
HÜKÜMETE MESAJ VERDİ

104 emekli amiralin bir araya gele-
rek düşüncelerini açıkladığı metin, Tür-
kiye’nin gündemine bomba gibi düştü.
Açıklamaya imza atan amirallerin 10’u
gözaltına alındı, 4’ü ise “yaşları ileri 
olduğu için” emniyete davet edildi. Bu
satırlar kaleme alındığı sırada, emekli
10 amiralin sorgularına henüz başlan-
mamıştı. Emekli amirallerin, anayasa-
nın 26. Maddesinde tanınan bir hakkı
kullanarak düşüncelerini topluca ve
yazılı olarak açıklaması, AKP – MHP 

iktidarını kızdırdı.
İktidar cenahı, bu
basın açıklamasının
“darbe iması” taşıdı-
ğını belirterek, “ve-
sayete, darbeye izin
vermeyeceğiz” dedi.
Ardından ise amiral-
ler gözaltına alındı.

Kanal İstanbul,
kimin projesi?

Barış Yarkadaş'ın köşe yazısı sayfa 5'te

DEPREME KARŞI...

Büyükçekmece Atatürk Ma-
hallesi’ndeki 3 blok, 5 kat ve

28 bağımsız bölümden oluşan ha-
sarlı ve riskli yapıların yıkımı kentsel
dönüşüm kapsamında gerçekleşti-
rildi. Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Yardımcısı Nuraydın Sak,
"Bizler belediye olarak vatandaşla el
birliği içerisinde haftada en az 1
yada 2 sitenin yıkı-
mını gerçekleştiri-
yoruz. Depremin
ne zaman olacağı
belli değil. Belki 10
sene sonra belki 10
dakika sonra. Her-
kesin bu konuda
duyarlı olması ge-
rekiyor" diye ko-
nuştu. I SAYFA 4
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Herkes duyarlı
olmak zorunda

Nuraydın Sak

ÇALIK: KİMSE MERAK ETMESİN

Beylikdüzü genelinde devam
eden yıkım çalışmalarını ye-

rinde inceleyen ve kentsel dönüşü-
mün her aşamasının Beylikdüzü
Belediyesi’nin denetiminde sürdü-
rüldüğünün altını çizen Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
"Vatandaşlarımızın hayatını kolay-
laştırmak amacıyla kamusal hiz-
metlerimizi Beylikdüzü’nün her
noktasında hayata geçiriyoruz"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Dönüşümde
denetim bizde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“İktisat Haftası” kapsamında

düzenlenen, “Yerel Yönetimler ve De-
mokrasi” başlıklı çevrimiçi toplantıda
konuştu. “İstanbul kentinin, hiçbir ko-
nusunun vatandaştan uzak olmasına
asla tahammülümüz yok” diyen İma-

moğlu, "Halkla
inatlaşarak proje
geliştirmeye dönüp
hamleler yapmaya
çalışan anlayışın
tam tersine, zengin
insan kaynağından
faydalanan bir 
modelle, yol 
yürüyoruz” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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Halkla asla 
inatlaşılmaz

Ekrem İmamoğlu

ÖNEMLİ BİR MESAJ

Maltepe Belediyesi’nin 2020
yılına ilişkin faaliyet raporu,

belediye meclisinde kabul edildi. 
Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Kavga-
dan, kutuplaşmadan uzak, herkesin

kucaklaştığı bir
Türkiye Cumhuri-
yeti’ne sahip çık-
malıyız. Adlarımız
farklı olabilir ama
soyadımız Tür-
kiye" dedi. Başkan
Kılıç, iktidarın 
kendilerine ayrım-
cılık yaptığını 
savundu. I SAYFA 4
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Kutuplaşmadan
uzak durulmalı

Ali Kılıç

KUNDURA DEYİP GEÇME

Osmanlıdöneminde kurulan
ve Cumhuriyet'in kuruluşuna

tanıklık eden 210 yıllık Beykoz Kun-
dura Fabrikası'nın geçmişini yaşatmak
için Kundura Hafıza Derneği ku-
ruldu. Beykoz Kundura Kültür Sanat
Direktörü Buse Yıldırım, "Beykoz
Kundura kültürel mirasımızın bir par-

çası. Osmanlı dö-
nemi ve sanayi
devrimi döneminde
önemli rol oynayan
bir yer. Bizler de
Beykoz Kundu-
ra’nın özelleştiril-
mesi sonrası da
yine bir üretimin
devam ediyor ol-
masını çok önem-
sedik” dedi. I SAYFA 9
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Sanayi devriminde
önemli rol oynadı

Buse Yıldırım
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İstanbul Gazeteciler Derneği
geçtiğimiz yıl kovid salgınından

dolayı ertelenen olağan kongresini ger-
çekleştirdi. Dernek merkezinde yapılan
kongrede mevcut Başkan Mehmet Mert
güven tazeledi. Tek liste olarak kongreye
giren Mert, “Gazetecilik ayrıcalıklı bir
meslek olmakla birlikte, fedakarlık ge-
rektiren ulvi bir meslektir. Önce parayı
düşünenler başka iş yapmak zorunda-
lar. Gazetecilik gibi duruş ve tavır gerek-
tiren mesleklerde para en son gelir
akıllara” açıklamasını yaptı. I SAYFA 16

AK Parti'den CHP'ye geçen
Esenyurt Belediyesi, geçmiş

dönemden kalan borçlar nedeniyle
haciz krizi yaşıyor. Belediyeye ait
hasta nakil aracı, önceki gün saat
11.00 sıralarında diyaliz hastası bir
kişiyi, Beylikdüzü Devlet Hastane-
si'ne götürdüğü sırada D-100 Kara-
yolu üzerinde trafikte durduruldu.

Yapılan kontrollerde belediyenin
geçmiş dönemden bir müteahhite
olan borçlarından dolayı araca
haciz konulduğu ortaya çıktı. Polis
ekipleri, aracın hastaneye kadar git-
mesine izin verdi. Aracı takip eden
polis ekipleri, içindeki vatandaş in-
dikten sonra hastane bahçesinde el
koyma işlemine başladı. 

ç
POLİS HASTANE BAHÇESİNDE ARACA EL KOYDU

Belediyeye ait hasta nakil
aracı trafikten men edildi.

Araç Büyükçekmece'de bulunan bir
yediemin otoparkına kaldırıldı. Bele-
diyeden konuyla ilgili herhangi bir
açıklama yapmazken, vatandaşlar
bu duruma tepki gösterdi. Beledi-
yeye yakın kaynaklar ise polisin bu-
güne kadar hiçbir ambulansı

durdurmadığını, belediyeye ait ara-
cın kontrolünün kasıtlı olduğunu sa-
vundu. 2020 yılının mart ayında da
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt‘un kullandığı, piyasa
değeri 180-200 bin lira arasında de-
ğişen 2006 model makam aracına
da geçmiş dönemden kalan borçlar
nedeniyle haciz gelmişti. 
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BÜYÜKÇEKMECE'DE BİR OTOPARKA ÇEKİLDİ
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Bahar gelmiş
neyleyim...

Ayhan ONGUN

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

Çocuklar için online
uzman desteği

ç

‘Ölmek istemiyorum’ yazılı şikayet
dilekçesi Kadın Cinayetlerini Dur-

duracağız Platformu tarafından afiş ha-
line getirilerek Zincirlikuyu’ya asılmış
ancak kimliği bilinmeyen kişilerce kaldı-
rılmıştı. Bir kadının ‘Ölmek istemiyorum’
şeklindeki yazılı açıklaması olan afişin
kaldırılmasına tepki gösteren kadın ör-
gütleri basın açıklaması yapmıştı. Kadı-

köy Belediyesi, pankartı Kadıköy’ün en kalabalık
güzergâhlarından biri olan ve kadına yönelik çalışmaları
ile öne çıkan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne astı.
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Cumhurbaşkanı ve AK
Parti Genel Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan, partisi-
nin TBMM'deki Grup Toplantı-
sı'nda konuştu. 104 emekli
amiralin yayınladığı bildiriye
tepki gösteren ve ''Buram buram
darbe iması kokuyor" diyen Er-
doğan, "Bu emekli generallerin

merkezinde CHP'nin kendisi
vardır'' dedi. CHP'nin darbe
kokan bildiriyi aklamaya çalıştı-
ğını söyleyen Erdoğan, "Emekli
amiraller ne yazık ki talimatı
kendi başkomutanları Kılıçda-
roğlu’ndan alıyorlar. Zaten
orada onun imzası var, imzayı
atan o" diye konuştu. I SAYFA 7

ç

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

TARİHİ ÇEŞMEYİ GÖMDÜLER!
İstanbul Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi'nin bahçesinde

bulunan Osmanlı mirası 300 yıllık
çeşmenin büyük bölümü kaldırım
altında kaldı. Kitabesi de kayıp
olan çeşmenin yeniden ihya edile-

bileceğini söyleyen tarihçi Süley-
man Faruk Göncüoğlu, "İstanbul,
çeşme medeniyetine ev sahipliği
yapan tek şehir. Sivil toplum kuru-
luşları organize olarak eski vakıf-
ları canlandırmalı" dedi. I SAYFA 9
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MEHMET MERT
GÜVEN TAZELEDİ

Esenyurt'ta eşine az 
rastlanacak bir haciz

olayı yaşandı. Esenyurt
Belediyesi'ne ait hasta

nakil aracı diyaliz hastası
bir kişiyi, Beylikdüzü 
Devlet Hastanesi'ne 

götürdüğü sırada D-100 
Karayolu üzerinde trafikte
durduruldu. Araç borçlar 

nedeni ile haczedildi.
Haczedilen araç, yedie-

min otoparkına çekildi

Daha önce maaş, ikramiye, vergi gibi

“haczedilemez” hesaplarının da arala-

rında bulunduğu tüm banka hesaplarına

haciz konulan Esenyurt Belediyesi'nin

şimdi de hasta nakil aracına el konuldu. 

HASTANE YOLUNDA 
HACZEDILDI

TEKSAS GIBI!TEKSAS GIBI!TEKSAS GIBI!TEKSAS GIBI!TEKSAS GIBI!TEKSAS GIBI!
Önceki gün Kartal'da bir avukatlık 

bürosunda meydana gelen saldırıda 4
kişi ölürken dün de Beşiktaş'ta işletmeci

ile kiracı arasında silahlı çatışma çıktı. 
Çatışmada iki taraftan 4 kişi yaralandı

Olay, Beşiktaş Muallim Naci
Caddesi üzerinde saat 13.00 sı-

ralarında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, işletmeci ile kiracı arasında
cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı.
Siyah bir araç ile işletmenin önüne gelen
silahlı grup, kapıda bekleyenlerin üze-
rine kurşun yağdırdı. Kapıdakilerin de
karşılık vermesiyle cadde üzerinde silahlı

çatışma çıktı. Bir süre çatışan grup üye-
leri geldikleri araç ile Kuruçeşme istika-
metine gitti. İhbar edilmesi üzerine olay
yerine polis ve ambulans ekibi sevk
edildi. Olayda iki taraftan 4 kişi yara-
landı. Olaya karışan 7 kişi polis ekipleri
tarafından yakalandı. Cadde üzerinde
çok sayıda mermi çekirdeği ve boş
kovan tespit edilerek incelemeye alındı.

ç
OLAYLA İLGİLİ 7 KİŞİ YAKALANDI

ARTIK ÖLMEK İSTEMİYORUM
ç

Bu görüntüler geçmişte kaldı
Avcılar’da göçün en fazla görüldüğü Yeşilkent Mahallesi’nde 3 yıl
önce 5 bin 300 öğrencisi ile ‘Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu’ unva-

nını alan Leyla Bayram İlkokulu’nun bulunduğu bölgeye 2'nci bir ilkokul ile
ortaokul yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu adı verilen okula nakiller başlar-
ken, Leyla Bayram İlkokulu’nun öğrenci sayısı 4 bin 700'e düştü. I SAYFA 9
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Mert, gazeteciler
için canla, başla
çalışmaya
devam
edeceklerini
ifade etti.

Recep
Tayyip
Erdoğan



JaPonya’da bebekler üzerinde yapılan bir
incelemede 2 bebekte, birisinde doğumdan
sonraki 23. ayda, diğer bebekte ise 6 yaşında

akciğer kanseri tanısı konulduğunu belirten Emsey
Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl,
bu durumun bebeklerin, doğum sırasında doğum ka-
nalından geçerken, rahim ve rahim ağzında bulunan
kanser hücrelerinin bebeğin ağzından girip akciğer
nefes borularına kaçması ile oluştuğunun belirlendiğini
açıkladı. 1-7 Nisan Kanser haftası nedeniyle kanser ko-
nusunda dünyada yapılan son çalışmalar hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Onkoloji uzmanı Prof. Dr.
Hakan Karagöl, çeşitli virus tip-
leri, bakteriler, organ nakilleri ve
doğumların kanserleri kişiden ki-
şiye bulaştırabildiğini gösterdiğini
söyledi. Kanserli hastanın sağlıklı
bir insana dokunması, yiyecekle-
rini onunla paylaşması, aynı or-
tamda solunan hava yoluyla,
öpüşme ile ya da cinsel ilişki ile
bulaşmadığını hatırlatarak, yeni
yapılan çalışmalar hakkında şu
bilgileri paylaştı.

Nefes borusuna kaçabilir

Japonya’da annesinde rahim/rahim ağzı kanseri olan 2
bebekte, anneden bulaşan ve akciğerde yerleşen kanser
oluştuğu belirlendi. Bu bebeklerde yapılan inceleme-
lerde, birinde doğumdan sonraki 23. ayda diğerinde ise
6 yaşında akciğer kanseri belirlemiştir. Bu durumun be-
beklerin, doğum sırasında doğum kanalından geçer-
ken, burada bulunan kanser hücrelerinin bebeğin
ağzından girip akciğer nefes borularına kaçması ile
oluştuğu belirlenmiştir’’ ifadelerinde bulundu. Bir
hücre olmayan sadece genetik bir parça içeren ve insan
hücresinin çekirdek kısmına girerek burada çoğalan ve
enfeksiyona neden olan bir mikrop türü olan virüslerin
bazı türleri, ki Coronavirüs enfeksiyonu bunlardan biri
değildir, kanser oluşumuna neden olabileceğini söyle-
yen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanser
bu viral enfksiyondan yıllar sonra kanser geliştirmekte-
dir bilgisini paylaştı.

ingiLTere’de 500 bin kişi üzerinde yapılan
araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş et
tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 artar-

ken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin yüzde 19
azaldığı saptandı. Medicana Kadıköy Hastanesi Nöro-
loji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Alzheimer hasta-
lığı, çoğunlukla sigara içen, hareketsiz kalan ve abur
cubur tüketen kilolu erkeklerde daha yaygın olduğu bi-
linen bir gerçektir” dedi. Dünya üzerinde geniş yankı
uyandıran araştırmayı değerlendiren Dr. Onultan, “Bu
araştırmaya, alzheimerla ilgili dünyada yapılmış en

kapsamlı araştırma diyebiliriz. Hiç et
yemeyenler ve her gün et yiyenler şek-
linde 6 gruba ayrılan kişiler 8 yıl bo-
yunca takip edilmiş. Bu araştırma 500
bin kişi üzerinde yapılmış. İşlenmiş gı-
daların ve işlenmiş etin Alzheimer ris-
kini yüzde 44 artırdığı, işlenmemiş etin
ise yüzde 19 azalttığı tespit edilmiş. Bu
çalışma sonunda insanlar yaşadıkları
mağduriyeti anlatmış” diye konuştu.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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P ia Beauty Face and Body’nin ku-
rucusu Güzellik Uzmanı 32 ya-
şındaki Sibel Kırbaş, güzelliğe ve

bakıma önem veren kadınların tercih et-
tiği kalıcı makyaj uygulamasına normal-
leşme döneminde talebin arttığını
söyledi. Uzun süre evlerinde kalan in-
sanların normalleşme kararlarının ardın-
dan güzellik merkezlerine akın ettiğini
ifade eden Kırbaş, cilt bakımından lazer
epilasyona kadar birçok güzellik uygula-
masına olan talebin arttığına işaret etti.

En çok talep gören ne oldu?

Özellikle kalıcı makyaja yoğun bir talep
olduğunu ifade eden Kırbaş, “Çalışan
kadınların birçoğu artık normal çalışma
düzenine geçti. Tekrar ofiste çalışmaya
başlayan kadınlar, bakımlarına zaman
ayıramadıkları durumlarda kalıcı makyaj
yaptırmayı tercih ediyor. Hem zaman
hem de maliyet tasarrufu sağlayan kalıcı
makyaj, normalleşme adımları ile en çok
talep gören güzellik prosedürlerinden
biri oldu” ifadelerini kullandı. Özellikle
yoğun iş temposu ile çalışan kadınların
günlük telaş içinde makyaj yapmaya
zaman bulamadığını belirten Kırbaş, ka-
lıcı makyajın hem estetik hem görünüm
hem de zaman tasarrufu açısından
önemli bir prosedür olduğuna işaret etti.
Güzellik uzmanı, pandemi sürecinde ba-
kıma ve güzellik uygulamalarına fazla
gerek duymayan ya da sağlık riskleri se-
bebiyle bu tür uygulamaları erteleyen in-
sanların normalleşme adımlarının
ardından güzellik ve bakım planlarını
tekrar hayata geçirmek istediklerini be-
lirtti.

Ofis ortamına giremeyen çok

Sibel Kırbaş, güzellik merkezlerinin aynı
zamanda stres atılan sosyalleşme me-
kanları olduğuna dikkat çekerek, şu ifa-
deleri kullandı: “Pandemi sürecindeki
kısıtlamaların hafifletilmesi ile yoğunluk
yaşıyoruz. Lazer epilasyon, kalıcı mak-
yaj, bölgesel zayıflama ve cilt bakımı gibi
uygulamalarda müşterilerimizden yoğun
bir talep var. Özellikle de tekrar ofis orta-
mına giren birçok kadın kalıcı makyaj
yaptırmak istiyor.” Her şart altında ba-
kımlı olmak isteyen kadınlar arasında
güzellik trendlerinden biri olan kalıcı
makyajın temelde bir pigment enjeksi-
yonu olduğunu belirten Kırbaş, kalıcı
makyaja ilişkin bazı püf noktaları da
paylaştı. “Kalıcı makyaj uygulaması,
doğru renk bulmakla başlar. Kişinin

yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve bek-
lentilerine göre bir planlama yapılmalı-
dır. Burada bilinenin aksine saç
renginden ziyade cilt rengine odaklan-
mak gerekir.” diyen Kırbaş, “Kalıcı mak-
yaj temelde bir pigment uygulamasıdır.
Mikropigmentasyon ya da uzun süreli
kozmetik terapidir. Doğal pigmentleri
cilde yerleştirmenin teknik sanatıdır”
sözlerini kaydetti.

Doğru renk için iyi

Sibel Kırbaş, kalıcı makyajın birçok yön-
den avantajlı bir uygulama olduğuna
dikkat çekti. Kırbaş, şöyle devam etti;
“Diğer güzellik prosedürlerinden farklı
birçok avantaj barındıran kalıcı makyaj
yüz bölgesinde problemli bölgelerin
uzun süreli olarak kapatılmasını sağlar.
Bu sebeple problemli alanlar tespit edil-
meli ve yüzün altın oranına göre kişiye
özel kalıcı makyaj tasarımı planlanmalı-
dır. Kalıcı makyajda gözlerin konumu,

gözler arasındaki mesafe, kaş uzunluğu,
burun ve çene yapısı gibi birçok faktör
değerlendirilmelidir. Örneğin; seyrek kaş,
kaş yapılarının farklı olması gibi sorun-
lar da kalıcı makyajla giderilebilir. Diğer
faktörlere göre yapılacak kişiye özel de-
ğerlendirmelerden sonra yüz bölgesi
yeni bir forma kavuşur.” Deneyimli gü-
zellik uzmanı, kalıcı makyajın püf nokta-
larına ilişkin de şu bilgileri verdi; “Kalıcı
makyaj uygulaması, doğru renk bul-
makla başlar. Kişinin yaşı, cilt tipi, cilt
tonu, göz rengi ve beklentilerine göre bir
planlama yapılmalıdır. Burada bilinenin
aksine saç renginden ziyade cilt rengine
odaklanmak gerekir. Bu faktörler değer-
lendirilerek kişiye özel pigment seçilmeli-
dir. Renk tonunda bir eşitlik
sağlandığında doğal bir görünüm elde
edilebilir. Pigmentler steril iğnelerle cilde
uygulanır. Buradaki önemli nokta, pig-
mentlerin organik ve alerjik testlerden
geçmiş olmasıdır.” DHA

Kanserin sağlıklı bir insandan başkasına geçmesinin
bazı durumlarda mümkün olabileceğini söyleyen
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin
insandan insana direk bulaşabilmesinde önemli 
unsulardan birinin hamilelik dönemindeki kanser
vakaları olduğu bilgisini paylaştı

Doğum için
kritik uyarıKALICI MAKYAJA

TALEP ARTTI
Güzellik Uzmanı Sibel Kırbaş, pandemi sürecindeki ikinci normalleşme döneminde güzellik merkezlerinin yo-
ğunlaştığını belirterek, kalıcı makyaj taleplerinin arttığını söyledi. Özellikle tekrar ofis ortamında işe başlayan
kadınların kalıcı makyaj yaptırmak istediğini kaydeden Kırbaş, güzellik merkezlerinin yoğunlaştığını ifade etti

Kidolog’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, “Çocuk gelişimi uzmanı,
psikolog, diyetisyen, ebe, doula, fizyoterapist, ergoterapist, özel eğitim uzmanı,
emzirme danışmanı ve oyun terapisti gibi ‘kidolog’ adını verdiğimiz uzmanlardan
oluşan bir ekiple online seans hizmeti sunan bir platform hayata geçirdik” dedi

Her kadın
yaptırabilir

Güzelliğe ve bakıma önem veren kadınla-
rın hayatını kolaylaştıran bu uygulamanın
kalıcı makyaj sertifikası sahibi uzmanlar ta-
rafından yapılmasının önemini vurgulayan
Sibel Kırbaş, şu bilgileri verdi: “Kalıcı mak-
yaj kadınlar için önemli ve vazgeçilmez bir
uygulama. Bu uygulama, alanında uzman
kişilerce yapılmalıdır. Ayrıca, kullanılan
malzemelerin kalitesi ve içeriği, hem sağlık
hem de makyajın kalıcılığı için önemli bir
faktördür. Farklı cilt yapılarına sahip kişile-
rin hem cilt yapılarına hem de beklentile-
rine uygun kalıcı makyaj yapılmalıdır.”

Çocuklar için online
uzman desteği
Çocuklar için online
uzman desteği
Çocuklar için online
uzman desteği
Çocuklar için online
uzman desteği
Çocuklar için online
uzman desteği
Çocuklar için online
uzman desteği

Pandemi sürecinde kaçınılan
yüz yüze görüşmeler, özellikle
ebeveyn ve çocukların ruh sağ-

lığı için kritik önem taşıyan danışmanlık
hizmetlerini de kesintiye uğrattı. Yalnız ha-
yatın değil iş ve eğitimin de eve sığmasıyla
anne, baba ve çocuklar daha fazla bir
arada olurken, okulda verilen psikolojik
destek ve rehberlik (PDR) de ebeveynler ta-
rafından karşılanmaya başladı. Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir ankete
gö-re, pandemi nedeniyle dünya genelinde
çocuk ve ergenlere yönelik danışmanlık hiz-
metleri yüzde 72, kadınların doğum öncesi
ve doğum sonrası ihtiyaçlarına yönelik da-
nışmanlık hizmetleri ise yüzde 61’lik bir ke-
sintiyle karşı karşıya kaldı.

Katkıda bulunacak

Pek çok ülke gibi Türkiye’de de teletıp ve te-
leterapi alanındaki çalışmalara hız verilir-
ken, dikkat çeken girişimlerden biri
Kidolog.com’dan geldi. Anne babalara ve
ebeveyn adaylarına gebelik öncesi ve sonra-
sında çocuk gelişiminde ihtiyaç duyabile-
cekleri tüm alanlarda 7 gün 24 saat online

uzman desteği alma imkanı sunan plat-
formda, uzmanlarla görüşmelerin görün-
tülü, sesli veya mesajlaşma yoluyla
gerçekleştiriliyor. Platform, tüm dünyada
Türkçe hizmet verse de farklı dil seçenekleri
ile dünyanın her yerindeki ailelere ulaşarak
doğru yönlendirilmiş anne, baba ve çocuk-
ların artırılmasına katkıda bulunmayı da
amaçlıyor. 

Herkes bilgi alabilir

Ebeveyn ve çocuk gelişim platformu Kido-
log’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray
Uğurelli, bir baba olarak eşinin ve kızının ih-
tiyaçlarından yola çıktığını, ebeveynlere yeni
nesil bir çözüm sunmayı amaçladığını be-
lirtti. Uğurelli, “Biliyoruz ki bugünün Y Ku-
şağı ebeveynleri ve geleceğin Z Kuşağı
ebeveyn adayları, hem kendilerini anne
baba olarak geliştirme hem de çocuklarını
yetiştirme konusunda çok daha hassas dav-
ranıyor ve geleneksel yöntemleri takip etmek
yerine uzman desteği almak istiyor. Bu doğ-
rultuda biz de çocuk gelişimi uzmanı, psiko-
log, diyetisyen, ebe, doula, fizyoterapist,
ergoterapist, özel eğitim uzmanı, emzirme

danışmanı ve oyun terapisti gibi ‘kidolog’
adını verdiğimiz uzmanlardan oluşan bir
ekiple online seans hizmeti sunan bir plat-
form hayata geçirdik” dedi.

Amaç bir yerlere ulaşmak

Platformun online seanslarının yanı sıra,
bilgilendirici ve eğitici içeriklerle de ebeveyn
ve çocuk gelişimine destek olduğunu söyle-
yen Eray Uğurelli, “Kidoblog sayfamızla
uzmanlarımızın bilgilendirici yazılarını ebe-
veynlerin erişimine sunuyor, Kidolog Aca-
demy platformuyla da her hafta seminer ve
eğitimler düzenliyoruz. Ebeveynler arasın-
daki bilgi alışverişini artırmak ve uzmanlarla
ücretsiz soru-cevap yapabilmeleri için kido-
forum’u kurduk. Yakın zamanda çıkacak
mobil uygulamamız ile de yapay zeka ta-
banlı sanal bir asistan (sanal çocuk gelişim
uzmanı) ile de ebeveynlere gebelik dö-ne-
minden çocukları 18 yaşına gelene kadar
destek sağlayacağız. Amacımız, dünyanın
her yerindeki ebeveynlere ulaşmak ve geli-
şimleri için doğru yönlendirilmiş ebeveyn ve
çocuklarımızın sayısını artırmak” ifadelerini
kullandı. DHA

İşlenmiş et yemeyin

PANDEMİ
BEREKETİ!
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Tekirdağ'da aç kalan fareler
İstanbul yolunu bastı. Yolda
yiyecek arayan fareler zaman

zaman ezilme tehlikesi yaşarken, fare-
leri gören sürücüler şaşkınlığını gizle-
yemedi. İstanbul- Tekirdağ çevre

yolunda asfalta çıkan fareler emniyet
şeridinde bir süre yiyecek bir şeyler
aradı. Trafiğin yoğun olmasına karşın
emniyet şeridinde görülen fareler,
zaman zaman yoldan geçen araçların
altında ezilme tehlikesi geçirdi.

Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat
çeken yol basan fareleri görenler kısa
süreli şaşkınlık yaşadı. 
Ayrıca yolun kenarındaki otların 
arasında çok sayıda fare deliği olduğu
gözlendi.

Motosikleti sürücüye
HALATLI YARDIM

e-5 karayolu Maltepe mevkiinde arızala-
nan motosikletliye otomobil sürüsünün
yardımı görenleri şaşırttı. Otomobil sürü-

cüsü, halat ile arkasından bağladığı motosikleti yol
boyunca çekerek götürdü. O anlar kameraya yan-
sıdı.E-5 karayolu Maltepe mevkiinde geçtiğimiz
günlerde arızalanan motosikletliye otomobil sürü-
sünün yardımı görenleri şaşırttı. Arıza yapması se-
bebiyle yoluna devam edemeyen motosikletliye
yardım etmek isteyen otomobil sürücüsü, halat ile
motosikleti aracına bağlayarak yol üzerinde çekti.
Otomobil sürücüsünün motosikleti E-5 karayo-
lunda halatla çektiği anlar yoldan geçenler tarafın-
dan şaşkınlıkla karşılandı.

Aç fareler yolu bastı

Kartal'da 4 kişinin öldüğü 1
kişinin de yaralandığı saldırının
gerçekleştiği büronun sahibi
avukat Mehmet Şanverdi,
yaşanan dehşet anlarını anlattı.
Şanverdi, "Ben ilk önce
öldürmeyeceğini zannettim.
Ayaklarına ateş eder gider diye
düşündüm. Baktım öldürüyor
insanları. Ben de kendimi
masanın oraya attım" dedi

K artal Anadolu Adliyesi'nin karşı-
sında bulunan Kastamonu Sokak'ta
bulunan avukatlık bürosunda dün

miras paylaşımı için yapılan uzlaşma görüş-
meleri sırasında silahlı saldırı yaşanmış ve
olayda 4 kişi ölürken, 1 kişi de yaralanmıştı.
Olayın yaşandığı avukatlık bürosunun sahibi
Avukat Mehmet Şanverdi, yaşanan dehşet
anlarını anlattı. Bürodaki kurşun izleri ise ka-
meraya yansıdı.

"Aile içi bir görüşme olacaktı"

Olay anını anlatan Avukat Mehmet Şan-
verdi, "İki tarafın avukatı ile görüşmüştük.
Burada bir araya gelmek için, uzlaştırmak
için anlaşmıştık. Böylece dava sona erecekti.
Mirastaki sorunlar da halledilecekti. Aile içi
bir görüşme olacaktı. Biz de burada yuvarlak
masayı dizayn ettik. Gelen aileyi masaya
aldık. Ben de pandemi nedeniyle kendi ma-
sama geçtim." dedi.

“Hepiniz akrabasınız dedim”

Ofisteki oturma düzenini gösteren avukat
Mehmet Şanverdi, "Saldırıyı yapan Ahmet
Salih Belginer'i şurada oturttuk. Cam kena-
rında Nuri bey vardı. Yanında ise Haluk bey
vardı. Ben de sıradan bir sulh görüşmesi
diye, sonuçta ihtilaf bitmiş artık tarafların
arasında sorun kalmamış diye bir açılış ko-
nuşması yaptım. Hepiniz akrabasınız dedim,
paylaşamayacağınız ne var dedim. Burada
geçmişinize güzel bir sünger çekin anlaşın,
söz sizin dedim. Dinliyoruz iki avukat dedim.

Nuri bey önce ben aile büyüğüm sözümü
söyleyeyim, herkes daha sonra kendi fikrini
söylesin dedi. Sonra hangi teklif yapılırsa
kabul edelim dedi ve makul bulundu" şek-
linde konuştu.

“Önce öldürmeyecek sandım”

Nuri beyin daha teklifine başlamadan saldı-
rıyı gerçekleştiren Ahmet Salih Belginer'in si-
nirlendiğini belirten avukat Şanverdi, "İşte
onun işgali altında olan parseller vardı, on-
lara zaten sen tesis yapmışsın, otel yapmışsın
onlar sende kalsın, diğer parsellerdeki hakları
da bize ver.' dedi. Bu teklif daha önce onlar-
dan gelmiş o şekilde konuştu. O da buna si-
nirlendi. Bana bir parsel verip benim diğer
yerlerden bütün haklarımı mı alacaksınız,
beni mahvettiniz dedi. Nuri beye ateş etmeye

başladı. Daha sonra Haluk beye ateş etti.
Ben ilk önce öldürmeyeceğini zannettim.
Ayaklarına ateş eder gider diye düşündüm.
Baktım insanları öldürüyor. Ben de kendimi
masanın oraya attım" ifadelerini kullandı.

“155'i aramaya çalıştım”

Mermi izlerini göstererek kendisinden tarafa
doğru ateş ettiğini anlatan Mehmet Şan-
verdi, "Bu arada 155'i aramaya çalıştım. O
sırada yanağımın yanında bir mermi patladı.
Arkasından bitti mermisi. Çıkıp gitti kendisi.
O sırada kendi avukatı vardı o da kaçmış git-
miş. Daha sonra o avukat arkadaş geri
döndü. O sırada Esra hanımı kontrol ettim.
Kanlar içinde yatıyordu. Hiç kimsenin böyle
bir olay yaşamasını istemezdik. Ölen insan-
lar hepsi eğitimli insanlardı" diye konuştu.

AVUKATLIK BÜROSUNA 
KANLI BASKINI ANLATTI

Kartal'da avukatlık bürosunda 4 kişiyi
öldüren şüpheli Ahmet Salih Bilginer
Yalova'da yakalanmıştı. Şüpheli
Ahmet Salih Bilginer, İstanbul'a geti-
rildi. Bilginer, sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra Asayiş Şube
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde
sorguya alındı. Sorgu işlemleri ta-
mamlanan Bilginer, Kartal'da bulunan
Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLiYEYE SEVK EDiLDi

Sosyal medya 
üzerinden iş 

arayanlara kendisini
"güvenlik amiri"

olarak tanıtan
dolandırıcı, buluştuğu

kişiyi sağlık raporu
alacağını söyleyerek

dolandırdı

istanbul'da
kurbanlarına
sosyal medya

platformu üzerinden ula-
şarak kendisini "güvenlik
amiri" olarak tanıtan do-
landırıcı, iş bulma vaa-
diyle ağına düşürdüğü
şahsı, sağlık raporu alaca-
ğını iddia ederek dolan-
dırdı. Sultangazi'de
buluştuğu dolandırıcıya
unuttuğunu söyleyerek
evraklarını vermekten son
anda vazgeçen şahıs, sadece
sağlık raporu parasını kaptırarak
olayı ucuz atlattı.Bağcılar'da ya-
şayan 40 yaşındaki Yılmaz

Boral, yaklaşık 3 hafta önce işsiz
kalınca sosyal medya platform-
ları üzerinden iş aramaya baş-
ladı. Sosyal medya platformu
üzerinden iş aradığına dair ilan-

lar paylaşan Boral'a ken-
disini "güvenlik amiri"
olarak tanıtan bir kişi
ulaştı. Bazı projeleri oldu-
ğunu söyleyen dolandı-
rıcı, Boral'a çalışmak
isteyip istemediğini sordu.
Boral kendisine söylenen
ilçelerin uzak olduğunu
söyleyerek iş teklifini
kabul etmedi. Dolandırıcı
ise Boral'ı birkaç gün
sonra tekrar aradı. ve ta-
raflar Sultangazi'de mey-

danda buluştu. Boral,
kendisinden istenen belgeleri
unuttuğunu söyleyerek dolandı-
rıcıya vermekten vazgeçti. 

Sahte amir dolandırıcı çıktı

E-5 karayolu Maltepe mevkiinde arızalanan
motosikletliye otomobil sürüsünün halatla
yardım etmesi  görenleri şaşırttı

Minibüste taciz
davasında karar 

istanbul'da geçen yıl minibüsüne
binen Özbekistanlı Nodira M.'yi (46)
herkes indikten sonra taciz ettiği iddia

edilen tutuksuz sanık İzzet A.'nın (30) yargılandığı
davada karar çıktı. Bakırköy 54. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nde görülen duruşmada sanık İzzet A. ve
müşteki Nodira M. ile taraf avukatları hazır bu-
lundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki müta-
laasını açıkladı. Sanığın suçtan kurtulmaya
yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği, sanığın
araçta tek kalan müştekinin inmesine araç kapısını
açmayarak engel olduğu belirtilen mütalaada, sa-
nığın müştekiye cinsel amaçlarına yönelik sözler
söylediği öne sürülerek, sanığın üzerine atılı suç-
ları işlediğinin sabit olduğu ifade edildi.  Müta-
laada, sanığın "Cinsel taciz ve "Kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 9
aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaaya
karşı savunması sorulan sanık İzzet A. suçlama-
ları kabul etmediğini belirterek, "Böyle bir olay ol-
duysa yakınlardaki karakola başvurabilirdi.
Müştekinin iddia ettiği olaydan 20 gün sonra beni
şikayet ediyor. Avukatları ile benden para talep
ediyor. Ben bu olay sebebiyle 9 aydır çalışamıyo-
rum. Evden atılma ve eşim ile boşanma noktasına
geldim. Kendisi bana iftira atmaktadır. Ben böyle
bir suç işlemedim" dedi. Mahkeme, sanık İzzet
A.'yı "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçun-
dan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

MAL VARLIKLARINI
DONDURDULAR

Resmi Gazete’de yayımla-
nan kararla 377 kişinin
Türkiye’de bulunan mal

varlığının dondurulması kararı
alındı.Kararda mal varlığı dondurul-
ması kararı alınan kişilerden 205’i
FETÖ/PDY, 86’sı terör örgütü IŞİD,
65”i terör örgütü PKK/KCK, 9’unun da
terör örgütü DHKP-C mensubu olduğu
belirtildi.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
ile PKK’lı teröristler Cemil Bayık,
Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın
mal varlıkları donduruldu. Mal varlığı
dondurulan FETÖ/PDY Terör Örgütü
üyesi 205 kişi arasında eski Zaman
Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, İpek
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın İpek, eski Samanyolu TV
Genel Koordinatörü Hidayet Karaca,
Melek İpek, Mustafa Karasu, Ferhat
Abdi Şahin, Sabri Ok, Fehman Hüse-
yin, Ahmet Kurucan, Musa Aşoğlu,
Önder Aytaç, Mehmet Yalınalp, Sel-
man Kuzu gibi isimler var.

60 günde dava açabilirler

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda
şu ifadeler yer alıyor:  6415 sayılı ka-
nunun 7’nci maddesinin 3’üncü fık-
rası uyarınca aynı kanunun 3’üncü ve
4’üncü maddesi kapsamına giren fiil-
leri gerçekleştirdikleri hususunda
makul sebeplerin varlığında istinaden
ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş
veya organizasyonların Türkiye’de bu-
lunan mal varlıklarının dondurulması
kararlaştırılmıştır.Bu karara karşı,
2575 sayılı Danıştay kanunun
24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununu 7’nci
maddesi çerçevesinde, Resmi Gaze-
te’de yayımını izleyen 60 gün içinde
Danıştay’a dava açabilir.

Pendik’te yangın paniği
Pendik'te bir binanın 4'üncü katında
çıkan yangın sonrası dumanlar tüm
apartmanı kapladı. Apartmanın girişin-

deki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri merdi-
ven aracıyla 4'üncü katta mahsur kalan yaşlı kadını
kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye
kaldırıldı.Yangın, saat 18.30 sıralarında Pendik Sa-
nayi Mahallesi Ergani Sokak'ta bulunan 4 katlı bi-
nanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, yaşlı
kadının evde uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen du-
manlar bir anda tüm binayı sardı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik
önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı kadın
kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı
kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekip-
leri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangın
nedeniyle mahalleli sokağa dökülerek panik yaşadı
ve korku içinde bekleyişe girdi.
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O lası İstanbul depreminden en
fazla etkilenecek ilçelerden biri
olan Büyükçekmece’de dep-

reme hazırlık çalışmaları devam ediyor.
1999 depreminden bugüne kadar 25 bin
konutun kentsel dönüşüm kapsamında
yıkılarak yenilendiği Büyükçekmece’de
hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Belediye
ve vatandaş işbirliğiyle sürdürülen dep-
reme hazırlık çalışmaları kapsamında
son Marmara depreminde hasar gören 3
bina daha belediye ekiplerinin gözeti-
minde yıkıldı. 

Belki 10 dakika sonra

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardım-
cısı Nuraydın Sak, “Büyükçekmece’de
kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam et-
mekte. Bugünde görmüş olduğunuz bu
arkamızdaki 3 bloktan ve 28 daireden
oluşan sitenin yıkımını gerçekleştiriyo-
ruz. Bizler belediye olarak vatandaşla el
birliği içerisinde haftada en az 1 yada 2
sitenin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Dep-
remin ne zaman olacağı belli değil. Belki
10 sene sonra belki 10 gün sonra belki 10
dakika sonra dolayısıyla herkesin bu ko-
nuda çok hassas ve duyarlı olması gere-
kiyor. Binaların testlerini yaptırmaları
gerekiyor. Eğer binaları depreme daya-
nıksız ise bizim belediye olarak vereceği-
miz katkılarla yasal mevzuatlar
çerçevesinde binalarını bir an önce yeni-
lemeleri gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın
binalarının altında depremde kaybedil-
mesini istemiyoruz. Kimsenin hayatını
kaybetmesini istemiyoruz” dedi.  

Çok sayıda bina yıkıldı

Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet
eden Teknik Başkan Yardımcısı Nuray-
dın Sak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz belediye olarak bu yasal mevzuatlar
çıkmadan çok daha önce 1999 üzücü
depreminden sonra hemen start vermiş-
tik kentsel dönüşüme yaklaşık bugüne
kadar 25 bin civarında bağımsız bölü-
mün yenilenmesini sağladık. Dediğim
gibi depremin ne zaman olacağı belli
değil vatandaşlarımız ne olur bu konuda
hassas olsunlar. Binaların yenilenmesi
noktasında bizim ne yapmamız gereki-
yorsa yapılması noktasında her türlü
şeye biz destek veriyoruz."

HERKES DUYARLI
OLMAK ZORUNDA

İlk kura çekildi

Oto alıp-satan 
yerlere ruhsat  

Uygur Türklerine destek ziyareti  

Başakşehir Belediyesi, depreme hazırlık konu-
sunda yapı stokunun yenilenmesini sağlayacak kentsel
dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaya-
başı’nda yapımına başlanan ilçenin ilk kentsel dönü-
şüm projesinde hak sahipleri, yeni evlerini kurayla
belirledi. Projeyi inşa edecek iştirak şirketi Başakkent
A.Ş.’de düzenlenen kura çekimine Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Başakşehir’de
doğup büyüdüğünü aktaran Başkan Kartoğlu, “Ben
burada doğdum, büyüdüm. Bunu her yerde gururla
söylüyorum. Doğup büyüdüğüm bu ilçenin her köşe-
sini biliyor olmam nedeniyle komşularımızın duygu ve
düşüncelerini bilerek hizmet edilmesi gereken neyse
ona göre hareket ederek var gücümüzle çalışıyoruz. İşi
yürüten arkadaşlarımıza hep şunu söyledim ‘bu in-
sanlar bizim komşularımız, ona göre işleyiş olsun.’
Çok şükür hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. İnşallah il-
çemizdeki kentsel dönüşüm noktasında bu bir başlan-
gıç olsun.” dedi.

Borçsuz teslim edilecek

Hak sahiplerinin çekeceği kuraya giriş ve bodrum kat-
ların dahil edilmediğine dikkat çeken Başkan Kar-
toğlu, “Kentsel dönüşümle ilgili televizyonlardan
birçok şey duyuyorsunuz. Bizim projemizin şartları
başka ilçelerle kıyaslanmayacak kadar güzel oldu. Ta-
mamı borçsuz bir şekilde teslim edilecek. Rabbim, bit-
tiğinde mutlu ve mesut bir şekilde oturmayı nasip
etsin inşallah. Sitemizin bir güzel tarafı da, yakınında
Avrupa’nın en büyük hastanesinin yollarının olduğu
bir lokasyonda yer alıyor" şeklinde konuştu. Konuş-
ması sırasında Başakşehirlilere müjdeler de veren Baş-
kan Kartoğlu, şunları söyledi: “Bölgenin hemen
yanında başlayan ve Güvercintepe ile Olimpiyat
Stadı’nı bağlayacak olan tramvayın köprü inşaatı bit-
mek üzere. İnşallah yılsonuna kadar karşıya tramvayla
geçeceğiz. Yine Güvercintepe’deki komşularımızın
park talepleri üzerine bölgemize yeni bir millet bahçe-
sinin yapımına başlıyoruz." DHA

Bağcılar Belediyesi, 2005/9207 sayılı işyeri açma ve
çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereği ikinci el
motorlu kara taşıt ticareti yapan işyerlerini ruhsatlan-
dırmaya başladı. İkinci el motorlu kara taşıt ticaretinin
adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve tüketiciler
açısından güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve
sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla
09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile oto alım-satım yapan işyerinin faaliyet
konuları “İkinci El Motorlu Kara Taşıt Ticareti” olarak
değiştirilmesi kararlaştırılmış ve belirli standartlar geti-
rilmişti. İstanbul Valiliği’nin de "Çevreye, altyapıya ve
trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine iliş-
kin" 17.03.2021 tarihli olumlu görüş yazısının üzerine
Bağcılar Belediyesi’nce yönetmeliğe uygun şekilde ilçe
genelindeki ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan işlet-
meleri ruhsatlandırmaya başladı.

Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye geldikten sonra geri
dönemeyen, orada kalan ailelerinden de
haber alamayan Uygur Türkleri’nin Sarıyer’deki Çin
Konsolosluğu önündeki eylemeleri devam ediyor.
Çin Konsolosluğu’na çıkan yolu, polisin kapatması
üzerine bugün Tarabya Sahili’nde toplanan kalaba-
lık, slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştı. Uygur
Türkleri'ne, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu, destek ziyaretinde bulundu. Tek tek gruptaki-
ler ile görüşen Kavuncu, daha sonra yaptığı basın
açıklamasında, “Kıymetli Doğu Türkistanlı kardeşle-
rimiz, soydaşlarımız, hemşehrilerimiz, bugün burada

sizleri dinledik. Burada gördüğünüz bu kalabalığın
tek isteği var, hiçbir siyasi talebi yok, hiçbir siyasi
söylemi yok, sadece evladını, annesini ya da babasını
ya da kardeşini arıyor. Son derece insani bir taleple
bu insanlar toplanmışlar ve günlerdir bir cevap isti-
yorlar" dedi. 

Sadece bilgi istiyorlar

"Akrabaları ile ilgili bilgi istiyorlar. Burada olmamı-
zın ana sebebi, en önemli sebebi bu" diyen Kavuncu,
"Bunun altını ısrarla çiziyorum. İkinci sebebimiz ki
çok önemli bir sebep, biliyorsunuz dün Çin Büyükel-

çisi bir açıklama yaptı. Ne yazık ki bu açıklamayla,
burada, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir siyasi partinin
genel başkanına, Genel Başkanımız Sayın Meral Ak-
şener’e adeta tehditvari bir şekilde parmak salladı. Ve
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur
Yavaş’ı açıkça ve aleni bir şekilde, küstahça tehdit
etti. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bu ülke-
nin vatandaşı olan hiç kimseye herhangi bir yabancı
misyonun parmak sallamaya ne haddi vardır, ne de
cürreti. Bunun en ağır cevabını bugün biz demokra-
tik haklarımızı kullanarak, kendilerine buradan
aynen iade ediyoruz" ifaderlerini kullandı. DHA

Doğu Türkistan’a geri dönemedikleri ve ailelerinden haber alamdıkları için Çin Konsolosluğu önünde
eylem yapan Uygur Türkleri’ne, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, destek ziyaretinde bulundu.

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki 3 blok, 5 kat ve 28 bağımsız bölümden oluşan hasarlı ve riskli yapıların yıkımı
kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, "Bizler belediye
olarak vatandaşla el birliği içerisinde haftada en az 1 yada 2 sitenin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Depremin ne zaman 
olacağı belli değil. Belki 10 sene sonra belki 10 dakika sonra. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi.  

BU BİNALAR RİSKLİ ÇIKTI
"Bugün yıkımını gerçekleştirdiğimiz binalar 1999
depreminden önce yapılmış binalar" diuen Sak,
"Hemen yan tarafında yine aynı sitenin 4 bloğu
daha var. Şuanda onun işlemleri de devam ediyor.
Bu binalar deprem risk analizi yapıldığında riskli
bina olarak çıktı. Vatandaşlarımızla yardımcı oldu-
lar bu noktada. Bizde belediye olarak destek verdik
ve bugünde yıkımını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu-
radaki insanlar en kısa sürede yeni binalarına ka-
vuşurlar. Artık deprem korkusu olmadan rahat bir
şekilde evlerinde yatarlar" ifadelerini kullandı. 

Maltepe Belediye Meclisi Nisan ayı top-
lantılarının ikinci oturumu gerçekleşti.
Maltepe Belediyesi 2020 yılına ait Faali-
yet ve Denetim Komisyonu raporlarının
konuşulduğu mecliste, tüm raporlar oy
çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu-
nun kabul edilmesinin ardından bir ko-
nuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı
Ali Kılıç, “Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Ayrıca Maltepe halkı gerekti-
ğinde, dara düştüğümüzde belediyesine
sahip çıkabiliyor. Pandemi sürecinde
Maltepe halkının çok ciddi bir desteğini
gördüğümüzü de özellikle belirtmek isti-
yorum. Kavgadan, kutuplaşmadan uzak,
herkesin kucaklaştığı bir Türkiye Cumhu-
riyeti’ne sahip çıkmalıyız. Adlarımız farklı
olabilir ama soyadımız Türkiye” dedi.
Pandemi ile mücadele kapsamında genel
politikaları ve kalabalık parti kongrelerini

eleştiren Başkan Kılıç, “Ankara karar alı-
yor, uyguluyor. Keşke iktidar bu kararları
alırken önce kendisi uygulayabilseydi.
Kongreler yapılması gerekiyor, saygı du-
yuyorum ama daha farklı yapılabilirdi.
Bu konuda yeteri kadar olanakları vardır
diye düşünüyorum. Lebaleb kongreler
sonucunda vaka sayısı şu anda yüzde
100 artmış durumda. Maltepe Belediyesi
olarak biz de salgının ilk dönemlerinde 3-
4 arkadaşımızda vaka görülürken, ilerle-
yen dönemde neredeyse 600-700
arkadaşımız temalı olduğu ya da pozitif
olduğu için evde oturmak zorunda kaldı.
Belediye neredeyse yarı yarıya personel
kapasitesi ile çalıştı" diye konuştu.

Gelirlerimiz kesildi

Hükümetin belediyelere gelir desteği sağ-
larken ayrımcılık yaptığını vurgulayan

Başkan Kılıç, “Ufuk Bey faizlerden bah-
setti. Bu faizleri belirleyen kurumların ba-
şında Ali Kılıç yok. Bu faizin yüksek
olmasını belirleyen hükümetin kendisi.
Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Kredi ihtiya-
cınız varsa oraya gidiyoruz ve biz bu kre-
diyi faiziyle beraber geri ödemek
konumunda kalıyoruz.  Allah'a şükür
kredi notumuz da gayet iyi. Eğer İller
Bankası -başka belediyelerimiz de var-
belediyelerin hazine borçlarını yüzde
otuz-kırk hak edişini kesmeseydi, bunlara
ihtiyacımız olmayacaktı. Yaklaşık bir yıl-
dır biz bunun altında eziliyoruz.  AK Par-
tili belediye başkanı mevkidaşlarım da
aynı sıkıntıyı yaşıyorlar ama onların bir
rahatlığı var, yapıyorlar. Mesela biz de eli-
mizdeki mal varlıklarına şu anda başka
kurumlarımız tarafından kullanılan mal
varlıklarımızı hazineye devretmeye çalışı-

yoruz bizi tam üç buçuk dört yıldır bekle-
tiyorlar; bütün her şey bitmiş, masada
bekliyor. Ancak karşıda ismini vermeyece-
ğim söz hakkı olmasın diye. Gazetelerde
okumuşsunuzdur. Başka AK Partili bele-
diyeye 145 milyon hemen gönderiyor ar-
kadaşlar. Bu ayrıştıran tavır karşısında
belediye başkanı olarak siz burada olsa-
nız ne yaparsınız?” diye sordu.

Ayrımcılık yapılıyor

Halkın oylarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin
bir kurumunun temsilcisi olduğunu ifade
eden Kılıç, “Yani İstanbul'u valimiz atan-
mış olarak yönetiyorsa, Ekrem Başkan da
seçilmiş olarak yönetiyor. Mevzuat bun-
dan ibarettir. Ben de Maltepe'de aynı gör-
evi sürdürüyorum. Peki bu ayrımcılığı
nereye bağlarsınız, size soruyorum. Bunu
bir de oturun siz düşünün” dedi.

Maltepe Belediyesi’nin 2020 yılına ilişkin faaliyet raporu, belediye
meclisinde kabul edildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Kavgadan,
kutuplaşmadan uzak, herkesin kucaklaştığı bir Türkiye Cumhuriyeti’ne
sahip çıkmalıyız. Adlarımız farklı olabilir ama soyadımız Türkiye" dedi
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Başakşehir’in ilk kentsel dönüşüm
projesinde hak sahipleri kura progra-
mında konuşan Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bizim proje-
mizin şartları başka ilçelerle kıyaslan-
mayacak kadar güzel oldu” dedi.



İ stanbul Bü-
yükşehir Bele-
diye (İBB)

Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İstanbul
Üniversitesi (İ.Ü.)
İktisat Fakültesi Me-
zunlar Cemiyeti’nin
44’ncü kez düzenle-
diği “İktisat Haf-
tası”nın açılış
konuşmasını yaptı.
Konuşmasına, geçen
yıl pandemi nedeniyle
hayatını kaybeden İk-
tisat Fakültesi’nin de-
ğerli hocalarından
Doç. Dr. Ahmet Kalın’ı
rahmetle anarak başla-
yan İmamoğlu, me-
zunu olduğu İ.Ü.’nün
etkinliğine katılımından
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Bu yılın baş-
lığının, “Yerel Yönetim-
ler ve Demokrasi” olarak
belirlenmesinin çok kıy-
metli olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, tüm dünyanın 21’nci yüzyıl itibariyle “yeni
nesil bir demokrasi”ye ihtiyacı olduğu tespitinde bulundu.

Ahmet İsvan örneği

Yeni nesil demokrasinin, “cesur demokrasi” uygulamala-
rıyla inşa edilebileceğinin altını çizen İmamoğlu, geçmiş
dönemdeki “halkçı belediyecilik” örneklerinin kendilerine
yol gösterici olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde
İBB’nin eski başkanlarından Ahmet İsvan adına Saraçha-
ne’deki ana yerleşkede sergi açtıklarını hatırlatan İma-
moğlu, “O dönemde, rahmetli Ahmet İsvan'ın ortaya
koyduğu halkçı, sosyal belediyecilik anlayışının iyi örnek-
leri, hala kente hizmet ediyor, halen bize ışık tutabiliyor. O
anlamda, yerel yönetimlerde, tıpkı rahmetli İsvan’ın yaptığı
gibi, yıllar sonrasında bile örnek gösterilebilen işleri hem
de 21. yüzyılın neredeyse yarısına koşan bir dönemde, çe-
kinmeden ortaya koyma mecburiyetimiz vardır. Örnek
gösterilecek işler yapmak zorundayız” dedi. 

Örnek olmuş bir kent

İstanbul’un hem ülkemize hem de dünyaya motivasyon
sağlayan örnek bir kent olduğunu belirten İmamoğlu, “İs-
tanbul, bir dünya kenti ve İstanbul, aslında farklı çağlarda,
farklı uygulamalara dünyaya motivasyon sağlamış, dün-
yaya örnek olmuş bir kent. Bu örnek oluşu, devam etmek
zorundadır. 2019'da İstanbul halkının, gerçekten o ‘cesur
demokrasi’ kavramını istemesiyle yola çıktığı ve 2 seçimde
de ortaya koyduğu, demokrasiye olan inancını pekiştirdiği
tavır da belki de dünyada demokrasinin kanallarının, da-
marlarının tıkanmaya başladı bir dönemde nefes açıcı,
damar açıcı bir süreci sağlamıştır. Bu anlamda kıymetlidir”
diye konuştu. 

Herkes sürece katılmalı

İstanbul’un adil, yeşil ve yaratıcı bir kent olması yönünde
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden İmamoğlu, bu
kapsamda yaptıkları icraatları sıraladı. İstanbul’un 16 mil-
yon yaşayanını yönetim sürecinin içine katacak projeleri
hayata geçirmek için mücadele ettiklerine vurgu yapan
İmamoğlu, şunları söyledi: "İstanbul’un en demokrat bele-
diye başkanı olmak iddiamı halen koruyorum, bu iddiamı
yerine getirmek için mücadele vereceğimi de belirtmek iste-
rim. Bunu başarmamız için, herkesin bu şehrin yöneti-
minde söz hakkı olduğu bir süreci var etmek lazım. Yani
kararları tek bir kişinin değil, ortak aklın ortaya koyduğu ve
ortak akılla sürecin yönetildiği bir sistemin var olmasını
sağlamak lazım. Bir toplumu bana göre, geleceğe taşıya-
cak olan da budur. Herkesin bilgisinden faydalanmak, biri-
kimden faydalanmak muazzam bir zenginlik. ‘İstanbul'un
en çok neyine güveniyorsunuz’ diye sorsanız, ‘Ben, İstan-
bul'un 16 milyon insan kaynağına güvenirim’ derim. Dola-
yısıyla bu insan kaynağından maksimum düzeyde
faydalanacak yöntemleri, modelleri bu kentte hayata geçi-
riyoruz. Hiçbir şeyi halka sormayan, hiçbir şeyi danışma-
yan, birçok şeyde bazen tek bir insanın karar almaya
çalıştığı modellerin ötesinde ve hatta daha da ötesi, hakla
inatlaşarak proje geliştirmeye dönüp hamleler yapmaya
çalışan anlayışın tam tersine, işte bu zengin insan kayna-
ğından faydalanan bir modelle, demokrasinin o katılımcı-
lık modelini en üst seviyeye taşıma anlayışı içinde yol
yürüyoruz."
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Barış YARKADAŞ

1 04 emekli amiralin bir araya gelerek düşünce-
lerini açıkladığı metin, Türkiye’nin gündemine
bomba gibi düştü. Açıklamaya imza atan ami-

rallerin 10’u gözaltına alındı, 4’ü ise “yaşları ileri ol-
duğu için” emniyete davet edildi. Bu satırlar kaleme
alındığı sırada, emekli 10 amiralin sorgularına henüz
başlanmamıştı. 

İKTİDAR ÇOK KIZDI

Emekli amirallerin, anayasanın 26. Maddesinde
tanınan bir hakkı kullanarak düşüncelerini topluca ve
yazılı olarak açıklaması, AKP – MHP iktidarını 
kızdırdı. İktidar cenahı, bu basın açıklamasının
“darbe iması” taşıdığını belirterek, “vesayete, dar-
beye izin vermeyeceğiz” dedi. Ardından ise amiraller
gözaltına alındı. 

Emekli Amirallerin, darbeyi nasıl yapabileceğini
bilen yok! Çünkü; amirallerin elinde, top, tank, tüfek,
hatta ve hatta denizaltı bile mevcut değil. Kuşkusuz
iktidar da böyle bir darbenin olmayacağını biliyor.
Ancak bildikleri ile uyguladıkları farklı… İktidar,
emekli askerlerin bildirisi üzerinden hem kendi taba-
nını konsolide etmek, hem de yeni baskı uygulamaları-
nın önünü açmak istiyor. Tabii; bir yandan da emekli
amiraller derdest edilerek, ABD Başkanı Biden ve yö-
netimine, gül atılıyor. “ABD karşıtlarını etkisiz hale
getiriyoruz” deniliyor. 

ABD’NİN İŞTAHINI KABARTAN PROJE

Çünkü; emekli amirallerin basın açıklamasında yer
alan Montrö Sözleşmesinin kaldırılmasını da Kanal
İstanbul’un yapılmasını da en çok ABD istiyor. Zira
ABD, Montrö Antlaşması’nın Karadeniz’e açılmasının
önündeki en büyük engel olduğunu biliyor. ABD,
1940’tan beri bu antlaşmayı boşa çıkaracak hamleler
yapıyor. Ancak bir türlü sonuç alamıyor. 

Ancak bu kez belli ki; daha kararlılar. Önce 2006,
sonra 2009 daha sonra ise 2014’te “diplomatik yol-
lardan” dile getirdikleri bu isteğin karşılanması,
Biden için önemli bir güç gösterisi olacak. Böylece,
“Amerika geri döndü” sözünün de içeriği doldurula-
cak. Şu günlerde Ukrayna’yı Rusya’nın karşısına
diken ABD ve diğer emperyalist güçler, Montrö engeli
aşıldığı takdirde, Karadeniz’i tıpkı Basra Körfezi gibi
bir savaş arenasına çevirebilecek. 

MONTRÖ’NÜN ALTERNATİFİ

Başını ABD emperyalizminin çektiği bu cephe, B
Planı olarak ise Kanal İstanbul’u ve bununla bağlan-
tılı olarak yapılması düşünülen Çanakkale Kanalı üze-
rinde yoğunlaşıyor. Zira; Montrö engeli aşılamadığı
takdirde, Karadeniz’e çıkışın yolunun, “uluslararası
antlaşmalarla tanımlanmamış” olan bu iki kanaldan
geçebileceğini düşünüyor, Karadeniz’e açılmanın ha-
yallerini kuruyorlar. 

ABD’YE GÜVEN VERMEK İSTİYORLAR

ABD’nin 1950’den beri üzerinde çalıştığı bu proje,
hem stratejik, hem jeopolitik, hem de doğa çevre düş-
manı olduğu için Türkiye’nin zararınadır. Kanal İstan-
bul, ABD emperyalizminin bölgeye konuşlanması için
üretilmiş bir savaş yoludur. İktidar, adı bile İngilizce
olan Kanal İstanbul’u yaparak hem rant elde etmek,
hem de Biden yönetiminin güvenini kazanmak 
istemektedir. 

Kanal İstanbul
kimin projesi?

“İstanbul kentinin, hiçbir konusunun va-

tandaştan uzak olmasına asla tahammü-

lümüz yok” diyen İmamoğlu, “Tam

aksine; her konunun İstanbul halkıyla

paylaşılmasının şart olduğunu düşünü-

yorum. Kararların, ne yazık ki bazen bir

kişinin dudaklarının arasından çıktığı

şekliyle değil ya da bir avuç insanın otu-

rup karar verdiği bir modelle değil, akış-

larını iyi dizayn ettiğinizde, nitelikli insan

kaynağının bulunduğu böylesi bir kentte,

herkesin sürecin içinde olduğu bir mo-

delle bu kenti, gayet başarılı bir biçimde

yönetebiliriz. Buna inanıyoruz. Bütün ör-

nekleri sergilediğimizde, demokratik yö-

netim anlayışımızı, sadece bu kentte

değil, dünyaya örnek olacağını ve başta

ülkemizin demokrasisine de ciddi katkı

sunacağını görüyorum” dedi.

HER KONU HALKLA 
PAYLAŞILMALIDIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktisat Haftası” kapsamında düzenlenen, “Yerel Yönetimler
ve Demokrasi” başlıklı çevrimiçi toplantıda konuştu. “İstanbul kentinin, hiçbir konusunun
vatandaştan uzak olmasına asla tahammülümüz yok” diyen İmamoğlu, "Halkla inatlaşarak
proje geliştirmeye dönüp hamleler yapmaya çalışan anlayışın tam tersine, zengin insan
kaynağından faydalanan bir modelle, yol yürüyoruz” şeklinde konuştu

deneTim BiZde
Beylikdüzü genelinde devam eden yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen ve kentsel dönüşümün

her aşamasının Beylikdüzü Belediyesi’nin denetiminde sürdürüldüğünün altını çizen Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacıyla kamusal

hizmetlerimizi Beylikdüzü’nün her noktasında hayata geçiriyoruz" dedi

Beylikdüzü Belediyesi,
ilçe genelinde devam
eden çalışmaların özenle

sürdürülebilmesi adına çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. Süreci
hassasiyetle takip eden ve kentsel
dönüşümün sadece bina dönü-
şümü değil, aynı zamanda yaşam-
ların da dönüşümü olduğunu
vurgulayan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, "İs-
tanbul’un en önemli ve acil çözül-
mesi gereken sorunlarının başında
hiç kuşkusuz deprem geliyor. Biz
belediye olarak bu konuda üzeri-
mize düşen her şeyi yapmaya gayret
ediyoruz. Beylikdüzü’nü daha da-
yanıklı bir hale getirmek için var gü-
cümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da
devam edeceğiz" ifadelerini
kullandı.  

Halktan ücret aldık

Yakuplu Mahallesi’nde bulunan
Menekşe Sitesi ve Poltaş Apartma-
nı’nın yıkım çalışmalarını yerinde
inceleyen ve kentsel dönüşümün her
aşamasının Beylikdüzü Belediye-
si’nin denetiminde sürdürüldüğü-
nün altını çizen Başkan Çalık,
“Vatandaşlarımızın hayatını kolay-
laştırmak amacıyla kamusal hiz-
metlerimizi Beylikdüzü’nün her
noktasında hayata geçiriyoruz. Alt-
yapı yenileme çalışmalarından yeni
park alanı yapımına, sosyal donatı
alanlarından spor alanlarına kadar
birçok çalışmamız ilçede devam
ediyor. Ayrıca devletin belirlemiş ol-

duğu resmi harçların dışında bele-
diye olarak hizmetlerden dolayı
almış olduğumuz ücretler var. Biz
mümkün olduğunca vatandaşların
yükünü hafifletmek için meclis ka-
rarımızla beraber harç indirimlerine
gittik. Destek veren tüm meclis üye-

lerimize teşekkür ediyorum. Müm-
kün olduğunca yasal çerçeve içeri-
sinde yapılması gereken her şeyi son
noktasına kadar yapacağız. Vatan-
daşlarımızın bir an önce güvenli ko-
nutlarına geçmesini diliyorum"
şeklinde konuştu.

Hedef; 8 milyon
Türk Kızılay, Ramazan ayı bo-
yunca da sosyal yardımlarını
sürdürecek. Ramazan ayı için

“Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalp-
lere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla kam-
panya başlatan Türk Kızılay, bir yandan
gerçek ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına des-
tek olurken diğer yandan da modern ve
örnek projeleriyle hayırseverlere farklı çö-
zümler sunuyor. Kızılay’ın ülke geneline ya-
yılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı
sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi ol-
duğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçları
Ramazan ayında da karşılanmaya devam
edecek. İhtiyaç sahiplerinin kapısını gıda ko-
lisi, sıcak yemek veya maddi destek olarak
aralamak isteyen hayırseverler, başlatılan
kampanya sayesinde milyonları 
sevindirecek.

İyilik ordusu sefere çıkıyor

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Ra-
mazan bir seferberlik ayı, büyük bir iyilik or-
dusu olarak sefere çıkıyoruz. Yoksulluğun
ve ihtiyacın daha fazla arttığı bu dönemde
yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyoruz.
153 yıldır milletimizin gücüyle kesintisiz yar-
dımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu yıl
da milletimizin yardımlaşma ve dayanışma
duygusuna güvenerek yola çıkıyoruz” dedi.
Genel Başkan Kınık bu yılki büyük Rama-
zan kampanyasını, "Kızılay bu yıl 225 mil-
yon TL değerindeki yardım malzemelerini
şubeleri, temsilcilikleri ve 60 bin gönüllü-
süyle 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı
planlıyor. Bağışçıların desteğiyle yardım
miktarının arttırılması hedefleniyor.
Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
desteği veren Kızılay, yurt genelindeki 26
aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla 2 milyon
256 bin kişilik iftarlık yemek vererek Rama-
zan bereketini yaşatacak. Yaklaşık 570 bin
kavurma konservesiyle de 2 milyon 280 bin
ihtiyaç sahibine destek verilecek" şeklinde
anlattı. 

103 milyon TL nakdi destek

"Kızılay, 206 bin aileye hane başı 500’er
TL’den 103 milyon TL’lik nakdi destek sağ-
layacak" diyen Kınık, "Zekât, Fitre ve Fidye
bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırı-
lacak. Özellikle afetlerden etkilenen İzmir,
Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır,
Tunceli ve Giresun illerimizdeki ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlara 23 milyon TL değerinde
nakdi yardım ulaştırılarak toplam 103 mil-
yon TL değerinde nakdi yardım sağlana-
cak. Bunların bir kısmı TC kimlik
numaralarıyla banka hesaplarına bir kısmı
da cep telefonları aracılığı ile gönderilecek.
Belirlenmiş marketlerle yapılan iş birlikleri
kapsamında Kızılay şubeleri aracılığıyla ih-
tiyaç sahiplerine mobil alışveriş çekleri
ulaştırılacak. 40 bin aileye SMS ile gönde-
rilecek 250 TL’lik mobil alışveriş kodu ile
toplamda 10 milyon TL değerinde destek
verilecek. Bu ailelerimize ihtiyaçları doğrul-
tusunda istedikleri ürünü tercih etme im-
kânı sağlanacak. Bunlarla sadece temel
ihtiyaç ürünleri alınabilecek" ifadelerini
kullandı. 

Hayatın her döneminde ihtiyacı olana el uzatan Kızılay, gelenekselleşen Ramazan yardımlarıyla bu yıl da 
milyonlara ulaşacak. "Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!" sloganıyla Ramazan
kampanyasını yürütecek olan Kızılay, yardımlarını 8 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştırmayı planlıyor

40 ton atık dönüşüyorTuzla Belediyesi her gün 
40 tonu aşkın atık malzeme

toplayarak geri dönüşüme
kazandırıyor. Evlerden,

işyerlerinden, mobil atık
merkezlerinden ve atık

toplama konteynerlerinden
alınan atıklar, geri dönüşüm
merkezlerinde ayrıştırılarak
ekonomiye katkı sağlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
himayesinde Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık
Projesi, kapsamında çalışmalarını sürdü-
ren Tuzla Belediyesi, atıkları kontrol altına
almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş
bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırak-
mak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Tuzla’nın 17 mahallesinde
her gün evlerden, işyerlerinden, mobil atık
merkezleri ve atık toplama konteynerleri-

nin yanı sıra sokak sokak gezilerek yakla-
şık 40 tonu aşkın atık toplanıyor. 

Ekonomiye kazandırıyoruz

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren
atık toplama personeli Fatih Okutan, Tuzla

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın özel-
likle atık konusunda çok hassas olduğunu
ve her atığın titizlikle geri dönüşüme ka-
zandırılması gerektiği yönünde talimatı ol-
duğunu ifade ederek şunları söyledi.
“Haftalık olarak 17 mahallede belirlemiş
olduğumuz noktalardan araçlarımız mobil
atık getirme merkezleri, haneler, sokaktaki
konteynerler olmak üzere toplama yapıyo-
ruz. Toplamış olduğumuz atıkları ayrıştır-
maya götürüyoruz. Plastik, kağıt, metal
gibi ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.

HALKLA ASLA 
INATLASILMAZ



Sütlüce Yerleşkesi Konservatuvar Müdürlüğü Düzenleme ve Tadilat İşleri Yapımı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları
İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1 – İdarenin
a) Adresi : Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 0212 924 24 44/ 0212 999 78 52
c) Elektronik posta adresi : satinalma@halic.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi 

: https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler  
2 - İhale konusu yapım işinin : 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul 

adresinde bulunan Konservatuvar Müdürlüğü’nün 
Düzenleme ve Tadilat İşleri 

b) Yapılacağı yer : Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi
c) İşe başlama tarihi : 03.05.2021
ç) İşin süresi : 30 Gün 
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer : Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi 

A Blok 5.Kat Senato Odası
b) Tarihi ve saati : 19.04.2021 Saat:11.00
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 Türk Lirası karşılığı Satın Alma Daire Başkanlı-
ğı’ndan temin edilebilir. Banka hesap numarası: T.C.Haliç Üniversitesi
T.C. Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 – Teklifler 19/04/2021  Saat:11.00 tarih ve saatine kadar Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Satın Alma Daire
Başkanlığına elden teslim edilir. 
6- İsteklilerden istenilen belgeler ve ihale detayı İdari ve Teknik şartnamede belirtilmiştir.
7- Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1351719)

İHALE İLANI
T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

U luslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
Kristalina Georgieva, Dünya Bankası
Başkanı David Malpass ve ABD Ha-

zine Bakanı Janet Yellen, IMF-Dünya Bankası
Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen
"Ekonomik Toparlanma: Yeşil, Dayanıklı ve
Kapsayıcı Geleceğe Doğru" başlıklı etkinlikte ko-
nuştu. ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomide
hızlı bir toparlanma beklediklerini, gelecek yıl
tam istihdama dönmeyi umduklarını kaydetti.
Yellen, "Yurt içinde yaptıklarımızın tüm küresel
topluma yardımcı olduğunu düşünüyorum.
ABD'deki daha güçlü büyüme, olumlu bir şe-
kilde tüm küresel görünüme yayılacak." dedi.
Salgının etkilerine karşı sağlanan desteğin çok
çabuk geri çekilmemesi gerektiğini vurgulayan
Yellen, küresel ekonominin büyümesi amacıyla
toparlanmayı desteklemeye devam etmek için
mali ve para politikasını kullanacak kapasitesi
olan tüm gelişmiş ülkeleri teşvik edeceklerini
ifade etti. Yellen, küresel olarak yoksullukla mü-
cadelede on yıllarca süren ilerlemeyi sağlamanın
ve zengin ile fakir ülkeler arasındaki gelir uçuru-
munu kapatmaya çalışmanın gelişmiş ülkelerin
sorumluluğunda olduğunu düşündüğünü 
aktardı.
İklim değişikliğinin de küresel bir problem oldu-
ğuna işaret eden Yellen, ABD Başkanı Joe Bi-
den'ın iklim gündemine odaklandığını,
gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerinin
yanı sıra iklim hedeflerine de ulaşmalarına yar-
dımcı olunduğundan emin olunması gerektiği-
nin altını çizdi.

Önemli bir tehdit

IMF Başkanı Georgieva ise dünya ekonomisinin
daha sağlam bir zeminde olduğuna işaret ede-
rek, toparlanmanın ilerlediğini ve ABD'nin to-
parlanma beklentilerini artırmak için attığı
adımların tüm dünyaya yardımcı olduğunu söy-
ledi. İklim risklerinin makroekonomik ve finansal
istikrar için büyüyen bir tehdit olduğuna dikkati
çeken Georgieva, iklimle ilgili riskleri, değerlen-
dirmelerine entegre ettiklerini anlattı. Georgieva,
"Ülkeler, iklim politikalarını makroekonomik po-
litikalarına entegre etme becerilerini hızlandır-
malı." dedi.
Yeşil yatırım hamlesinin 15 yılı aşkın bir sürede
büyümeyi yüzde 0,7 artırabileceğini belirten Ge-
orgieva, yeşil, akıllı ve kapsayıcı bir gelecek için
işbirliğinin önemini vurguladı.

En belirgin olan eşitsizlik

Dünya Bankası Başkanı Malpass da dünyanın
Kovid-19, iklim değişikliği, artan yoksulluk ve
eşitsizlik ile birçok ülkede artan kırılganlık ve şid-
det dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı kar-
şıya olduğunu aktardı. Eşitsizliğin Kovid-19
salgının doğrudan etkilerinden en belirgin olanı
olduğunu belirten Malpass, eşitsizliğin aşılama-
lara, varlıktaki yoğunlaşmaya, mali teşviklerin ve
varlık alımlarının eşitsiz etkisine ve özellikle en
yoksul ülkelerdeki insanlar için borçlu-alacaklı
ilişkilerindeki dengesizliğe kadar uzandığını an-
lattı. Malpass, Dünya Bankası'nın halihazırda
10'u onaylanmış, 10'u nisanda planlanan ve 30'u
mayıs ile haziran beklenen toplam 50 ülkede
yaklaşık 4 milyar dolarlık aşı finansman operas-
yonunu hayat geçirdiğini dile getirdi. Pek çok ge-
lişmekte olan ülkenin salgına sürdürülemez borç
seviyeleriyle girdiğine de dikkati çeken Malpass,
borç servisini askıya alma girişimini gerçekleştir-
mek ve borç sözleşmelerinde şeffaflığı artırmak
için çalıştıklarını kaydetti. Malpass, yeni bir iklim
değişikliği eylem planını da tamamladıklarına
dikkati çekerek, bunun son iki yıldaki rekor iklim
finansmanının üzerine inşa edilen büyük bir
adımı atmayı içerdiğini ifade etti.
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UlUslArArAsı Yenilene-
bilir Enerji Ajansı (IRENA)
tarafından hazırlanan "Yeni-

lenebilir Kapasitesi 2021 İstatistikleri"
raporundan derlediği bilgilere göre,
jeotermal enerjide kurulu güç dün-
yada geçen yıl sonu itibarıyla 14 bin
50 megavata ulaştı. Bu dönemde, en
fazla jeotermal enerji kapasitesine
sahip ülke 2 bin 587 megavat kurulu
güçle ABD oldu. ABD'yi 2 bin 231
megavat kurulu güçle Endonezya,
1928 megavat kurulu güçle Filipinler
ve 1613 megavat kurulu güçle Tür-
kiye izledi. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının geçen yıl eko-

nomilerde sebep olduğu belirsizlik ve
üretim zincirindeki aksamalara rağ-
men, jeotermal enerji alanında en
fazla kapasite artışının gerçekleştiği
ülke 99 megavat ilave güçle Türkiye
oldu. Türkiye'nin ardından jeotermal
enerjide en fazla kapasite artışının ol-
duğu ülkeler 32 megavat ilave güçle
Yeni Zelanda ve ABD, 30 megavat
ilave güçle İtalya olarak belirlendi.
Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcı-
ları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk
Şentürk, geçen yıldan bu yana devam
eden ve tüm sektörleri olumsuz etkile-
yen küresel salgına rağmen, Türki-
ye'nin jeotermal enerjide başarıyla yol

aldığını ifade etti.

Artış devam edecek

Şentürk, geçen yılki kapasite artışının
önceki yıllarda hazırlanan detaylı ve
iyi programlanmış projelerin sonucu
olduğunu dile getirdi. Bazı projelerin
geçen yıl tamamlandığını, bazılarının
ise bu yıl sonlanacağını belirten Şen-
türk, şunları kaydetti: "Jeotermal
enerji yatırımları, doğası gereği uzun
süreler alabiliyor. Bu yatırımların
meyvelerini geçen yıl topladık. Elek-
trik sistemimize daha fazla jeotermal
kapasite ilave edildi. Ancak hızımız
bu yıl önceki yıllara oranla azalacak.

Bunun başlıca sebebi, Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarını Destekleme Me-
kanizması ayrıntılarının sektörün bek-
lentilerini karşılamamasıdır. Ancak

Türkiye üretim ihtiyacı sürekli artan
bir ülke olduğu için jeotermalden
enerji üretiminde artış eğilimi devam
edecek."

Jeotermal enerji 
kurulu gücünü,

geçen yıl 
99 megavat ilave

kapasiteyle 
1613 megavata

yükselten Türkiye,
bu alanda en fazla

kapasite artışı
gerçekleştiren 

ülke oldu

Türkiye enerjide düşüş yaşamadı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen,
ekonomide hızlı bir toparlanma
beklediklerini, ABD'deki daha
güçlü bir büyümenin olumlu bir
şekilde tüm küresel görünüme
yayılacağını söyledi

ABD ekonomisiyle
DUNYA DA GUCLENECEK

ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomide hızlı bir toparlanma beklediklerini, gelecek yıl
tam istihdama dönmeyi umduklarını kaydetti. Yellen, “Tahminlerimize göre kısa zaman
içinde Amerikan ekonomisi dünyaya kol kanat germeye başlayacak” diye konuştu.

Kadın girişimci sayısı arttı
Selçuk, "Bugün ülkemizde toplam 641 kooperatifte 10 binden fazla kadın ortak olarak hizmet üretiyor.
Bu çok değerli bir rakam. Bu kooperatiflerdeki kadınlardan bazıları geleceğin girişimcisi olacak" dedi

Aile, Çalışma
ve Sosyal Hiz-
metler Selçuk,

Yeni Dünya İş Kadınları
Platformunun düzenlediği
"Kadınlar üretsin, Türkiye
Büyüsün" programına çev-
rim içi olarak katıldı. Ka-
dına verilen değeri hem
aileye hem de ülkeye veri-
len değer olarak gördükle-
rini ifade eden Selçuk,
kadınların hak ettiği değeri
görmesi, imkan ve fırsat-
lardan daha adil bir bi-
çimde yararlanmalarını
sağlamak için tüm kesim-
lerle iş birliği ve dayanışma
içerisinde olduklarını söy-
ledi. Kadınların yaşadığı
temel sorunların çözüme
kavuşturulmasının güçlü iş
birliğiyle mümkün olaca-
ğını vurgulayan Selçuk,
kadın istihdamı gibi başlık-
larda birçok kesimin birlik-
teliğiyle aşama
kaydedileceğini dile ge-
tirdi.Kadınların hayatın
her alanında sosyo-ekono-
mik statülerini yükseltmek
için büyük bir gayret içeri-
sinde olduklarını ifade
eden Selçuk, şöyle ko-
nuştu: "Biz kadına verilen
her desteği aslında aileye
verilen bir destek olarak
görüyoruz. Sosyal politika
ve sosyal hizmet uygula-
malarımızda da hep aileyi
merkeze alarak, aile yapı-
mızı güçlendirerek, aile içe-
risindeki dayanışmayı
artırarak çözüm bulmayı
hedefledik. Çünkü toplu-
mun temel direğinin aile-
nin, ailenin de temelini
kadınların oluşturduğuna
inanıyoruz. Dolayısıyla ka-
dına yönelik yürüttüğümüz
her çalışma, kadına verdi-

ğimiz her türlü destek ai-
leyi de güçlendirecektir."
Bakan Selçuk, kadınların
girişimciliğini destekledik-
lerini, bu kapsamda 216
bin kadına girişimcilik eği-
timi verdiklerini belirterek,
şunları kaydetti: "Türki-
ye'nin kadın girişimci oranı
yükseliyor. Yüzde 15'ten
yüzde 19,3 seviyesine yük-
selmiş kadın girişimci ora-
nımız var. Kadın
girişimciliği destekleyen ilk
aşamalardan biri kadın
kooperatifçiliği. Koopera-
tiflerin güzel tarafı bizim
kültürel kodlarımıza
uyumlu olması. Dolayı-
sıyla ilk başta bir kadın için
kendi başına girişimci
olmak zor olabiliyor. Koo-
peratifin verdiği dayanışma
duygusuyla kendilerine bir
başarı hikayesi oluşturu-
yorlar. Kooperatifin sağla-
dığı itici güçle daha sonra
kadınlarımız kendi girişim-
lerini başlatabiliyor. Tarım
ve Orman ile Ticaret ba-
kanlıklarımızla Türkiye ça-
pında kadın
kooperatifçiliğini yaygın-
laştırmak için iki yıl önce
bir protokol imzaladık. Bu
protokol çerçevesinde il
müdürlüklerimiz koordi-
nasyonunda her ilde kadın
kooperatifçiliği çalışma
grupları oluşturduk."

Gereken yapılacak

Kadın kooperatifleri konu-
sundan farkındalık sağla-
mak için bugüne kadar 6
bölgesel toplantı yapıldı-
ğını ve 35 bin kişiye ulaşıl-
dığını bildiren Selçuk, şu
bilgileri verdi: "Bütün bu
çalışmaların neticesinde
291 kadın kooperatifi 

ziyareti gerçekleştirdik. 464
yeni kadın kooperatifi kurul-
masına destek verdik. Bugün
ülkemizde toplam 641 koo-
peratifte 10 binden fazla
kadın ortak olarak hizmet
üretiyor. Bu çok değerli bir
rakam. Bu kooperatiflerdeki
kadınlardan bazıları gelece-
ğin girişimcisi olacak. Bun-
dan dolayı biz
kooperatifleşmeyi girişimci-
liğe dair bir öncü değer ola-
rak önemsiyoruz” ifadelerini
kullandı.

Elektrikli
arabaya ilgi çok
Türkiye otomobil pazarında yılın ocak-mart 
döneminde hibrit otomobillerin payı 12 bin 402
adetle yüzde 7,9'a ve elektrikli otomobillerin payı
da 312 adetle yüzde 0,2'ye yükseldi

OtOmOtiv Distribütörleri Derneği
(ODD) verilerinden derlediği bilgilere
göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari

araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde 2020'nin
aynı dönemine kıyasla yüzde 59,7 büyüyerek 198
bin 660 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde sadece
otomobil satışları yüzde 57 artışla 156 bin 464 adet
olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 70,3 artarak
42 bin 196'ya ulaştı. 2021 mart sonu itibarıyla oto-
mobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil
satışları, 99 bin 235 adetle yüzde 63,4 pay aldı. Dizel
otomobil satışları 37 bin 726 adetle yüzde 24,1 paya
sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı da
6 bin 789 adetle yüzde 4,3 olarak belirlendi. Benzinli
otomobil satışları mart sonunda geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 114 ve otogazlı otomobil sa-
tışları yüzde 37,3 artarken, dizel otomobil satışları
yüzde 15,6 geriledi. Geçen yılın mart ayı sonu itiba-
rıyla 46 bin 379 adet benzinli, 44 bin 695 adet dizel
ve 4 bin 945 adet de otogazlı otomobil satışı 
gerçekleştirilmişti.

ÖTV artışına karşın satışlar yükseldi

Türkiye'de mart ayı sonunda 312 elektrikli ve 12 bin
402 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli oto-
mobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 0,1'den
yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde
3,6'dan yüzde 8,7'ye yükseldi. Geçen yılın mart ayı
sonunda 107 elektrikli ve 3 bin 500 de hibrit otomo-
bil satışı gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk 3 aylık
dönemi ile geçen yılın ayını dönemi kıyaslandığında
hibrit otomobil satışları yüzde 253,9 ve elektrikli oto-
mobil satışları da yüzde 191,6 artış gösterdi. Ocak-
mart dönemi verileri, elektrikli ve hibrit
otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine
karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli
ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarın-
dan aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna
ve yakın zamanda elektrikli otomobillerdeki ÖTV
artışının satışlarda aşağı yönlü bir etki yapmadığına
işaret etti.

10 sürücüden 6’sı elektrikli araç almak istiyor

Öte yandan, dünyanın en büyük filo kiralama şirket-
lerinden LeasePlan'ın, Kasım 2020'de yani son ÖTV
düzenlemesi öncesinde 22 ülkede gerçekleştirdiği
araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki sürücü-
lerin elektrikli araçlara karşı olumlu tutumu dikkati
çekti. 
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İYİ Parti lideri Akşener, iktidarı hedef alarak "Her itiraz edeni hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşir-
meyi alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor. Bu çarpık zihniyet, işler istediği gibi gitmeyince AYM'yi kapatma yeltenecek
kadar şımarık, koltuğu tehlikeye girince Cumhuriyet'in kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz" tepkisini gösterdi

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral
Akşener, partisinin TBMM’deki
grup toplantısında konuştu. "Si-

yaset olanı bileni okuyabilme, gerçeği göre-
bilme ve gösterebilme sanatıdır.
Yaşananları doğru analiz etmek yetmez,
akıntıya karşı kürek çekmeyi de gerektirir"
diyen Akşener, "Son üç buçuk yılda yaşa-
dıklarımızı hatırladıkça bize koltuk hesa-
bıyla değil millet ve demokrasi hesabıyla
siyaset yaptıran Cenabı Allah’a şükürler
ediyorum. En büyük gücümüz milletimize
asla yalan söylememek, hakikatin izinden
asla ayrılmamaktır. Bu bizim için pek seçe-
nektir. Bugün vesayete kafa tutuyormuş
gibi duranlar dün 28 Şubat’ta masaların
altında saklananlar dün biz yine aynı yer-
deydik. Geçtiğimiz hafta sonu yaşadığımız
olaydaki gibi kim ne düşünür ya da kimi
kızdırırız diye düşünmeden hakkın ve haki-
katin yanında durduk. Son dönemde bir
modadır gidiyor. Gece vakti ortalığı karış-
tırma modası. İstifa eden bakan mı dersi-
niz, görevden alan bürokrat mı, fesih
edilen anlaşma mı dersiniz.  Uykusu
kaçan acaba ne yapsam da ortalığı nasıl
karıştırsam diye iş başına geçiyor, bedelini
ödemek maalesef milletimize düşüyor. Bu
modanın son örneği olarak 104 emekli
amiral bir bildiri paylaştılar. İktidar, darbe
edebiyatıyla 4 gün daha milletin dertlerini
konuşmaktan kurtuldu. Cumhur İttifa-
kı’nın oyları her ay düşerken kimsenin ik-

tidarın değirmenine su taşımasına mü-
saade edemeyiz, etmeyeceğiz. Kimse de
kusura bakmasın. Bu işler böyle yapıl-
maz. Kaygıları olanlar bireysel olarak her
platformda, basında, yayında görüş ve
önerilerini elbette açıklayabilirler ancak
bunu gizemli gece yarısı bildirileri ile ya-
pamazlar" ifadelerini kullandı. 

Son 60 yılda 9 darbe

"Son 60 yılda 9 darbe, post modern darbe,
muhtıra ve e-muhtıra görmüş bir millet
olarak bazı hassasiyetlerimiz var" diyen
Akşener, "Bu yüzden Türkiye’ye dair endi-
şeleri olanların bu endişeleri usulünce, za-
manını ve zeminini doğru ayarlayarak dile
getirmeleri çok önemlidir. Hele ki ülkesine
yıllarca hizmet etmiş, çok kritik makam ve
mevki bulunmuş olanların bu konuda çok
daha sorumlu davranmaları gerekir. Her
itiraz edeni hainlikle, teröristlikle, darbeci-
likle suçlayıp buradan siyaset devşirmeyi
alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yöne-
tiyor. Bu çarpık zihniyet, işler istediği gibi
gitmeyince AYM’yi kapatma yeltenecek
kadar şımarık, koltuğu tehlikeye girince
Cumhuriyet’in kurucu değerlerini tartış-
maya açacak kadar şuursuz. İktidarını ko-
rumak için milleti birbirine düşürecek
kadar zalim bir zihniyet. Dolayısıyla mille-
tini düşünen herkesin bu durumun bilinci,
sorumluluğu ile hareket etmesi gerekir"
açıklamasını yaptı. 

Kimse kusura bakmasın

Bildiri eleştirisini sürdüren Akşener, "Türki-
ye’nin bunca sorunu varken, milletimiz si-
yasetçilerden çözüm talep ederken,
Cumhur İttifakı’nın oyları her ay düşerken,
kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su
taşımasına, milletinden tamamen kopmuş 

bitik siyasetine can suyu vermesine mü-
saade edemeyiz, etmeyeceğiz. Kimse de
kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz.
Ülkeye dair kaygıları olanlar bireysel olarak
her platformda ya da STK şemsiyesi al-
tında görüş ve önerilerini açıklayabilirler
ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle
yapamazlar. Yapanlar da karşılarında bizi
bulurlar. Biz söz de karar da milletindir di-
yenleriz. Dün 28 Şubat karanlığında da
böyleydi, 27 Nisan gecesi de böyleydi,
bugün de böyleydi. Vesayetin cübbelisine
de, üniformalısına da lacivert takımlısına
da her zaman karşı durduk, durmaya
devam edeceğiz. Biz hürriyetin ve istikbalin
partisiyiz" dedi. 

Bu tehditler bize sökmez

Çin'in kendisini ve Mansur Yavaş'ı tehdit
ettiğini hatırlatan Meral Akşener, "Dün
küçük ortağın haftalık öfke nöbetinin
hemen sonrasında enteresan bir şey oldu.
Çin Büyükelçiliği, Twitter’dan beni ve
Sayın Mansur Yavaş’ı tehdit etti. Bu teh-
ditler bize sökmez. Biz, bu mücadeleyi
bugün Türkiye’de bu kürsüden veririz.
Yarın, gün gelip de iktidar olduğumuzda
uluslararası toplumu karşınıza diker, öyle
mücadele veririz. Ama bu mücadeleden
asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi, Uy-
gur’un sinesinden çekene kadar da müca-
delemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu böyle
bilesiniz" ifadelerini kullandı. 

CARPIK BİR ZİHNİYET VAR

E rdoğan, partisinin grup toplantı-
sında yaptığı konuşmada, geçen
ay gerçekleştirdikleri 7. Olağan

Büyük Kongrenin hemen ardından yapı-
lan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu
ile birlikte Grup Yönetiminde de bazı de-
ğişiklikler olduğunu anımsattı. Naci Bos-
tancı'nın Grup Başkanı olarak görevine
devam ettiğini; Grup Başkanvekillerinden
Özlem Zengin'in artık görevini Genel
Merkezde Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum
Başkanı olarak sürdüreceğini hatırlatan
Erdoğan; bu dönemde Grup Başkanve-
killiklerini ise Bülent Turan, Cahit Özkan,
Mahir Ünal, Mustafa Elitaş ve Muham-
met Emin Akbaşoğlu'nun yürüteceğini
söyledi.

Bu yükü paylaşacaktır

AK Parti Grubunun, tüm bu zorlu çalış-
maları başarıyla yürüterek, Türkiye'yi
2023 hedeflerine adım adım yaklaştıraca-
ğına inandığını dile getiren Erdoğan,
"Her bir milletvekilimiz, kendi şehrinin
temsili yanında, yasama faaliyetlerine de
en aktif şekilde katılarak, bu yükü payla-
şacaktır. Her dönemde olduğu gibi
bugün de Meclis’in ve ülkenin lokomotifi
sizler olacaksınız. Kongremizde temel
çerçevesini ortaya koyduğumuz 2023’e

kadarki yol haritamızın hayata geçirilme-
sini, hem Meclis’te hem illerimizde siz-
lerle birlikte sağlayacağız. Geçtiğimiz 19
yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi, yeni
dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.
Türkiye’nin 19 yıl önceki halini, yaşı 35-
40’ın altındaki vatandaşlarımız pek hatır-
lamaz. Hükümete geldiğimizde,
demokrasiden kalkınmaya kadar her
alanda yokluk, yoksulluk, yasaklar ve
zulüm arenası haline getirilmiş bir ülke
devraldık. 'Hafıza-i beşer nisyan ile ma-
luldür' derler. Bunun için eski Türkiye ile
bugünkü Türkiye’nin mukayesesini her
fırsatta milletimizle paylaşmamız gereki-
yor. AK Parti iktidara geldiğinde, CHP
Genel Başkanı herhalde 50’lilerinin ba-
şındaydı. Kendisinden 20 yıl öncesinin
Türkiye’siyle bugünün Türkiye’sini, şöyle
elini vicdanına koyarak karşılaştırmasını
istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Al takke-ver külah ilişkisi

Erdoğan, CHP'nin, bir grup emekli ami-
ralin, buram buram darbe iması kokan
açıklamalarını, ekonomiyle ilgilendirerek
"gündem saptırma" olarak aklamaya çalı-
şacak kadar şirazesinden koptuğunu söy-
ledi. "Darbecinin emeklisi-muvazzafı
olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar
cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi? Orasının

takdirini milletime bırakıyorum" diyen
Erdoğan, bununla da kalmayıp kendile-
rini, herkesi terörist ve darbeci ilan et-
mekle suçladıklarını belirtti. Erdoğan,
"Tabii kendileri teröristlerle al takke-ver
külah ilişkisi içinde oldukları için teröriste
'terörist' dememizden rahatsız oluyorlar.
Çünkü bakıyorlar ki Gabar, Cudi, Tendü-
rek, Bestler Dereler çökertildi. Bütün
bunları gördükçe rahatsız oluyorlar.
Hatta ve hatta daha da ileri giderek, çık-
mış bunlardan bir tanesi 'Suriye'nin sını-
rında bazı yerleşik durumlar olabilir, bu
çok daha da isabetli olur.' diyecek kadar
şirazesini kaybetmiş. Kim bu? Bu da söz-
cüleri" diye konuştu.

Merkezinde CHP var

CHP'lilerin, tüm hayatları boyunca ikti-
darı darbe ve vesayet gölgesinde aradık-
ları için darbeciye "darbeci" demelerinden
de huzursuzluk duyduğunu ifade eden
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Teröristlerle ve darbecilerle mücadele-
mizi ekonomiyle ilişkilendirerek, güya
kendi akıllarınca, bir taşla iki kuş vurma-
nın hesabını yapıyorlar. Hem teröristleri
ve darbecileri aklıyorlar hem de ekonomi
üzerinden milletimizin, özellikle de genç-
lerimizin umudunu kırarak, ülkemizi
güven ve istikrar yerine kaos iklimine

yönlendirmeye çalı-
şıyorlar. Türkiye,
daha 15 Temmuz
acısının yaralarını
saramamışken bir
grup emekli askerin,
aslı astarı olmayan
meseleler üzerinden
milli iradeyi, ülkenin
seçilmiş yönetimini
tehdit etmelerini kü-
çümseyen, darbeci-
nin ta kendisidir.
Çok açık net söylü-
yorum, şu anda bu emekli generallerin
merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu
104'ün içerisinde şu anda CHP üyesi
olanlar vardır. İncelemeler devam ediyor,
kim bilir daha ne kadar çıkacak. Hadi 15
Temmuz'da Bay Kemal, tankların arasın-
dan sıvışıp milletin sokakta verdiği müca-
deleyi rahat koltuklarında kahve içerek
televizyonda seyretmiş olabilirsin. Bu
senin korkaklığındır. Ama bundan sonra
yemezler, bundan sonra yutmazlar. Bun-
dan sonra hesabını bu işin çok ağır vere-
ceksiniz ve siz kaçacaksınız, biz
kovalayacağız. Zira darbe heveslilerini bu
derece hararetli bir şekilde savunmanıza
asla millet müsaade etmez, biz ise hiç
müsaade etmeyiz."

BURAM BURAM 
DARBE KOKUYOR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki
Grup Toplantısı'nda konuştu. 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki gösteren

ve ''Buram buram darbe iması kokuyor" diyen Erdoğan, "Bu emekli generallerin merke-
zinde CHP'nin kendisi vardır'' dedi. CHP'nin darbe kokan bildiriyi aklamaya çalıştığını

söyleyen Erdoğan, "Emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçda-
roğlu’ndan alıyorlar. Zaten orada onun imzası var, imzayı atan o" diye konuştu

Tarihin, eseri olanları eserleriyle değerlendirece-
ğini, eseri olmayanları ise yıllarca bu ülkenin, mil-
letin vaktini, enerjisini, heyecanını heba ettiği için
mahkum edeceğini kaydeden Erdoğan, millete bir
müjde vermek istediğini belirtti. Erdoğan, "Türki-
ye'nin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan
Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük öl-
çüde tamamladık" dedi. İstanbul Boğazı'ndan
1930'lu yıllarda 3 bin gemi geçerken, bugün bu
rakamın 40 binin üzerinde olduğuna dikkati çeken
Erdoğan, buna karşılık Panama Kanalı'ndan yılda
13 bin, Süveyş Kanalı'ndan 17 bin civarında gemi
geçişinin gerçekleştiğini anlattı. Diğer kanallar-
dan elde edilen gelirleri telaffuz bile etmediğini
vurgulayan Erdoğan, "Halbuki İstanbul Boğazı'nın
emniyetli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Yani
şartları zorlayarak boğazlardaki gemi trafiğini yü-
rütüyoruz. İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzun-
luğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban
genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi
genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni
bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de istemese-
niz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız
ve milletimizin emrine amade edeceğiz." ifadesini
kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının
bu bölümünde, Kanal İstanbul Projesi'ni ve öne-
mini anlatan bir videoyu izletti. Videonun ardın-
dan Erdoğan, "İnşallah bu önemli projenin,
etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında
çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Epeyce
bir gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız
Kanal İstanbul'un, şimdiden ülkemize, milletimize
hayırlı olmasını diliyorum. Projenin bugünkü aşa-
masına gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik
ediyorum." diyerek, konuşmasını tamamladı.

KANAL İSTANBUL'UN 
TEMELİNİ ATIYORUZ

Erdoğan, bazı video görüntülerini izlet-
tikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun dün Sağlık Bakanlığı
Bilim Kuruluna yönelik sözlerini eleş-
tirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
kaydetti: "Kılıçdaroğlu dün hızını ala-
mayıp işi salgınla mücadelede en
önemli referans kaynağımız olan, ül-
kemizin kendi alanlarının en yetkin
isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı
Bilim Kuruluna saldırmaya kadar var-

dırdı. Vah zavallı. Biz salgınla mücade-
leyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamı-
nın sağlığını ilgilendiren milli bir
mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu
üyelerimize kadar, bugüne kadar ver-
dikleri hizmetler için de ben şahsım,
ailem, grubum ve milletim adına ken-
dilerine teşekkür ediyorum. Bilim Ku-
rulu başta olmak üzere sağlıkta
bugüne kadar ölen nice kardeşlerimiz,
arkadaşlarımız oldu. Bunlarla ilgili Bay

Kemal, senin bir derdin oldu mu? Kılıç-
daroğlu'nun bir dakikalık şov uğruna,
bunca emeği silip atmasının, bilimin
konuşulması gereken yerde, bilimi
ayaklar altına almasının takdirini ben
sağlık çalışanlarımıza ve milletimize
bırakıyorum. Rabb'im ülkemizi bu
habis zihniyetin tasallutundan, bu zih-
niyetin yol açacağı tahribattan, bu
zihniyetin sebebiyet vereceği yıkımdan
muhafaza eylesin diyorum. Ve bununla
da kalmayıp tabii Sağlık Bakanımıza
da bindiriyor. Atılacak tırnağı olsan ne
ala, değilsin. O kadar zavallısın."

O KADAR ZAVALLISIN

İYİ Parti Genel
Başkanı Meral
Akşener, partisi-
nin TBMM’deki
grup toplantı-
sında konuştu.

One minute
göndermesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Da-
vutoğlu, Kahramanmaraş İl Danışma Ku-
rulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, belki de
bütün bir tarihimizin en zelil tablolarından birine dün
rastladık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını
bütün dünyada onurla temsil etmiş bir dışişleri bakanı
ve başbakan olarak dün karşı karşıya olduğumuz tablo
beni derinden üzdü. Dün Ankara'da Çin Büyükelçisi
bir tivit atarak Türkiye'nin başkentinde istiklal savaşı-
mızın karargahında bir tivit atarak Doğu Türkistan ko-
nusunda haklı kaygılarını dile getiren Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve İYİ Parti Genel
Başkanı'na açıktan tehditler savurarak, Ankara'da Tür-
kiye'yi yönetenlere bir ayar vermeye kalkıştı. Bu bütün
diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu bizim izzet yüklü
tarihimize tam bir hakarettir. Bu istiklalimize hakaret-
tir, müdahaledir. Ankara'daki Büyükelçiler Türkiye'nin
misafiri olarak her zaman saygı görürler ama birisi
eğer Türkiye'de şu veya bu gerekçe ile parmak salla-
maya kalkar, ayar vermeye kalkarsa ona verilecek
cevap da en iyi Kahramanmaraş'dan söylenir, haddi-
nizi bilin burası Kahramanmaraş, burası Ankara"
dedi.  Davutoğlu, "Esas Türkiye'yi bu duruma düşüren
iktidara seslenmemiz gerekir" diyen Davutoğlu,
"Onurla arkasında durduğumuz şekilde Sayın Erdo-
ğan Davos'ta ‘one minute' demişti ya ve o zaman bir-
likte bir ekip olarak çalıştığımız o gecede onurla o
sözün arkasında durmuştu sonra çok değişti” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
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T
üm dünyada otizm konu-
sunda farkındalık yaratmak ve
otizm ile ilgili sorunlara çözüm

bulmak amacıyla, Birleşmiş Milletler
tarafından 2 Nisan, “Dünya Otizm
Farkındalık Günü” olarak ilan edildi.
Arnavutköy Belediyesi 2 Nisan
Dünya Otizm gününde farkındalık
oluşturmak için belediye binası
önünde program düzenledi. Otizm
ile ilgili sorunlara çözüm bulmak
amacıyla düzenlenen programda,
Otizmli çocuklar müzik eşliğinde eğ-
lenirken, diğer bir yandan da ellerini

boyayarak beyaz bir beze el izlerini
bıraktılar.

Arnavutköy, her şeyin
farkında 

Arnavutköy Belediyesi Yaşı ve En-
gelli Merkezi (AYEM) 2009 yılından
bu yana  04-15 yaş arası otizmli ço-
cuklara, uzman eğitimciler  tarafın-
dan, gelişim durumları, ihtiyaç ve
hassasiyetleri göz önünde bulundu-
rularak, ön değerlendirmeler yapa-
rak, her otizmli birey için, farklı
eğitim programları hazırlıyor. Eğitim

programları içerisinde, randevulu
olarak 45 dk. bireysel eğitim, 45 dk.
duyu bütünleme terapi desteği ve
psikoterapi desteği, birbirini tamam-
lar nitelikte sunuluyor. Dünya Otizm
Farkındalık Günü sebebiyle Arna-
vutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli
Merkezi, otizme dikkat çekmek ve
kamuoyunda duyarlılık oluşturmak
amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Far-
kındandık gününde Arnavutköy Be-
lediye Başkanı Haşim Baltacı ve
çocuklar gökyüzüne rengarenk on-
larca balon bıraktı.

GAziosmAnpAşA Kül-
tür ve Sanat Merkezi'nde
düzenlenen programa

Gaziosmanpaşa Kaymakamı
Numan Hatipoğlu, Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, İl Gençlik ve Spor
Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Ha-
cıcaferoğlu’nun yanı sıra ilçede faa-
liyet gösteren spor kulüplerinin
yöneticileri, antrenörleri ve sporcu-
lar katıldı. Programda futbol, tek-
vando, fitness, muay thai,
badminton, kick boks gibi branş-
larda başarılı olan spor kulüplerine
200 bin lira nakdi destek sağlandı.
Gençleri için spor, kültür ve sanat

önemine dikkat çeken Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tah-
sin Usta, "Bugüne kadar
turnuvalarda başarı sağlayan spor-
cularımıza nakdi yardımda bulun-
duk, bulunmaya da devam
edeceğiz. Toplam da 1 milyon 234
bin lira nakdi yardım da bulunmu-
şuz. Tabii bunlar yeterli değil. Ama
hayalimiz, umudumuz; bu şehirde
herkesin en az bir spor dalıyla uğ-
raşmasını, meşhur olmasını gere-
kirse profesyonel spor yapmasını
sağlamak. Her bir vatandaşın bir
spor dalıyla eşleşmesini arzu ediyo-
ruz, onun hayalini kuruyoruz.
Gençlerimizin başarıya koşması,

ödül alması, ülkemizi yükseltmesi
bizim için önemlidir. Geleceğimizin
umudu gençler, gençlerin umudu
da spor olsun" dedi.

Destekler çoğalsın

Yalova'da yapılan kulüpler arası
turnuvada Türkiye 3.'sü olan kara-
teci Ahmet Hakan Bolat ise, "300
takım arasından 3. olduk. Yapılan
bu yardım inşallah bu vesilelerle
daha çok. Tabii başarılar büyü-
dükçe desteklerin de artması gereki-
yor. Tabii bunu bize hissettiriyorlar.
Hiçbir sorunumuz olmadı. Biz ba-
şarı getirdikçe inşallah destekleri-
miz de çoğalır" şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve çeşitli branşlarda başarılı
olan 42 amatör spor kulübüne toplamda 200 bin lira nakdi destekte bulundu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1350963)

HASTANEMİZ 3 DÜZEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ BESLEYEN 3 ADET HİJYENİK KLİMA
SANTRALİNİN REVİZYON İŞİ HİZMET ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ 3 DÜZEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ BESLEYEN 3 ADET HİJYENİK KLİMA SANTRALİNİN
REVİZYON İŞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/183217
1-İdarenin
a) Adresi :Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 34098 

Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :HASTANEMİZ 3. DÜZEY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ BESLEYEN 3 

ADET HİJYENİK KLİMA SANTRALİNİN REVİZYON İŞİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ
c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- C BLOK-

6. KAT İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati :26.04.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.İhaleye katılan Yüklenici firmada, TSE TS12426 ve TSE TS12850 Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
2.Bu belge teklif ile birlikte sunulmalıdır. Yenileme revizyonu yapılan klima santrallerinin ve otomasyon
sisteminin değiştirilen kısımlarına ait parçalar en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
3. Yapılan işlemler esnasında demontajı yapılan malzemeler hastane idaresinin belirtileceği bir yere yük-
lenici tarafından götürülecek ve tutanakla teslim edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu hastanelerindeki her türlü klima santralleri bakım onarım ve revizyon işi benzer iş olarak kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 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 Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap İlyas Mah.Orgeneral
A.Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.

ARNAVUTKOY
RENKLENDI
ARNAVUTKOY
RENKLENDI
ARNAVUTKOY
RENKLENDI
ARNAVUTKOY
RENKLENDI
ARNAVUTKOY
RENKLENDI
ARNAVUTKOY
RENKLENDI
Arnavutköy Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında et-
kinlik düzenledi. Çocuklar, etkinlik çerçevesinde gökyüzüne onlarca balon bıraktı

Gerekeni
yapıyoruz
Arnavutköy Belediye Binası
önünde düzenlenen Otizm Farkın-
dalık Gününde konuşma yapan
Arnavutköy Belediye Başkanı
Haşim Baltacı: “Otizmli bireyleri-
miz, aileleri ve bizler için farklı bir
gün. Bazı özel günler farklıdır.
Bizde bugünün ayrıcalığına dikkat
çektik. Otizmli vatandaşlarımızın
ve ailelerinin yalnız olmadığını
kendilerine ve herkese ilan etmek
için bu çalışmayı yaptık” dedi. Ar-
navutköy Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Birimi içerisinde duyu
bütünleme odasının olduğunu be-
lirten Başkan Baltacı: “  Özel ola-
rak karartılarak tasarlanmış,
duyu bütünleme terapi odamızda,
fiber optik ışık demeti, baloncuklu
tüp, sese duyarlı özel ışık topu,
led ışıklar, led ışıklı top havuzu,
trambolin, ses sistemi, masaj kol-
tuğu ve çeşitli taşınabilir metar-
yeller kullanılmaktadır. Kullanılan
bu metaryeller otizmli çocuklarda,
stres ve kaygı seviyelerinin azal-
masına, gelişim evrelerinin des-
teklenmesine, davranış ve iletişim
becerilerinin gelişimine destek
sağlamaktadır” diye konuştu.

GOP’tan gençlere
tam destek
GOP’tan gençlere
tam destek
GOP’tan gençlere
tam destek
GOP’tan gençlere
tam destek
GOP’tan gençlere
tam destek
GOP’tan gençlere
tam destek

Ateşten gömlek!
Yeni tip koronavirüsü yenerek görevine dönen Bayburt merkeze bağlı Arpalı
Belde Belediye Başkanı Polattimur, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları anlattı

AnkArA'dA düzenle-
nen bir toplantıya katıl-
mak için yaklaşık 2 ay

önce Kovid-19 testi yaptıran 55
yaşındaki Arpalı Belde Belediye
Başkanı Abdurrahman Polatti-
mur, herhangi bir belirti göster-
memesine rağmen sonucun
pozitif olduğunu öğrendi. Bunun
üzerine evde izolasyon sürecine
giren Polattimur, hastalığın 6. gü-
nünde şiddetli eklem, baş ve sırt
ağrıları nedeniyle Bayburt Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Polatti-
mur, buradaki 7 günlük oksijen
ve ilaç tedavisinin ardından sağlı-
ğına kavuştu. Polattimur,  pozitif
olduğunu öğrendikten 6 gün
sonra hastalığın vücuduna hakim
olduğunu hissetmeye başladığını
söyledi. Eklem, sırt ve baş ağrısı,
mide bulantısı ve iştahsızlık yaşa-
dığını anlatan Polattimur, "Süreç
biraz daha ilerledikten sonra
nefes darlığı da yaşamaya başla-
dım. 7 gün hastanede yattım.
Oksijen ve ilaç tedavisi gördüm.
Yoğun bakım sürecine yaklaştım

ama şükürler olsun o süreci ya-
şamadık." dedi. Polattimur, eşi-
nin yaptırdığı Kovid-19 testinin
pozitif, 11 yaşındaki oğlunun ise
sonucunun negatif çıktığını ak-
tardı. Hastalık süresince ailesi
için tedirgin olduğuna işaret eden
Polattimur şunları kaydetti:
"Eşim benimle birlikte bu süreci
yaşadı. 11 yaşındaki oğlumun
testi negatif çıktı ve onun bizden
ayrılışı, babaannesinde kalmaya
gittiğindeki o tedirginliği bizi has-
talıktan daha çok korkuttu.
Eşimle aynı evde yaşıyoruz, o alt
katta, ben üst katta. Hastalık sü-

resince bütün yediğimiz içtiğimiz
ayrıydı. Birbirimizle oturup soh-
bet edemiyoruz. Hayatımızın her
anı değişti." En çok endişe duy-
duğu konulardan birinin de
"Acaba hastalığı birine bulaştır-
dım mı?" korkusu olduğuna dik-
kati çeken Polattimur, şöyle
devam etti: "Çünkü test yaptır-
madan önce gayet sağlıklıydım.
Siyasetçi olmam nedeniyle de
toplumun birçok kesimiyle mu-
hatap oluyordum. Kovid-19 ol-
madan önce birçok kez çift
maske kullanıyordum. O kadar
tedbirli davranıyordum. Hatta
kasaba halkı hastaneye yatana
kadar benim bu hastalığa yaka-
landığıma da inanmadılar."

Alışkanlıklar bitti

Polattimur, vatandaşların bu has-
talığı ciddiye alması gerektiğini,
belde halkından birçok kişiyi
Kovid-19 nedeniyle yitirdiklerini
ifade ederek, birçoğunun da bu
hastalıkla mücadeleyi halen sür-
dürdüğünü söyledi. 



Ayhan ONGUN
DUYARLILIK

ayhanongun@gmail.com 

K uşkusuz, soğuk kış günlerinden kurtulmanın
getirdiği bir rahatlama, güneşle ısınan bede-
nimizde bir gevşeme olmadı değil.

Hatta bir duvar dibine çömelip, tütün saran köylü-
leri, güneşe sırtını verip, kemiklerini ısıtan yaşlıları
görünce sevinmiyor değil insan.

Ama öte yanda ürünü tarlada kalan, traktörü, hay-
vanı haczedilen, evine ekmek götürmekte zorlanan
köylüleri, salgın bahanesiyle işten çıkarılanları, bin
bir zorlukla üniversiteye gönderdiği, iş bulamadığı
için mahcup, utangaç tavırlarla babasından harçlık
alan çocuğunun haline kahrolan emeklileri düşün-
dükçe bir ürperti geliyor üzerime, nisan güneşi de ısı-
tamıyor yüreğimi!

Ülkeyi yönetemez hale gelen ama bunu kabul
etmek istemeyen iktidarın giderek artan pervasız uy-
gulamaları bir soğuk duş gibi çarpınca suratına insa-
nın; ne çiçek açan badem, ne portakal kokuları
dindiremiyor yürek sancısını

Eskiden aşk acısı çekerdi insanlar.
Sevda türküleri söyler, ısınan havayla birlikte sıla

özlemi artar, yerimizde duramaz olurduk.
Tüm acılar dinecek, ayrılıklar bitecek, sevenler ka-

vuşacak sanırdık.
Nisan yağmurlarında ıslanmak, akşam esintile-

rinde yürümek, gece sohbetlerinde yarenlik etmek ne
güzeldi.

Ne güzeldi mısralara dökülen sevgi sözcükleri.
Hepimiz biraz şairdik o zamanlar, hepimiz 

birer aşık
Ne o masum şiirler kaldı ne de karşılıksız sevdalar.
Şimdi her şeyin bir karşılığı var.
Düşünmenin, düşündüğünü söylemenin, haksızlığa

karşı durmanın,
Yalana, talana, vurguna itiraz etmenin,
Hele de muhalif olmanın…….
Üstelik de bilmediğimiz karşılıklar.
Nerede, nasıl, ne kadar bedel ödeyeceğini de 

bilemezsin.
Niye şimdi bu karamsarlık, bu umutsuzluk, bu

mutsuzluk diyeceksiniz?
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin dört bir ya-

nından ölüm haberleri geliyor.
Korona denilen bu illet tek tek alıp götürüyor yur-

dum insanlarını.
Yeterince aşı yok
Bunu dert eden de yok.
İktidar hepten rotasını şaşırmış,
Muhalefet ne yaptığını bilmez durumda
Bir orta oyunudur, oynanıyor
Alkışlamayana kızıyorlar.
Duygularımızla, hayallerimizle ve de en önemlisi

aklımızla dalga geçiyorlar
Kendi canları pahasına bizlerin sağlığı için, bizleri

yaşatmak için ölümüne çabalayan sağlık emekçileri
mutsuzsa,

Üniversitelerinin kapılarına kelepçe vurulmuş
gençlerimiz umutsuzsa,

Neredeyse bir yıldır iş yapamayan esnaf çaresiz,
üretici şaşkın, işçi perişan, milyonlarca işsiz hayatın-
dan bezmiş ise,

Bahar gelmiş neyleyim!.........................

Bahar gelmiş, neyleyim!

F atih'te bulunan Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi'nin
bahçesinde kalan 300 yıllık

çeşme, bakımsızlıktan taş yığınına
döndü. Kitabesi de kaybolan
çeşme, çevresini saran ağaçlar
arasında kayboldu. Büyük bö-
lümü kaldırım altında kalan
çeşme, kurtarılmayı bekliyor.

Çeşmeler sahipsiz kaldı

Tarihçi Süleyman Faruk Göncü-
oğlu, İstanbul'da çok sayıda çeş-
menin sahipsiz kaldığını söyledi.
İstanbul'un çeşme medeniyetine
ev sahipliği yapan tek şehir oldu-

ğunu vurgulayan Göncüoğlu,
"İslam medeniyeti çeşmelerle
ifade edilir. Ancak birçok çeşme-
miz sahipsizliğe terk edildi" diye
konuştu. Göncüoğlu, "Bu çeşme-
lerinin her birinin birer vakıf oldu-
ğunu belirtmek gerekiyor.
Osmanlı döneminde çeşme dev-
let tarafından yapılmaz, hanedan
mensupları, devlet yöneticileri ta-
rafından yapılırdı. Osmanlı döne-
minde bu çeşmelerin bakıcıları da
vardı. Bunlara Hafızı Tas denildi.
Hafızı Tas'lar çeşmelerden so-
rumluydu. Artık bakımları tek bir
çatı altında toplanınca, bu çeşme-

ler denetlenemez oldu" dedi.

Ciddi eserlere imza
atıyoruz

Söz konusu çeşmenin sivri ke-
merli olduğunu kaydeden Gön-
cüoğlu, "Bugün daha modern ve
güçlü bir hayat içerisindeyiz.
Dünyada ciddi eserlere imza atı-
yoruz. Bu çeşmeler tekrar ihya
edilebilir. İhya edilirken de her
şeyi devletten beklememek lazım.
Sivil toplum kuruluşları  organize
olarak eski vakıfları canlandır-
malı. Şunu unutmamak lazım;
İstanbul, su medeniyeti üzerinde,

dünyadaki en zengin şehir. Bu
çeşmeler buraya rastgele yapılmı-
yor. Bir su yolu güzergâhında
halka ulaşabilecek noktalara ya-
pılıyor. Şu an Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Hastanesi içerisindeyiz.
Burası bir mahalle ve bu mahalle-
ler istimlak edildiği için bu çeşme-
ler sahipsiz kalıyor" diye konuştu.
Göncüoğlu, "Bu çeşmenin ol-
duğu yerde bulunan ağaç, çeşme-
nin damarlarına kadar nüks
etmiştir. Bazen bitki örtülerini ko-
ruma altına alalım derken, eski
eserleri ne kadar tahrip ettiğimizi
görmüyoruz" dedi. DHA
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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin
bahçesinde bulunan Osmanlı mirası 
300 yıllık çeşmenin büyük bölümü
kaldırım altında kaldı. Kitabesi de 
kayıp olan çeşmenin yeniden ihya
edilebileceğini söyleyen tarihçi 
Süleyman Faruk Göncüoğlu, 
"İstanbul, çeşme medeniyetine ev
sahipliği yapan tek şehir. Sivil toplum
kuruluşları organize olarak eski
vakıfları canlandırmalı" dedi
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YERE GOMDULER!

Tarihe tanıklık ediyor
BEykoz Deri ve Kundura Fabri-
kası,1810 yılında Osmanlı Padişahı
II. Mahmut döneminde kuruldu.

Önce Osmanlı'ya ardından da Türk ordu-
suna ayakkabı için deri üretimi yapan
fabrika,1933 yılında Sümerbank’a devredildi.
Bir döneme damgasını vuran 'Sümerbank
ayakkabıları'nın üretildiği fabrika, 80’li yıl-
larda sadece asker ayakkabısı imal etti. 1999
yılında kapanan, 2005 yılından itibaren de
film platosu olarak kullanılan fabrikasının ta-
rihini yaşatmak için 'Kundura Hafıza Der-
neği' kuruldu. Dernek ilk sergisini Mayıs
ayında açacak.

Geçmişten ilham aldık

Beykoz Kundura Fabrikası'nın kültürel mira-
sımızın bir parçası olduğunu söyleyen Beykoz
Kundura Kültür Sanat Direktörü Buse Yıldı-
rım, “Beykoz Kundura, aslında hepimizin tel-
evizyon dizilerinden aşına olduğu bir mekân.
Beykoz Kundura, 2005 yılından bu yana tel-
evizyon dizilerine, sinema filmlerine ve klip
çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bunla-
rın ötesinde Beykoz Kundura kültürel mirası-
mızın bir parçası. Osmanlı dönemi ve sanayi
devrimi döneminde önemli rol oynayan bir
yer. Bizler de Beykoz Kundura’nın özelleştiril-
mesi sonrası da yine bir üretimin devam edi-
yor olmasını çok önemsedik. Aynı zamanda
Beykoz Kundura’nın yeni kimliğini kurgular-
ken geçmişinden ilham aldık” dedi.

Resmi kapanış 99 yılında

Beykoz Kundura'nın Osmanlı’nın sanayileş-

meye attığı adımın temsilcisi olduğunu belir-
ten Yıldırım, şunları söyledi: "Beykoz Kun-
dura hiç planlanmadan bir platoya dönüştü.
Binanın her bir dokusu gerçekleştireceğimiz
projelere ilham verdi. Beykoz Kundura bu ya-
ratıcı sektörde kendi kendine sahip çıktı. Bey-
koz Kundura’nın hikayesi İkinci Mahmut
döneminde başlıyor. Abdülhamit döneminde
kâğıt fabrikası olarak kullanılıyor. Sonra ka-
panıyor. Ancak Beykoz'un konumu gereği en-
düstriyelleşmenin İstanbul’da kalbi oluyor.
Fabrika en son deri ve ayakkabı üretimine dö-

nüşüyor. O dönemlerde deri buraya ham ola-
rak geliyor. Ve son haline kadar işleniyor. Bu
süreç içerisinde Cumhuriyet'in ilanı ile Sü-
merbank Deri İşletme müessesesi oluyor.
1980 sonrası ülke ekonomi politikasının de-
ğişmesiyle fabrikada üretim yavaşlıyor. Fab-
rika altın yıllarını 60'larda ve 70’lerde yaşıyor.
Fabrika ilk resmi zararını 86 yılında yaşıyor.
İşçi alımlarını yavaşlatıyor. Bir noktadan
sonra artık sadece orduya botlar üretmeye
başlıyor. Fabrikanın resmi kapanışı 99 yılında
oluyor."  DHA

Osmanlı döneminde kurulan ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden 210 yıllık Beykoz Kundura Fabrikası'nın
geçmişini yaşatmak için Kundura Hafıza Derneği kuruldu. Dernek ilk sergisini, Mayıs ayında açacak

Avcılar’da göçün en
fazla görüldüğü

Yeşilkent Mahallesi’nde
3 yıl önce 5 bin 300

öğrencisi ile
‘Türkiye’nin en

kalabalık ilkokulu’
unvanını alan Leyla

Bayram İlkokulu’nun
bulunduğu bölgeye
2'nci bir ilkokul ile 

ortaokul yapıldı. Muhsin
Yazıcıoğlu İlkokulu adı
verilen okula nakiller

başlarken, Leyla
Bayram İlkokulu’nun

öğrenci sayısı 4 bin
700'e düştü

türkiyE’nin
farklı illerin-
den göç alan

Yeşilkent Mahallesi’nde
nüfus artışına oranla 1
okul bulunması Leyla
Bayram İlkokulu’ndaki
öğrenci sayısının 'rekor'
kırmasına neden oldu. 3
yıl önce 5 bin 300 öğrencisi ile
‘Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu’
unvanını alan okul, o tarihte Tür-
kiye genelindeki 6 ilçeyi geride bı-
raktı. Sabah ve öğrenci gruplarının
öğle saatinde insan seli oluştur-
duğu okuldaki mevcudu azaltmak
için İstanbul Valiliği harekete geçti.
Mahallede, aynı arazi üzerine 2'nci
bir ilkokul ile ortaokul yapıldı.

Nakiller başladı

Eğitime hazır hale getirilen ilk-
okula, Avcılar Muhsin Yazıcıoğlu
adı verildi. İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü de isteyen ailelerin çocuk-
larının naklini aldırabileceği

açıkladı. Bunun üzerine 898 metre-
kare alan üzerine inşa edilen, ana
sınıfı, müzik, akıl ve zeka, bilim
teknolojileri atölyeleri ile mescit ve
kütüphane bulunan 20 derslikli
okula 1 haftada 252 öğrencinin
nakli yapıldı. Ancak aileler, yeni
forma almamak ve eğitim gideri
ödememek için yeni ders yılına

kadar çocuklarını eski okullarına
göndermeye karar verdi. 600 öğ-
rencili Muhsin Yazıcıoğlu İlk-
okulu’nda önümüzdeki eğitim
yılında ikili eğitim yapılacağı öğre-
nilirken, Leyla Bayram İlkoku-
lu’nun bu yıl, e-okul sisteminde
kayıtlı öğrenci sayısı 4 bin 700
oldu. DHA

Bu görüntüler geçmişte kaldı

Mahyalar
hazırlanıyor

İstanbul Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
Elektrik ve Mahya

Atölyesi'nde bugünlerde yoğun
bir çalışma var. Nedeni ise, yak-
laşan Ramazan ayında camileri
süsleyecek olan mahyalar. Os-
manlı'nın son mahyacısı Hacı
Ali Ceyhan'ın çırağı olan Kahra-
man Yıldız'ın başında olduğu
ekip tarafından hazırlanan mah-
yalar, İstanbul'da 6, Bursa ve
Edirne'de birer tarihi camiye
asılacak. Koronavirüs salgınına
dikkat çekmek için 'Şifa Ayı Ra-
mazan' temasını içerecek olan
mahyalarda, İstanbul'daki cami-
lerde 'Şifa senden ya şafi' ve
'Sorumlu ol mutlu ol', Bursa Ulu
Cami'de 'Şifa-i Ramazan',
Edirne Selimiye Cami'de ise
'Şifa senden ya şafi' yazacak.

49 yıldır bu işi yapıyor

İlk kez Sultan 1. Ahmet döne-
minde Sultanahmet Cami'ne
asılan mahyanın son temsilcisi
ise, 49 yıldır mahya hazırlayan
Kahraman Yıldız. Her yıl Diya-
net İşleri Başkanlığı'nın belirle-
diği temaya uygun hazırlanan
veciz sözlerin mahyalara yazıl-
dığını anlatan Yıldız, "Bir ay bo-
yunca dört farklı cümle, belirli
aralıklarla camileri süsleyecek.
Mahyaları asmaya her yıl Eyüp-
sultan Cami'yle başlıyoruz. Sü-
leymaniye Cami, Sultanahmet
Cami, Eminönü Yeni Cami, Üs-
küdar Cedid Valide Cami, Edirne
Selimiye Cami ve Bursa Ulu
Cami ile devam ediyoruz.
Edirne ve Bursa'ya iki yazı ası-
yoruz. Bu seneki yazılar içinde
'Şifa senden ya şafi', 'Sorumlu
ol mutlu ol' var. Bursa Ulu Cami
'Şifa-i Ramazan' istedi. Edirne
Selimiye Cami'ne 'Şifa senden
ya şafi' yazacağız. Şu an da İs-
tanbul'da dört camiye mahyala-
rımızı astık. İstanbul'da iki cami
ile Edirne ve Bursa camilerinin
mahyaları asılmayı bekliyor"
dedi. DHA Yağmur suyu 

depolanacak
Eyüpsultan Belediyesi yağmur sularından
daha verimli yararlanmak ve su tasarrufu
sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde gölet-

ler oluşturup, parklara da yağmur suyu depolama sis-
temleri kurmaya başladı. İlk etapta Yeşilpınar Bölge
Parkı, Çobançeşme Bölge Parkı ve Yağlıdere Parkı’nda

kurulan yağmur suyu depolama sistemiyle ve Odaye-
ri’ne yapılan göletlerle yüzde 50 su tasarrufu sağ-

landı. Parkların eğimli kısımlarına yerleştirilen
mazgallardan akan sular borularla depolara ak-

tarılarak, ihtiyaç durumunda yeşil alanların
sulanmasında kullanılacak.

Yüzde 50 su tasarrufu 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz

Köken, “Yağmur sularını yaptığı-
mız depolar ve oluşturduğumuz

göletlerde topluyoruz. Bu sa-
yede depolarda ve göletlerde

biriken suları kullanarak
sulamada yüzde 50 ta-

sarruf sağlıyoruz.
Böylece şebeke suyu

kullanmadan yeşil
alanlarımızın

sulamasını
sağlıyoruz”

dedi.
DHA

TARIHI CESMEYI
YERE GOMDULER!

Soğuk 
hava geliyor

İstanbul Valiliği'nden soğuk ve ya-
ğışlı hava uyarısı yapıldı. Valilikten ya-
pılan açıklamada, "İstanbul Bölge

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre;
bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve ya-
ğışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatle-
rinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı
havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi. Açıkla-
mada Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli,
Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak,

Trakya'nın yüksek
kesimlerde karla ka-
rışık yağmur ve kar
şeklinde, Cuma günü
bölge genelinin sağanak
ve yer yer gök gürültülü sa-
ğanak yağışlı, Cumartesi günü
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin
aralıklı sağanak yağışlı Rüzgârın
ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz)
yönlerden orta kuvvette zaman zaman
kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği
ifade edildi.

Tarihi çeşmenin bugünki halini gören vatandaşlar, “Bu apaçık
tarihe, ecdada saygısızlık yazıklar olsun” şeklinde konuştu.
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik



23Mart’ta İsrail halkı parlamento
(Knesset) seçimleri için dördüncü
defa sandık başına gitti. İki yıldır hü-

kümet kurulamaması ve seçimlerin tekrarlan-
ması, İsrail devletinin kısa tarihinde bir ilk.
2019’da Nisan ve Eylül seçimlerinden hükümet
çıkmaması üzerine gerçekleşen 2020 Mart se-
çimlerinde de koltuk dağılımı öncekilere benzer
şekilde olduğu için benzer bir sonuç beklenmek-
teydi. Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınının getirdiği zorunlu şartlar koalisyon
oluşmasını sağlamış, Mayıs’ta yeni hükümet ku-
rulmuştu. Ne var ki bu zorunlu koalisyonun
ömrü uzun olmadı ve hükümet Aralık’ta
çöktü; Mart 2021’de ise seçimler yeniden
tekrarlandı. 120 sandalyeye sahip Knes-
set’te hükümet kurmak için mini-
mum 61 milletvekilinin
desteği gerekiyor. Siyasile-
rin seçimlere bağımsız
aday olarak girme im-
kânı yok; dolayısıyla
mutlaka bir parti liste-
sinden seçimlere gir-
meleri gerekiyor.
İsrail’de seçim barajı
yüzde 3,25 olduğu için,
çok fazla oy almayan
partiler de Knesset’te
temsil imkânı elde edebili-
yor. Bu durum İsrail’in parçalı
toplumsal yapısına binaen adil bir
çözüm gibi görünse de, ülkede koalisyon
kurulması konusunda zorlukları da bera-
berinde getiriyor; 61 milletvekilini organize etmek
için, çoğunluğun sağlanması adına, büyük parti-
leri küçük partilere ciddi tavizler vermeye zorlu-
yor. Bu zorlukla baş etmek için 1992’den itibaren
yüzde 1,5 olan baraj 2003’te yüzde 2’ye, 2014’te
de yüzde 3,25’e yükseltildi.
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23 Mart seçimlerinde yarışmak için 39 parti kayıt
yaptırdı ancak seçimden günler önce üç parti çe-
kildi; bunlardansa sadece 13 parti barajı geçerek
Knesset’e girebildi. Katılım oranının yüzde 67,44
olduğu seçimlerde neredeyse her üç seçmenden
biri oy kullanmadı. İsrail’de seçim yasası partilere
seçimlere “fazla oyların paylaşımı sözleşmesi” ile
girme olanağı tanıyor. Bu imkânı değerlendirmek
adına Likud ile Dini Siyonizm Partisi, Yeş Atid
(Gelecek Var) ile İsrail Evimiz, Şas ile Birleşik
Tevrat Partisi, Mavi Beyaz ile normalde baraj al-
tında kalan Yeni Ekonomi Partisi (topladığı oy
yüzde 0,79), Yamina (Sağa Doğru) ile Yeni
Umut, İşçi Partisi ile Meretz de kendi aralarında
anlaştılar. Seçim sonucunda Yahudi partilerden
Likud 30, Yeş Atid 17, Şas 9, Mavi Beyaz 8, Ya-
mina 7, Birleşik Tevrat Partisi 7, İsrail Evimiz
Partisi 7, İşçi Partisi 7, Dini Siyonizm Partisi 6,
Likud’dan kısa bir zaman önce ayrılan Gideon
Saar’ın kurduğu Yeni Umut 6 ve Meretz 6 koltuk
kazanabildi. Önceki birlikteliklerini bozup seçime

iki parti olarak giren Arap partiler ise ciddi oy
kaybetti: Ortak Arap Listesi Bloku 6 koltuk kaza-
nırken İslami Hareket’in güney kanadı olan Birle-
şik Arap Listesi (Ra’am) ise 4 koltuk kazanabildi.
Dolayısıyla bu seçimlerde 110 Yahudi ve 10 Arap
milletvekili Knesset’e girmeye hak kazandı.
Seçim yasasına göre, resmî sonuçların en geç 31
Mart’ta Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’e teslim
edilmesinin ardından yeni hükümet koalisyo-
nunu kurma hususunda milletvekillerinin tavsi-
yelerini alma süreci başlıyor. 5 Nisan’da başlan
olan bu sürecin üç gün sürmesi bekleniyor. Bu
tarihin aynı zamanda mevcut Başbakan Binya-

min Netanyahu’nun karıştığı iddia edilen
rüşvet ve yolsuzluk davasının görüleceği

tarih olduğuna da işaret edilmeli. 7 Ni-
san’da Rivlin’in hükümet kurma

görevini verdiği lideri açıkla-
ması bekleniyor. Bu görev,

gerekli sayı olan 61 millet-
vekilinin desteğini alan si-
yasi parti liderlerinden
herhangi birine verilebi-
lir. Yasaya göre, görevi
alan lider 28 gün içinde
koalisyon kurmalı;
buna en fazla 14 gün

ilave edilebilir. Şayet
sonuç alınamazsa cum-

hurbaşkanı bu görevi başka
bir lidere devreder. Bu durumda

da koalisyon kurulmadığı takdirde,
cumhurbaşkanı Meclis’ten bu görevi üst-

lenecek siyasetçiyi belirlemesini talep eder.
Şayet Meclis’teki milletvekilleri kendi aralarında
anlaşarak koalisyon kuramazlarsa seçimlerin ye-
nilenmesi sonucu ortaya çıkar. Kazanılan koltuk
sayısı bakımından seçimin galibi Binyamin Ne-
tanyahu’nun lideri olduğu Likud partisi ve onu
Yair Lapid’in lideri olduğu Yeş Atid partisi takip
ediyor. Taban açısından Likud sağ cenahın, Yeş
Atid ise sol cenahın en fazla rağbet gösterdiği
partiler. Yasaya göre koalisyon kurmak için 61
milletvekili gerektiğinden, bu iki parti mutlaka
diğer partilerle koalisyon kurmak zorunda. Bun-
dan dolayı seçimin ardından her iki lider öncelikli
olarak kendi cenahındaki partilerle koalisyon gö-
rüşmelerine başladılar, sayının tamamlanması
için karşı cenah ile de irtibata geçtiler. Mevcut at-
mosferde, elde ettiği koltuk sayısı az olsa da, koa-
lisyon sayısının tamamlanabilmesi için kilit
konumda olan küçük partiler görev dağılımında
sıkı pazarlık imkânı kazandığının farkındalar ve
bu nedenle partiler arasındaki koalisyon görüş-
melerinin zorlu geçmesi bekleniyor. Partiler ara-
sındaki koltuk dağılımı önceki seçimlerle çok
benzer olduğundan, mevcut tabloda da siyasetin
tıkanma ihtimali oldukça yüksek.

topluMsal kaMplaşMa ve 
siyasetin tıkanMası

İsrail’de koalisyon kurulmasını engelleyen siyasi
tıkanıklığın sebebi ülkedeki dini ve siyasi kam-

plaşmadır. İsrail toplumu siyasi tercih konu-
sunda parçalı bir yapı arz ediyor. Bu kamplaşma
spesifik olarak önceki üç seçimde arzu edilen so-
nuçların alınamamasında da en temel faktör
oldu. Daha genel olarak ise parçalı toplumsal
yapı, seçim vaatlerini gerçekleştirme ve siyasi erki
kullanırken gözetmek zorunda oldukları dengeyi
ayarlama hususunda siyasetçilere pek hareket
olanağı tanımıyor. Mevcut seçimlerde buna bir
de Netanyahu karşıtlığı ilave edilmeli. Hakkın-
daki yolsuzluk iddiaları, parti içi rekabet, ekono-
mik zorluklar, toplumsal refah dağılımındaki
eşitsizlik gibi faktörlerin etkisiyle hem toplumsal
hem siyasi arenada Netanyahu’nun parti liderli-
ğinden ve başbakanlık koltuğundan düşürülme
talepleri çok güçlü şekilde dile getirilmekte. Hatta
bu talep siyasi rakiplerin en büyük önceliği oldu
ve partiler arası ittifak görüşmelerinde koşullar
listesinin en üst satırında yer aldı. Netanyahu
yanlıları ise onu “sol cenahın siyasi elitlerinin
hırslarına” kurban etmeyeceklerini vurgulayarak
onun pandemi sürecini başarıyla yönetmesi,
Arap ülkeleriyle normalleşme ve İsrail’in Müslü-
man Arap siyasi arenasında tanınması gibi başa-
rılarının altını çiziyorlar. İsrail toplumundaki dini
kamplaşma esasen Yahudilerle Müslümanlar
arasında. Fakat bu bağlamda, Yahudileri temsil
eden partilerin tabanları arasında, dine bakış açı-
sından kaynaklanan sağ ve sol cenah şeklindeki
kamplaşmadan da bahsedilmeli. Hükümet koa-
lisyonunda Müslümanların siyasi temsilcilerine
de yer verilmesi, yönetim erkinin onlarla da pay-
laşılması Yahudi elitler için hassasiyet konusu ol-
duğundan, bu durum dinî ve güvenlikle ilgili 

argümanlara dayandırılıyor. Bunun yanında,
Müslümanların da Yahudilerle birlikteliğe sıcak
bakmadığına, özellikle asker kökenli liderlerin
Müslümanlara karşı yapılan operasyonlardaki
rollerini dikkate alarak onlarla araya mesafe koy-
duklarına işaret edilmeli. Tarafların birbirlerine
karşı sergiledikleri bu çekimser yaklaşım, 2018
sonrası tüm seçimlerde koalisyon kurulmaması-
nın sebeplerinden sayılabilir. Dinî dünya görüşle-
rine binaen sağ cenah onlardan uzak durmayı
tercih etmekte. Hal böyleyken, destek açıklama-
sında bulundukları sol cenah içinde de var olan
onları dışlayan yaklaşımlar, birlikte koalisyon
oluşturmanın uzakta olduğunu ortaya koydu.
2019’da Nisan seçimlerinde Arap partiler olan
Cephe (Hadaş) ve Arap Değişim Hareketi
(Ta’al) birlikte 6, Birleşik Arap Listesi (Ra’am) ve
el-Beled ise birlikte 4 koltuk kazanmıştı. Bu parti-
ler Eylül seçimlerinde Birleşik Liste adıyla tek çatı
altında seçimlere girdiler ve öncekinden daha
yüksek bir başarı sergileyip 13 koltuk kazanarak
seçimin üçüncüsü oldular. Birleşik Liste adıyla
tek çatı altında girdikleri 2020 Mart seçimlerinde
ise başarılarını daha ileri boyuta taşıyıp 15 koltuk
kazanarak yine seçimin üçüncüsü olmuşlardı.
Son seçimde bu birliktelik bozuldu. El-Beled,
Hadaş, Ta’al ve Ma’an partileri seçime Ortak
Arap Listesi Bloku çatısı altında girip 6 koltuk
kazanırken 28 Ocak 2021’de ayrılan Birleşik
Arap Listesi (Ra’am) 4 koltuk kazanabildi. Yahu-
diler arasındaki dini kamplaşma toplumu kabaca
sağ ve sol cenah olmak üzere iki kampa ayırmış
durumda. Koalisyon kurma
amacıyla partiler önce kendi
cenahındaki diğer partilere
başvururlar, daha sonra
karşı cenahtan
destek

arar-
lar. Siyaset

sahnesinde ön-
celeri sol ve merkez

sol partiler başat iken za-
manla bu partiler bu konum-

larını kaybettiler. Özellikle son on yıl
İsrail’de sağ ve merkez sağ partilerin iktidar ol-
duğu dönem olarak öne çıkıyor. Bu aynı za-
manda Netanyahu’nun başbakanlığı dönemidir.
Onun dönemi İsrail devletinin hızlı bir şekilde bir
din devletine dönüşmesiyle karakterize edilebilir.
Bu dönemde dindar kesimin devlet tarafından
kollanması ve himaye edilmesi, halk arasında
muhafazakârlığın yükselmesi, dindar kesime
türlü avantajlar sağlanması girişimleri gibi top-
lumu ilgilendiren hususların yanı sıra, yıllardır
Netanyahu’nun ajandasında bulunan ve bu yüz-
den 2013’ten itibaren siyasi krizler doğuran İsra-
il’i bir Yahudi devleti olarak tanımlama
çabaları gibi devletin yapısıyla ilgili 2018’de
başarıya ulaşmış girişimler yaşandı.
Aynı yıl Netanyahu ailesinin adı-
nın karıştığı yolsuzluk iddiaları
gündeme geldi. Bu gelişmeler
karşı cenahta ciddi tepkiye
neden oldu ve onu hedef
tahtasına yerleştirmeye
yetti. Bu tepki, hükümetin
sosyal ve ekonomik politi-
kalarına itiraz ve Netan-
yahu hakkındaki yolsuzluk
iddiaları dolayısıyla sert
eleştiriler şeklinde dışa vuru-
larak toplumsallaştı. 2018 son-
rası süreçte ülkede kangrene
dönüşen koalisyon sorunu, bahis ko-
nusu toplumsal kamplaşma ile Netanyahu
karşıtı duruştan kaynaklanıyor.

koalisyon senaryoları

23 Mart seçimlerinin koalisyon ile sonuçlanıp
sonuçlanmayacağı, toplumsal kamplaşma ve
Netanyahu karşıtı blokun tutumu ile netleşecek-
tir. Mevcut durumda sağ ve merkez sağ partile-
rin kazandığı koltuk sayısı 65 (Likud 30, Şas 9,
Birleşik Tevrat Partisi 7, Yamina 7, Dini Siyo-
nizm 6, Yeni Umut 6) ve bu sayı aslında sağ ce-

nahın ne kadar büyüdüğünü de gözler önüne se-
riyor. Seçimden önce Netanyahu karşıtı oldu-
ğunu net bir şekilde dile getiren Yamina partisi
lideri Naftali Bennett seçimlerden sonra aynı
netliği sürdürmedi. Öte yandan Yeni Umut Par-
tisi lideri Gideon Sa’ar Netanyahu karşıtı blokta
yer alıyor. 2020’in sonlarında Likud’dan ayrılan
Sa’ar bir süredir parti içinde Netanyahu’ya karşı
mücadele vermekteydi. Bu tablo Şas, Birleşik
Tevrat Partisi ve Dini Siyonizm ile birlikte Ne-
tanyahu’nun organize edebileceği sayının hâli-
hazırda 52 olduğunu, Bennett ikna edildiği
takdirde bile bu sayının 59’da kalıp koalisyon
kurmak için yeterli olmayacağını ortaya koyuyor.
Şayet Sa’ar koalisyona katılmaya ikna edile-
mezse, eksik kalan iki milletvekili için Netanya-
hu’nun önünde kalan tek seçenek, karşı cenahın
ılımlılarından destek arayışı olacaktır. Bu hesabı
yapan Netanyahu seçimlerin hemen ardından
sağ cenahı kendi safında toplama girişimlerine
başladı. 31 Mart’ta katıldığı programda Netan-
yahu sağ cenahtan Sa’ar ve Bennett’e “eve
dönün” çağrısında bulundu; bu teklif Sa’ar tara-
fından hemen reddedildi. Sa’ar Netanyahu lider-
liğinde bir koalisyona asla katılmayacağını net
bir şekilde belirtti. Yamina partisi yetkilileri ise
“Kaostan çıkmak için İsrail halkının çıkarı neyi
gerektiriyorsa Bennett’in onu yapacağını” ifade
ederek açık kapı bıraktı. Nitekim 2 Nisan’da Ne-
tanyahu ile bir araya gelen Bennett olumsuz
tutum sergilemedi. Netanyahu’nun Bennett’e
dönüşümlü başbakanlık teklif ettiği iddiası ise
Likud tarafından reddedildi. Bu bağlamda,
Likud yetkililerinin koalisyon kurmakta Arap
milletvekillerine de kapının açık olduğunu dile
getirdiklerine işaret edilmeli. Ra’am Partisi lideri
Mansur Abbas’ın bazı şartlar ileri sürerek koalis-
yona destek meyanında yapıcı açıklamalarına
binaen, bazı analistler onun kilit konumda ol-
duğu görüşünü dile getirdiler. Siyaset arena-
sında ihtimaller sınırsız olsa da, sağ cenahtaki
radikal partilerin bunu kabul etmeleri pek olası
görünmüyor.

solcular ne yapacak?

Karşı cenahta yer alan sol, liberal ve milliyetçi
partilerin koltuk sayısı ise toplamda 45 (Yeş Atid
17, Mavi Beyaz 8, İsrail Evimiz 7, İşçi Partisi 7,
Meretz 6) ve bu sayı koalisyon kurmak için ye-
terli değil. Netanyahu karşıtı bu bloğa sağcı Yeni
Umut katılsa bile 10 milletvekili eksik kalıyor. Altı
milletvekili ile Ortak Arap Listesi Bloku’nun da
bu blokta yer aldığı ve 1 Nisan’da Lapid ile bir
araya gelerek Netanyahu’nun hükümet kurma-
ması için birliktelik üzerinde görüş alışverişinde
bulundukları ifade ediliyor. Ancak bu blokta yer

alan İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor
Liberman’ın buna tepkisinin ne olacağı

merak konusu. Seçimden önce Arap-
lara koalisyonda asla yer olma-

yacağı beyanıyla tavrını
ortaya koyan Liberman,

seçimden sonra bu yakla-
şımını değiştiğine işaret
eden bir açıklamada
bulunmadı. Öte yan-
dan Ortak Arap Listesi
Bloku lideri Eymen
Avde, Lapid’e destek

için, önce onun 55 mil-
letvekilini organize etme-

sini şart koşarak durumu
garantiye alacağının sinyallerini

verdi. Bu durumda öne çıkan se-
naryo, Mansur’un veya Bennett’in bu
koalisyona dahil edilmesi. Mansur’un

koalisyona dahil edilmesiyle yeterli sayı tamam-
lansa da, Liberman’ın tavrı nedeniyle bunun
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya kurulacak
koalisyonun ömrünün ne kadar olacağı sorgu-
lanmalı. Öte yandan Netanyahu’nun vaatleri
karşısında yumuşayan Bennett’in 3 Nisan gecesi
Lapid ile görüşmesinden net bir sonuç çıkmadı.
Mevcut durumda koalisyon kurmak için Ben-
nett’in girişimde bulunacağı da dile getiriliyor.
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Gelinen noktada, bu seçimlerin de önceki
seçimler gibi sonuçsuz kalma ihtimali ağır
basıyor. Fakat koalisyon kurmak için ye-
terli sayıya yakınlık açısından Netanya-
hu’nun avantajlı durumda olması
nedeniyle, ihtimalleri tamamen devreden
çıkarmak da doğru olmayacaktır. Seçimle-
rin tekrarlanması durumunda bile, Netan-
yahu’nun geçici de olsa başbakanlık
koltuğuna oturması, yargılanma sürecinde
onu korunaklı ve avantajlı kılıyor. Değişen
dinamikler açısından üzerinde durulması
gereken konular, Netanyahu’nun sürekli
vurguladığı “muhafazakâr ve milliyetçi hü-
kümetin” İsrail’i taşıyacağı nokta ve bunun
ülkedeki toplumsal kamplaşmaya etkisi
gibi ulusal ve bu gerginliğin Ortadoğu’da
yükselen radikalizm ortamına nasıl yansı-
yacağı ve diasporadaki liberal Yahudilerin
bu duruma yaklaşımlarının ne olacağı gibi
uluslararası sorunlardır.

Netanyahu
avantajlı 

“

“

İSRAİL’DEKİ
MUHALİF KESİM
NETANYAHU’NUN
GİTMESİ İÇİN HER
YOLU DENİYOR.

“

“

GEÇMİŞ
İLİŞKİLERİNE

GÜVENEN NETANYAHU,
GELECEKTEN

OLDUKÇA EMİN.

ISRAIL’DE
NELER
OLACAK?
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Soldan Sağa:
1. Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. - Uzay. 2. Alış-
verişte aldatmak, kötü mal satmak, kazıklamak. 3. Çare. 
- Birtakımı, bazısı, kimisi. 4. Bağırıp çağırarak, alkışlayıp 
tempo tutarak yapılan gösteri. 6. Garantisi olan, güven-
celi. 7. Osmanlı Devleti’nde bazı devlet görevlerindeki 
sorumlu kişi. - Minimum. 8. Zayı�amak işi. 9. Dogma. 
- Bir alanda yaratıcılığı ile hayranlık uyandıran, çok be-
ğenilen, çok tutulan kimse.

Yukarıdan Aşağıya:
1. İveğen. - Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun 
yolculuk, seyahat. 2. Alıcı yönetmeni. 3. Tembih. - İki-
yüzlülük. 4. Şarbon. 6. Fakülte öğrencisi olan (kimse). 
7. Orta Anadolu’da şarap yapımı için üretilen, orta kalın 
kabuklu, beyaz renkli, kısa ve karışık budanan bir tür 
üzüm. - Kendisine inanılan kimse. 8. Bir işin sürdürül-
mesi için zamanı planlama. 9. Nikâh. - Açıklama.

2 7 3
5 9 8
8 3 6 5

2 6
5 7
1 9 4 8
4 9 7

3 1
5

7 1 3 2
6

2 9
9

8 2 7 1 5
6 5
1 7 2

8 5
2 6 3

4 6 8
3 2
8 9 7 5
3 5
9 6

6 7 2
5 3
6 7
7 6 4

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.comÇÖZÜMLER
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adana Olgunlaşma
Enstitüsünde, Çukurova
yöresinde gerçekleştirilen

kazılarda çıkarılarak müzede sergile-
nen mozaiklerin desenleri, kursiyer-
ler tarafından kıyafet, takı, seramik,
ahşap ve cam gibi ürünlere işleniyor.
"Mozaik" temasıyla kursiyerler, ens-
titünün sanat tasarımı, kuyumculuk
ve giyim atölyelerinde Adana, Os-
maniye ve Hatay'da sergilenen mo-
zaikleri elbise ve aksesuarlara
işleyerek farklı bir anlam katıyor.
Adana Olgunlaşma Enstitüsü Mü-
dürü Seher Coşkun, AA muhabi-
rine, enstitülerinde el sanatlarını
yaşatmak gelecek kuşaklara aktar-
mak için farklı temalarda çalışmalar
gerçekleştirdiklerini söyledi. Enstitü-
lerinde daha önce Çukurova'nın Na-
dide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri"
başta olmak üzere asırlık kilim de-
senlerini aksesuarlara taşıdıklarını
aktaran Coşkun, son olarak da böl-
gedeki kazılarda çıkarılan mozaikler
üzerine çalışma yaptıklarını kaydetti.
Coşkun, birçok medeniyete ev sa-
hipliği yapan Çukurova'nın bu zen-
ginliğini ortaya koyabilmek amacıyla
"Mozaik" temasıyla gerçekleştirdik-
leri çalışma kapsamında ilk etapta
Adana, Osmaniye ve Hatay yöre-
sinde inceleme gezileri düzenledikle-

rini belirtti. Araştırma ekibiyle mü-
zeleri ziyaret ederek mozaikleri in-
celediklerini dile getiren Seher, bu
kapsamında Roma dönemine ait
mozaiklerin desenlerini farklı atöl-
yelerde çalışmaya başladıklarını
kaydetti. Yaptıkları çalışmayla
Roma dönemine ait mozaik desen-
leriyle kıyafetten fincan takımlarına
kadar yaklaşık 60 parçadan oluşan
koleksiyon hazırladıklarını aktaran
Coşkun, "Çukurova'da en çok iz bı-
rakan medeniyetlerden bir tanesi

Roma medeniyeti, biz de bunu
tema konusu olarak seçtik. Bununla
ilgili Osmaniye Düziçi'nde kazı-
larda ve müzelerde araştırmalar
yaptık. Bu araştırmalarda ortaya
çıkan desenleri ürünlerimize taşıdık.
Mozaikleri, şerbet ve fincan takım-
larında, takılarda, örtülerde ve kıya-
fetlerde çalıştık ve bunda iddialıyız.
Bunların müzede de satılmasını
planlıyoruz. Gelecek nesillere akta-
rabilmek için de bu çalışmalarımızı
yapıyoruz." diye konuştu.

B ilim kurgu sinema ve edebiyat dallarında
son yıllarda büyük ilgi çeken "Post Apo-
kaliptik (Kıyamet sonrası) Sanat

Akımı"nın Türkiye'deki uygulayıcılarından sa-
natçı Uğur Çalışkan, taş, cam, kemik, metal
gibi topladığı atık maddeleri sanat eserlerine
dönüştürüyor. Sanatçı Uğur Çalışkan, yaşama
içgüdüsünün temel ve en güçlü içgüdü oldu-
ğunu, tüm canlıların şartlar ne olursa olsun ya-
şamını sürdürmek, var olabilmek için
mücadele ettiğini ve bu konunun yaptığı çalış-
maların alt yapısını oluşturduğunu söyledi.

Heykellerini çoğunlukla topladığı çeşitli objeler
ve bunlara eklediği malzemelerle ortaya çıka-
ran Çalışkan, eserleri için taş, cam, kemik, atık
metal ve teknolojik atık malzemeleri topluyor.
Sanatçı, "post apokaliptik sanatın, dünyanın
evrende yaşanabilen tek yer olduğunu ve yaşa-
mın kıymetini anımsatılması adına erken uyarı
görevi yerine getirmesini umduğunu" dile 
getirdi.

Elimden geleni yapıyorum

Çalışkan, eserlerinde, yaşama içgüdüsü üze-

rinde yoğunlaştığını belirterek, "Çalışmalarımı,
doğanın mekanik yapısalını ve insanlığın bun-
dan öykünerek oluşturduğu metal ve teknolojik
malzemeleri, doğal malzemeleri ve hatta kir-
lenmiş havayı bile kullanarak bir sanat nesne-
sine dönüştürülmüş, metamorfoza uğramış
artistik kurgular ve yapılar şeklinde ifade ede-
bilirim." diye konuştu. Dünyanın ve yaşamın
çok kıymetli olduğunu anımsatması için işleri-
nin, bir "çuvaldız" görevi görmesini umduğunu
dile getiren sanatçı, bunun için elinden geleni
yapmaya devam edeceğini söyledi.

ATIKLAR
SANAT 
ESERINE
DONUSTU

ATIKLAR
SANAT 
ESERINE
DONUSTU

ATIKLAR
SANAT 
ESERINE
DONUSTU

ATIKLAR
SANAT 
ESERINE
DONUSTU

ATIKLAR
SANAT 
ESERINE
DONUSTU

ATIKLAR
SANAT 
ESERINE
DONUSTU
"Post Apokaliptik Sanat Akımı"nın Türkiye'deki
uygulayıcılarından sanatçı Uğur Çalışkan, hey-
kellerini çoğunlukla topladığı çeşitli objeler ve
bunlara eklediği malzemelerle ortaya çıkarıyor

Çukurova yöresinde 
gerçekleştirilen kazılarda

gün yüzüne çıkarılan ve
müzede sergilenen 

mozaiklerin desenleri,
Adana Olgunlaşma Ensti-
tüsünde kıyafetten sera-

miğe takılardan fincan ve
süs eşyalarına kadar 

birçok aksesuara işlene-
rek hayat buluyor

Coşkun, enstitüde yaptık-
ları çalışmaların zaman
zaman pullarda da yer
alarak ölümsüzleştiğini
söyledi. Daha önce kilim
motiflerinin PTT tarafından
"Anadolu Motifleri-3" baş-
lığıyla basılarak tedavüle
sunulduğunu dile getiren
Coşkun, son olarak da yö-
rede yetişen çiçeklerin
iğne oyalarına nakşedil-
diği koleksiyonlarının 4
pulda yer aldığını belirtti.

Pullar da
ölümsüzleşiyor

KiTap okumayı teşvik
etmek ve sevdirmek ama-
cıyla harekete geçen

D&R, mağazalarında konumlan-
dırdığı Kitapcan kumbaralarına bı-
rakılan kitapları yeni sahiplerine
ulaştırıyor. Kitapseverlerin bağışla-
dığı kitaplar, başkalarına da ışık
oluyor. Kampanya kapsamında bu
yıl 100 bin kitap bağışlanması he-
defleniyor. kuyan ve keşfeden bir
toplum için adımlar atan D&R’ın
Herkese Kitap Vakfı işbirliği ile ha-
yata geçirdiği sosyal sorumluluk
projesi devam ediyor. Okuduğu ki-
taplarla bir başkasının dünyasını
aydınlatmak isteyen herkesin katıla-
bildiği kampanya kapsamında sev-
diği kitaplarını başkalarıyla
paylaşmak isteyenler, kitaplarını
D&R mağazalarında bulunan Ki-
tapcan kumbaralarına bırakıyor.

Böylelikle kitap sevgisinin yaygın-
laştırılmasına destek oluyor. 2019
ve 2020 yıllarında toplam 80 bini
aşkın kitap, Kitapcan kumbarala-
rına bırakıldı. Bağışlanan kitaplar,
Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla
yüzlerce köy okuluna gönderildi.
Böylelikle köy okullarındaki çocuk-
lar kitaplarına kavuşmuş oldu.
Kampanyanın 2021 ayağında ise
100 bin kitap bağışı hedefleniyor.
Okuyan bir Türkiye’nin oluşmasına
katkı sağlayan D&R, sosyal sorum-
luluk projesi ile kitap okumaya
özendirmeyi, kitap okuma alışkanlı-
ğını yaygınlaştırmayı ve Türkiye’nin
farklı yerlerinde yaşayan herkesin
kitaplara eşit şartlarda ulaşabilme-
sini hedefliyor. Sizler de Kitapcan
kumbaralarına kitap bırakabilir, köy
okullarındaki çocuklara ve kitap
alamayanlara destek olabilirsiniz.

The Çocuk Yayınları eti-
ketiyle çıkan Cesur Cem
ve Beceriksiz Kahraman-

lar serisinin 4’üncü kitabı “Pisagor
Problemi” raflarda yerini aldı. 8 yaş
ve üstü çocukları mitolojik kahra-
manlarla tanıştıran kitap, içerisinde
yer alan siyah- beyaz çizimlerle de
onların hayal dünyasına yön veri-
yorr. unan mitolojisine ilgi duyan
yazar Stella Tarakson, “Cesur Cem
ve Beceriksiz Kahramanlar” serisi-
nin son kitabı “Pisagor Problemi”
ile minik okuyucuları Antik Yu-
nan’ın eşsiz dünyasına uzanan fan-
tastik ve eğlenceli bir yolculuğa
davet ediyor. The Çocuk Yayınları
markasıyla raflardaki yerini alan ki-
tapta, Cem, annesinin yeni arkada-
şının iyi biri olduğundan emin
olmak için sihirli vazoyu kullanarak
bir kez daha Antik Yunan’a gidiyor.
Bilge filozof Sokrates ve matema-
tikçi Pisagor ile tanışıyor. Sokrates
ile iyiliğin ve kötülüğün ne anlama
geldiğini sorguluyor. Ancak kötü
kraliçe Hera’nın yine ona rahat ver-
meye hiç niyeti yok. Kraliçe, Zoe’yi
devasa bir bulmacanın içine hapse-

diyor. Peki, Cem ünlü matematikçi
Pisagor’un yardımıyla bulmacayı
çözerek arkadaşını serbest bırakabi-
lecek mi? Yoksa yardım, hiç bekle-
mediği birinden mi gelecek. “Cesur
Cem ve Beceriksiz Kahramanlar”
serisinin ilk kitabı “İşte Herkül Geli-
yor”da çocukları sürükleyici bir ma-
ceraya çıkaran, 2’nci kitabı
“Hera’nın Korkunç Tuzağı”nda on-
ların hayal gücünü ateşleyen yazar
Stella Tarakson, serinin 3’üncü kita-
bında ise çocukları heyecan dolu,
bir o kadar da öğretici yeni bir ma-
ceraya sürüklerken 4’üncü kitabı
yeni macerası oldukça önemli.

Kitap kumbaraları!

En güzel kitaplardan biri

Kendi şarkılarını kendisi yapan ve uzun yıllardır sahne deneyimi olan Simge Eğrilmez, yeni single
çalışması “Cahil” i müzik severlerin beğenisine sunuyor. Sözü ve müziği Simge Eğrilmez’e, aranj-
manı ise Emre Poyraz’a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Murat Joker üstlendi. Simge Eğrilmez

“Cahil” 08 Nisan Perşembe DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve klibi NetD kanalında yayında!

Piyasaya bomba gibi girdi

Roma mozaiği
hayat buluyor



kadın Milli takımlar’ın hazırlık kampı tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulu-
nan Hasan Doğan Milli takımlar kamp ve
eğitim tesisleri’nde başladı. kampa, kadın
Milli takımlar teknik ekibinin yapmış ol-
duğu oyuncu izleme ve taramaları çalışma-
ları sonucunda tespit edilen, yurt dışında
futbol yaşantısına devam eden potansiyelli
futbolcular katıldı. 17 Nisan'da başlayacak
turkcell kadın Futbol ligi’nde mücadele
eden kulüplerin düzenini etkilememek ama-
cıyla kampa yerel lig oyuncuları davet edil-
medi.Milli takımın aday kadrosunda şu
isimler yer aldı:

kaleCİleR: Gamze Nur Yaman (Zhils-
troy-1), kevser Gündoğdu (türkiyemspor
Berlin), Melissa abiral (Spuso Skn St.Pöl-
ten Frauen)

DeFaNS: İpek kaya (Stade Brestois 29),
Gülbin Hız (Zhitlobud-2), Dilan Yeşim taş-
kın (SV Horn), Yaşam Göksu (S.e. aem),
Büşra kuru (FFC Niederkirchen), Derya
arhan (Zhitlobud-2)

ORta SaHa: Meryem Cennet Cal (tSG
1899 Hoffenheim), Senay alibek (SPVGG
Greuther Fürth), Selin Marz (1.FC köln),
lalia Dali Storti (aS Saint etienne), Berna
tokmak (SC13 Bad Neuenahr), Sanem
Felek (FC Bergheim), Beyza kara (Ham-
burger SV), ecem Cümert (MSV Duis-
burg), leyila aydın (türkiyemspor Berlin),
Gizem Güçlü (FC aarau), ayşe Demirci
(Gardner Webb university Women’s Soc-
cer), Ceyda altunay (l’eveil Sportif de
Genas azieu)

FORVet: Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy-1),
Miray Cin (MSV Duisburg), tülin 
kuyucak (FC eindhoven av)

Prof. Dr. uğur erdener, türkiye Milli Olim-
piyat komitesi (tMOk) Olağan Genel ku-
rulu’nda dört yıl süreyle yeniden başkanlığa
seçildi. Dünya Okçuluk Federasyonu Baş-
kanı ve uluslararası Olimpiyat komitesi
(IOC) Üyesi erdener, Olimpiyatevi’nde dü-
zenlenen genel kurula tek adayı olarak girdi.
İlk olarak 2011 yılında başkanlığa seçilen
erdener, oylama sonucunda üçüncü kez
tMOk Başkanı oldu. kendilerine güvenen
ve destek veren  herkese teşekkürlerini ileten
uğur erdener,  “koronavirüs pandemisi ne-
deniyle sosyal yaşamın tüm alanlarında ol-
duğu gibi sporun da salgınla sınavını
yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Dün-
yada spor organizasyonlarının durma nok-
tasına geldiği bir dönemde, tMOk
kurumsallaşma sürecinin başarıyla uygulan-
ması itibarıyla bu zorlu dönemi başarıyla
geçirmiş; sürdürülebilir, şeffaf, hesap verebi-
lir, cinsiyet eşitliğine önem veren ve çevreye
duyarlı bir yönetim anlayışıyla hem gelirle-
rini hem de sunduğu hizmetleri artırmayı
başarmıştır” dedi.

Manchester City, kevin de Bruyne'nin sözleş-
mesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Man City, Belçikalı orta saha oyuncusu kevin
De Bruyne'ün sözleşmesini 2025'e kadar
uzattı. De Bruyne, "2015'te City'ye katıldığım-
dan beri kendimi evimde hissettim. taraftarla-
rımızı seviyorum, ailem buraya Manchester'a
yerleşti ve oyunum çok iyi gelişti. Manchester
City, performansımı en üst düzeye çıkarmak
için ihtiyacım olan her şeyi bana sunuyor, bu
yüzden bu sözleşmeyi imzalamak basit bir ka-
rardı. kariyerimin en iyi futbolunu oynuyorum
ve dürüst olmak gerekirse daha da fazlası ol-
duğunu hissediyorum. Pep ve ben futbolu aynı
şekilde görüyoruz. Bir hoca değil o benim için 
adeta bir baba” diye konuştu.

GünTer’e BundeSliGa'dan Teklif
İtalya Serie A’da Hellas Verona forması giyen Koray Günter’e
Bundesliga’dan teklif geldi. Alman kulübü Hertha Berlin, Ve-
rona ile 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşın-
daki stoperin transferi için harekete geçti. Verona’nın Günter
için belirlediği bonservis bedel ise 3 milyon Euro. Bu sezon

Serie A’da 19 maça çıkan tecrübeli stoperin 2018 yılında
transfer olduğu Serie A’da toplamda ise 65 maçı bulunuyor.
2018 yılında Genoa’ya transfer olan, 2019 yılında ise Vero-
na’ya kiralık gönderilen Günter için Verona, 2 milyon Euro
bonservis bedeli göndererek tecrübeli stoperi kadrosuna kattı. 
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Saha avanTajı ıCın
parkeye Cıkıyor
T urkish airlines euroleague’de son

hafta karşılaşmaları bugün oynana-
cak olan 5 karşılaşma ile başlayacak.

Son haftada Fenerbahçe Beko, yarın saha-
sında Real Madrid ile karşı karşıya gelirken
anadolu efes ise deplasmanda İtalyan
ekibi aX armani exchange Milan ile mü-
cadele edecek.

Mücadele verecekler

Son hafta maçları öncesinde 5’inci sırada
bulunan Fenerbahçe Beko, 7’nci sırada yer
alan Real Madrid’i ağırlayacak. Sarı-laci-
vertli ekipte hedef, saha avantajını ele geçi-
rip play-off aşamasına geçiş yapmak.
Play-off’a kalmayı deplasmanda elde ettiği
Bayern Münih galibiyetiyle garantileyen
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid’i
yenerse maç fazlasıyla 4’üncü sıraya yükse-
lecek ve gözünü Cuma günü oynanacak
olan aX armani exchange Milan - ana-
dolu efes maçına çevirecek.

Play-off dışında kalabilir

Öte yandan İspanyol temsilcisi Real Mad-
rid’in ise bu maçı kaybetmesi durumunda
uzun bir sürenin ardından play-off dışında
kalabilme ihtimali söz konusu. Fenerbahçe
Beko’ya yenilmesi halinde Real Madrid, bir
maçı eksik olan Zenit’in kalan iki maçını
kazanması durumunda play-off dışında ka-
lacak.

Fenerbahçe'nin kader belirlenecek

Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid’i yen-
mesi durumunda sarı-lacivertli taraftarların
gözü aX armani exchange Milan - ana-
dolu efes mücadelesinde olacak. anadolu
efes’in o mücadeleyi kazanması halinde 
rakibinin üzerinde yer alması garantilene-
cek olan sarı-lacivertli ekip, normal 
sezonu 4’üncü sırada tamamlayarak 
saha avantajını eline geçirmiş olacak.
Son maçlar öncesinde sarı-lacivertli ekibin
normal sezonu en iyi ihtimalle 4’üncü sı-

rada bitirmesi söz konusu. Bunun için Fe-
nerbahçe’nin Real Madrid’i; anadolu
efes’in de aX armani exchange Milan’ı
mağlup etmesi yeterli. Bu durumda diğer
maçların skorlarına bakmadan Fenerbahçe
Beko, normal sezonu 4’üncü sırada bitir-
miş olacak.

En kötü senaryo 7'ncilik

Öte yandan sarı-lacivertli ekip için en kötü
ihtimal ise 7’ncilik olarak gözüküyor. Bu ih-
timalin gerçekleşmesi için olası 6 senaryo

var. Bu senaryolarda değişmeyen nokta
ise, Fenerbahçe’nin Real Madrid’e karşı
kaybetmesi; Bayern Münih’in ise deplas-
manda Barcelona’yı mağlup etmesi ola-
rak göze çarpıyor.

Jan Vesely sakat

Fenerbahçe Beko’da kritik Real Madrid
mücadelesi öncesinde önemli bir eksik
söz konusu. Barcelona ile oynanan müca-
delede sakatlanan Çek pivot Jan Ve-
sely’nin sol ayak bileğinde dış yan 

bağ lezyonu tespit edildi. 

Nando De Colo’nun durumu belirsiz

Dönüş tarihi belli olmayan Vesely, Real
Madrid maçında forma giyemeyecek. takı-
mın bir diğer önemli oyuncusu Nando De
Colo’nun ise önemli mücadele öncesinde
durumu belirsizliğini koruyor. Diz travması
nedeniyle ligde oynanan Pınar karşıyaka
maçında riske edilmeyen Fransız oyuncu-
nun, Real Madrid maçında forma giyip gi-
yemeyeceği maç günü belli olacak.

Çalışmalar 
Riva’da başladı

3’üncü kez
başkan oldu

Pep bir hoca
değil baba gibi

Kalitemi göstermek istiyorum

Turkish Airlines Euroleague’de Fenerbahçe Beko yarın Real Madrid’i yenmesi halinde play-off turunda saha avantajını
ele geçirebilmek için Anadolu Efes’in AX Armani Exchange Milan karşısında galibiyetini beklemek durumunda

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, “Bana inanan insanların
güvenini karşılıksız bırakmamak için kalitemi göstermek istiyorum” dedi
Yukatel Denizlispor karşısında takı-
mına 3 puanı getiren golü atan Samatta,
Fenerbahçe televizyonu’nda yayınlanan
Günün Röportajı programına konuk
oldu. Öncelikle galibiyetin ve attığı golün
önemine dikkat çeken Mbwana Samatta,
”Bu galibiyet bizler açısından çok önem-
liydi. Bu konuyla ilgili konuşmayı sevmi-
yorum ama rakiplerimizin kaybettiği
haftada bu galibiyet bize çok daha değerli
geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet
bizim için önemli bir faktör. kendi açım-
dan ve takım için önemli bir goldü. Özel-
likle kendi evimizde oynadığımız
maçlarda zor zamanlar geçirmiştik. Bu al-
dığımız galibiyet öyle inanıyorum ki bize
bir güven verdi. artık evimizde oynarken
bu galibiyeti hatırlayarak daha özgüvenli
oynayacağımızı düşünüyorum. Özellikle
evimizde oynadığımız son maçlardan
sonra bu galibiyetin takıma güven verdi.
Şu an önümüzdeki maça odaklanacağız,
o maçı da kazanmaya çalışacağız” diye
konuştu. Bir golcü için golün ne kadar
önemli olduğuna vurgu yapan tanzanyalı
oyuncu, “Forvet için gol atmak çok
önemli. attığım golle güven kazandım
umarım daha fazlasını da atarım. Bu nok-
tada herkese teşekkür ederim. Bu süreçte
burada bulunan herkes bana çok fazla
destek oldu. Herkes bana inandı. Bunu
hem onların yüzünde gördüm hem de
bana desteklerini ifade ettiler. Bende aynı
şekilde bu performansı devam ettirmek is-

tiyorum. Bana inanan insanların güvenini
karşılıksız bırakmamak için kalitemi gös-
termek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğa inanıyoruz”

Her zaman bir sonraki maça odaklanma-
ları gerektiğini söyleyen golcü oyuncu,
“Dürüstçe söylemek gerekirse aslında şu
anda şampiyonlukla ilgili konuşmak iste-
miyorum. Bizler her zaman sonraki maçı
düşünmek zorundayız. Bu maçlardan
elde ettiğimiz galibiyetlerle zaten şampi-
yonluk kendisini gösterecektir, kendisi ge-
lecektir. Biz buna %100 inanıyoruz.
Şampiyonluk inancımız bizde %100 bir
şekilde mevcut. Söylemiş olduğum gibi
odaklanmamız gereken her zaman bir
sonraki maç. Maç maç giderek devam
etmek istiyoruz“ şeklinde konuştu.Futbol
a takım Direktörü emre Belözoğlu’nun
elinden geleni yaptığını ifade eden Sa-
matta, “emre hoca gerçekten çok iyi ve
takımına inanan bir insan. Bunu da her
fırsatta ifade ediyor. takımı için her
zaman en iyisini isteyen birisi. takımdaki
oyuncular ve buradaki herkes bunu hisse-
diyor. kendisi de kalbiyle burada. Bura-
daki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve
Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin
kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı
olmak için. Ve onlar özellikle emre hoca
dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün
başarıları elde etmek için ellerinden geleni
yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Samatta,
Fenerbahçe için
kanının son
damlasına kadar
savaşacağını
söyledi.



TAMER Canbaz'ın listesinde yer vermesi büyük ölçüde
kesinleşen İskender Fındık'ın yanı sıra 7 asil ve 7 yedek
ismi doldurmak için de arayışlarını hızlandırdığı bildi-
rildi. Yönetim kurulundan kongre öncesi liste oluştur-
mak için tam yetki alan Canbaz'ın mevcut yönetimden
Recep Erol, Mehmet Hepgül, Bayram Günay ve Ser-
hat Çelik'le biraraya gelerek fikirlerini alacağı, bu isim-
lerle yapacağı görüşmelerin sonucuna göre genel
kuruldaki listesine yön vereceği bildirildi. 
Canbaz'ın mevcut yönetimdeki 4 ismin yanı sıra dışa-
rıdan yönetime almayı planladığı isimleri de büyük öl-
çüde belirlediği elimize ulaşan duyumlar arasında.
Canbaz'ın şu ana kadar İskender Fındık'ın yanısıra
Fatih Çınar, Selim Pazarlı, Hayrettin Abali, İhsan
Özşan, Ali Elbaş, Erdem Kadakal, Zülfikar Ereke, Ali
Erkan Demir gibi isimlerle de temas halinde olduğu,
bu isimlere yöneticilik teklifinde bulunduğu kayde-
dildi. Liste çalışması hakkında bir açıklamada bulu-
nan Canbaz kuracakları yeni yönetimle
Güzelcespor'u çok daha üst noktalara taşıyacakla-
rına inandığını söyledi.

“Çok daha üst noktalara taşıyacağız”

Canbaz “Güçlü bir yönetimle Güzelcespor'u diğer
arkadaşlarla beraber ekip olarak önümüzdeki dö-
nemlerde çok daha üst noktalara taşıyacağımıza
inanıyorum. Yeni kuracağımız yönetimde asil de
olsa yedek de olsa birlikte çalışarak birlikte karar
vereceğiz. Yedek listede yer vereceğimiz isimler
imza yetkisi olmasa da katkı ve destekleri olması
gerektiğini, yönetimin daha güçlü olması için
bunun da şart olduğunu düşünüyorum” diye
konuştu.

“İstiyorsa koltuğu da devrederiz”

Hürhaber'de yer alan habere göre; İsmi baş-
kanlık adayları arasında geçen Recep Erol ile
de bir görüşme yapacağını ifade eden Canbaz
“Recep Erol'la da bir görüşme yapmayı plan-
lıyorum. Görüşmek istiyorum. Böyle bir dü-
şüncesi varsa ortak hareket etmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Başkanlığı düşü-
nüyorsa, koltuk istiyorsa koltuğu da devre-
deriz. Sıkıntı yok” dedi.

Amatör 1.Küme ekiplerinden Güzelcespor'da
Mayıs ayında yapılacak olan genel kurulda
adaylığını resmen açıklayan kulüp başkanı 

Tamer Canbaz'ın listesinde yer vermeyi
planladığı isimler ortaya çıkmaya başladı
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Trabzonspor maça hızlı
başladı. Ancak golü
bulan Kayserispor 
oldu. Henrique'nin 

soldan ön direğe
çıkardığı topu 
Muğdat Çelik, 

tek vuruşla
ağlarla 

buluşturdu

T rabzonspor, eşitliği bulduktan sonra oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. Konuk ekip,
ani ataklarla sonuca gitmeye çalışsa da atakları cılız kaldı. Buna karşın, Nwakaeme,
Djaniny ve Bakesetas ile gole yaklaşan Fırtına'nın Ekuban ve Baker ile iki şutu direkten

döndü. Trabzonspor'un üstün oynayıp galibiyet için her yolu deneyip sadece galibiyet golünü
bulamadığı maç 1-1 sona erdi. Kayserispor kalecisi 18 ya-
şındaki Doğan Alemdar yaptığı 10 kurtarışla maçın
flaş ismi oldu. Trabzonspor, son 5 maçta üçüncü
kez sahadan beraberlikle ayrılırken; bu maç-
larda 6 puan topladı. Bordo Mavililer, puanını
57'ye çıkardı. Alt sıralardan kurtulma mü-
cadelesi veren Kayserispor ise puanını
33'e çıkardı.Trabzonspor'da Abdülkadir
Ömür, Trondsen, Afobe, Berat Özdemir
ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları
Abdulkadir Parmak ile Edgar ise kart
cezası nedeniyle bu maçta forma gi-
yemedi. 

Yedek kulübesinde 
yabancı yok

Trabzonspor’un eksiklerinin fazla
oluşu nedeniyle Kayserispor karşı-
laşmasında 10 kişilik yedek kulübe-
sinin 6’sı altyapıdan A takıma
yükselen oyunculardan oluştu.
Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu
bordo-mavililerde, altyapıdan A ta-
kıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan,
Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan
Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci,
Kayserispor mücadelesinde yedek kulü-
besinde yer alan isimler oldu. Bu
oyuncuların yanı sıra kulübede
Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Ata-
kan Gündüz ile Erce Kar-
deşler de yer alırken
kulübedeki 10 isim de
Türk oyunculardan
oluştu.

Fırtına 1 puana 
razı oldu

Çatalcaspor’dan Üner’e
teşekkÜr ziyareti

TFF 3. Lig 3. Grupta Play-Off oynamak ve akabinde de 2. Lige çıkmak için mücadele eden Çatalcaspor'da yönetim,
Başkan Hasan Gökçe gözetiminde dün Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'e teşekkür ziyaretinde bulundular
ÇATALCASPOR resmi say-
falarından yapılan açıkla-
mada; “Kulüp Başkanımız
Hasan Gökçe önderliğinde
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Hasan Esgar, Aykut Demir-
taş, Kerem Beceren, Teknik
Direktörümüz Kadir Akbu-
lut, Sportif Direktörümüz
Hasan Türkyılmaz, Kulüp
Müdürümüz Gökhan Atiş
ve Takım kaptanlarımız ile
birlikte Erbaaspor müsaba-

kası öncesi Belediye Başka-
nımız Mesut Üner'e maka-
mında teşekkür ziyaretinde
bulundular. 

Birlik ve 
beraberlik mesajı

Başkanımız Hasan Gökçe,
Çatalca Belediyemizin çok
değerli Başkanı Mesut
Üner'e kulübe yapmış 
olduğu maddi manevi 
desteklerinden dolayı kulü-

bümüzün her daim yanında
ve destekçisi olduğu için te-
şekkür etti. Başkanımız
Hasan Gökçe, Yönetim Ku-
rulumuz adına Çatalca Be-
lediye Başkanımız Mesut
Üner'e hitaben şu sözlerine
yer verdi, “Siz Çatalca'mız
için gece gündüz demeden
yaptığınız projelerle ilçemi-
zin büyümesine gelişmesine
imza atarken, bizde yeşil sa-
halarda Çatalca'mızın adını

spor ile de tüm Türkiye'ye
tanıtmak için Çatalcas-
por'umuzu daha yukarılara
taşımak için ekibimizle (yö-
netimimiz, teknik kadro-
muz, futbolcu
kardeşlerimle) layık olduğu
yere birlik ve beraberlik içe-
risinde ulaştırmak için mü-
cadele veriyoruz. Bu
bağlamda yanımızda oldu-
ğunuz için size teşekkürü
borç biliriz” dedi.

Güzelce’de
Canbaz’ın 

listesi şekilleniyor

Üyeliklerini
askıya aldı

FIFA, Çad ve Pakistan futbol fede-
rasyonlarının üyeliklerini askıya
aldı. FIFA'dan yapılan açıklamaya
göre, kararlara gerekçe olarak hü-
kümetin Çad Futbol Federasyonu-
nun (FTFA) işleyişine müdahalesi
ve Syed Ashfaq Hussain Shah'ın başında olduğu eski yö-
netimin Pakistan Futbol Federasyonu (PFF) Genel Mer-
kezi'ni işgali gösterildi. FTFA'nın üyeliğinin iadesi için Çad
hükümetinin aldığı Moctar Mahamoud Hamid başkanlı-
ğındaki mevcut yönetimin yetkilerine el koyma ve ülke fut-
bolunun idaresi için ulusal bir komite kurma
kararlarından vazgeçilmesi gerektiği ifade edildi.

Onay alınması gerekiyor

FIFA'nın Pakistan'da görevlendirdiği normalleştirme ko-
mitesinden, federasyona ait tesisler, hesaplar, idare ve ileti-
şim kanallarının tam kontrolüne sahip olduğu yönünde
onay alınmadığı sürece PFF'nin üyelik haklarının da iade
edilmeyeceği belirtildi. Seçimlerin FIFA yönetmeliğine
uygun yapılmaması nedeniyle PFF'nin yönetimi, 2019'un
eylül ayında FIFA tarafından atanan ve Haroon Malik'in
başında olduğu normalleştirme komitesine verilmişti.

FIFA resmi site üzerinden yaptığı açıklamada,
Çad ve Pakistan futbol federasyonlarının
üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu

Albayrak Spor 
şampiyon oldu
ALBAYRAK Spor Kulübü Kız ve Erkek takımları 2 bin
metre kros yarışmalarında şampiyon oldu.
3 Nisan Cumartesi günü Sakarya'da yapılan Atletizm Ge-
liştirme Projesi 2. Kademe kapsamında Albayrak Spor
Kulübü Kız ve Erkek takımları 2 bin metre kros yarışmala-
rında şampiyon oldu. Ferdi olarak Albayrak Spor Kulübü
Kız Takımı'ndan Berfin Kalkan Marmara Bölgesi 3'ün-
cüsü olurken, kız ve erkek takımı 14 Nisan Çarşamba
günü Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak olan yarı final
müsabakalarına ka-
tılma hakkı elde etti.
Albayrak Spor 2000
metre kros yarışında
şampiyon olarak zoru
başardı.

30 gün ve 6 maç kaldı
SPOR TOTO 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Di-
rektör Ertuğrul Sağlam uzun bir aranın ardından online
basın toplantısı düzenledi. Çevrimiçi olarak gazetecilerle
buluşan Sağlam, takımın son durumu ve bundan sonraki
hedefler hakkında açıklamalar yaptı. Son 30 günde herkesin
Samsunspor'un başarısı için kenetlenmesi gerektiğini dile
getiren Ertuğrul Sağlam, "Keşke şehrimiz tekrar üzerindeki
ölü toprağını atsa, sirkinse, ayağa kalksa hem maddi hem
manevi olarak başkanımızın yanında olsa” dedi.



İ stanbul Gazeteciler Derneği
geçtiğimiz yıl covid salgınından
dolayı ertelenen olağan kongre-

sini gerçekleştirdi. Kaya Milenyum
AVM Zemin Kat N0:06 Beykent-
Büyükçekmece adresinde bulunan
dernek merkezinde yapılan kongre-
nin divan başkanlığını Tuncer Dağ,

katip üyeliklerini ise; barış Emregül, Mustafa
Küpeli ve Şenay Badur yaptı. İGD üye gazeteci-
lerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul, açılış ve
yoklamanın ardından saygı duruşu ile devam
etti. Kongrede konuşan  İGD Başkanı Mehmet
Mert 'Gazetecilik ayrıcalıklı bir meslek olmakla
birlikte, fedakarlık gerektiren ulvi bir meslektir.
Önce parayı düşünenler başka iş yapmak zo-
rundalar. Gazetecilik gibi duruş ve tavır gerekti-
ren mesleklerde para en son gelir akıllara.' dedi.
İGD Başkanı Mehmet Mert konuşmasında
şunlara yer
verdi; Sözle-
rimin hemen
başında,12
Nisan 2002
tarihinden
bu güne
kadar bu 
güzide mes-
lek örgütü-
müzün bu
günlere gel-
mesine katkı sunan, des-
tek veren, emek katan
herkese çok çok teşekkür
ediyor şükranlarımı sunu-
yorum… 28 KASIM 2015
tarihinde başlayan baş-
kanlığını yaptığım İstanbul
Gazeteciler Dernek Yöne-
tim Kurulu - 07 Nisan
2021- tarihine kadar neler
yaptı özetleyerek sizlerle
paylaşmak isterim.  İstan-
bul Yerel Gazeteciler Der-
neği olarak 28 Kasım 2015
yılında göreve gelen İGD
Yönetim kurulu kongrenin
ardından 42 kişilik yönetim
kurulu toplantısı yaparak ve
komisyonlar kurarak kolları
sıvadı, görev dağılımı yaptı.”

İGD dernek kavuştu

Kendisinin başkanlığı döne-
minde İGD'nin merkezine
kavuştuğunu anlatan Mert,
“Yeni yönetimin ilk vaadi
olan kurumsallaşma adına
dernek merkezi, 150 m2'lik
konferans salonu, içerisinde
interneti, bilgisayarları olan
modern bir dernek merke-
zine kavuştu. Kaya Mille-
nium AVM'deki dernek
merkezi ve konferans sa-
lonu, çok sayıda davetlinin
katıldığı bir törenle açıldı.
Açılışa Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) Başkanı
Turgay Olcayto, TGC
Genel Sekreteri Sibel
Güneş, dönemin Beylik-
düzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve Bü-
yükçekmece Belediye

Başkanı Hasan Akgün yanısıra çok sayıda da-
vetli katıldı” dedi.

Zirvedeki gazeteciler 

Gazetecilere ödül verdiklerini de anlatan Mert,
“İstanbul Gazeteciler Derneği'nde bir ilki ba-
şararak 'Yılın Zirvedekileri Ödül Töreni' ger-
çekleştirdik. 8 dalda 4 yıl toplamda 32 başarılı
meslektaşlarımızı hem manevi değeri olan pla-
ketlerle hem de maddi değeri olan, diz üstü
bilgisayarlar ve fotoğraf makineleri ile ödül-
lendirdik. Ödül törenimize de açılışımızda ol-
duğu gibi, siyaset dünyasından, STK'lardan,
meslektaşlarımIzdan yoğun ilgi vardı.” diye
konuştu.

İygad gitti İGD geldi

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin ismi konu-
şunda da açıklama  yapan Mert, “Yapılan

tüzük kon-
gresinde İs-
tanbul Yerel
Gazeteciler
Derneği'nin
ismi üyele-
rin aldığı
kararla 
İstanbul
Gazeteciler
Derneği
olarak 

değişti” dedi.

Söyleşilere büyük ilgi

İGD'nin düzenlediği söy-
leşi ve iftar programları
hakkında da bilgileren
veren Başkan Mert,
“Medya Buluşmaları, kap-
samında gerçekleştirdiğimiz
söyleşilerde; 24 Temmuz
Basın Bayramı nedeniyle İs-
tanbul Gazeteciler Derneği
olarak bir birinden renkli ve
anlamlı söyleşiler düzenle-
dik. İsmail Küçükkaya, Yal-
çın Bayer, Emin Karaca,
Mehmet Köşker gibi ünlü
gazeteciler yanında İGD ön-
ceki başkanlarını da söyleşide
ağırladık. Özellikle 2018 yı-
lında İsmail Küçükkaya'nın
Avcılar'da gerçekleştirdiği
söyleşide salon doldu taştı.
Küçükçekmece bulunan
Gölbaşı Restaurant'ta ger-
çekleşen 10 Ocak Gecesini
DİSK Başkanı Kani Beko ile
birlikte gerçekleştirdik ve
bütün dernek üye yayınları-
mıza DİSK'İ abone yaptık.
Avcılar Hilton Otelde ger-
çekleşen iftar törenimize
FOX TV Genel Yayın Yö-
netmeni Doğan Şentürk
olmak üzere çok sayıda
meslek büyüğümüz ve İGD
üye meslektaşlarımız ka-
tıldı.  24 Temmuz Basında
Sansürün Kaldırılış yıl dö-
nümü anısına bir birinden
renkli piknikler gerçekleş-
tirdik... Çatalca'da iki defa
gerçekleşen pikniğimizde
meslektaşlarımız doğanın

ve birlikte olmanın keyfini yaşadılar” ifadelerini
kullandı.

İGD her yerdeydi

İGD çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermeyi
sürdüren Mert şu ifadeleri kullandı; “İstanbul
Yerel Gazeteciler Tarihinde ilk defa vergi öde-
meleri ve stopaj ödemeleri gerçekleştirdik. Daha
önceki yönetimler zamanından kalan 9 bin lira-
lık stopaj ödemesini vergi barışı kapsamında
taksite bağlayarak ödemeye başladık. İstanbul
Gazeteciler Derneği etkinlikleri dernek yayın or-
ganlarımızın tamamında ve çok sayıda ulusal
medya organlarında yer aldı. Dernek üyemiz
olsun olmasın İGD Yönetim Kurulu olarak iyi
günlerinde ve kötü günlerinde meslektaşlarımı-
zın yanında yer aldık. İstanbu'un ünlü avukatla-
rından Av. Sema Kılıç, ile anlaşma yapılarak
İGD üyelerine ücretsiz hukuk desteği sağladık.
Ayrıca bir çok kurum ve kuruluşlarla anlaşma
yapılarak İGD üyelerine Yüzde 20 ile yüzde 40
arasında indirim kartları bastık.
Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak
üzere; Bütün siyasi parti genel başkanlarına,
bölgemiz milletvekillerine, basın İlan Kuur-
mu'na, Basın Yayın Enformasyon İstanbul İl
Müdürlüğü'ne, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne
ziyaretlerimiz oldu. Bir çok ziyaretçilerimizi de
biz dernek merkezinde karşıladık.”

Çok sayıda icraat var

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet
Mert İGD'yi tepsilen bir çok panel ve söyleşi-
lere, televizyon programlarına katılarak gazete-
cilerin sorunlarını dile getirdi. Yetkililerden talep
ve destek istedi.  Çalışma bakanlığına dosya ve-
rerek Yerel Gazetecilik Mevzuatı çıkarılmasını
ve konunun meclise taşınması konusunda des-
tek istedi. Mert, “Basın İlan Kurumu İstanbul
Şube Müdürlüğü'ne dilekçe verilerek il gene-
linde meslek örgütlerine dağıtılan destek talep
edildi. Derneğimize sarı basın kartlı üye sayısı
yeterli olmadığından bu destekten
faydalanamadık.
Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için destek-
lerini her zaman yanımda bulduğum, çok say-
gıdeğer 26 kişilik Yönetim Kurulu Üyesi
arkadaşlarıma huzurlarınızda bir defa daha te-
şekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, gazetecilik

bir bilim dalıdır. Sadece para kazanmak, geçi-
mini sağlamak için yapılacak bir meslek değil-
dir. Tabi ki her işte insanın yaşamasını sağlayıcı
etkenler de gerekiyor. Ancak gazetecilik gibi
mesleklerde paradan ve maddiyattan öncelikli
değerler vardır. Gerçeklerin peşinden koşmak
gibi, haksızların yanında olmak gibi, halkı bilgi-
lendirmek ve doğru yönlendirmek gibi, özgür ve
bağımsız habercilik yapmak gibi, kamu malla-
rını korumak gibi, doğrudan, haklıdan, etik de-
ğerlerden yana tavır almak gibi değerler vardır.
Bütün bu değerler önünde yaşamını yitiren tüm

meslek büyüklerimi huzurlarınızda saygı ile an-
mayı bir borç biliyorum. Bütün bunları yapma-
dan sadece para kazanmayı düşünenler varsa
lütfen başka meslek seçsinler. Gazetecilik gibi
duruş ve tavır gerektiren mesleklerde para en
son gelir akıllara.İstanbul Gazeteciler Derneği,
mesleki dayanışmayı ve paylaşmayı arttırıcı giri-
şimlerle meslektaşlarımızın daha sağlıklı ortam-
larda ve daha verimli şartlarda mesleklerini
sürdürmeleri için mesleki eğitime ağırlık vererek
evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda çalış-
malarını sürdürmeye devam edecektir” dedi.

YAKUP
TEZCAN

HABER
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TEK LİSTE
İLE SEÇİM
YAPILDI
İGD Başkanı Mehmet Mert'in konuşmasının

ardından faaliyet raporu oy birliği ile kabul

edilirken divana sunulan tek liste ile seçim-

lere gidildi. Yapılan genel kurul sonrasında 

3 yıl süre ile görev yapacak İstanbul Gazete-

ciler Derneği yönetim kurulu seçildi. Başkan

Mehmet Mert, “Biz kararlılık içinde ekibimizle

yola devam edeceğiz” diye konuştu.

1- Mehmet Mert 
2- Hasan Hınıslı
3- Mustafa Dolu
4- Hüseyin Çetiner
5- Celal Karali
6- Remzi Tanış
7- Müge Cesur Özmen
8- Tolga Öztürk
9- Sibel Gülersöyler
10- Emre Baktıroğlu
11- İlke Duyan
12- Aykut Kaya
13- Fatma Sarıbıyık
14- Müge Yücetürk

İGD Yönetim
Kurulu

1- Emin Beyaz
2- Turan İşcan
3- Osman Köse
4- Hakan Songur 
5- Kemal Aydın
6- Tuncay Peker

İGD Denetim
Kurulu

1- Mustafa Küpeli 
2- Kadir Çetin 
3- Çetin Yılmaz  
4- Zerrin Akbulut
5- Yakup Tezcan
6- Münevver Metin 

İGD Disiplin
Kurulu

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Mehmet Mert, gazetecilerin hak ve hukuklarını 
korumak adına mücadeleye devam edeceklerini belirterek, özgür bir basın için
çalışacaklarını ifade etti. Mert, “İGD bugüne kadar nasıl gazetecilerin hakları için
çalıştı ise bundan sonra da gazetecilerin hakları için sonuna kadar mücadele
edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

MehMet Mert
IGD yIne yenIDen

DeDI


