlıktan
yoksun, mevcut tiyatrolara yaranmak
suretiyle değil, kendi tiyatrosunu müelli-
finden idarecisine, aktöründen dekora-
törüne kadar kendi yetiştirmek suretiyle
tutunacaktır. Bence bunun başka çıkar
yolu yoktur." değerlendirmesini yap-
mıştı. Alçak gönüllü ve zarif kişiliğiyle
tanınan Taner, 7 Mayıs 1986'da kaldırıl-
dığı Haydarpaşa Göğüs Hastanesi'nde
vefat etti. Beylerbeyindeki Küplüce Me-
zarlığı'nda kabri bulunan Taner'in ismi,
1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu'nun Kadıköy Sahnesi'ne
ve Caddebostan'da bir sokağa verildi.
Ayrıca Milliyet gazetesi tarafından
1987'den beri yazarın adına "Haldun
Taner Öykü Ödülü" düzenleniyor.

Rahmi Koç Müzesi
sanal yolla geziliyor
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Süper Lig'in 40'ıncı haftasındaki
derbi maçta deplasmanda Gala-
tasaray'a konuk olacak Beşiktaş,
hazırlıklarına dün yaptığı 
antrenmanla devam etti

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde
yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma
koşuları, istasyon koşuları ve stretching ça-
lışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda
oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam
eden antrenman, taktik programın yer al-
dığı çalışmaların ardından yapılan şut ça-
lışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar,
bugün saat 18.00'de yapacağı çalışmayla
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını ta-
mamlayacak ve kampa girecek. Siyah-be-
yazlılarda Vincent Aboubakar ve Kevin
N'Koudou antrenmanda yer almadı. Gala-
tasaray hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan
Vincent Aboubakar ile Atakaş Hatayspor
maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Kou-
dou, antrenmana çıkmadı. Aboubakar'ın
derbide forma giymesi beklenmiyor.
N'Koudou'nun durumu ise yarın yapılacak
antrenman öncesinde belli olacak. Ancak
Fransız kanat oyuncusunun da görev alma
ihtimali oldukça düşük.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücade-
lesinde Chelsea, Real Madrid'i 2-0 mağlup
ederek İstanbul'da oynanacak finalde
Manchester City'nin rakibi oldu. İspan-
ya'da oynanan ilk maçta Real Madrid ile 1-
1 berabere kalan Chelsea, evinde ağırladığı
rakibini 28'inci dakikada Timo Werner ve
85'inci dakikada Mason Mount'un attığı
gollerle 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat
Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz ku-
lübü kupa mücadelesi verecek.

Galatasaray başkan adayları Burak Elmas
ve Metin Öztürk, olağan seçimli genel
kurul toplantısının iptal edildiğinin duyu-
rulmasının ardından açıklamalarda bu-
lundu. Galatasaray başkan adayı Burak
Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, “Devlet organ, yetki ve karar-
ları adına niyet okuyarak, yasal takvimi
devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir
karar ve hiçbir engel olmayan seçimin ‘ip-
tali’ söz konusu olamaz. ‘Erteleme’ koşul-
ları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça
belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak.
Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü
herkese göstermek adına, yasal süre bitimi
7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim lis-
teleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na
teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel
Kurul iradesinin san-
dığa yansıması için eli-
mizden geleni
yapacağız” diye ko-
nuştu. Yine sosyal
medya hesabından
açıklama yapan Gala-
tasaray başkan adayı
Metin Öztürk ise “Biz
genel kurul iradesini
hiçe saymaya kalkabi-
leceklerini biliyorduk.
Galatasaray'a dahili ve
harici zarar verebilecek
her türlü duruma karşı
hazırız ve buradayız”
ifadelerini kullandı. 

Beşiktaş 
sıkı çalışıyor

Finalin adı
belli oldu

Burak Elmas’tan
sandık tepkisi var

Seçim en geç
Haziran’da olacak
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Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Al-
bayrak, sarı-kırmızılı ekibin ertelenen ola-
ğan genel kurulunun en geç haziran ayında
yapılacağını açıkladı. Albayrak, sarı-kırmı-
zılı kulübün Mayıs ayında yapılacağı açıkla-
nan ancak dün akşam ileri bir tarihe

ertelendiği açıklanan olağan genel kuru-
luyla ilgili bilgi paylaştı. Sosyal medya 
hesabından sarı-kırmızılı camiaya seslenen
Albayrak, "Camiamız hiç merak etmesin, Ku-
lübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı
içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde gol kraliçesi
olan Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay (25),

tüm gollerini geçen yıl 28 Nisan'da kaybettiği
babası Mahmut Baturay (54) için attığını 

belirterek, “Babam beni sürekli destekledi.
Bütün maçlarıma geldi. O benim için çok 

başkaydı, bütün gollerim babam için" dedi

T urkcell Kadın Futbol Ligi 2020-
2021 Sağlık Çalışanları Sezonu fut-
bol karşılaşmaları, 17 Nisan- 5

Mayıs tarihleri arasında Antalya'nın Ma-
navgat ilçesindeki Arslan Demirci Spor
Kompleksi'nde yapıldı. Turnuvada şam-
piyonluğu Fatih Vatan Spor'u final karşı-
laşmasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş
kazandı. Fatih Vatan Spor sporcusu Zelal
Baturay, attığı 7 golle turnuvanın gol kra-
liçesi seçildi. Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) açıklama yapan Zelal Baturay,
Diyarbakırlı 4 çocuklu bir ailede tek kız
çocuğu olduğunu ifade ederek, “En
büyük ağabeyim işçi olarak, diğeri kuaför,
kardeşim de onun yanında çalışıyor. On-
ların futbolla ilgisi iyi birer Süper Lig izle-
yicisi olmaları" diye konuştu. Küçük
yaşlardan itibaren erkek çocuklarıyla bir-
likte sokak aralarında top oynadığını söy-
leyen Zelal Baturay, “Bir gün yine
sokakta top oynarken, oradan geçen ho-
calarım beni görmüş. Bana, futbol an-
trenmanlarıma gelip gelemeyeceğimi
sordular. Ben de 'Gelirim' dedim. Sonra

Diyarbakır'da antrenmanlara gitmeye
başladım" diye konuştu.

Erkek takımıyla antrenman

Diyarbakırspor'un altyapısında erkek ta-
kımıyla antrenmanlara devam ederken,
kadın futbol takımı kurma girişimi başla-
dığını anlatan Zelal Baturay, "Biz hocala-
rımızla birlikte 2009'da Diyarbakır'da
mahalle mahalle, sokak sokak, hatta ev ev
dolaştık. Futbol oynayabilecek kızları bul-
maya çalıştık. Bulduklarımıza futbol oy-
namak isteyip istemediklerini sorduk. İlk
başta 7 kişiyle antrenmanlara başladık.
Daha sonra okullara yaptığımız ziyaretler
sonucunda bu sayı 22'ye kadar çıktı. 2011
yılında lisanslarımızı çıkartarak takımı-
mızı oluşturduk" şeklinde konuştu. 2011
yılında Liverpool için seçmeler yapıldığını
söyleyen Zelal Baturay, "Seçmelere
hakem Ahmet Çakar da gelmişti. 1500
erkek sporcunun katıldığı seçmelerde ben
ilk 20 arasına kaldım. Hatta oraya gelen
hocalar, 'Keşke imkanımız olsa da seni İs-
tanbul'a götürsek' demişti" dedi. DHA

Okulu bitirip
öğretmen oldu
Ailesinin futbol oy-
namasına ses çıkart-
madığını, ancak
okulunu bitirmesi
gerektiğini sürekli
hatırlattıklarını belir-
ten Zelal Baturay,
kendisinin üniversi-
teyi bitirerek beden
eğitimi öğretmeni ol-
duğunu söyledi. Milli
futbol takımına se-
çildiği günden itiba-
ren babası Mahmut
Baturay'ın kendisine
büyük destek verdi-
ğini anlatan Zelal
Baturay, babasını
geçen yıl 28 Ni-
san'da kanserden
kaybettiğini söyledi.
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Zelal Baturay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Öyle ki, parka, pikniğe nereye gidersek
gidelim yanımızda mutlaka top olurdu.
Babam, 'Gel şurada çalışalım' derdi. Benim
tüm maçlarıma geldi. Fanatik bir taraftar
gibi beni destekledi. Hatta bir maçta ha-
keme o kadar çok laf söyledi ki, hakem
ondan şikayetçi olacağını söyleyerek tri-
bünden çıkarttırmadı. Araya ben girdim,
'Hocam, o benim babam. Maç heyecanıyla
olabiliyor bazen' diyerek vazgeçirdim. Sa-

dece maçlarda tribünden taktik vermekle
kalmazdı. Eve gelince de maçta yaşadığı-
mız bütün pozisyonları birebir anlatırdı.
'Sen şöyle yaptın, aslında böyle yapmalıy-
dın' derdi. Kötü oynadığım zaman, 'Bugün
çok kötü oynadın bu sana yakışmıyor' diye
beni uyarırdı. Yaşasaydı, bugün mutlaka
burada olurdu. Tribünde bir holigan gibi
beni desteklerdi. Attığım bütün goller
babam için, annem için. Babamın beni 
izlediğini, beni gördüğünü biliyorum."

Babam benim hocamdı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai,
ülkesinin 30 kişilik EURO 2020 aday kadro-
sunda kendine yer bulduMacaristan, EURO
2020 öncesinde aday kadrosunu açıkladı.
Kadroda, Fenerbahçe forması giyen Attila
Szalai'nin yanı sıra Kasımpaşa'da oynayan
Kevin Varga da yer aldı. Macaristan'nın aday
kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

KALECİ: Bogdan Adam (Ferencvarosi
TC), Dibusz Denes (Ferencvarosi TC), Gu-
lacsi Peter (RB Leipzig), Toth Balazs (Puskás
Akadémia)

SAVUNMA: Bolla Bendeguz (MOL Feher-
var FC), Botka Endre (Ferencvarosi TC),
Fiola Attila (MOL Fehervar FC), Hangya
Szilveszter (MOL Fehervar FC), Kecskes
Akos (FC Lugano), Lang Adam (Omonia Ni-
cosia), Lovrencsics Gergo (Ferencvarosi TC),

Orban Willi (RB Leipzig), Spandler Csaba
(Puskas Akademia FC), Szalai Attila (Fener-
bahçe SK)

ORTA SAHA: Cseri Tamas (Mezokövesd-
Zsory), Gazdag Daniel (Budapest Honved),
Holender Filip (Partizan Belgrad), Kleinheis-
ler Laszlo (NK Osijek), Nagy Adam (Bristol
City), Nego Loic (MOL Fehervar FC), Scha-
fer Andras (DAC), Siger David (Ferencvarosi
TC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

FORVET: Hahn Janos (Paksi FC), Nikolics
Nemanja (MOL Fehervar FC), Sallai Roland
(SC Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas),
Szalai Adam (1.FSV Mainz 05), Varga Kevin
(Kasımpaşa), Varga Roland (MTK Budapest)

Macaristan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile bir-
likte F Grubu'nda yer alıyor.

Szalai milli oluyor



K endi adıyla kurduğu Nurçeliks-
por'un hem başkanı hem de ka-
lecisi olan Nurcan Çelik,

hastalığa ikinci kez yakalanmasının ar-
dından tedavi sürecinde yaşadığı duy-
guları şöyle aktarıyor: "Kemoterapiler,
o süreçler, memenin alınması, silikon
meme konulmasının ardından enfekte
olmam. Onunla beraber terapi alıyor
olmam beni inanılmaz yormuştu. Artık
son noktaya gelmiştim. Dedim ki, artık
yeter, ben buna katlanamıyorum. Burada
iğne mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız
yapın, bu acıyı sonlandırın." Turkcell
Kadın Futbol Ligi'nde bu sezon Kireç-
burnu Spor Kulübü forması altında boy
gösteren 41 yaşındaki Nurcan Çelik, 27
yıllık futbol yaşantısı sırasında 2 kez kan-
ser hastalığına yakalandı. Futbol ve spora
olan tutkusuyla hastalığı 2 kez yendiğini
ifade eden Nurcan Çelik, birçok konuda
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel
açıklamalarda bulundu.Galatasaray'da
forma giyen Roman Kosecki'ye duyduğu
platonik aşk sonrasında futbola başladı-
ğını söyleyen Nurcan Çelik, "Futbola
1993 yılında Bursaspor'da başladım.
Babam Galatasaraylı olduğu için ben de
koyu bir Galatasaray taraftarıydım.
Roman Kosecki'ye duyduğum platonik
aşktan dolayı futbola başlamış 
oldum" dedi.

Kariyerimin zirvesindeydim

Yakalandığı hastalıklar sonrasında fut-
bola 3 kez başladığını söylediğini belirten
Çelik, "Futbola üç kez başladığım söyle-
nebilir. Kariyerimin zirvesinde tiroid kan-
serine yakalandığımı öğrendim. Bunu da
bir milli takım kampında öğrendim.
Onun üzüntüsünü çok uzun bir süre ya-
şadım çünkü kariyerimi sonlandırmak
durumunda kaldım. Dolayısıyla tedavile-
rim sonuçlandıktan sonra, 'tekrar futbola
dönmeliyim' dedim. Bu arada da Akde-
niz Nurçelikspor adı altında bir kadın
futbol takımı kurdum. Şu an kadınlar
2'nci liginde yer alıyor. Akabinde 2012 yı-
lında da meme kanserine yakalandım.
Bu süreç çok zorlu geçti. Bir sporcunun
başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri.
Dolayısıyla yine hayata dört elle sarıldım.
Sporcu savaşan ve istediğini sonunda kaza-
nandır, ben buradan kazanan şekilde çıkmalı-
yım diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

İnsan aşık olduğu işi bırakamaz

Kanseri yenmesinde futbolun ve sporun öne-
mine de değinen Çelik, "Sporun, futbolun
hastalığımı yenmede %100 etkisi var. Hayatta
bir amacınızın olması gerekir. İnsanlar hayal
ettiği kadar yaşar. Benim de hayallerim yarım
kalmıştı ve bunu tamamlamam gerekiyor diye
düşündüm. Dolayısıyla bu nedenden dört elle
sarıldım. Spor benim yaşam biçimim. Hayat
felsefem. Bu da beni bugüne kadar ayakta
tuttu. Bu bir tutku, aşk hikayesi gibi bir şey.
İnsan asla aşık olduğu bir şeyi yarım bırak-
maz. Sporsuz bir günüm geçmez benim.
Bugün futbol oynamasam da bir spor bran-
şıyla günüm geçer. En kötü ihtimalle koşar ya
da pilates yaparım" şeklinde konuştu.

Avrupa'daki kadınlar daha iyi

Kariyerinin bir döneminde Almanya'nın
Wolfsburg takımında da forma giyen tecrü-
beli file bekçisi, yurt dışındaki takımların eko-

nomik olarak daha kuvvetli olduğunu söyledi.
Çelik, "Avrupa'daki takımlar ekonomik şart-
larda daha iyi, daha kuvvetliler. Şartlar eşit ol-
saydı biz de eminim çok büyük başarılara
imza atarız. Fakat bu onları daha güçlü kılı-
yor. Her zaman birkaç adım önde oluyorlar.
Eşit olmayan bir seviyede onlarla yarışmak

çok zor" diye konuştu.

Çocuklar tecrübe kazandı

Kendi adına kurduğu takımla bu sezon Ki-
reçburnu Spor Kulübü adına Turkcell

Kadın Futbol Ligi'nde boy göster-
diklerini belirten Nurcan Çelik,

"Nurçelik Spor olarak, Kireç-
burnu Spor Kulübü'yle anlaş-
tık. Takım olarak oraya
transfer olduk. Onları 1'inci
Lig'de temsil ettik. Kendi
sporcularıma teşekkür
etmek istiyorum çünkü
kızlarımız orada bir alan
açmış oldular. Çocuklar
çok büyük bir tecrübe ka-
zanmış oldular. Çünkü

daha önce 1'inci lig tecrübesi
yaşamamışlardı. Bir oyuncu-

muz da U19 Milli Takımı'na se-
çildi. Onunla da gurur

duyuyorum. Bizim adımıza güzel
bir organizasyon oldu diyebilirim"
ifadelerini kullandı.

Kadın futbolu gelişecek

Kansere yakalandığı dönemde fut-
boldan uzak kaldığını, bunun son-
rasında kendi ismini taşıyan
Akdeniz Nurçelik Spor'u kurdu-
ğunu anlatan Nurcan Çelik, "Spor-
dan uzak kalamazdım. Kansere
yakalandığım dönem futbol oyna-
yamadım ama spordan uzak kal-
mamalıyım diye düşündüm.
Kendime bir kulüp kurmalıyım,
dedim. Kız çocuklarına sosyal ola-
rak çok fazla olanak sağlanmaz.
Dolayısıyla onlara sevdikleri bir
spor dalında alan açmak istedim.
Kadın futbol kulübünü bu nedenle
kurdum ve sponsorlarla yürüyoruz
bu yolu. Onlar olmadan mümkün
değil. Birçok desteği kendi çevrem-
den sağlamak durumunda kalıyo-
rum. Federasyonun da ufak tefek
katkıları oluyor. Bu şekilde toparla-
yıp 10-11 yıl boyunca götürmeyi ba-
şardık. İsterim ki daha iyi
olanaklarım olsun. Daha iyi imkan-
lar sunabileyim. Kadın futbolu ülke-
mizde gelişim aşamasında.
Dolayısıyla çok fazla bir talep ya da
sponsor olma isteği olmadı. Bugün-
den sonra ise olacağını düşünüyo-
rum çünkü Antalya'da yapılan
Kadın Futbol Ligi'nde 1'inci olan
takım ülkemizi Şampiyonlar Li-
gi'nde temsil edecek" dedi.

Rekabet artacak

Kadın futboluna sponsorların destek vermesi
halinde daha rekabetçi bir ortam oluşacağına
dikkat çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı: "1'inci
Lig'de kızlarımız daha iyi şartlarda, belki

sponsorlar devreye girerse biraz daha kuvvet-
lenir. Daha rekabetçi takımlar olur. Burada
1'inci Lig'de hangi takım şampiyon olur der-
seniz, iki takım yarışıyor. 16 tane takım var.
Şampiyon belli olmuş oluyor, isterim ki şam-
piyon belli olmasın. Böyle bir lig yok. Daha
geniş oyuncu havuzu kitlesine sahip kulüple-
rimiz olsun. Böylece kadın futbol kulüpleri ve
ligleri de gelişmiş olsun diye umut ediyorum.
Bu da daha sonrasında milli takımlara 
yansıyacaktır."

Acılar son bulmalı

4 yaşında annesini meme kanseri hastalığın-
dan dolayı kaybettiğini söyleyen Çelik, sonra-
sında babasının bir evlilik daha yaptığını ve
diğer annesinin de meme kanseri hastalığı
sonrası vefat ettiğini belirtti. Kemoterapi al-
dığı sırada kötü ve zor zamanlar geçirdiğini
ifade eden Çelik, "Annem meme kanserinden
rahmetli oldu. Ben daha 4 yaşındayken. Son-
rasında babam tekrar evlendi. 2'nci annem de
keza meme kanserinden rahmetli oldu. Ben
Karadenizliyim, bunu biraz Çernobil olayına
bağlıyorum. Ben çocukken kulaktan dolma
duyduklarım, 30 yıl geçsin, 30 yıl sonra
bunun etkisi çocuklarda da görülür denili-
yordu. Nitekim ki Karadeniz halkında görülü-
yor. Bu genetik bir durum. İster istemez, ilk
duyduğumda 'tamam benim de sonum geldi'
diye böyle bir duygu oluştu istemsizce. Ancak
ben psikolojik olarak güçlü bir yapıya, bunu
çok çabuk ekarte edebilecek hayal gücüne sa-
hibim. Yani kendim doktorum, kendimdim.
Düşünce olarak daha olumlu, daha pozitif,
hayata toz pembe bakan bir yapım var. Kötü,
şu olacak, bu olacak işte kemoterapi alıyo-
rum. Gerçekten kötü, ağır durumlar geçirdim
diyebilirim. Kemoterapiler, o süreçler, meme-
nin alınması, silikon meme konulmasının ar-
dından enfekte olmam. Onunla beraber
terapi alıyor olmam beni inanılmaz yor-
muştu. Artık son noktaya gelmiştim. Dedim
ki, artık yeter, ben buna katlanamıyorum. Bu-
rada iğne mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız
yapın, bu acıyı sonlandırın. Gerçekten çok acı
bir süreç oluyor. Buradan bütün hastalara
gönülden şifalar diliyorum. Kimse böyle bir
duruma düşmesin. Allah düşmanımın başına
bile vermesin" şeklinde konuştu.

60'ıma kadar oynarım

Hastalığı nedeniyle futbola verdiği araları şu
anda kapatmaya çalıştığını belirten Çelik, "60
yaşına kadar oynamayı planlıyorum. (Güle-
rek) Az önce de konuştuk. Sekteye uğrayan
bir kariyerim var. Belli aralıklarla maalesef
mola vermek zorunda kaldım. Ben de o mo-
laları kapatmaya çalışıyorum aslında. Bugün
oynuyor olmam, en formda, kendimi en iyi
hissettiğim zamanlarda hastalığa yakalan-
mamdan kaynaklı. Bugün oynama arzusu
hala devam ediyor. Kendimi formda hissedi-
yorum, kötü olduğumu düşünmüyorum.
Bugün gençlerle yarışabilecek bir fizik kapasi-
teye sahibim diyebilirim" dedi.  DHA
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Futbol ve spor tutkusuyla kadınlara ilham olan 
41 yaşındaki Nurcan Çelik, 2008 yılında milli takım

kampındayken tiroid kanseri olduğunu öğrendi.
Kanserle ilk savaşından 2009 yılında galip çıkan

Çelik, 2012 yılında da meme kanseri haberiyle
sarsıldı. Asla pes etmeyen Nurcan Çelik, 
2014 yılında da meme kanserini yendi

Kendi adıyla kurduğu kulübüyle Şampiyonlar Ligi şampi-
yonu olmayı hedeflediğini söyleyen Çelik, konuşmasını

şöyle noktaladı: "Hedefim kendi kulübümle Şampi-
yonlar Ligi'ni görebilmek, Şampiyonlar Ligi şampi-

yonu olmak. Dedim ya insanlar hayal ettiği
sürece yaşar. Dolayısıyla ben de bunun

hayaliyle yaşayacağım. Bir gün bu
da olacaktır diye düşünü-

yorum."

Şampiyonlar 
ligi’ni iSterim

2 KEZ KANSERI YENDI
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Mustafa Denizli

önerİsİ
İzmir futbolunun mabedi niteliğindeki 
Alsancak Stadı'nda yeniden inşaat çalışmaları
devam ederken, stada isim verilmesi için kentin
futbol dinamikleri harekete geçti
2014 yılında depreme dayanıksız raporu alması
nedeniyle kapatılarak 2015'te yıkılıp, aynı yerinde ye-
niden inşa edilen, yeni sezonda kapılarını açması
beklenen Alsancak Stadı'na Türk futbol tarihine is-
mini altın harflerle yazdıran Mustafa Denizli adının
verilmesi yeniden gündeme geldi. Daha önce
2017'de tarihi stada Mustafa Denizli'nin adının ve-
rilmesi önerisi yapılmış, bunun üzerine Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Altay'da Mustafa
Hoca semboldür. Yakışır. Sol ayağı tartışılmaz
zaten" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Denizli ise
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak
oldu. Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin
düşünülmesi dahi insanı gururlandıran bir şey" de-
mişti. Çeşme Alaçatı doğumlu 71 yaşındaki Mus-
tafa Denizli, altyapısından yetişip 18 yıl formasını
giydiği Altay'a 38 yıl aradan sonra geçen hafta tek-
nik direktör olarak geri dönerek Altaylıların gön-
lünde taht kurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve
Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik adam olan, A
Milli Takım'a da 2000 Avrupa Şampiyonası'nda ilk
kez çeyrek final oynatan Altay Teknik Direktörü
Mustafa Denizli, futbolculuk yıllarında Alsancak
Stadı'nda unutulmaz maçlar oynadı. Denizli, tarihi
statta o dönemi yaşayanların hafızalarından silin-
meyen goller attı. 

Metin Oktay ismi de önerildi

Alsancak Stadı için yapılan isim önerilerinden diğe-
rinin ise Metin Oktay olduğu ifade edildi. Karşıya-
ka'da doğup futbola Damlacıkspor'da başlayan,
daha sonra İzmirspor'dan transfer olduğu Galata-
saray'da efsane olan, "Taçsız Kral" lakaplı Metin
Oktay'ın adının da Alsancak Stadı'nda yaşatılabile-
ceği ifade edildi. Metin Oktay'ın daha çok Galatasa-
ray'la özdeşleşmesi nedeniyle İzmir kulüpleri
arasında Mustafa Denizli isminin ağırlık kazandığı
kaydedildi. UEFA standartlarındaki Alsancak Stadı
tamamlandığında 15 bin kapasiteli olacak.

TFF 1'inci Lig'de bitime 1 maç kala Play-Off'u ga-
rantileyen Altay'da devre arası Göztepe'den transfer
edilen Andre Poko, son haftalarda formayı kapma-
nın mutluluğunu yaşıyor. Sezonun ilk yarısında

Süper Lig'de Göztepe formasıyla 2 maça çıkan
ve 18 Ekim 2020'de İzmir'de oynanan Fener-

bahçe karşılaşmasından sonra 24 Kasım'da
sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Gabonlu

oyuncu, ara transfer döneminde imza
attığı Altay'da uzun süre futbola hasret
kaldı. Antrenman ve maç eksiğini ka-
patan Poko, ülkesinin milli takımında
görev aldıktan sonra siyah-beyazlı
ekiple ligde ilk kez 19 Nisan 2021'de
iç sahadaki 4-1'lik Adanaspor gali-
biyetinde forma şansı buldu. Poko,
tam 184 günlük aranın ardından
Türkiye'de forma hasretini sonlan-
dırdı. Altay'da yolların ayrıldığı tek-
nik direktör Osman Özköylü,
Akhisarspor deplasmanında Po-
ko'yu yine 11'de oynattı. Geçen
hafta göreve gelen Mustafa Denizli
de Ümraniye deplasmanında Ga-
bonlu ön liberodan vazgeçmedi.

Sahne artık gençlerin
SÜPER Lig'de geçen hafta evinde
Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilerek bi-
time 3 maç kala küme düşen ilk
takım olan Yukatel Denizlispor'da
sahne genç futbolcuların olacak.
Cumartesi günü Hatayspor'a konuk
olacak yeşil-siyahlılarda teknik di-
rektör Ali Tandoğan'ın kalede 20
yaşındaki file bekçisi Abdülkadir'e,
savunmanın göbeğinde 21 yaşın-
daki Görkem Can ve Muhammed
Özkal'a, hücum hattında da 18 ya-
şındaki Veton Tusha ile 20 yaşın-

daki Ali Yavuz Kol'a şans vereceği
öğrenildi. Seneye TFF 1' Lig’de mü-
cadele edecek Denizlispor, kalan
maçlarda genç oyunculara şans
vererek performanslarını görme fır-
satı yakalayacak. Bu sayede gele-
cek sezona yatırım yapacak
yeşil-siyahlılar, futbolcuların for-
muna göre transfer politikasını be-
lirleyecek. Sagal boşa çıktıBu
sezon maddi sıkıntıları bir türlü
aşamayan Denizlispor’un Şilili sol
kanat oyuncusu Angelo Sagal da

alacakları için Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’na (TFF) başvuru yaptı.
Sagal, kulübe TFF aracılığıyla ihtar-
name gönderdi. Belirlenen süre
içerisinde ödeme yapılmaması ne-
deniyle oyuncunun boşa çıktığı
ifade edildi. Bu sezon Denizlispor
ile çıktığı 35 maçta 1 gol atıp 5
asist yapan Şilili futbolcu’nun
Süper Lig’den birçok takımın rada-
rında olduğu öğrenildi. Sözleşmesi
bitecek Rodallega'nın adı da
Eyüpspor'la anılıyor. 

Poko geri döndü



7 MAYIS 2021 CUMAGÜNLÜK SİYASİ GAZETE Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde
açılan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’na katılan vatandaşlar,
meslek öğrenirken aynı zamanda para da kazanıyor

BeyoğLu Belediyesi ile İŞKuR işbirliğinde
Sanat ve Meslek eğitimi Kursları verilmeye
başlandı. Meslek edindirme amaçlı açılan
kurslarda eğitimler Beyoğlu Belediyesi BeS-
MeK eğitim Merkezleri’nde gerçekleştiriliyor.
2020-2021 eğitim öğretim yılında pilot olarak
uygulanan proje kapsamında ilk olarak Düz
Dikiş Makineci ve Pastacı Çırağı Kursları
açıldı. Pandemi şartlarına uygun olarak
devam eden kurslara iş arayan vatandaşlar
ve meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları
yoğun ilgi gösteriyor. Meslek kurslarında katı-
lımcılara detaylı eğitimler verilirken, gelecek-
lerini şekillendirmeleri noktasında da yol
gösterici bilgiler paylaşılıyor. Kurslara katılan
vatandaşlar meslek öğrenirken aynı zamanda
para kazanıyor. Aldıkları eğitim süresince
günlük 35tl cep harçlığı alan kursiyerlerin,
geldikleri gün sayısı kadar sigortaları da
İŞKuR tarafından yatırılıyor. Kursları başarı
ile bitiren kursiyerler MeB onaylı sertifika al-
maya hak kazanıyor. Bu yıl pilot uygulama
olarak iki branşta açılan kurslar, yeni eğitim
öğretim yılında birçok farklı meslek grubunda
açılacak. SAVAŞ ATAK

Kadınlar meslek
sahibi oluyor

BaSakSehIr
dInlenIlIyor!

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’de
yayımlanan Radyo Sokağı programı, 
Ramazan ayında Türkiye’nin en çok 

dinlenen radyo programları 
arasında yer almayı 

başardı

M utluluğun sesi Radyo Başakşehir'de yayımlanan Radyo
Sokağı programı, Ramazan ayında Türkiye'nin en çok
dinlenen radyo programları arasında yer almayı başardı.

Her gün farklı bir usta radyocunun konuk olduğu program, ülke
genelinde büyük beğeni topladı. Geçen yıl 13 Şubat Dünya Radyo
Günü'nde yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir, mutluluğun
sesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam
ediyor. Dinleyici kitlesi günden güne artan Radyo Başakşehir, ka-
liteli ve düzeyli programlarla on bir ayın sultanı Ramazan ayında
da en çok dinlenen radyolar arasındaki yerini aldı. İnternet üze-
rinden Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Radyo Başakşehir'in bu
başarısındaki en önemli pay ise radyo efsanesi olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen Radyo Sokağı programına ait. Her hafta
pazartesi günü ünlü bir radyocunun konuk olduğu program, Ra-
zaman ayında dinleyicileriyle her akşam buluşuyor.

Mutluluğun sesine ses verdiler

Saat 22.00'de başlayan Radyo Sokağı'na bugüne kadar Afrikalı
Ali, Mehmet Çelikyay, Duygu Kurtez, Kadir Çetin, Doğancan
Özadlı ve Polat Labar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda rad-
yocu konuk oldu. 12 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam ede-
cek olan Radyo Sokağı programına, Serdar Gökalp ve
Selahaddin Kocaaslan'ın da aralarında bulunduğu pek çok usta
radyocu daha katılacak. Radyo Sokağı, Ramazan'ın ardından eski
yayın saatinde mutluluğun sesi Radyo Başakşehir'de yayınlan-
maya devam edecek.

Manşet Foto Altı: Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Biz 
Radyo Başakşehir'i kurarak iyi bir iş yapmış olduk. Vatandaşlarımız için 
Başakşehir'e dair en doğru adres olmayı başardık” şeklinde konuştu.

YAKUP TEZCAN

Radyoculuktan

aşçılıga
geldileR

Ünlü radyocular, bu kez mikrofonun
değil yemek kazanlarının başına
geçti. Sultangazi Belediyesi’nin 
ihtiyaç sahibi aileler ve yalnız yaşayan
yaşlılar için Aşevi’nde hazırladığı
yemekleri pişirdi. Radyocular,
sıcakken paketlenen yemekleri 
belirlenen adreslere götürerek
ailelere teslim etti

Ünlü 
radyocular

Mehmet
Ercan, Bilo
Ağa, Akif

Özcan, 
Düşbahçesi

Ali Biricik,
Umut 

Kuzkaya,
İbrahim

Elden, Yasin
Şahin ve

İdris Sarısoy
kolları 

sıvayarak,
maske,

bone ve özel
kıyafetleriyle

mutfağa
girdi.

sultangazİ Belediyesi ilçede yaşayan ihti-
yaç sahiplerine her alanda destek olmaya
devam ediyor. Belediye ekipleri, farkındalık
oluşturmak, yardımlaşma ve paylaşmanın
önemine dikkat çekmek için bu kez sevilen
radyo programcıları aracılığıyla ihtiyaç sa-
hiplerine yardım eli uzattı. Radyo program-
cıları geçtiğimiz gün belirlenen ihtiyaç
sahibi evlerini ziyaret etmiş, belediye tara-
fından onlara sağlanan sosyal destek kart-
ları ile marketten istedikleri malzemeleri
alarak adreslerine teslim etmişlerdi. Ünlü
radyocular kez ihtiyaç sahipleri için Sultan-
gazi Belediyesi Aşevi’nin yolunu tuttu.

Mutfağa girdiler

Mehmet Ercan, Bilo Ağa, Akif Özcan,
Düşbahçesi Ali Biricik, Umut Kuzkaya, İb-
rahim Elden, Yasin Şahin ve İdris Sarısoy
kolları sıvayarak, maske, bone ve özel kıya-
fetleriyle mutfağa girdi. Ustalara yardım
eden radyocular hazırlanan yemekleri ilçe
genelinde yalnız yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtmak üzere yola çıktı. Börek-
ten etli dolmaya özenle hazırlanan
birbirinden lezzetli iftarlık ve sahurluk yiye-
cekler evlere teslim edildi. Aileler, karşıla-
rında radyocuları görünce hem şaşırdı hem
de mutlu oldu. MÜGE CESUR ÖZMEN

Beyoğlu’nda
online eğitim

İstanbul için pazar kararı

Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu’nda, tam 
kapanma dönemini verimli şekilde geçirmek isteyen
gençlere 18 farklı branşta online eğitim fırsatı sunuluyor

beyoğlu Belediyesi ülke gene-
linde uygulanan tam kapanma ne-
deniyle evlerinden çıkamayan
gençleri unutmadı. Gençlerin evle-
rinde geçirdiği zamanı verimli bir
şekilde değerlendirmelerini sağla-
mak amacıyla online eğitimler ve-
rilmeye başlandı. Akademi
Beyoğlu’nda tarafından ücretsiz
olarak verilen eğitimlerde gençlere
18 farklı branşta online eğitim se-
çeneği sunuluyor. Farklı üniversite-
lerden uzman eğitimcilerin
anlatımıyla gerçekleştirilen kurs-
lara gençler çevrimiçi kayıt yaptıra-
rak kolayca ulaşabiliyor. Akademi
Beyoğlu’nda çevrimiçi olarak veri-
len eğitimler arasında Erasmus
Yurtdışı Gençlik Fırsatları ve Proje
Yazma Eğitimi İkinci Adım, Ka-
rakter Analizi ve İkna Dili, Film
Müziğinde Hikâye ve Görsel
Doku Analizi, Cv Oluşturma,
Sosyal Medya Yönetimi, İlk Adım
Kariyerim, İletişim ve Beden Dili,
Dijital Markalaşma ve Pazarlama
Stratejileri Eğitimi, Yeni Medya,
Çevrimiçi Reklamcılık Veri Güven-
liği, Dijital Pazarlama ve Sosyal

Medya Reklamcılığı, Dijital Far-
kındalık, Kişiler Arası İletişim ve
Çatışma Yönetimi, Başarıya
Giden Yolda Zamanı Doğru Kul-
lanma – İş Planı Yapma, Moda
İkonları ve Sinema, Özgüvenemi-
yorum ve Siber Güvenlik branşları
bulunuyor.

Kariyer 
planlamasına destek

Gençleri online olarak devam
eden eğitimlere katılmaya davet
eden Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda
tam kapanma dönemini fırsata çe-
viriyoruz. Bilim Beyoğlu’nda,
BESMEK Eğitim Merkezleri-
mizde ve Akademi Beyoğlu’nda
onlarca farklı branşta online eği-
tim seçeneklerimiz bulunuyor.
Özellikle Akademi Beyoğlu’nda
farklı üniversitelerin uzman hoca-
ları tarafından gerçekleştirilen eği-
timlerimiz, kariyer hedefinizi
planlamanızda yardımcı olacak.
‘Bu fırsat kaçmaz!’ diyen gençleri-
mizi bekliyoruz” dedi 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Arnavutköy’de muhtaçlık yok
Arnavutköy Belediyesi, Ramazan ayında 25 bin vatandaşa yardımda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Haşim
Baltacı, “Arnavutköy'de hiç kimse yalnızlık çekmeyecek. Herkesin yanında olacak ve kimseyi kimseye muhtaç bırakmayacağız” dedi
arnavutköy Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Mar-
keti (ASYAM), ilçede ikamet eden temel ihtiyaçlarını
karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük
çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün,
yaşlı, dul, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi olan vatandaş-
lara nakdi yardım yapıyor.
Ramazan ayında yardımlarını artı-
ran Arnavutköy Belediyesi, 25 bin
vatandaşa ayni ve nakdi yardımda
bulundu. Yardıma muhtaç olan va-
tandaşların doğrudan ya da komşu
veya akrabaları tarafından belediye
ile iletişime geçilmesiyle Sosyal Yar-

dım Destek ekibi, vatandaşlara ulaşarak yardımları
iletti. Ramazan ayında yapılan sosyal yardımlar hak-
kında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim
Baltacı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanması
için kurduğumuz Sosyal Yardımlaşma Marketimiz,

Ramazan ayında 10 bin vatandaşı-
mıza gıda kolisi yardımı yaptı. Ayrıca
pandemi nedeni ile ekonomik sıkıntı
yaşayan 15 bin ailemize, 250 TL tu-
tarında sosyal yardım kartı verdik.
Son olarak ise iftar saatinde eve yeti-
şemeyen görevlilere ve yolculara ifta-
riyelik ikramında bulunduk” dedi.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf
Odasından alınan bilgilere göre Av-
rupa yakasında bulunan 5 ilçede
tüm pazarlar noktaları kısıtlama ta-
rihlerindeki Cumartesi günleri açık
olacak. Anadolu yakasındaki durum
ise bir kaç gün içerisinde belli olacak.
Pazarcı esnafının ve tüketicinin
merak ettiği semt pazarları açılacak
mı sorusu sıkça sorulmaya başlan-
mıştı. Pandemi nedeniyle 17 günlük
tam kapanma kararının ardından İç-
işleri Bakanlığının yeni genelgesine
göre semt pazarlarının 8 ve 15 mayıs
tarihlerinde açılmasına karar verildi.
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf
Odasından edinilen bilgilere göre
Avrupa yakasında belirlenen 5 ilçede
semt pazarları 8 ve 15 Mayıs tarihle-

rinde açık olacak. Bu ilçeler Beşiktaş,
Şişli, Beylikdüzü, Bayrampaşa, ve
Sultangazi olarak belirlendi. Bu ilçe-
ler dışında kalanlarda sadece nor-
mal zamanda cumartesi günü
kurulan pazarlara izin verilecek. Cu-
martesi dışındaki günlerde kurulan
pazarlara izin verilmeyecek. Pazar-
larda sadece yaş sebze ve meyve ile
fide satışı yapan tezgahlar açık ola-
cak. Anadolu yakasında açılacak
semt pazarları hakkında bilgiler ise
önümüzdeki gün paylaşılacak. 


