
BİRİLERİ KÖŞEYİ DÖNDÜ

Bizim Amiraller çok masum, çünkü insan
yaşlandıkça az uyku ihtiyacı hissettiğinden, 
bu amiralleri geceleri uyku tutmuyor, boşta

kaldıkları için, yapacakları
bir şey de yok gariplerimin.
Hiç de masum değiller,
çünkü bu ülkede herkes
bilir ki bütün darbeciler 
bildirilerini gece saatle-
rinde yayınlar ve darbeyi
gerçekleştirirler. 

UYUMAYAN AMİRALLER!

Hüseyin Turan köşe yazısı sayfa 5'te

SUNİ GÜNDEMLE İŞİMİZ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boya-

bat ilçesinde esnafı ziyaret etti.
"Ben siyaseti zenginleşme aracı
olarak görmedim" diyen Kılıçda-
roğlu, "Politikaya atıldığımda mal

varlığım neyse
bugün de mal var-
lığım aynı. Kork-
muyorum. Alın
teriyle kazanıldı.
Siyasete girdim
benim mal varlı-
ğım azaldı. Ama
birileri köşeyi
döndü" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Siyasete girdim 
varlığım azaldı

Kemal Kılıçdaroğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, "Bugün

12 milyar ton olarak gerçekleşen
dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı
deniz yolu ile taşınıyor. Büyüyen ti-
caret hacmi ve gelişen ticaret yolları
dikkate alındığında Kanal İstan-
bul'un önemi ve aciliyeti de görüle-
cektir. Bizim suni
gündemlerle işi-
miz yok. Bizler ge-
lecek nesillerin
daha zengin, daha
gelişmiş bir Türki-
ye'de yaşaması
için gelişmiş bir
altyapıyı kuruyo-
ruz" dedi. I SAYFA 8
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Kanal İstanbul’un
aciliyeti görülecek

Adil Karaismailoğlu

AMİRALLERE ÇOK SERT TEPKİ

Şehit Aileleri Yardımlaşma
Sosyal Kültürel ve Daya-

nışma Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Necati Selvitop, "104
emekli amirale sesleniyoruz. Sakın
bu saatten sonra geri vites yap-
maya kalkmayın. Daha dün 
yaşanmış gibi aklı-
mızda olan 15
Temmuz travma-
sını atlatamamış-
ken, bu ne perhiz
bu ne lahana tur-
şusu. Bu nasıl bir
cüret. Bu bildiri
yok hükmündedir"
tepkisini gösterdi.  
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Bu ne perhiz bu 
ne lahana turşusu

Necati Selvitop

MİSAFİRLİĞE SAKIN GİTMEYİN

Ramazan ayı boyunca Türkiye
genelinde lokanta ve kafe gibi

işletmeler hizmetlerini paket servisle
sınırlandıracak. Yemek yeme sıra-
sında koronavirüsün çok hızlı bir şe-
kilde bulaşacağı konusunda uyaran
Prof. Dr. Muhammed Emin 
Akkoyunlu, "Ra-
mazan'da eve mi-
safir almamalı ve
misafirliğe gitme-
meliyiz. Sevdikleri-
mizle irtibatımızı
tamamen kopar-
mak adına online
olarak iftarlarımızı
yapabiliriz" diye 
konuştu. I SAYFA 5
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Akkoyunlu’dan
online iftar önerisi

Muhammed
Emin Akkoyunlu

İKTİDARA ÖDENEK ELEŞTİRİSİ

CHP istanbul Milletvekili
Özgür Karabat, Kısa Çalışma

Ödeneği'nin kaldırılmasına tepki
göstererek, "İktidar, pandemide
yurttaşın cebine göz dikti. Her yıl
bütçeden garantili projelere milyar-
larca lira akıtan tek adam rejimi,

kısa çalışma öde-
neğinin kaldırılma-
sıyla faturayı yine
halka kesmiş oldu.
Günde 47 lirayla
ücretsiz izinli sayı-
lan milyonlarca
insan ve sayısı 1,3
milyonu aşan yeni
bir işsiz ordusuyla
karşı karşıyayız"
dedi. I SAYFA 7
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İktidar yurttaşın 
cebine göz dikti

Özgür Karabat

HEZEYANA FIRSAT VEREMEM

İstanbul Sözleşmesi ve ekono-
miye yönelik açıklamalarıyla

gündeme gelen Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Meh-
met Boynukalın bu görevinden istifa
etti. Boynukalın, akademik çalışma-

larına yoğunluk
vermek için istifa
ettiğini açıkladı.
Boynukalın, “Ka-
rarımın bir sebebi
de, ‘Ayasofya
İmamı konuşuyor
da biz niye konuş-
mayalım’ hezeyan-
larına meydan
vermemektir" 
dedi. I SAYFA 4
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Boynukalın 
istifasını verdi

Mehmet Boynukalın
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SAYFA 7

Devletin 
vatandaşa borcu

Ali İbrahim ÖNSOY

SAYFA 13

Suç potansiyeli
nasıl oluşur?

Dilek BOZKURT

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

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Çatalca’da esnaf ziyaretleri ger-

çekleştirip, mevsimlik çiçek üretimi yapan
köylü kadınlarla seralarda bir araya geldi.
Kırsalı ve üretimi her anlamıyla destekle-
yeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Biz,
insanların arasında gönül bağını iyi ku-
rarsak, onlara üretimde yol gösterirsek,
çok güçlü bir İstanbul kırsalı var ederiz.

Kırsalı yok etmeye çalışanlara karşı, bu
mücadelemiz çok önemli. Biz, bu mem-
leketin topraklarında üretim olsun istiyo-
ruz. Çünkü, üretim olmazsa, insanlar
beslenmezse, üretimi çağın koşullarına
göre yapmazsanız gerçekten toplumu,
milleti mutlu edemezsiniz. Bu memleke-
tin topraklarına, saçma sapan beton ka-
nallar yapılsın istemiyoruz" dedi. 
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BETON KANAL 
ISTEMIYORUZ Kanuni Sultan Süleyman’ın Vi-

yana Seferi’ne giderken yaptırdığı,
moloz ve çöp yığınları içinde kaderine
terk edilen tarihi köprüye Esenyurt Bele-
diyesi sahip çıktı. Köprünün bakımı ve
restorasyonu için başlatılan çalışma, 500
yıllık tarihi köprüden hiç kimsenin habe-
rinin olmadığını da ortaya çıkardı. Ne 
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde
ne de Kültür Bakanlığının envanterinde
hiçbir bilginin bulunmadığı köprü, yapı-
lan başvuru ile tescil altına alındı. I SAYFA 4
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ENGELLILER
TEHLIKEDE!

Pandemi süreci
devam ederken

Türkiye'de koronavirüsün
en çok hedefinde olan in-
sanlar da kuşkusuz engelli-
ler. Sağlık Bakanlığı bu
gerçeğin farkında olarak 19
Ağustos 2020 tarihinde bir
karar açıklamış ve engelli
sağlık kurul raporu süresi
dolanların, raporlarını ye-
nilemesine gerek olmadı-
ğını bildirmişti. Bakanlık
vermiş olduğu bu karardan

12 Mart 2021'de yayınla-
dığı yeni bir bildiriyle vaz-
geçti. 12 Mart'taki bildiride;
engelli sağlık raporlarının
ivedilikle yenilenmesi gerek-
tiği açıklandı. Bakanlığın
almış olduğu bu kararı
Damga'ya değerlendiren
SAHİM-SEN Engelliler
Komisyon Başkanı Ayşe
Sarı, engellilerin sağlığının
riske edildiğini ve her birinin
kovid olma ihtimalinin güç-
lendiğini açıkladı. I SAYFA 9
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Beylikdüzü Belediyesi nisan
ayı Meclis toplantısının 2.

oturumunda Gürpınar Mahalle-
si’ndeki riskli yapılara yönelik plan
notu değişikliği görüşüldü. Değişik-
liğe AK Parti Grubu ret verince
CHP Grubu'nun oylarıyla oy çok-
luğu ile geçti. İBB'nin kentsel dönü-
şümü teşvik etmek için aldığı
kararın 39 ilçeyi kapsadığını ve bu
kararın diğer tüm ilçelerde oy birli-

ğiyle kabul edildiğini belirten Bele-
diye Başkan Çalık, "Bu kararın oy
çokluğuyla kabul edilmesini
anlamlandıramıyorum. Dep-
rem ve kentsel dönüşüm 365
bin insanımızın yaşadığı kenti-
mizi ilgilendiren bir gündem.
Daha öncelikli bir gündemi-
miz yok. Vatandaşın canının
olduğu yerde siyaset yapma-
yacağız" diye konuştu.

ç Meclis'te Gürpınar Siteler
Bölgesi kentsel dönüşüm

sürecinin anlatıldığı kapsamlı
bir sunum gerçekleştiren
Çalık, 2016 yılında kentsel
dönüşüme imkan verecek
plan notu değişikliği içeren bir
plan tadilatı çalışması yaptık-
larını belirtti. Plan notu deği-
şikliğinin oy çokluğuyla kabul
edildiğini ve İBB’ye gönderil-

diğini belirten Çalık, "Tam meclis-
ten geçecekken hiçbir gerekçe gös-
terilmeden 16 Haziran 2017
tarihinde geri çekildi. O dönemki
KİPTAŞ yönetimi Gürpınar Siteler
Bölgesi'ni maliyet açısından uygun
bulmadı. 17 Mayıs 2018’de Beylik-
düzü Belediyesi Başkanlık oluru ile
plan değişikliğini onayladık. İBB
Meclisi 1 yıldır bekleyen teklifimizi
reddetti" dedi. I SAYFA 9
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TEKLİF GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN GERİ ÇEKİLDİ

CAN UZERINDEN
SIYASET OLMAZ!

Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde Gürpınar Mahallesi’ndeki riskli yapılara yönelik plan notu değişikliği görüşüldü.
Değişiklik, AK Parti Grubu'nun ret vermesi üzerine oy çokluğu ile geçti. Belediye Başkanı Çalık, "Bu  kararın oy
çokluğuyla kabul edilmesini anlamıyorum. Vatandaşın canının olduğu yerde siyaset yapmayacağız" dedi

OY ÇOKLUğU İLE KABUL EDİLMESİNİ ANLAMIYORUM

500 YILLIK KÖPRÜ
GÜNYÜZÜNE ÇIKTI
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GÜNYÜZÜNE ÇIKTI

BARIŞ KIŞ

HABER

UZLAŞMAYA ÇOK AZ KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, aşı meselesinin çıkar-

lara ve kar hırsına kurban edilmemesi
gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak
hali hazırda insan deneylerini yaptığı-
mız yerli aşımızı süreçlerin tamamlan-
masının ardından 'kimsenin geride
bırakılmaması' ilkesi ile tüm insanlığın
istifadesine sunacağız" dedi. I SAYFA 7
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Aşı, kar hırsına
kurban edilemez

13 Eylül 2018 tarihinde İBB’ye
karşı dava açtıklarını ve 2019 
yılında mahkeme tarafından mü-
cadelelerinin haklı bulunduğunu
belirten Çalık, "KİPTAŞ ile pro-
tokol imzaladık. Vatandaşları-
mızı bilgilendirmeye başladık.
Vatandaşlarımız muvafakat-
name imzalamaya başladı
ve uzlaşmaya çok az kaldı"
ifadelerini kullandı. 

VİRÜS KAPMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Engelli sağlık kurul raporunun süresi 
dolanların, raporlarını yenilemesi gereki-
yor. Bu durumu Damga'ya değerlendiren
Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler
Komisyon Başkanı Ayşe Sarı, “Bu kararla
engellilerin sağlığı riske edilmiştir” dedi

ANIL BODUÇ

ÖZEL HABER

Site sakinlerine
konuşma cezası!

Tuzla'da geçtiğimiz haftalarda
kat maliklerine uygulanan il-

ginç cezalarla gündeme gelen lüks
sitenin yönetimi iddiaya göre, bu
kez de sitede oturanlara basınla ko-
nuştukları için ceza kesti. Site sakin-
leri, yönetimin bu kez de basınla
konuştukları için kendilerine 2 bin
lira ceza kestiğini söyledi. I SAYFA 8
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ANNELER FERYAT ETTİ
Sayfa 5

Recep
Tayyip

Erdoğan



COVID-19, asemptomatik, yani belirtisiz
virüs taşıyıcılığının olası olduğu bir enfek-
siyon olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık

Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sön-
mez, “Yani hasta hissetmezsiniz, en ufak bir şikâyeti-
niz yoktur ama COVID-19 taşıyor ve etrafa
bulaştırıyor olabilirsiniz. Bu sebeple maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uyum çok önemlidir. Aşı olsa-
nız bile enfekte olup virüs bulaştırma potansiyeliniz
olduğunu lütfen unutmayalım” dedi Alerjinin, vü-
cuda giren veya temas eden maddelere karşı bağışık-
lık sisteminin aşırı duyarlılık tepkisi olduğunu
vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra
Sönmez, “Başka bir deyişle alerji vücudun ‘yaban-
cıya’ verdiği anormal yanıttır. Yapılan çalışmalarda
alerjide genetik yatkınlığın önemli bir rolü olduğu
gösterilmiştir. Ebeveynlerinde alerjik hastalık olan bi-
reylerde daha fazla alerjik hastalık gelişebiliyor. Ge-
netik faktörler kadar çevresel faktörler de alerji
oluşumunda rol oynayabiliyor. Yoğun alerjen maru-
ziyeti alerjik reaksiyonların daha sık ve şiddetli göz-
lenmesine neden olabiliyor” şeklinde konuştu. 

Polenlere dikkat edin

Türkiye’de en çok görülen alerjilerin ev tozu akarları,
ot/ağaç polenleri, kedi-köpek gibi hayvanların tüy-
leri, küf mantarları, deniz ürünleri ve yumurta gibi
bazı gıdalar ve ilaçlar olduğunun altını çizen Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Alerjik reak-
siyonlarda en sık gözlenen belirtiler deride kızarıklık-
lar, kabarıklıklar ve kaşıntı, burunda kaşıntı, akma,
gözlerde kaşıntı sulanma ve kızarıklık, öksürük, nefes
darlığı ve hırıltılı solunum. Alerjenler solunum yolu
ile alındığında burun mukozasından itibaren tüm
solunum yolunda yangısal bir reaksiyona sebep olur.
Buna bağlı burun akıntısı, kaşınma ve hapşırma gibi
belirtiler, bronşlarda kasılmaya bağlı hırıltı ve nefes
darlığı gözlenir. Bazen kulaklarda kaşıntı ve gözlerde
sulanma, batma ve kaşıntı da bu duruma eşlik ede-
bilir” açıklamasında bulundu.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn 
mes lek il ke le ri ne 

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YÜCETÜRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MERT
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Özel haberlerde gazete fiyatı: 5 TL 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com
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H er yıl 11 Nisan Şizofreni ile Mü-
cadele Günü olarak anılıyor. Bu
özel günde psikiyatrik bir hastalık

olan şizofreniye dikkat çekmek ve farkın-
dalık oluşturulması hedefleniyor. Üskü-
dar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp
Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Emre Tolun Arıcı, Şizofreni ile Mü-
cadele Günü dolayısıyla yaptığı açıkla-
mada şizofreni hastalığına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Şizofreniyi
“genç yaşlarda başlayan, her toplumda
ve sosyokültürel düzeyde görülebilen, ki-
şinin işlevselliğini belirgin olarak bozabi-
len bir psikiyatrik hastalık” olarak
tanımlayan Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun
Arıcı, hastalığın düşüncelerde bozulma,
duygusal, davranışsal ve bilişsel değişik-
likler ile seyrettiğini belirtti. Hastalığın
başlangıç ve seyrinin her hastada değiş-
kenlik gösterebileceğini belirten aktaran
Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı, “Arada
alevlenme dönemleri ile giden tansiyon,
şeker hastalığı gibi kronik gidişlidir. Baş-
langıcı içe kapanma, depresyon gibi ses-
siz belirtilerle uzun yıllar sürebildiği gibi,
stresli bir dönem sonrası günler içeri-
sinde kuşku, sesler duyma, uykusuzluk
gibi belirtilerle aniden de başlayabilir.”
dedi. 

Şizofrenide üç temel belirti grubu var

Hastalığın üç temel belirti grubu oldu-
ğundan bahseden Yrd. Doç. Dr. Emre
Tolun Arıcı, birinci grup olan “pozitif be-
lirtiler”in, hezeyan (gerçekdışı düşünce-
ler) ve halusinasyonların (olmayan
sesleri duyma, görüntü görme, kötü
koku alma ya da dokunma gibi) oldu-
ğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun
Arıcı, “Pozitif belirtilerden takip edildi-
ğini düşünme, bir insan ya da grup tara-
fından zarar göreceğine inanma,
kendisinin düşüncelerinin okunabildiği,
yönlendirildiği gibi hezeyanlar ve kendisi
hakkında yorum yapan, kötü konuşan
kişiler ya da dini varlıkların sesini işitme
sıktır. Her hastada aynı anda bütün bu
belirtilerin olması gerekmemektedir, ay-
rıca bu belirtiler hastalık boyunca da
sürmeyebilir, hastalığın alevlenme dedi-
ğimiz dönemlerde meydana gelip, teda-
vilerle yatışabilmektedir.” dedi.

Negatif semptomlar 
depresyona benziyor

İkinci grup belirtinin “negatif semptom-
lar” olduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr.
Emre Tolun Arıcı, “Negatif semptomlar
depresyona benzer. Kişinin jest ve mimik-
lerinde azalma, yüz ifadesinde donukluk,
motivasyon düşüklüğü, sosyal aktivitelere
karşı ilgisizlik, bir işi başlatamama, istek-
sizlik, keyif alamama, konuşmada
azalma, insanlardan uzaklaşma gibi be-

lirtilerdir.” dedi. Şizofrenide üçüncü belirti
grubunun ise “dezorganizasyon”
olarak adlandırılan Türkçe’de “dağınık
konuşma, davranış” olarak da isimlendi-
rilen üçüncü grup belirtiler olduğunu kay-
deden Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı,
“Bunun grupta konuşurken konudan ko-
nuya geçme, uygunsuz yanıtlar verme,
tuhaf giyinme, kendine bakımın azalması,
bağırma, küfür etme ya da katatoni dedi-
ğimiz hiç hareket etmeme, konuşmama,
tepki vermeme şeklinde belirtiler vardır.”
dedi. Şizofreninin saydığı hastalık belirti-
lerinin varlığına ve hastalığın seyrine göre
çeşitli tiplere ayrıldığını ifade eden Yrd.
Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı,  hastanın
doktora çok farklı semptomlarla başvura-
bildiğini söyledi.  Tedaviye verilen yanıtın
da hastanın sosyal, mesleki, ailesel işlev-
selliği, ve seyriyle kişiden kişiye çok deği-
şebildiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr.
Emre Tolun Arıcı şu uyarılarda bulundu:
“Şizofreni kronik gidişli bir hastalıktır, her
kronik hastalık gibi uzun yıllar ilaç kulla-
nımına ve takiplere ihtiyaç anlamına gel-
mektedir. Bilişsel yıkılmaya ve işlevsellikte
genel olarak bozulmaya sebep olması ne-
deniyle çalışmakta, sosyalleşmekte, evlilik
yapmakta zorluk yaşayabilir kişiler. Ve
yine şizofrenide diğer hastalıklarla karşı-
laştırdığımızda en önemli sorun toplum-

sal damgalanmadır. Medyanın, iş veren-
lerin, sosyal çevrenin damgalayıcı ve ay-
rımcı tutumları hastaların hayatını
zorlaştırmaktadır.”

Ailede varsa görülme sıklığı 
7-10 kat artıyor

Şizofreninin oluşmasında beyinde biyo-
kimyasal değişikliklerin, genetik faktörle-
rin ve psikososyal nedenlerin etken
olabileceği düşünüldüğünü aktaran Yrd.
Doç. Dr. Emre Tolun Arıcı,  bu konuda
yapılan çalışmalarda hastalığın ilaç teda-
vilerinde de öne çıkan dopamin, seroto-
nin gibi maddelerdeki düzensizliğe vurgu
yapıldığının altını çizdi. Hastalığın kalı-
tımsal olmamakla birlikte, ailede benzer
hastalık varsa görülme sıklığının 7-10 kat
arttığını belirten Yrd. Doç. Dr. Emre
Tolun Arıcı şu bilgileri verdi: “ Ayrıca kış
aylarında doğmuş olmak, kentlerde doğ-
mak ve yaşamak risk faktörü sayılabilir.
Şizofreni tüm dünyada benzer oranda
görülen, herkeste oluşabilecek bir hasta-
lıktır ve yaygınlığı ortalama %1 civarında-
dır. Kadın erkek eşit etkilenmektedir, farklı
olarak kadınlarda hastalık daha iyi seyret-
mektedir. Hastalık yatkınlığı olan kişilerde
madde kullanımı esrar gibi ve travmatik
yaşantılar hastalığın ortaya çıkmasını 
kolaylaştırmaktadır.” 

NEŞE MERT

Dr. Esra Sönmez, “Burunda akma,
tıkanıklık, boğazda gıcıklanma, kaşıntı
ve öksürüğü alerjik hastalarda da
sıklıkla görüyoruz. Ancak COVID-
19’da baş ağrısı, ateş, kas eklem
ağrıları ve boğaz ağrısı ön planda.
COVID-19 ile enfekte semptomatik
hasta doktora ‘ben hastayım’ diye
gelir, alerjik hasta kendini hasta his-
setmez” açıklamasında bulundu

Alerjiyi covid
sanmayın

SIZOFRENI KOLAY BIR
HASTALIK DEGILDIR!

Güler, tüm vücudu çalıştıran
kolay ve etkili egzersizler ile
yağ yakarken kas kazanılabi-

leceğini de söyledi. Güler, “Egzersiz ne
kadar yoğun olursa o kadar fazla kalori
yakarız. Egzersiz yapmaya haftada 3-4
gün ayırarak hem kilo vermek hem de
sıkılaşmak mümkün” dedi. İşte hedefe
ulaşmak için dört adım:

Dumbbell Squat Press 
(10-12 tekrar)

Squat ve baş üstü press kombinasyonla-
rından oluşan bu bileşik egzersiz, omuz,
bacak ve kalça gibi büyük yağ yakıcı kas
gruplarını oluşturmaya yardımcı olur.
Tüm vücudu çalıştıran egzersiz, bir çift
dumbbell ile yapılır. Önce dumbbellar
omuzların yanında iken topukları yere

doğru bastırarak çömel. Ayağa kalkar-
ken dumbbelları başının üstüne doğru
kaldır. 10-12 tekrar yap.

Mountain Climbers – 
(10-12 tekrar)

Harekete ellerin yerde, dizlerin de yer-
den biraz hava durarak başla; omuz,
kalça ve ayak bileklerinden düz bir çizgi
oluştur. Ellerin ve ayak parmaklarınla
ağırlığını destekle ve yükü eşit dağıt. Bu
pozisyondan dizlerini göğsüne doğru
core bölgeni sıkı tutarak çek ve ardından
göğsüne çektiğin ayağını değiştir. 10-12
tekrar yap.

Burpees – (10-12 tekrar)

Ayakta dururken squat pozisyonuna in-
dikten sonra ellerini ayaklarının hemen

önünde yere koy. El üstünde plank po-
zisyonunu oluşturmak için bacaklarınla
geriye doğru zıpla ve şınav pozisyonu
al. Daha sonra bacaklarını göğsüne geri
getir ve ardından hareketi bitirmek için
kuvvetli bir şekilde zıpla. 10-12 tekrar
yap.

Kettlebell Swings – 
(10-12 tekrar)

Kettlebell’i iki elinle sıkıca kavra, ayakla-
rını omuz genişliğinden biraz daha
geniş olacak şekilde aç. Başını yukarıda
ve göğsünü de dik tutarak kalçandan
öne doğru eğil. Kollarını düz tutarak,
kettlebell’i omuz hizana getir. Bu esnada
kettlebell’i kalça kuvvetinle ittiğinden
emin ol, kettlebell omuz hizana geldi-
ğinde kalçanı sık. 10-12 tekrar yap.

Şizofrenide erken teşhisin önemine işaret eden uzmanlar, hastalığın erken safhalarda tedavi edilmeye başlanırsa daha kolay kontrol al-
tına alınabildiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, hastaların karşılaştığı en büyük sorunun da toplumsal damgalama olduğunun altını çiziyor

Erken tedavi ve aile
desteği çok önemli
Şizofrenide risk faktörlerine sahip olmanın
kişinin mutlaka hastalanacağı anlamına
gelmediğinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Emre
Tolun Arıcı,  hastalığı önceden tespit etme-
nin mümkün olmadığını ve bunu önleyen bir
tedavinin de halen kanıtlanamadığını söy-
ledi. Kişide hastalık belirtileri başladığında
erken tedavi edilmesinin önemi bulundu-
ğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun
Arıcı, “Tedavide değişmeyen en önemli
madde halen ilaçlardır. Şizofreni biyolojik

yönü olduğu bilenen
bir hastalıktır, bu
alanda yürütülen gen
çalışmaları ve yatkın-
lık oluşturduğu düşü-
nülen genler olduğu
düşünülse bile halen
tedavide kullanılacak
bir gen çalışması yok-
tur.  Ailede şizofreni
veya benzeri hasta-
lıkları olanlara öneri-
miz; aile ve sosyal

desteğin yeterli derecede olması, stres yöne-
timine yönelik aktiviteler, gerektiğinde psi-
kiyatri ve psikoterapi desteği alınması
olabilir.” ifadelerini kullandı.

Yağ yakımına yardımcı
dört egzersiz
Yağ yakımına yardımcı
dört egzersiz
Yağ yakımına yardımcı
dört egzersiz
Yağ yakımına yardımcı
dört egzersiz
Yağ yakımına yardımcı
dört egzersiz
Yağ yakımına yardımcı
dört egzersiz
MACFit Merter Eğitmeni Mustafa
Güler, fit bir vücuda sahip olmak
için yağ yakmaya yardımcı dört

etkili egzersiz paylaştı

Üsküdar Üniversitesi NP 
Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri
Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Tolun
Arıcı, Şizofreni ile Mücadele
Günü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada şizofreni hastalığına
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.
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Üsküdar'da geçen pazar hafif ti-
cari araç cadde üzerinde bulu-
nan bir motokuryeye çarpmış,

motosikletli olay yerinde hayatını kaybeder-
ken sürücü, adli kontrol şartıyla serbest kal-
mıştı. Savcılığın itirazı üzerine araç
sürücüsü yeniden gözaltına alındı. Üsküdar
Ferah Mahallesi'nde geçen pazar meydana

gelen olayda hafif ticari araç, cadde üze-
rinde iş yerine evrak götürdükten sonra mo-
tosikletine giden Serdar Gökhan Bedir'e
çarpmış, motosikletli olay yerinde hayatını
kaybetmişti. Polis ekipleri yaptığı inceleme-
ler sonucunda olay yerinden kaçan aracın
plakasını tespit ederek sürücü O.E ve araçta
bulunan A.K, E.D., M.E., ve İ.E.'yi gözaltına

aldı. Ayrıca A.K. isimli kadın şüphelinin, ifa-
desinde olay günü sahilde alkol aldıklarını
söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen
şüpheliler serbest bırakılırken, şüpheliler-
den sürücü O.E ise çıkarıldığı mahkemece
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Be-
dir'in ölümüne sebebiyet veren sürücü sav-
cılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Göz göre
göre hırsızlık

ÖzELLİKLE Kuştepe Mahallesi'nde artan hır-
sızlık olaylarına karşı çalışmalarını yürüten
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro

Amirliği ekipleri, iş yerlerine giren ve el çabukluğu yön-
temi ile masa üzerinde bulunan cep telefonlarını çalan
bir hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Mağdur-
ların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler
4 hırsızlık olayının failinin aynı kişi olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmaların ardından 4 ayrı hırsızlık olayını
gerçekleştirenin Cezayir uyruklu 37 yaşındaki R.A. ol-
duğu belirlendi. R.A.'nın Beyoğlu'nda oturduğu adre-
sini belirleyen ekipler, eve yaptıkları baskında R.A.'yı
gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkeme tarafın-
dan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motorkuryeyi öldüren cani gözaltına alındı

Beşiktaş'ta yağışlı havayla beraber sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs önce aydınlatma
direğine ardından da ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç
devrilirken kazada bir kadın hafif yaralandı

K aza, saat 06.00 sıralarında
Vişnezade Mahallesi, Dol-
mabahçe Caddesi'nde

meydana geldi. Sarıyer istikametin-
den, Eminönü istikametine seyir ha-
lindeki 50 LA 464 plakalı panelvan
minibüsün sürücüsü Ali Öztürk,
Dolmabahçe Sarayı önüne geldi-
ğinde yağışlı havanında etkisiyle di-
reksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybet-
tiği minibüs önce aydınlatma dire-
ğine ardından da kaldırımda
bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın
etkisiyle ağaç devrildi. Kazada mini-
büste bulunan Emine Öztürk hafif
yaralanırken sürücü Ali Öztürk ise

kazadan yara almadan kurtuldu.

İlk müdahale 
olay yerinde yapıldı

Yaralı kadına ilk müdahale sağlık
ekipleri tarafından olay yerinde ya-
pıldı. Ambulansa alınan Emine Öz-
türk, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Dolmabahçe Cad-
desi'nde trafik polis ekipleri tarafın-
dan kontrollü olarak sağlandı. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen
ağacı kaldırdı. Kaza yapan minibü-
sün de çekici ile olay yerinden kaldı-
rılmasının ardından trafik normale
döndü.

AZ DAHA OLECEKTI
Şişli'de girdiği iş yerlerinde masa üzerinde
bulunan cep telefonlarını el çabukluğu
yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu R.A.
polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları
tarafından saniye saniye kaydedildi

Mahallelinin
köpek kavgası

SULTaNGazİ'dE bir binanın zemin katındaki
iş yerinde pitbull cinsi köpek yetiştiren iş yeri
sahiplerine mahalleli tepki gösterdi. Sokak sa-

kinleri ile iki kişi arasında yaşanan tartışmayı polis zor-
lukla ayırdı.İş yerindeki 2 pitbull'e el konularak
belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Sul-
tangazi'de polise, Cebeci Mahallesi'nde bir binanın zemin
katında bulunan cüzdan imalatı yapılan iş yerinde pitbull
cinsi köpek beslendiği ve uyuşturucu madde kullanıldığı
yönünde ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren polis, zabıta
ekipleri ile birlikte söz konusu adrese baskın yapıldı. Yapı-
lan kontrollerde uyuşturucu maddeye rastlanmazken, iki
pitbull cinsi köpeğin uygunsuz koşullarda tutulduğu be-
lirlendi. İki pitbull cinsi köpeğe zabıta ekipleri tarafından

el konularak, belediyenin hayvan barınağında gözlem
altına alındı. Bazı sokak sakinlerinin köpekleri

besleyen iki kişiye tepki gösterdi. Sokak sakin-
leri ile iki kişi arasında yaşanan tartışmaya

polis müdahale etti. Öte yandan köpek-
lerin tutulduğu iş yeri ekiplerce mü-

hürlendi.

Zincirleme kaza:

2 yaralı
Üsküdar Sahil yolunda sürücüsünün makas attığı iddia

edilen otomobil, kontrolden çıkarak, önce park halindeki
minibüse, ardından aynı yönde ilerleyen başka bir

minibüse çarptı. Savrularak karşı şeride geçen minibüs,
seyir halindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada makas atıldığı

iddia edilen otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Kaza, saat 21.30 sırala-
rında Üsküdar Harem Sahil
yolunda meydana geldi. İd-

diaya göre, sürücüsü Taha Emre Gü-
ler'in makas atarak ilerlediği 34 DVR
913 plakalı otomobil, kontrolden çıka-
rak, yol kenarında park halinde bulu-
nan 34 BCV 651 plakalı minibüse
çarptı. Ardından aynı yönde ilerleyen
34 LDZ 51 minibüse de çarptı. Kaza-
nın etkisiyle karşı şeride geçen mini-
büs, karşı yönden gelen Muammer
Öztel'in kullandığı 54 PZ 442 plakalı
otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Kaza yapan araçlar çekici yar-
dımıyla kaldırıldı. Makas atıldığı iddia
edilen otomobilde bulunan ve hafif
yaralanan 2 kişi ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Karşı yöne geçen mini-
büsün sürücüsü Celal Kalkan,
“Üsküdar istikametinden Harem'e
doğru geçerken arkadan gelen araç
çok süratli gelerek makas attı. Bana
çarptı. Karşı şeride geçtim, karşı şe-
ritte diğer araca çarptım. Makas atan
araçta iki tane yaralı olduğu söylendi"
dedi. Selçuk Özarslan ise “Bilinçsiz
insanların yaptığı yanlış hareketler yü-
zünden burada bir dünya insan işin-
den, gücünden, sağlığından,
hayatından oluyor. Orada nişanlı bir
arkadaşın arabasını katlettiler. Burada
arkadaşımız işinde, gücünde arabasını
katlettiler. Takla atan araçtaki genç ar-
kadaşlar makas atmışlar. Diğer şerit-
ten giden aracı bu tarafa çevirmiş. 4
tane araç vardı." diye konuştu. 

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerinde
İran uyruklu 2 kadının,  'tır-
nakçılık' olarak bilinen el ça-

bukluğu yöntemiyle bin doları çalması
güvenlik kamaraları tarafından kayde-
dildi. 2 şüpheli kadın çıkarıldıkları mah-
kemece serbest bırakıldı. Beylikdüzü
Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan iş
yerine 5 Nisan'da gelen İran uyruklu 2
kadın,  iş yeri çalışanı E.N.T. isimli kişiye
ait bin dolar parayı el çabukluğu yönte-
miyle çaldı. İhbar üzerine harekete
geçen ekipler, güvenlik kamera görüntü-
lerinin inceledi ve olayı gerçekleştirdik-
leri tespit edilen kişilerin olaydan sonra
bir otomobille uzaklaştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, araç sahibi B.M.'yi Büyük-
çekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki ad-
resinde olduğunu belirledi. Yabancı
uyruklu B.M., kadınları tanımadığını, yar-
dım etmek amacıyla aracına aldığını ve
kadınları Avcılar'da  indirdiğini ve yolcu-
luk sırasında kadınlardan  birinin telefon
numarasını aldığını belirtti. B.M.'nin tele-
fonla ulaştığı şüphelilerin Taksim Mey-
danı'nda oldukları tespit edildi. İran
uyruklu F.T. (25) ve F.T. (27) isimli şüphe-
liler aynı gün yakalanarak, gözaltına
alındı. "Yankesicilik" suçundan adliyeye
sevk edilen F.T. hakkında adli kontrol hü-
kümleri uygulandı. Diğer şüpheli F.T. de
serbest bırakıldı.

Tırnakçılıkla
hırsızlık yaptı

Fabrikada
yangın

SİLİVRİ'dE çikolata üretimi yapan
fabrikanın zemin katında ve baca-
sında çıkan yangın itfaiye ekiple-

rince söndürüldü. Yangın saat 23.30
sıralarında Selimpaşa Mahallesi 5007 So-
kak'ta bulunan çikolata üretimi yapan fabri-
kada çıktı. 
Fabrikanın bacasında kıvılcımların çıktığı
gören çalışanlar durum itfaiye ekiplerine bil-
dirdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ve Silivri
itfaiye ekipleri, fabrikanın zemin katında ve
bacasında çıkan yangını büyümeden sön-
dürdü. Çıkan yangında küçük çapta hasar
oluştu. 

Ocaktaki 
yemek yangına
sebep oldu

ESENLER'dE 4 katlı bir binanın ikinci
katında ocakta unutulan yemekten
yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağ-

lık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin
müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına
alındı. Esenler Havaalanı Mahallesi, Galip So-
kak'ta saat 23.40 sıralarında 4 katlı binanın ikinci
katında ocakta unutulan yemek yangın çıkardı.
Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol al-
tına aldı. İçeride yakınlarının kaldığını sanan ev
sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen
ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.

Kaza sonrası sağlık
ekipleri, yaralılara
olay yerinde
müdahale etti.



K anuni Sultan Süley-
man tarafından
16. yüzyılda

yaptırıldığı tahmin
edilen, ancak
moloz ve çöp yı-
ğınları içinde
kaderine terk
edilen Esen-
yurt’taki tarihi
Viyana Köp-
rüsü’ne, Esen-
yurt Belediyesi
sahip çıktı.
Esenyurt Bele-
diyesi ve İBB
Kültür Varlıkları
Daire Başkanlığı-
nın, köprünün resto-
rasyonu için başlattığı
ortak çalışma, 500 yıllık
köprünün ne Koruma Kurulu-
nun ne de Kültür Bakanlığı’nın envan-
terinde bulunmadığını da ortaya çıkardı.
Yapılan başvuru ile İstanbul 1 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğüne tescil ettirilen köprü,
uzman bir ekibin desteğiyle restore edilip,
ziyaret edilebilir hale getirilecek.

Çok değerli bir miras

Mevcut hali ve görüntüsü ile iç acıtan ve
kaderine terk edilen köprüyü, bugüne
kadar hiçbir kurum görmemiş! Bu da yet-
memiş, tarihsel mirasın üstü beton atıla-
rak düzleştirilmiş. Yaklaşık 500 yıllık
geçmişi olmasına karşın, çöp yığınlarının
içinde bir başına bırakılan tarihi köprüyü
gün yüzüne çıkartmak için harekete geçen
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, kültür mirasına sahip çıkmanın
kendileri için bir görev olmanın ötesinde,
tarihsel de bir sorumluluk olduğunu söy-
ledi. "Bu köprü, bizim için çok değerli bir
kültürel miras" diyen Başkan Bozkurt,
“500 yıllık bu mirası, maruz bırakıldığı
mevcut halinden kurtarmak, restore edip
gelecek kuşaklara aktarmak bizim için
görev olmanın ötesinde tarihsel de bir so-
rumluluk. Arkadaşlarımız, köprüye ilişkin
çalışma başlattıklarında, köprüye dair hiç-
bir veriye ulaşamadılar. Koruma Kurulu

olsun, Kültür Bakanlığı olsun hiçbir yerde
kayıt ya da bilgi yok. Moloz ve çöp yığın-
ları içinde bir başına bırakılan bu kültür
mirasından kimsenin haberinin olmaması
da dikkate değer bir başka nokta. Önce-
likle köprünün tescil altına alınmasını sağ-
ladık, sonraki adımda ise bakım ve
restorasyon var. Arkadaşlarımız, ilgili ku-
rumlarla görüşmelerini sürdürüyorlar.
Yüzlerce yılı geride bırakıp bugüne ulaşan
kültür mirasımıza, hak ettiği değeri verip
gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlayaca-
ğız” şeklinde konuştu.

Sefer sırasında yapıldı

Esenyurt’u ikiye bölen, Evren Mahalle-
si’ndeki Haramidere üzerinde yer alan tek
gözlü tarihi köprünün, 1529’da gerçekle-
şecek olan 1. Viyana Kuşatması’na hazır-
lanan Kanuni Sultan Süleyman
tarafından 1527 yılında yaptırıldığı düşü-
nülüyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın se-
fere giderken kullandığı tarihi Viyana Yolu
da bu köprü üzerinden devam ediyor.

Köprünün bir benzeri, yine Ha-
ramidere üzerinde bulunuyor.
‘Kapı Ağası Köprüsü’ olarak bi-
linen dört gözlü bu köprünün de
aynı yıllarda, Büyükçekme-
ce’deki Mimar Sinan Köprüsü
gibi Kanuni Sultan Süleyman
tarafından Mimar Sinan’a yaptı-
rıldığı tahmin ediliyor.

Gözümüz gibi bakacağız

Başkan Bozkurt, Viyana Köprü-
sü’nün yanı sıra ilçenin iki ayrı
mahallesinde bulunan tarihi çeş-
melerin de restore edileceğini ak-
tardı. İstanbul’daki iki kaz
figürlü çeşmeden birisi olan Kı-
raç’taki Kazlı Çeşme ile ilçenin

eski ismini taşıyan Ekşinoz Çeşmesi’nin
de bakıma alınacağını belirten Bozkurt,
“İlçemizde bulunan tüm tarihi eserlere 
gözümüz gibi bakacağız. 
Tarihi çeşmelerimizi restore ederek suları-
nın tekrar akmasını sağlayacağız. Bunların

yanı sıra Esenyurt sınırları içerisinde bulu-
nan ve kaderine terk edilen Bizans sarayı
Aretas’ın kalıntıları ile yine aynı dönem-
den kaldığı düşünülen hamam kalıntılarını
da korumaya alacağız” ifadelerini 
kullandı.

BARIŞ KIŞ

A man ha sakın ola ki gündüz tv seyre-
derek ufkumda yeni bilgiler dolaşa-
cak, keyif alacağım gibi söylemler

yaparak gündüzünüzü karartmayın derim.
Kumandayla zaplama yoluyla bile bünye-

nizde ağır hasarlara sebep olabilir. Gerçek
hayatlar falan diyerek çarpık ilişkiler, cina-
yet şekilleri, tartışma şiddetine, moda öğre-
neceğim diye farklı bir konsepte ve kadını
mutfakta gösteren programların kurbanı 
siz olmayın.

Gündüz kuşağını pandemi sürecinde evde
olan neredeyse herkes izliyor. Hiç öyle "ben
izlemem" veya "başka kanal açarım" veya
"işim olmaz" gibi laflar etmeyin. Bir şekilde
merak uyandırmayı beceriyorlar orada izle-
mezseniz izleyen anlatıyor haberdar oluyor-
sunuz ve merak uyandırıyor.

Yemek programı seyretmek istiyorsunuz
mesela ve bir seçme programı açtınız; belki
de hayatlarında görmedikleri yemek ve su-
numlar için yapan gelini rencide ediyor ve
program reyting alsın diye tartışmalardan

yemek hakkında bilgi  alamazsınız. Yemeği
seyircinin de görmesine rağmen gelinin taba-
ğını bulmak adına " yanmış, kuru" vb gibi
haksız yere eleştirip en kötü puanı verirler ve
buna yarışma denir. Programın sonunda
kendini reytinglere kurban edenlerin tartış-
maları ve şaklabanlıkları kalıyor.

Moda programı seyredeyim, modayı takip
edeyim diyerek kanalı açtınız diyelim. Juri-
nin tek ben bilirim edasıyla eleştiri ve saygı
boyutunu aşan o konuşmalar ve yarışmacılar
arasındaki o kulaklarınızı tıkayan tartışma
ile kalabilirsiniz.

Modanın rengini yakalarsınız belki 
o arada.

Gündüz kuşağının yıllardır 
vazgeçilmezine gelelim

Cinayetler;
O programlarda kim kiminle nerede oyu-

nuna başlayabilirsiniz. Orada psikolog, avu-
katta muhakak vardır. Yorumlarla köşeye
sıkıştırma mücadelesi hat safhada.

Bir program bu şekilde reyting-
lerden düşmeyince neredeyse her kanal aynı
konsepte program yapmaya başladı. Sağım
solum önüm arkam cinayet oldu gündüz ku-
şağında. Topluma müthiş bir bilgilendirme.

Çocuklarını bırakıp başka kocaya giden
kadınlar, karısıyla birlikte sevgilisini dolandı-
rıcılıkla suçlayanlar, zorla arabada bana şey
etti diyen adamdan tutun eltisiyle pazara gi-
diyoruz diyerek yufkacıya kaçanlar, zar zor
biriktirdikleri paraları hacılara hocalara
kaptıranlar, sahte gelinlere aldananlara
kadar türlü türlü rezaletler. Tv önünde ilişki-
lerini bu denli anlatmaları kötü örnektir.
Aile birliğini zedelemektir. Sosyo-kültürel
özelliklere zarar vermektedir.

Bu anlamda Rtük buna müsade etmemeli-
dir.  Kaldı ki erkek de kadın da kanuna göre
zina suçu işlemiştir. Program sonrası hukuki

işlemlerin nasıl olduğu da oradaki avukatlar
tarafından Türk Medeni Kanununun
161.maddesi yada hangi maddesine göreyse
işte, oradaki hukukçular tarafından 
söylenmeliydi.

Toplumun yanlış ilişkilere, suçlara karşı
birlikte mücadele etmek adına daha farklı
programlar yapılabilirdi.

Magazin programlarında bazı hayat uz-
manları var o eşsiz duayen bilgilerini payla-
şanlar, ahlak konularına sinirlenerek ahkam
kesen duayenler var. Evimizin bilgili ablası,
abileri onlarda olmazsa yorum yapamayız
mazallah. Kusursuzluklarından öyle yorum
yapıyorlar demi benimkisi de laf-ı güzaf...
Ne günlere kaldık...

Dizi tekrarları da var gündüz kuşağında
ve o dizilerde de yine zengin fakir aşkı, sada-
katsizliğin en tepe noktası, gayri meşru ço-
cuklar, sokaklarda silahla dolaşanlar, evli,
sevgilili ve mutlu gözükenler varda 
var yani...

TV'lerde gündüz kuşağı programları 
bunlarla dolu..

Rtük programlara, dizilere el atmalı 
yeniden...

Gündüz kuşağı gelecek günleri karartıyor.
Bir kaç ahlaksız ilişkiler, gündüz tv sey-

retmek isteyenleri hapsediyor.
Evlilik programı bitti yerine daha da

beyin yakan programlar geldi. Yani gelen gi-
deni arattı belki de...

Gündüz kuşağını seyreden kesim,  (bil-
hassa bu pandemi döneminde) gelecek yetiş-
tiren ebeveynlerdir. Onlara ne kadar da güzel
örnekler veriliyor bu programlar sayesinde,
ne günlere kaldık.

Bu halka yazık değil mi?

Gündüz kuşağı programları milleti yozlaş-
tırmak ve asıl gündemden uzak tutmak için
mi? Bunlar toplumun ahlakını yüceltmek
değil yermektir.

Tv programcılarının bir an önce nefes ni-
teliğinde değişmesi ve eğitim içerkli, eğlendi-
rici programların yapmasının daha çok
reyting alacağını düşünüyorum.

Bizler yine de kumandayı yaşlılardan, ço-
cuklardan, hamilelerden ve sıkıldım ne sey-
redeyim diyenlerden uzak tutalım.

Zira gündüzün alacakaranlık kuşağına,
ileride çok daha fazlasına seyirci kalabiliriz.

Gündüz alacakaranlık kuşağı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul
için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda,
ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara

karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağış-
ların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması
beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara
karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" de-
nildi. Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Ya-
kasında özelllikle daha önce dolunun vurduğu
Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı,
kilim ve karton konularak önlem alındı. Komşusunun
aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner
Hancı “Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı
için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak
bir yağış uyarısında
araçların üzerini ka-
patıyorlar.Korkuyor
insanlar ne olur ne
olmaz diye önlem
alıyor" diye 
konuştu. DHA

Kanuni Sultan Süleyman’ın Viyana Seferi’ne giderken yaptırdığı, moloz ve çöp yığınları içinde kaderine terk edilen tarihi
köprüye Esenyurt Belediyesi sahip çıktı. Köprünün bakımı ve restorasyonu için başlatılan çalışma, 500 yıllık tarihi köprüden
hiç kimsenin haberinin olmadığını da ortaya çıkardı. Ne İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünde ne de Kültür Bakanlığının envanterinde hiçbir bilginin bulunmadığı köprü, yapılan başvuru ile tescil altına alındı

TARIHIN UZERINE 
BETON ATMISLAR!

İstanbul’da
dolu önlemi

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin 15
farklı noktasında bulunan BESMEK Eği-
tim Merkezleri’nde açılan Kişisel Gelişim ve

Meslek edindirme kurslarında eğitimler devam ediyor.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçeve-
sinde gerçekleştirilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi
gösteriyor. En çok talep gören kurslardan bir tanesi de

Fotoğraf Çekim ve Görsel Dü-
zenleme Teknikleri Geliştirme
Kursu oldu. Alanında uzman
eğitmenlerden fotoğrafçılığa
dair teknik bilgileri öğrenen
kursiyerler, uygulamalı eğitim-
lerde ise Beyoğlu’nun tarihi
mekanlarını gezerek fotoğraflı-
yorlar. Fotoğrafçılık eğitimleri;

Özgecan Aslan Eğitim Merkezi, Alev Ofluoğlu Çıksalın
Eğitim Merkezi, Bademlik Eğitim Merkezi, Piripaşa
Eğitim Merkezi, Cihangir Eğitim Merkezi ve Kasım-
paşa Eğitim Merkezi’nde veriliyor. Kursta; Fotoğraf
makineleri, fotoğraf makinesi ayarları, fotoğrafta ışık,
gibi dersler veriliyor. DHA

Fotoğrafçılık 
eğitimi veriliyor

Rahsa P. Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com

500 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

Köprü, küçük ölçekte temiz bir işçilikle, muntazam kesme taşlardan tek gözlü olarak inşa edilmiş. Köprünün açıklığı 
8 metre, genişliği 5 metre civarında. Üzerinden geçen yol ise yaklaşık 30 metre uzunluğunda. 

AÇIKLIK 8 GENiŞLiK 5 METRE

Köprü üzerinde incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları
Daire Başkanlığından Mimar Meryem Doğutan ve Sanat Tarihçisi

Zeynep Hatice Kurtbil tarafından hazırlanan raporda, köprünün yapım
tekniğinin, Mimar Sinan’ın 16. yüzyılda Küçükçekmece ve Büyükçek-

mece gölleri arasında inşa ettiği köprülerle benzerliğine dikkat çekilerek,
aynı döneme ait olabileceği ifade edildi. Raporda, köprünün tarihçesine
ilişkin şu bilgilere de yer verildi: “Büyükçekmece gölünün doğusunda,
eski İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerinde yer alan köprünün hangi ta-
rihte ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 14 Eylül 1509 dep-

remi ve 20 Eylül 1560 su taşkınları büyük tahribata neden olmuş,
göllere akan sular taşmış ve sahillerini su basmıştır. Büyükçek-

mece, Küçükçekmece ve Silivri köprülerinin bu dönemde yı-
kılmış olduğu, daha sonra kargir olarak yenilendikleri

bilinmektedir. Köprünün de bu tarihlerde esaslı
bakım-onarım görmüş olabileceği

muhtemeldir."

SİNAN’IN 
ESERLERİ İLE 

BENZERLİKLER TAŞIYOR

Boynukalın istifa etti
İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet
Boynukalın bu görevinden istifa etti. Boynukalın, akademik çalışmalarına yoğunluk vermek için istifa ettiğini açıkladı

Geçici görevlendirme ile Ayasofya-i
Kebir Camii’nde imamlık vazifesini
yürüten Mehmet Boynukalın, bu gör-

evinden istifa etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel
ilkesi ve anayasanın değiştirilemez maddesi “la-
ikliğin” çıkarılmasını talep etmesiyle gündeme
gelen Boynukalın’ın Marmara Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri dön-
düğü öğrenildi.
İstifası ile ilgili sosyal medya hesa-
bından açıklama yapan Prof. Dr.
Mehmet Boynukalın, “Görevim-
den affımı ve görevlendirmemin
sona ermesini istedim" ifadelerini
kullandı. Akademik çalışmalarına
yoğunluk vermek için istifa ettiğini
açıklayan Boynukalın “Kararımın
bir sebebi de, ‘Ayasofya İmamı ko-
nuşuyor da biz niye konuşmaya-
lım’ hezeyanlarına meydan
vermemektir” dedi.

Affımı istedim

Boynukalın açıklamasında, "Asıl

mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına
rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi ve
Marmara Üniveristesi’nin uygun görmesiyle
Ayasofya-i Kebir’deki şerefli makama görevlen-
dirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi ça-
lışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki baş imam
hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin
sona ermesini istedim. 86 yıl sonra yeniden cami

olarak fethedilen bu
mübarek mekanda ilk
baş imam hatip ola-
rak görev yapmamı
takdir eden Yüce
Mevla’ya sonsuz
hamdü senalarımı ar-
zediyor, bu göreve
beni layık bulan idare-
cilerimize ve hasseten
Kıymetli Cumhurbaş-
kanımıza çok teşekkür
ediyorum. Bendeniz
bu görevdeyken bildi-
ğim kadarıyla, dilim

döndüğünce İslam’ı anlatmaya çalıştım. Bunu
yapmazsam Allah katında mesul olurum düşün-
cesiyle hareket ettim Bu niyetin Allah katında
bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam’a ve
Kur’an’a bir bütün olarak inanıp yaşamayı
Rabbi hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana
desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılma-
yan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı
olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" iafedele-
rini kullandı. 

Tartışmaların odağındaydı

24 Temmuz 2020’de yeniden cami statüsü alan
Ayasofya’nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boy-
nukalın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yap-
tığı paylaşım, ardından faiz hakkındaki yorumu
gibi bir çok konuda iktidar dahil çeşitli gruplar-
dan gelen tepkiler nedeniyle tartışmaların oda-
ğındaydı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın
görevden alınmasının ardından bir tweet payla-
şan Boynukalın, “Faizin azaltılması ve sonunda
tamamen kaldırılması hem İslam’ın hem de
aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz yüzde
0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele
etmek de İslam’ın bir emridir” demişti.

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezleri’nde
açtığı Fotoğrafçılık Kursu ile vatandaşlara 
profesyonel fotoğrafçılık eğitimi veriyor



M eryem Ablimit, Sudinnisa Abdı-
lıtip, Patma İmir, Emine Mu-
hammet, Kalbinur Tursun ve

Reyhan Ahmed, 2016 yılında Çin’in Sincan
Uygur Özerk Bölgesi’nden gezmek için
Türkiye’ye geldi. Ancak 6 kadın Çin Hükü-
meti'nin uyguladığı politikalar nedeniyle
geri dönemedi. O tarihten bu yana çocukla-
rından haber alamayan anneler, seslerini
duyurmaya çalışıyor. Yıllardır ayrı oldukları
çocuklarının yaşayıp yaşamadıklarından
bile haberdar olmayan anneler adına konu-
şan Reyhan Ahmed, “Ben, 2016 yılının
Şubat ayında yasal yollardan, Çin Hükü-
meti’nin verdiği pasaportla, izinle Türki-
ye’ye geldim. Sadece seyahat amacıyla
geldim ama sonra dönemedim. Yanımda
gördüğünüz anneler de aynı şekilde 2016
yılında ziyaret için gelen anneler. Geldikten
sonra vatanımıza dönemedik, burada kal-
dık. Ve bizim Çin’de kalan 18 yaşından
küçük masum, suçsuz çocuklarımız beş se-
nedir orada annesiz, babasız tek başına
yaşam mücadelesi vermekte" dedi.

İnsanlık haberdar olsun

"Biz suçsuz, hiçbir canlıya zarar veremeye-
cek olan çocuklarımızın sesini duymak, ha-
yatta olduklarını bilmek istiyoruz" diyen
Ahmed sözlerine şöyle devam etti: "İki se-
nedir çocuklarımızı araştırıyoruz, telefonu-
muz 24 saat elimizde ama bir kere arayıp,
‘Anne sapasağlamım’ diyemedi. Telefo-
numu 24 saat yanımda taşıyorum ama kı-
zımın sesini duyamıyorum. İnsanlığın
bundan haberdar olmasını ve çocuklarımızı
kurtarmamız için yardımcı olmalarını isti-
yoruz. İki senedir mücadelemize devam
ediyoruz ama bir sonuç yok. Biz anneler
olarak devam edeceğiz, çocuklarımızı tek
başına, yalnız bırakmayacağız son nefesi-
mize kadar."

İnsanlara sesleniyorum

Yardım beklediklerini söyleyen Reyhan

Ahmed; “Bütün devlet başkanlarından,
Türkiye’den, Amerika’dan, Fransa’dan, Al-
manya’dan, Japonya’dan her devlet başka-
nından yardım bekliyoruz. Çünkü bu,
annelerimizin tek başına yapabileceği bir
şey değil artık. Annelerimiz ellerinden gelen
her şeyi yaptı ama artık bu bir annenin ya-
pabileceği bir şey değil. O yüzden bütün in-
sanlara sesleniyorum. Hukukçulara,
sisyasetçilere, davacılara, insan hakları ör-
gütlerine, kadın hakları örgütlerine, çocuk
hakları örgütlerine sesleniyorum; Bizim ço-
cuklarımız çocuk değil mi? Bizim çocukları-
mızın 'anne' diye seslenme hakkı yok mu?
Bizim çocuklarımızın 'baba' diye seslenme
hakkı yok mu? Bizim çocuklarımızın aile-
siyle mutlu mesut yaşamaya hakkı yok
mu?" ifadelerini kullandı.

Dayanacak gücümüz kalmadı

Annelerin çocuklarına kavuşmak için elle-
rinden gelen her şeyi yaptığını belirten

Reyhan Ahmed; “Beş koskoca yıl geçti,
beş Kurban Bayramı, beş senedir bayram-
lar geçip gidiyor, biz anneler bu beş sene
içerisinde şu kadarcık bir sevinç yaşaya-
madık. Bağrımıza taş basarak, ağlayarak
geçiriyoruz her günümüzü. Bir lokmayı
rahat boğazımızdan geçirdiğimiz yok. An-
nelerimiz artık acılarına dayanamıyor, ço-
cuklarına olan hasretlerine dayanamıyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstan-
bul’dan Ankara’ya kadın haliyle iki şehir
arasında yürüyerek yola çıktık. Sırf şu ço-
cuklarımızdan haber alabilmek için. Bizim
annelerimiz bütün hayatını kanunlara
uygun şekilde yaşamış anneler. Hiçbir
suçu yok, şu çocukların da hiçbir suçu
yok. Teknoloji bu kadar gelişmişken ço-
cuklarımızın sesini duyamıyoruz. Artık
lütfen bizi daha fazla bekletmeyin, bekle-
yecek halimiz kalmadı. Çocuklarımıza,
annelerimize acıyın bize yardımcı olun"
şeklinde konuştu. DHA
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COCUKLARINI
ISTEDILER!

Hüseyin TURAN

B izim Amiraller çok masum, çünkü insan yaş-
landıkça az uyku ihtiyacı hissettiğinden, bu
amiralleri geceleri uyku tutmuyor, boşta kal-

dıkları için, yapacakları bir şey de yok gariplerimin.
104 emek amiral hepsi de uykusuz bir araya gelmiş-
ler, gecenin kör vaktinde, haydi hep beraber bir bildiri
yayınlayalım, demişler. Ya çok masum bir hareket, ne
olacak ki  bir bildiriden ne çıkar?

İstedikleri kadar bildiri yayınlasınlar! Gece halay
çeksinler, tutmadıkları nöbetleri sokaklarda tutsunlar
bize ne? Biliyorsunuz uykusuzluk uzun vadede bağı-
şıklık sistemini ve genel sağlığı etkilediği gibi gündüz
uyku hali kazaların artmasına da yol açar. İşte bu
bizim masum amirallerimiz gece uyuyamadıkları için,
gündüz de kazalara yol açmamak için gecenin kö-
ründe bildiri yayınlamak zorunda kalmışlar. Ne kadar
masumlar di mi?

Hiç de masum değiller, çünkü bu ülkede herkes bilir
ki bütün darbeciler bildirilerini gece saatlerinde yayın-
lar ve darbeyi gerçekleştirirler. Bütün darbeciler bildi-
rilerinin içine Mustafa Kemal Atatürk ismini koyar ve
bunu sonuna kadar kullanırlar. Hatırlayın en son
darbe girişimi olan 15 Temmuz'u! FETÖ darbeyi kmin
adına yapıyordu ve konseyin adı ne idi? Yurtta Sulh
Konseyi ve bol bol Atatürk imaları ile bildiri okundu
TRT'de. 

Emekli amiraller bu bildirinin içindeki konuları bir
konferansta veya mensubu oldukları siyasi partilerde
tartışsalar, konuşsalar veya bir tek e.amiral kendi dü-
şüncesini açıklasa ifade özgürlüğüne girer ve sadece
emekli amirallerin olduğu bir grup da olmayacağı için
düşünce ve teklif olurdu. Kaldı ki eleştirdikleri Montrö
sözleşmesinden Türkiye’nin çekilmesi de söz konusu
değil, Sn Cumhurbaşkanımız açıkladı. 

Aslında işin altındaki düşünce şu; eski tekaüt paşa-
lar hala kendilerini 1. sınıf vatandaş, halkı da parya
olarak görmektedirler.

1929-1944 tarihleri arasında Ankara Valisi olan
(CHP'li) Nevzat Tandoğan'ın şu sözünü hatırlamanın
tam zamanı: "Ulan öküz Anadolulu! Sizin milliyetçi-
likle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lâzımsa
bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz ge-
tiririz. Sizin iki vazifeniz var: Birincisi, çiftçilik yapıp
mahsul yetiştirmek. İkincisi, askere çağırdığımızda
askere gelmek" der. İşte bu söz son 20 senedir işlevini
yitirdiği için bu paşa ve amiraller bu sistemi kendile-
rine yedirememektedirler. Sindirememenin yan etki-
leri zaman zaman böyle ortaya çıkmaktadır. 28
Şubat, 27 Nisan ve bugün.

Partisinin bazı kesimlerinden aldığı tepkiye rağmen
bu bildiriyi kınayan Sayın Meral Akşener’i tebrik edi-
yorum. Milletten korkan Sayın Kılıçdaroğlu’na ne de-
meli? Darbecileri her zaman kollamak acep bu
CHP'nin genlerinde mi var?

Hepimiz aynı görüşte ve hayat anlayışımız aynı ol-
mayabilir, işte buna demokrasi denir, ama görüşleri-
mizi demokratik yollardan söylemek yerine darbe
çağrışımı içeren söylemde bulunmak niye? Zaten Tür-
kiye’de ki siyasi partiler söyleyeceğini her platformda
söylüyor, yetmiyor sosyal medyada her türlü eleştiriyi
yapıyoruz. Klavye kahramanlığında üstümüze yok!

Son Söz: Demokratik hukuk devletimizi korumak
hepimizin görevi. Halkın oyuna saygı duyacağız, hal-
kımızın helal bir tane demokratik oyu 104  emekli
amiralın bildirisinden daha değerlidir.                                                                                                                                   

Sağlıkla kalın....

Uyumayan amiraller!
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8 aylıkken ayrıldığı kızını yıllar sonra Çin
Hükümeti’nin bir toplama kampından ya-
yınlanan sosyal medya videosunda
gören Kalbinur Tursun da “Beş yıldır Tür-
kiye’de yaşıyorum, Çin pasaportuyla gel-
dim. Hiçbir suça karışmadım, beş yıldır
beş çocuğumdan hiç birine ulaşamadım.
Yaşıyorlar mı, hayattalar mı bilgi alama-
dım. Senelerce bekledim, yarın haber
gelir, öbür gün haber gelir dedim ama şu
ana kadar hiçbir şekilde ulaşamadım.
Sekiz aylıkken ayrıldığım çocuğumu,
kendi karnımda taşıdığım, doğurduğum
çocuğumu tanımıyorum. Bu nasıl bir
dünya? Beş senedir çocuklarıma ulaşa-
mıyorum. Şu fotoğraftaki benim kızım,
toplama kampına götürülmüş, sosyal
medyada paylaşılan bir videoda gördüm.

Çocuklarımın bana ihtiyacı varken ben
burada, babası hapiste. Babası Türki-
ye’ye gelip gittiği için 15 sene hapis ce-
zası verdiler. Suçu sadece Türkiye’ye
gelmek. Ama Çinliler gelip gidiyor onlara
ceza vermiyorlar, sadece Uygurlara ceza
veriyorlar" dedi.

DOĞURDUĞUM ÇOCUĞUMU TANIMIYORUM

Çin'in Uygur Özerk Bölgesi’nden gezmek için geldikleri Türkiye’den, Çin Hükümeti’nin bölgedeki
politikaları nedeniyle geri dönemeyen ve yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını söyleyen 
Uygur Türkü anneler, "Bizim çocuklarımız çocuk değil mi? Çocuklarımızı istiyoruz" diyerek feryat etti

EYÜPSULTAN'DA bulunan Şehit
Aileleri Yardımlaşma Sosyal
Kültürel ve Dayanışma Derne-

ği'nde düzenlenen basın toplantısına şehit
aileleri sorunlarını dile getirmek için katıldı.
Basın açıklaması yapan Genel Başkan Yar-
dımcısı Necati Selvitop bazı emekli amiral-
lerin bildiri açıklamasına ilişkin, "4
maddelik basın toplantımızın en önemli
başlığı 104 emekli amiralin bir gece yarısı
geçmiş karanlık tarihlere özenerek, aba al-
tından sopa gösterircesine yapmış oldukları
akıllara durgunluk verecek açıklamalarını,
üniformasını giydiği ekmeğini yediği ve ye-
meye devam ettiği devletine, sırf uzun
adam olmasın, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim
olursa olsun dercesine kin ve nefret kusma-
ları olarak görüyor, Şehit Aileleri ve Dernek
Genel Merkezi olarak kınıyoruz. Yok hük-
münde sayıyoruz" diye konuştu.

Amirallere sesleniyoruz

Selvitop sözlerini şöyle sürdürdü; "Sizler ve
sizin gibiler yüzünden şanlı ordumuzun
mensuplarına şüphe ile bakar hale geldik.
Daha dün yaşanmış gibi aklımızda olan 15
Temmuz travmasını atlatamamışken, acıla-
rımız kor gibi göğe yükselmiş benim aske-
rim, benim polisim dediklerimiz, sözüm
ona vatan haini olarak karşımıza çıkmışken
bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu nasıl

bir cüret" dedi. "104 emekli amirallere sesle-
niyoruz" diyen Selvitop, sözlerine şöyle
devam etti: "Sakın bu saatten sonra geri
vites yapmaya kalkmayın. Bu dernek 1999
yılında kuruldu. Şehit ailelerimizin mağdu-
riyetinin altında da sizin ve sizin gibi düşü-
nenlerin imzasının olduğunu gördük.
FETÖ, PKK, DEAŞ, Hizbullah gibi vatan
hainlerinin kirli tuzaklarını görüyoruz. Sizi
bunlardan nasıl ayırt edecek bu millet 
soruyoruz."

Söylemeye devam edeceğiz

Selvitop, "Sorunların sizlerden kaynaklan-
dığını düşünen hatta inananlar var. Bizler

de her defasında sizlerin 2001 yılından bu
yana şehit ve gazi ailelerimizin yanımızda
olduğunuzu, buna ilave olarak onlarca
kanun ve ek genelgelerle olağanüstü iyileş-
tirmeler yaptığınızı söylüyoruz, söylemeye
devam edeceğiz" dedi. Şehit Aileleri Der-
neği Genel Başkan Yardımcısı Necati Sel-
vitop, İSPARK'tan şehit yakınlarının
ücretsiz faydalanma hususundaki konuya
değindi. Selvitop, "Kanun ve yayımlanan
genelgede şehidin eşi, annesi, 18 yaş veya
okuyan 25 yaşını geçmemiş olanlar denil-
mektedir. Şehit evlatları, 25 yaşına kadar
otomobil olacak maddi olanaklara sahip
zaten değildir. Evladın en ihtiyaç duyduğu

za-
manda ise

hak elinden alınarak şehit evlatlarımız
mağdur ediliyor. Bu birçok konuda çok
ciddi bir sorun teşkil ediyor. Şehit aileleri-
mize ve şehitlerimizin kabirlerine yaptığı-
nız hizmetlerinizi anlatmaya saatler
yetmez. İSPARK kurulduğu tarihten 2019
yılına kadar yaşamadığımız bu sorunun
sorumluları kim ise ortaya çıkması gereği-
nin yapılmasını, kanayan yaramıza mer-
hem olmanız arzusuyla emirlerinizi
bekliyoruz. İstanbul'da toplam 5 bin 646
gazi ve eşi var. Bin 412 gazi, 221 gazi eşi
istifade ediyor. 4 bin 13 gazi mağdur. Top-
lam 7 bin 553 şehit ailesi var. Bin 553 ya-
salara uygun şehit ailesinden 401 şehit
yakını istifade ediyor. Bu ailelerden de Bin
152 şehit ailesi mağdur ya da aracı yok. 25
yaş üstü bu haklardan istifade edemeyen 7
bin 152 mağdur şehit ailemiz var. Sayın
Cumhurbaşkanım İSPARK'ta yaşanan
şehit çocuklarının yaş sınırı meselesi aynı
şekilde TOKİ'de de, Sosyal Yardımlaşma
Fonları'nda, emekli maaşlarının düşük ol-
ması gibi konularda sizlerden iyileştirme
bekliyorlar" diye konuştu.  DHA
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RAMAZAN ayı boyunca Tür-
kiye genelinde lokanta ve kafe
gibi işletmeler hizmetlerini

paket servisle sınırlandıracak. Ancak uz-
manlar misafirlerin davet edildiği ev if-
tarlarına karşı tedirgin. Yemek yeme
sırasında koronavirüsün çok hızlı bir şe-
kilde bulaşacağı konusunda uyaran
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Muhammed Emin Akkoyunlu, "Rama-
zan'da eve misafir almamalı ve misafir-
liğe gitmemeliyiz. Sevdiklerimizle
irtibatımızı tamamen koparmak adına
online olarak iftarlarımızı yapabiliriz"
dedi. Akkoyunlu, “Bu paylaşımı aynı za-
manda hastalığı paylaşma ayına çevir-
memek gerekiyor. O nedenle özellikle
önceki Ramazanlarda yaşadığımız kala-
balık iftar sofralarını kesinlikle yapma-
mamız gerekiyor. Burada insanlara
ikram ettiğimiz şey genellikle hurma ve
yiyecek olmayabilir. Bu aynı zamanda
koronavirüs de olabilir" diye konuştu.

Misafirliğe gitmemeliyiz

Koronavirüs açısından şu dönemki en
büyük korkunun Ramazan ayı ve sonra-
sındaki bayram olduğunu hatırlatan
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu,
“Bunu düğün ve cenazelerde de görüyo-
ruz. Maalesef şu an için de en büyük
korkumuz Ramazan ayı ve sonrasındaki
bayram. Bunlara çok dikkat etmemiz ge-
rekiyor. Sevdiklerimizi korumak adına en
azından yakınlarımıza bu hastalığı bu-
laştırmamak ve onları riske atmamak
adına bu sofraları biraz daha erteleme-
miz gerekiyor. Özellikle salgın bu duru-
mundayken kesinlikle içeriden dışarıya
dışarıdan içeriye hastalığı taşımamak
adına misafir almamalı ve misafirliğe
gitmemeliyiz. Bu Ramazan ayında evi-
mizde oturalım. Sevdiklerimizle irtibatı-
mızı tamamen koparmak yerine bunu
online olarak devam ettirelim" uyarı-
sında bulundu.

Hızlı bir şekilde yayılabilir

Özellikle birlikte yemek yemenin ciddi
bir sorun olduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Akkoyunlu, şunları söyledi: "Maske-
lerinizi indirdiğinizde daha fazla ve hızlı
nefes alıp veriyorsunuz. Buna bağlı ola-
rak aynı ortamda bulunursanız var olan
bir enfeksiyon çok ciddi ve hızlı bir şe-
kilde yayılabilir. İnsanların en tedbirsiz
olduğu anlardan bir tanesi yemek es-
nası. Bu nedenle özellikle iftar sofraları-
nın beraberce olmaması oldukça
önemli. İftar sofrası dediğimiz zaman
kapalı bir ortamda özellikle de evlerde
aynı zamanda maskesiz daha yakın bir
ortamda yemek yenileceği anlamına ge-
liyor. Bu tüm tedbirlerin ortadan kalktığı
bir an oluyor. Ortamda eğer bir kişini
koronavirüsü taşıyorsa herkesin enfekte
olma olasılığı oldukça yüksek." DHA

Şehit Aileleri 
Yardımlaşma Sosyal

Kültürel ve Dayanışma Derneği
Genel Başkan Yardımcısı Necati

Selvitop, "104 Emekli Amirallere
sesleniyoruz. Sakın bu saatten

sonra geri vites yapmaya
kalkmayın" dedi

Geri vites yapmayın!

Polisten doğum 
günü sürprizi

ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
6 Nisan'da giden bir vatandaş, polisleri
çok seven 5 yaşındaki oğlu Serdar'ın

doğum günü olması nedeniyle kendisine sürpriz
yapılması talebinde bulundu. Aynı gün saat 20.00
sıralarında Motosikletli Yunus Timleri görevlileri
de eve giderek Serdar'ın doğum gününü kutladı.
Polisler çocuğa oyuncak polis arabası hediye etti.
Koronavirüs tedbirlerine de dikkat edilerek doğum
günü kapıda kutlandı. Serdar, doğum gününü kut-
layan polislere teşekkür etti. DHA

Sudinnisa Abdılıtip, Patma İmir, Emine Muhammet ve Reyhan Ahmed, 2016 yılında Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölge-
si’nden gezmek için Türkiye’ye geldi. Ancak 6 kadın Çin Hükümeti'nin uyguladığı politikalar nedeniyle geri dönemedi. 
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HADIMKÖY MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HADIMKÖY MEYDAN DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/205372
1-İdarenin
a) Adresi :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4444597 - 2126851140
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@arnavutkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :7.499,22 M² tek katlı betonarme yapı üzerine 1.062 M² Oturumlu 2 katlı

betonarme yapı ve 15.500 M² alanda peyzaj düzenlemesi yapım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul İli, Arnavutköy İlçe Belediyesi Hadımköy Mahallesinde.
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy 

İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati :05.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İsteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda olduğunu
gösteren belgeyi teklif ile birlikte sunmaları gerekmektedir. İlgili Belgeyi teklif zarfında sunmayan 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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 
Yönetimdeki 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.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi 
teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret 
sicil memurlukları 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 belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu 
veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma 
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu 
üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli 
yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan 
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ: III. GRUP: BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34275 Arnavutköy 
İSTANBUL (Ana Hizmet Binası, Kat 2, İhale Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı
Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pas-
tırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak"
dediKTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Bağlamış, yaklaşan ramazan ayı öncesi
pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hak-
kında değerlendirmede bulundu. Bağlamış,
"2020 yılına oranla sucukta yüzde 20 bir
artış söz konusu; ama ramazan ayına özel
bir artış değil. 2020 yılında sucuk fiyatları-
mız perakendede ortalama kilogramı 65 ile
80 lira civarındaydı. 2021 yılında ise bu fi-
yatlar perakendede 70 ile 90 lira aralığında-
dır. Pastırmada da 2020 yılında ortalama perakende
satış 130 ile 170 lira olurken 2021 yılında ise fiyat 150 ile
220 lira aralığında oluştu. Pastırmada da yüzde 20 gibi
bir artış söz konusu; ama Ramazan ayına özel bir artış
söz konusu değil. Ramazan ayında pastırma ve sucuk

fiyatlarında artış olmayacak" açıklama-
larında bulundu.

Et fiyatları düşecek

Kırmızı et fiyatlarına değinen Bağlamış,
"Vatandaşlarımız hijyen kurallarına
uygun alışveriş yapmalılar. Şehir dışın-
daki vatandaşlarımız ise e-ticaret kana-
lından alışveriş yapıyorlar. Kırmızı et
fiyatlarında yüzde 10 düşüş söz konusu
oldu. Ramazan ayında bu düşüşün
devam edeceği kanaatindeyim. Bu
durum üreticilerimizi olumsuz etkiliyor;

ama biz bununla ilgili tepkimiz olduğunu ifade etmeye-
ceğiz. Ramazan ayında bütün vatandaşlarımızın evine
bir nebze de olsa et ürünlerinin girmesini canı gönülden
istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyat-
larında artış beklentimiz olmayacak" diye konuştu. 

Pastırma ve sucuğa zam gelmeyecek
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Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı'nın
(MASAK) yasa dışı
bahisle mücadele
kapsamında yürüttüğü
çalışmalara bankalar
dışında en fazla
bildirim yaparak katkı
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T ürkiye’nin fintech kuruluşu,
8 milyonu aşkın kullanıcısı
olan Papara, siber suçlar ve

suç gelirleri ile mücadelesini sürdür-
düğünü duyurdu. Açıklamada, "Pa-
para bünyesinde istihdam edilen
MASAK Uyum Görevlileri ve Siber
Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalış-
malarıyla, şüpheli işlemler tespit
edilip analiz edildikten sonra Mali
Suçları Araştırma Kurulu’na bildiri-
liyor. Bu çalışmalar neticesinde Pa-
para, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK)
2020’de bilişim sistemleri vasıtasıyla
oynatılan yasa dışı bahisle müca-
dele kapsamında  yürüttüğü çalış-
malara en fazla katkı sağlayan
kuruluşlardan oldu.  MASAK tara-
fından, Başkanlığa 2020 yılında 250
bin 597 bildirim  gönderildiği açık-
lanmıştı" ifadeleri yer aldı. Papara

Kurucusu ve CEO’su  Ahmed
Faruk Karslı, yaptığı açıklamada,
"Elektronik para kuruluşları; inter-
net ortamında  sahtekarlık, piyasa
manipülasyonu, vergi kaçakçılığı,
yasa dışı bahis gibi birtakım mali
suçlara maruz kalabiliyor. Papara
olarak bu tarz suçlara ve suçlulara
geçit vermemek üzere yüksek alarm
düzeyi içeren tedbirler
alıyoruz. Suçla mücadele ve kulla-
nıcılarımızın güvenliği için uyum ve
güvenlik ekiplerimiz 7 gün 24 saat
çalışıyor.  Riskleri asgari seviyede
tutmak ve bilgi güvenliğini sağla-
mak için en ileri teknolojileri kulla-
nıyoruz. Papara nezdinde açılmış
olan hesaplar ve bu hesaplar üze-
rinden gerçekleşen tüm işlemler,
olası suçlara karşı hem
Papara’nın geliştirdiği hem de
üçüncü partiler tarafından sağla-

nan yazılımlar aracılığıyla belirli
filtrelerden geçiyor. Tespitler ve
analizler üzerine gerekli bildirimler
yapılıyor" dedi.

İradesini ortaya koydu

Teknolojinin hızla gelişmesi ve
pandemi döneminde dijital hizmet-
lere olan talebin artmasıyla sanal
ortamda gerçekleşen bazı suçlarda
artış olduğunu belirten
Ahmed Faruk Karslı, "Biz de bu
doğrultuda önlemlerimizi artırıyor
ve sıkılaştırıyoruz. Diğer yandan
düzenleyici kurumlarımız olan
Merkez Bankası ve MASAK’ın
pandemi döneminde hızlı aksiyon
alarak yeni düzenlemelerinde suçla
mücadeleye oldukça geniş yer ver-
mesi kamunun suçla mücadele ko-
nusundaki kararlığını ve iradesini
ortaya koyuyor" diye konuştu.

Ro-Ro Limanı
için iLk sefeR
OYAK Denizcilik ve Liman İşlet-
meleri A.Ş. tarafından Japon
NYK Line (Nippon Yusen Ka-
isha) ortaklığı ile Kocaeli’ne
bağlı Körfez ilçesinde, tüm mar-
kalar ile çalışmak üzere hayata
geçen ortak liman işletmesinde
ilk deneme seferi gerçekleşti.
Köstence’den (Romanya) başla-
yan ve Körfez Bölgesi’nde başa-
rıyla tamamlanan ilk seferde
ithal araçlar limanda tahliye
edildi. 2019 yılından bu yana in-
şası devam eden Ro-Ro Limanı,
önümüzdeki günlerde gerçekleş-
tirilecek resmi açılışı sonrası
uluslararası otomobil markaları-
nın ihracat ve ithalat kapısı ko-
numuna gelecek. Yapılan ilk
deneme seferinin başarıyla ta-
mamlanmasının uluslararası
otomotiv sektörü için tarihi bir
an olduğunu kaydeden OYAK
Genel Müdürü Süleyman Savaş
Erdem, “Dünyanın en köklü ve
en büyük denizcilik şirketlerin-
den NYK Line ile 2018 yılında
başladığımız yolculukta çok
önemli bir basamağı başarıyla
geride bıraktık. İlk seferin tüm
süreçlerinin OYAK Grup Şirket-
leri iş birliği ile yürütülmesi de
bizleri ayrıca gururlandırdı. Tür-
kiye’nin çok önemli bir ihtiyacına
daha çözüm olacak bu yatırımı-
mız, otomotiv sektörüne olan
güvenimizin de bir göstergesi.

Kısa bir zaman içerisinde ulus-
lararası otomotiv lojistiğinin ro-
tasını değiştirerek merkez
konumuna gelecek olan limanı-
mızın ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

Önemli katkılar olacak

Japon devi NYK işbirliği ile ha-
yata geçirilen liman hakkında ya-
pılan açıklamada, “Türkiye
ihracatının lokomotifi otomotiv
sektörünün yarattığı yeni ihtiyaç-
ları ve talepleri karşılayacak olup
ülke ekonomisine de önemli kat-
kılar sağlayacak. Yıllık 780 bin
araç elleçleme kapasitesi ve top-
lam 265 bin metrekare kapalı
otoparkı ile sadece otomotiv sek-
törüne hizmet verecek olan
liman, kendi alanında en büyük
liman olma özelliğini de taşıyor”
ifadeleri yer aldı. Açıklamanın
devamında ise, şu ifadeler yer

aldı: “Toplam taşımacılıktaki
payı yüzde 90 olan deniz yolu ta-
şımacılığı, maliyeti en düşük taşı-
macılık yöntemi olarak tüm
dünyada giderek daha çok talep
görüyor. Maliyet avantajının
yanı sıra çevresel sürdürülebilir-
lik adına ülkelerin deniz yolu ve
demir yolu taşımacılığına yönel-
mesiyle potansiyeli artan Ro-Ro
limanları ile de şirketlerin multi-
modal taşımaları daha çok tercih
ettiği görülüyor. Tüm bunlarla
birlikte, Türkiye’nin en önemli
ihracat pazarı Avrupa Birli-
ği’nde, karayolu taşımacılığını
azaltıcı, deniz yolu taşımacılığını
özendirici ve artırıcı politika de-
ğişikliği planlanıyor.”

Otomotiv odaklı Ro-Ro
Limanı’na ilk uluslararası

deneme seferi gerçekleştirildi.
Uluslararası standartlarda
hizmet verecek olan liman,
küresel otomotiv lojistiğinin

yeni merkezi olmaya
hazırlanıyor
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H emen, hemen devletlerin tümü hangi zaman
diliminde olursa olsun yurttaşlarından aldığı
vergilerle hizmetlerini yapmakta ayrıca yö-

neticilerin ve çalışanların maaşlarını ödemekte.
Vergilerin kimi doğrudan kimi de dolaylı olarak

alınmakta. Bunları alırken de "sana hizmet yapmak"
ve "hizmetlerin devamı" için denilmekte. Bazen de
"sana yol, köprü, baraj ve santral yapıyorum bunları
kullanırken belli bir zaman ücretini ödeyeceksin" de-
mekte. Devletin vatandaştan aldığı ve alacağı vergiler
yapacağı yatırımların maliyetine yetmeyeceğinden
yurt dışından kredi/borç almakta.

Devlet alınan kredi/borcu ödemek için vatandaşın
vergi dilimlerini yükseltirken dolaylı vergileri de art-
tırmakta; keza devlet bu hizmetlerini alıp kullanan
vatandaşa ayrıca aylık veya yıllık olarak 
faturalandırmakta.

Devlet yani sınırları içinde bulunduğumuz "Türkiye
Cumhuriyeti Devleti" cumhuriyet kurulduğunda yapı-
lan anlaşmalar gereği Osmanlıdan devraldığı 
borçları ödedi; 

1950 ve onu takip eden yıllarda alınan kredi ve
borçlar barajlar ve santrallerin yapımı içindi ödendi;

1960'lı yıllarda baraj, santral ve yollar yapılırken
askeri ve emniyet güçlerinin silahları yine borç/kredi
ile yenilendi bunlarda ödendi;

1970 li yıllarda Boğaz Köprüsü ve tüneller yapıldı
bununda borcu ödendi;

1980 li yıllarda devlet sütçülük, ayakkabıcılık,
tekstilcilik başta olmak üzere üretim işleri yapmasın
denildi ve bunlar özelleştirildi; kamu kurumları özel-
leştirilirken devlet olarak özel sektöre kefil oldu; satı-
lan kurumların paraları nerede?

Kefil olunan şirketlerin geri ödemesini neden devlet
üstlendi ve biz ödedik?

1990'lı yıllarda ikinci Boğaz Köprüsü, tüneller ve
yollar kredi ile yapıldı ve ödendi; devletin birçok
liman ve işletmesi özelleştirildi satıldı;

2000'li yıllarda 1999 depremi nedeniyle vergi di-
limleri arttı ve birçok yeni vergiler kondu; banka ve
diğer finans kurumları yaşanan ekonomik kriz nede-
niyle batarken onların borçlarını devlet üstlendi yine
yurttaşlarının vergileriyle bunlar ödendi;

Devleti yönetenler ister kendilerinden öncekiler
olsun ister kendileri olsun yatırımlar için yurt içi ve
yurt dışı kredi/borç alırken yurttaşından aldığı vergi-
lere güvenmekte. Peki, o zaman alınan vergilerin kar-
şılığı hizmet var mı?

Kamusal hizmetlerin karşılığı evlerimize gönderi-
len yüksek oranlı faturalar ödeniyor mu? Evet ödeni-
yor. Burada şairin dediği gibi "bu ne yaman çelişki
anne" demek gerekir.

Köprüler, yollar,  tüneller, içme suyu barajı ve elek-
trik santralleri yapılırken yurttaş peşinen ödeme yap-
makta bir de üstüne üstlük hizmeti alırken hala
yüksek oranda faturasını ödemekte. Hani borç/kredisi
bittiğinde köprü ve yollar ücretsiz olacaktı, elektrik,
su ve diğer altyapı hizmetleri ucuzlayacaktı? Hala en
yüksek akaryakıtı biz ödemekteyiz hem de en yüksek
vergiyi vererek.

"2011 yılında devletin borcu 542 milyar yani eski
parayla 542 katrilyon lira", 2013 yılında ise bu oran
600 milyar lirayı geçmiş. 2020 yılında ise son verile-
rine göre ise Hazinenin iç ve dış borçları 1 trilyon
633 milyar lira. (31 Aralık 2020 gazeteler.)

Günümüzde ise her doğan bebek 20 bin lira borçla
dünyaya gözlerini açmakta.

Devletin yurttaşına maddi ve manevi borçları ne
kadar hesaplandı mı?

Ne zaman borcunu ödeyecek?
Devlet ve iktidarı yöneten güçler biz yurttaşlara

borcunu ödemediği gibi her bir yurttaşı haberi olma-
dan hatta doğmamış bebeği bile borçlandırmakta.
Yöneticiler işin kolayını bulmakta,  'devletin gemisi-
nin pusulası düzgün, kaptanı iyi ama tekne çürük' de-
mekte ve bir önceki yöneticileri eleştirmekte bir
sakınca görmemekte.

Devletin devamlılığından dem vuranlar sorumlu-
luklarından kaçmamalı. Maddi ve manevi anlamda
gerçeklerle yüzleşmek zorundayız.

Devlet yurt dışı ve içi borçları öderken yurttaşların-
dan aldığı borçlarının ve verdiği sözlerin geri ödeme
zamanı gelmedi mi?

Köprüler ve yollar ne zaman parasız olacak?

Devletin vatandaşa borcu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un
Boyabat ilçesinde esnafı ziyaret etti. "Ben siyaseti

zenginleşme aracı olarak görmedim" diyen
Kılıçdaroğlu, "Politikaya atıldığımda mal

varlığım neyse bugün de mal varlığımı aynı. 
Korkmuyorum. Alın teriyle kazanıldı. Siyasete

girdim benim mal varlığım azaldı. Ama birileri
köşeyi döndü" ifadelerini kullandı

K ılıçdaroğlu'nun Sinop progra-
mında ilk durağı Boyabat ilçesi
oldu. İlçede partililer tarafından

karşılanan Kılıçdaroğlu, esnafları ziyaret
ederek sorunlarını dinledi, sorularına yanıt
verdi. Kendisine bir önceki ziyaretlerinde
çay ikram eden sanayi esnafına bakır sema-
ver hediye eden Kılıçdaroğlu, vatandaşların
emekli maaşlarının düşük, sigorta primleri-
nin yüksek olduğuna ilişkin ifadeleri üze-
rine, en düşük aylığın da asgari ücret
düzeyinde olması gerektiğini söyledi. Bir va-
tandaşın emekli maaşlarının gündeme geti-
rilmesini istediği Kılıçdaroğlu, "Bin lira
ikramiye 2018'de verildi. 2021'deyiz bir
kuruş bile artmadı" dedi. Başka bir soru
üzerine ise Kılıçdaroğlu, emeklilere maaş
zammı verileceği dönemlerde TÜİK'in yap-
tığı fiyat araştırmalarının gerçeği yansıtma-
dığını belirterek, "Sebebi emekliye daha
düşük aylık vermek. Ben de biliyorum, siz
de biliyorsunuz" dedi.

Kaybettiğim dava yok

Bir esnafın birkaç yerden fazla maaş alan-
larla ilgili ne yapacaksınız sorusuna ise
CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi:
"O beş yerden, altı yerden, dört yerden, üç
yerden maaş alanların aylıklarını kesece-

ğiz. Herkes bir yerden alacak maaşını. On
milyon işsiz var. Emekliye veriyorsun, dul
ve yetime verdikleri para 673 lira. 673 li-
rayla bu kadın ne yapacak.? Nasıl geçine-
cek?" Kılıçdaroğlu, "Hakkınızda açılan
davalarda kazandığınız var mı?" sorusu
üzerine, "Şu ana kadar kaybettiğim hiçbir
dava yok" ifadelerini kullandı. 

99 bin iş yeri kapandı

Davaları haklı olduğu için kazandığını
söyleyen Kılıçdaroğu, şöyle konuştu: "Ka-
panan 99 bin iş yeri var. Ben bu rakamı
nereden buluyorum? Esnafların Ticaret
Sicili Gazetesi var. Gazeteye bakıyorum
kapanan esnaf sayısı var orada. O da
diyor ki, 'Etrafa sordum hiçbir esnaf ka-
panmadı.' Peki bu gazete benim gazetem
değil. Bu gazeteyi ben yayımlamıyorum.
Yayımlayan Türkiye Esnaf Sanatkarlar
kuruluşu. Ben de oradan alıyorum. Bakı-
yorum bu kadar esnaf kapandı. 'Kapan-
madı' diyor. E kim doğruyu söylüyor?
İnanın, şuna inanmanızı isterim. Her
yerde, her ortamda mutlaka doğruları
söyleyeceğim, mutlaka."

Bu para nereden geliyor?

"Benim için çocuklar kendi evlerinde

huzur içinde yaşıyorlarsa, güzel bir
okula gidiyorlarsa, iyi bir eğitim alıyor-
larsa, her evde huzur varsa, her evde be-
reket varsa en güzel Türkiye, o
Türkiye'dir." diyen Kılıçdaroğlu, "Biz o
Türkiye'nin özlemini duyuyoruz. Onu
yapacağız. Bakın ben siyaseti zengin-
leşme aracı olarak görmedim. Ben poli-
tikaya atıldığımda mal varlığım neyse
bugün de mal varlığımı kendi internet si-
temde yayınladım. Korkmuyorum. Alın
teriyle kazanıldı. Ama benim mal varlı-
ğım azaldı bakın siyasete girdim. Ama
birileri siyasete girdi köşeyi döndü. Peki
bu para nereden geliyor? Ben mütevazi
bir evde oturuyorum. Üstelik öyle çok
büyük harcamalarım da yok. Üç çocu-
ğum da ayrı, her birisinin eli ekmek tutu-
yor. Ben ile Hanım evde. Dolayısıyla biz
mütevazi bir hayat sürüyoruz. Nasıl?
Sizin yaşadığınız gibi. Örnek olmak zo-
rundayız topluma. Eğer siz bunu yap-
mazsanız, lüks içinde yaşarsanız
vatandaşın derdini dinlemezseniz, va-
tandaşın arasına girmezseniz, 'Ya vatan-
daş senin sorunun ne?' diye
düşünmezseniz, konuşmazsanız memle-
ketin sorunlarını çözemezsiniz" ifadele-
rini kullandı. 
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Aşı, kar hırsına
kurban edilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı meselesinin çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi gerektiğini
belirterek, "Türkiye olarak hali hazırda insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamamlanmasının
arından 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesi ile tüm insanlığını istifadesine sunacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teş-
kilatı 10'uncu Zirve Toplantı-

sı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden
canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, D-8'in
kuruluşuna öncülük eden 23'üncü Başba-
kan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı-
ğını belirtti. Bu zirve toplantısı ile
Türkiye'nin 4 yıla yakın süredir sürdür-
düğü dönem başkanlığını Bangladeş'e
devrettiğini anımsatan Erdoğan, "Dost ve
kardeş Bangladeş'i 50'inci bağımsızlık yıl
dönümü nedeniyle tebrik ediyorum. Teşki-
latımız geçen çeyrek asırda güçlenerek yo-
luna devam etti. Örgütümüzü kurarken,
savaş yerine barışın, çatışma yerine diya-
loğun çifte standart yerine adalet ve kal-

kınmanın hakim kılınmasını esas aldık"
dedi.

Herkes yararlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı meselesinin
çıkarlara ve kar hırsına kurban edilmemesi
gerektiğini her platformda açıkça ifade et-
tiklerini söyleyerek, şöyle konuştu: "Tür-
kiye olarak hali hazırda insan deneylerini
yaptığımız yerli aşımızı süreçlerin tamam-
lanmasının arından ‘kimsenin geride bıra-
kılmaması’ ilkesi ile tüm insanlığın
istifadesine sunacağız. Güçlü ve sürdürü-
lebilir büyüme oranları için yüksek tekno-
lojiye dayalı, katma değeri yüksek üretime
ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Yenile-
nebilir enerji robotik büyük veri, nesnele-
rin interneti, yapay zeka, blok zincir ve
nanoteknoloji gibi yenilikçi alanlarda üni-
versitelerimiz arasında bilgi paylaşımını
mümkün kılan bu ağ, ülkelerimizin hak et-
tiği yere ulaşması bakımından kritik
önemdedir. İş birliği potansiyelimizi kırsal
kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve
ulaştırmaya varana kadar birçok alanda
hayata geçirmemiz mümkündür."

Önemli ama yeterli değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 içi ticaret
hacminin 7 kattan fazla artmasının değerli
olduğunu; fakat yeterli olmadığını kay-
detti. Erdoğan, "D-8 tercihli ticaret anlaş-
masının üye ülkeler tarafından mümkün
olan en erken zamanda yürürlüğe kon-
ması büyük önem arz ediyor. Türkiye ola-
rak D-8 arası ticaretin kolaylaştırılmasını
teminin strateji belgesi hazırlayarak sizlere
ilettik. Önümüzdeki dönemde ticaret ba-
kanlarımızın katılacağı toplantıya ev sa-
hipliği yaparak, ilerleme sağlamayı
hedefliyoruz. İslami finansın likidite ihti-
yacını aynı anda karşılayacak online plat-

forma dayalı İslami Megabank fikrinin de
yapılabilir olduğuna inanıyoruz" dedi.

Yerel para vurgusu

D-8'in bugünün ihtiyaçlarına göre yeni-
lenmesi ve proje sonuç odaklı yapıya
dönüştürülmesi, karar alma süreçlerini
hızlandırması gerektiğini belirten Erdo-
ğan, "Bir önceki zirvede belirttiğim üzere
yeni üye ve ortaklarla güçlendirerek etki
alanını daha da genişletmek gerekti-
ğine inanıyorum. 2017'deki İstanbul
zirvemizde yerel paralarla ticaret
çağrısında bulunduğum da hatır-
lanacaktır. Geçtiğimiz 4 yılda
yaşananlar bu çağrının ispatını
ve isabetini ortaya koydu. Ül-
kelerimizi kur kaynaklı risk-
lerden korumak için yerel
para ile ticarete ağırlık
vermemiz şarttı. D-8
takas bankasının çalış-
malarını hızlandır-
masını bu
mekanizmaya
dahil olmayanla-
rın gerekli
adımlar atma-
sını faydalı
görüyoruz"
diye ko-
nuştu.
DHA

İktidar yurttaşın 
cebine göz dikti
CHP istanbul Milletvekili Özgür 
Karabat, Kısa Çalışma Ödeneği'nin
kaldırılmasına tepki göstererek, 
"İktidar, pandemide yurttaşın cebine
göz dikti. Her yıl bütçeden garantili 
projelere milyarca lira akıtan tek 
adam rejimi, kısa çalışma ödeneğinin
kaldırılmasıyla faturayı yine halka
kesmiş oldu" dedi

Covid-19 salgın etkisini
azaltmak amacıyla 25
Mart 2020 uygulamaya

konulan Kısa Çalışma Ödeneği
(KÇÖ), 31 Mart’ta yürürlükten kaldı-
rıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan CHP İstanbul Milletvekili
Özgür Karabat, “Salgın devam edi-
yor, işsizlik alarm veriyor. İşsizlik Si-
gortası Fonu böyle bir zamanda
emekçiler için kullanılmayacaksa ne
zaman kullanılacak? Fon’da bulunan
98,2 milyar TL işverenlere teşvik için
mi saklanıyor?” diye sordu. Tek ka-
lemde yandaşların milyarca liralık
vergi borçlarının silindiğini de hatırla-
tan Karabat, “Her yıl bütçeden garan-
tili projelere milyarca lira akıtan tek
adam rejimi, kısa çalışma ödeneğinin
kaldırılmasıyla faturayı yine halka kes-
miş oldu. Günde 47 lirayla ücretsiz
izinli sayılan milyonlarca insan ve sa-
yısı 1,3 milyonu aşan yeni bir işsiz or-
dusuyla karşı karşıyayız" dedi.

Kod-29 suistimal ediliyor!

Fon gelirlerinin önemli oranda azal-
masına da dikkat çeken Karabat, bu
durumun işsizlik gerçeğine işaret etti-
ğini belirtti. Karabat açıklamasının
devamında, işten çıkarılmaların ya-
saklandığını hatırlatarak, yasak kap-
samı dışında bırakılan ‘Kod-29’
uygulamasına dikkat çekti. Karabat,
"Kod-29 denilen, “ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller” gerekçesi
ile çok sayıda emekçinin işine son ve-
rildi. Kod-29 ile işten atılan işçiler
adeta fişleniyor. Bu ortamda iş bul-
maları adeta imkânsız hale geliyor.
Bunun kadın emekçiler için daha yı-
kıcı sonuçları olduğu kesin" ifadelerini
kulandı.
Hükümetin çalışma ve işsizlik verileri
konusunda şeffaf olmadığını söyleyen
CHP’li Karabat, "Sosyal Güvenlik
Kurumu ve İşkur'un bu yolla işten çı-
karılan sayılarını paylaşmıyor. Ko-
nuyla ilgili verdiğimiz yazılı soru
önergemize de hala yanıt alabilmiş
değiliz.  DİSK verilerine göre 2020 yı-
lında 177 bin işçi Kod-29 ile işten
atıldı. Bu yöntemle işten atılanlar
kıdem ve ihbar tazminatından yarar-
lanamadığı gibi işsizlik ödeneği de
alamıyor" diye konuştu. 

En çok patronlara yaradı

CHP’li Karabat açıklamasının so-
nunda şu ifadelere yer verdi; "AKP
Hükümeti Covid-19 kapsamında
Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında
yurttaşa toplamda 49,5 milyar TL
nakit desteği sağladı. Bu nakit trans-
ferinin 41 milyar TL’si İşsizlik Sigor-
tası Fonu’ndan sağlandı. 2020’de
işveren teşvik ve destek için İşsizlik
Fonu’ndan 18 milyar TL kaynak har-
canırken işçilere ayrılan kaynak ise sa-
dece 6 milyar TL oldu. Açıkça
görüldüğü gibi, İşsizlik Fonu, emekçi-
ler için değil patronlar için kullanılı-
yor. Oysa işverenlere yapılacak destek
doğrudan bütçeden yapılmalıydı."

Devlete karşı 
üçüncü yol!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tarihsel olarak 
var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka

karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını
genişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız" dedi

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın
"HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak kurulabilir" sözlerinin ar-
dından bir çarpıcı açıklamada Pervin Buldan'dan geldi.  Bul-

dan, "Tarihsel olarak var olan, sistemin içinden gelen devletçi iki egemen
bloka karşı üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz" dedi. HDP Eş Genel Başkanı

Pervin Buldan, bir otelde düzenlenen
basın toplantısında, HDP'nin güçlü demok-

rasi, gerçek adalet ve özgür yaşamın ku-
rucu gücü olduğunu söyledi.

Bizi alt edecek güç yok

HDP'ye açılan kapatma davasının "halk iradesine
karşı" olduğunu belirten Buldan, "inancımızı ve

umudumuzu yitirmedikçe bizi alt edecek hiçbir güç
yoktur. Başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye halkla-

rını bir 100 yıl daha karanlığa mahkum etmeyeceğiz,
buna asla izin vermeyeceğiz. Tarihsel olarak var olan,

sistemin içinden gelen devletçi iki egemen bloka karşı
üçüncü yol siyasetini büyüteceğiz. Demokrasi ittifakını ge-

nişleterek ülkeyi bu karanlıktan kurtaracağız" dedi. 

Özgür 
Karabat
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Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu



Tuzla'da geçtiğimiz haftalarda kat maliklerine uygulanan 
ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitenin yönetimi iddiaya
göre, bu kez de sitede oturanlara basınla konuştukları için
ceza kesti. Site sakinleri, yönetimin bu kez de basınla konuş-
tukları için kendilerine 2 bin lira ceza kestiğini söyledi.
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T
uzla'da geçtiğimiz haftalarda lüks
bir sitede oturan vatandaşlara,
'Asgari ücret cezası' adı altında çe-

şitli cezalar kesilmiş ve çeşitli medya ku-
ruluşlarında haber olarak yer almıştı.
Bugün kesilen cezalarla ilgili mahkeme
tarafından iptal kararları gelirken, site
sakinleri bu habere sevinemeden yeni
cezalarla karşı karşıya kaldıklarını iddia
etti. Site sakinleri, yönetimin bu kez de
basınla konuştukları için kendilerine 2
bin lira ceza kestiğini söyledi.

Burada devlet kurmuşlar

Site sakini Latife Acar, "Basınla konuş-
tuğumuz için, basını buraya davet edip
sorunları onlarla paylaştığımız için bize
şahıs olarak 2 bin lira ceza geldi. Bu yö-
netim tarafından yazıldı. Bir şey sorma-
dan, sitenin huzurunu kaçırdığımızdan
dolayı bize ceza yazıldı. Daha önceden
de acayip acayip yazıldı zaten, biz şok
olduk. Bunu da ilk defa burada gördük.
Hani küçük bir devlet kurmuş adam
kendisince. Kendi kurallarını koymuş,
ona göre cezalar yazıyor. Biz görüyo-
ruz, şok oluyoruz" dedi. Bu durumu
kabul etmediklerini dile getiren Latife
Acar, "Hepimiz de bilinçli insanlarız.
Onun için itirazlarımızı yaptık. Seçimi
bekledik. Demokratik bir hakkımız var
dedik, seçimi bekledik. Seçimi de sürekli
erteliyorlar. Son olarak yine seçim ola-
cak, bu sorunlar bitecek dedik. Bir kez
daha ertelendi" şeklinde konuştu. Ön-
ceki cezaların iptal edildiği haberini al-

dıklarını belirten Latife Acar, "Evet ha-
beri aldık, çok sevindik. Ayakkabı konu-
sundaki ceza tamamen kaldırılmış.
Böyle bir ceza yazılamaz. O konuda se-
vindik. Zaten açılan bütün davalarda
da birer birer kaybediyor. Hukuksal hiç-
bir yanı yok" diye konuştu.

Mahkeme cezaları iptal etti

Site maliklerinin avukatı Didem Kasa-
poğlu İnci ise, "Tarafımıza yazılan as-
gari ücret cezalarını biz asliye hukuk
mahkemesinde yargıya taşımıştık.
Bugün itibari ile İstanbul Anadolu 7.
Sulh Hukuk Mahkemesi'nden bunların
hukuka aykırı olduğuna dair bir kararla
tescillendi artık. Diğer açılan davaların
sonuçlarını da en kısa zamanda bekli-
yoruz. Basının ilk gelmesinden sonra
tekrar 2'şer bin lira en son 25 Mart ta-
rihi itibari ile bir ceza yedik. Onlarla il-
gili hala hesaplarımızda tanımlı olarak
duruyor. Aynı zamanda ısrarlı bir şe-
kilde seçimi yapmıyorlar. En son 10
Nisan için seçim tebligatı gelmişti tara-
fımıza. Bu hafta sonu 10 Nisan ama
seçim yapılmayacak" dedi. Sitenin ismi-
nin basında yer almasından dolayı
böyle bir ceza kesildiğini belirten Didem
Kasapoğlu İnci, "Hukuki hiçbir zemini
yok. Herhangi bir mevzuatta yer alan
bir şey değil. Yani ayakkabılık için, çim-
lere bastığımız için kestikleri cezalar da
hukuki değil. Zaten Anadolu Sulh 7.
Hukuk Mahkemesi bunu tescilledi ve
kararını verdi" şeklinde konuştu. DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün 12 milyar ton
olarak gerçekleşen dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yolu ile
taşınıyor. Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate
alındığında Kanal İstanbul'un önemi ve aciliyeti de görülecektir" dedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1352613)

PROJE YAPIM DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kağıthane ilçesi Seyrantepe mahallesi, Cansız sokak 2674 ada ve yanındaki yere spor kompleksi, engelliler merkezi ve yer altı oto-
parkı projesi danışmanlık hizmet alım işi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik
başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde
belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Ka-
nunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası :2021/202780
1-İdarenin
a) Adresi :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. NO: 1 34406 İstanbul/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :5021893 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 22.000 M2 lik Spor kompleksi, engelliler merkezi ve yer altı otoparkı için 

mimari - statik - mekanik - elektrik - altyapı projelerinin hazırlanması - İhale dosyasının 
ve keşfinin hazırlanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kağıthane ilçesi Seyrantepe mahallesi, Cansız sokak 2674 ada ve yanındaki yer
c) İşin süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer :MERKEZ MAH. SADABAD HİZMET BİNASI LALEZAR SOK. NO.1 34406 KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :19.04.2021 11:00
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale
veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son
başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin
Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
100.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kı-
sıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarla-
rının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen
değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üze-
rinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muha-
sebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait
belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belge-
leri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriter-
lerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler, Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 300.000 TRY (Türk Lirası)
b) Danışmanlık hizmet işleri ile ilgili cironun, 210.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda
sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosu-
nun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılla-
rın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 430.000 TRY (Türk Lirası) tutarından,
az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
İhale konusu danışmanlık hizmeti için yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin pozisyon ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.
Pozisyon Adet Asgari Genel Deneyim ( yıl ) Asgari Benzer İş Deneyim ( yıl )
Mimar 1 8 4
İnşaat Mühendisi 1 8 4
(1 ) Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve
teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt
belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun sunulması zorunludur.
(2) Teknik personelin ve yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin sayısı ve meslek alanları ile mesleki deneyiminin,
ihale konusu işin niteliğine uygun şekilde belirlenmesi ve bu personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. 
(3) Anahtar teknik personel ve teknik personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle,
kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale
konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya
isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı
“Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. İlgili mevzuatı gereği kaydolabileceği bir meslek odası bulunmayan anahtar teknik personel ve teknik
personelin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi diploma veya mezuniyet belgesi ile, kamuda geçen toplam deneyim süresi ise
hizmet çizelgesi ve/veya diploma ya da mezuniyet belgesi tevsik edilir.
(4) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak
istihdam edilebilir.
(5) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.
(6) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. İsteklinin teknik per-
sonel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
(7) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca,
başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
(8) Anahtar teknik personel ve teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde mü-
dürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür or-
takları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının,
anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
b) Teknik Personel:

Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası Unvanı Adet Asgari Toplam Tecrübe (yıl) Asgari Benzer Tecrübe (yıl)
1 Mimar 1 8 4
2 İnşaat Mühendisi 1 8 4
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel Tablosu VB Sınıf veya daha üstü yapılara ait proje yapmış olmak
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 5 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlik dokümanı idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:

SITE SAKINLERINE
KONUSMA CEZASI!

Kanal İstanbul’un
aciliyeti görülecek

Site maliklerinin avukatı Didem Kasapoğlu İnci, "Hukuki hiçbir zemini
yok. Herhangi bir mevzuatta yer alan bir şey değil. Yani ayakkabılık için,
çimlere bastığımız için kestikleri cezalar da hukuki değil" dedi. 

HİÇBİR HUKUKİ ZEMİNİ YOK!

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu,
İMEAK Deniz Ticaret Odası

Meclis Toplantısı'na katıldı. Tuzla'da
bulunan Piri Reis Üniversitesi'nde ger-
çekleştirilen toplantıda konuşan Bakan
Karaismailoğlu "Süveyş Kanalı'nda dev
bir konteyner gemisinin kaza yaparak
kanalı kapatması, dünya üzerindeki kı-
talararası önemli yol güzergahlarından
güney koridoru sekteye uğrattığını hep
birlikte izledik. Bu kaza ile aynı za-
manda, kıtalararası diğer önemli yol
güzergahlarını bir kez daha gündeme
getirmiştir. Şunu öncelikle ifade etmek
isterim ki, tarihi İpek Yolu'nun canlan-
dırılması için stratejik önem taşıyan ve
Türkiye'den başlayarak, Kafkaslar'a,
oradan da Hazar Denizi'ni aşarak
Türkmenistan ve Kazakistan'ı takiben
Orta Asya ve Çin'e ulaşan Orta Korido-
run önemi bir kez daha anlaşılmıştır.
Türkiye'nin önemli kilit noktası olan
orta koridor, Süveyş Kanalı'nı takip
eden güney koridora göre ulaşım süresi
yaklaşık 15 gün daha kısaltmaktadır.
Diğer yandan yine orta koridor, kuzey
koridora göre daha hızlı, ekonomik ve 2
bin kilometre daha kısadır. Bütün bu
değerlendirmeler gösteriyor ki, ülkemiz,
Uzakdoğu'dan Avrupa'ya uzanan en
hızlı, en güvenli, en kısa ve ekonomik
bir hat üzerinde güçlü bir geçiş ve lojis-
tik merkezi olmaktadır" dedi.  "Bunlara
ek olarak, Karadeniz ve Hazar Denizi
havzalarının enerji ve yük potansiyeli ile
birlikte, Afrika'dan doğacak üretimi ve

tüketim potansiyeli, Akdeniz, Ege ve
Marmara Denizi ile birlikte Türk Bo-
ğazları'nın stratejik önemini artırmakta-
dır" diyen Karaismailoğlu, "Karadeniz
ve Hazar Denizi'ndeki enerji ve yük ha-
reketliliği Karadeniz ve Ege'deki liman
yatırımlarımız bizlere, orta koridorun,
kuzey-güney hattında bulunan İstan-
bul, dünya ticaretinin odak noktaların-
dan birisi olmaktadır. Bugün 12 milyar
ton olarak gerçekleşen dünya ticaret
hacminin yüzde 90'ı deniz yolu ile taşı-
nıyor. Dünya ticaret hacminin 2030'da
25 milyar, 2050'de de 90 milyar ton ola-
rak gerçekleşeceğini öngörülmektedir.
Dünyada büyüyen ticaret hacmi ve geli-
şen ticaret yolları dikkate alındığında
Kanal İstanbul'un önemi ve aciliyeti de
görülecektir. Ticarete elzemliği anlaşıla-
caktır” dedi.



G eçen hafta, muktedirin kültürel iktidar-
larını kuramadıkları iddiasıyla yakındı-
ğından söz etmiş ve elbette böyle bir

iddianın doğru olmadığını/olamayacağını an-
latmaya çalışmıştım. O halde kültürel ve fikri
iktidarı kuramama söylemini sadece masum
bir öz eleştiri olarak mı kabul edeceğiz? Açık-
çası öz eleştiri görünümlü bu söylemin iflas
etmiş bir toplum projesini, dolayısıyla siyasal
başarısızlığı gizleme çabasından başka bir şey
olmadığını düşünüyorum. Bilindiği üzere ikti-
darın en önemli toplum projesi dindar bir nesil
yetiştirmekti. Bunun için ilköğretimden yük-
seköğretime kadar tüm eğitim kurumlarında
ciddi değişiklikler yaptılar. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı'na tanıdıkları imkanları söylemeye bile
gerek yok. Ne var ki, bekledikleri dindar nesil
yerine gösterişçi nesil zuhur etti. Son yılların
moda vurgusuyla söylersek; hayaller dindar
nesil, gerçekler gösterişçi nesil! Hem de sadece
“dünyevi” zenginliğini değil inancını dahi ser-
gileyen gösterişçi bir nesil.

Ama haksızlık etmeyelim, namazından oru-
cuna, zekatından umresine varıncaya kadar
inancını ayrıntılarıyla sergileyen gösterişçi nesil
ne yapsın? Bu ülkenin devlet kanalında, muk-
tedirin rızası ve desteğiyle, cumhuriyet altını
ödüllü Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzen-
lenmedi mi? Hafız star adayları, duayen hafız-
lardan oluşan jürinin huzurunda “huşû” içinde
ettikleri kıraatlar ile seyircileri mest etmek ve
altın ödülünü kazanmak için birbirleriyle yarış-
madılar mı?  Elbette bu kültürlemeden geçen
“nesil”, inancı da tıpkı yetenek yarışmalarında
sahnelenen ses, oyunculuk ve dans performans-
ları gibi yarıştırılabilen bir şov malzemesi ola-
rak görecektir.  

Bir önceki yazımda kültür için, yapıp ettiği-
miz her şeydir demiştim. Buna ek olarak kül-
türü simgeler bütünü olarak tanımlayan
antropologlar da vardır. Söz gelimi Clifford
Geertz, kültürü “örgütlenmiş bir simgesel sis-
temler toplamı” olarak tarif etmektedir. Sim-
geler, insanların ve toplumların yaşam
biçimlerini, davranışlarını ve dünya görüşlerini
temsil eden göstergelerdir. İnsanoğlu derdini ve
niyetini simgelerle anlattığı için bunlara yükle-
nen anlam bilinmezse iletişim, dolayısıyla top-
lumsallaşma da mümkün olmaz.  

Bazı durumlarda simgeler temsil ettiği şeyi
olduğundan farklı göstermek için de kullanıla-
bilir. Söz gelimi yabancı birisi bizdeki cumhur-
başkanlığı makamıyla Almanya şansölyesinin
makamını karşılaştırıp, Türkiye'nin Alman-
ya'dan daha zengin bir ülke olduğu yanılgısına
düşebilir. Zira mevcut iktidarın bakış açısına
göre şatafat, ülkenin ekonomik gerçekliğinin
aksine, devleti zengin ve güçlü göstermenin bir
aracıdır. O halde bu iktidarı temsil eden simge-
lerden birinin “şatafat” olduğunu 
söyleyebiliriz.

Yöneticilerin, ülkenin ekonomik durumuyla
tezat oluşturan şatafatlı yaşam tarzlarını sa-
vunmak için ileri sürdükleri gerekçe ise “itibar-
dan tasarruf olmaz” ifadesidir. Bunun sokak
dilindeki karşılığı “düşman çatlatmak”tır.
Sokak dilini kullanmayı çok seven muktedirin
sıkça kullandığı; “çatır çatır çatlayacaklar”,
“çatlasalar da patlasalar da”, “bizi kıskanı-
yorlar”, “inadına” gibi ifadeler muhtemelen
düşmanı kahretme, onu çatlatma isteğinin dışa
vurumlarıdır.

Şatafat sevenlerin diğer bir özelliği de bü-
yüklüğe olan düşkünlükleridir. En büyük has-
tane, en büyük havalimanı, en büyük cami, en
büyük adliye binası, en büyük cezaevi,  en
büyük makam uçağı, en büyük makam arabası
filosu, en büyük saray ve daha nicesi hep bu ik-
tidar döneminin icraatı. Anlaşılacağı üzere
tüm bu icraatlar, ihtiyaç karşılamaktan ziyade
seyirciyi etkilemek içindir. Buradaki seyirci
toplumun tamamıdır. Guy Debord, Gösteri Top-
lumu başlıklı kitabında, “dolaysızca yasa̧nmıs ̧
olan her sȩy yerini bir temsile bırakarak uzak-
lasm̧ısţır” diyerek, temsillerin ve imajların top-
lumsal gerçekligĭn yerini aldığına dikkat
çekmektedir. 

Nesnenin işlevi yerine imajına önem veren
mevcut iktidar zihniyetinin toplumda bir karşı-
lığı elbette olacaktır. Kültürün önemli özellikle-
rinden birisi öğrenilir olmasıdır. Yani insan,
kültürü biyolojik kalıtım yoluyla elde edemez.

Ancak görerek, yaşayarak ve taklit
ederek öğrenir. Yönetici olarak siz nasıl bir
yaşam biçimi sergiliyorsanız, sizi örnek alan
insanlar da o yaşamı taklit etmeye çalışacaktır.
İktidar, istediği kadar şatafatı sadece devlet iti-
barının gereği olarak göstersin; bir şekilde dev-
leti yönetenlerin yanında duran, yetki alan ve
taraf olanların da bu yaşam biçimini taklit et-
meleri kaçınılmazdır. Öyle ya muhalefetteki
“sefiller” gibi mi yaşasınlar! Ne de olsa onlar
da partiyi temsil ediyorlar. Bu öykünmelerin
sonuçlarını görüyoruz. En son Kastamonulu
bir partilinin şatafatlı hayatına tanık olduk. 

Kastamonulu partilinin çektiği/içtiği madde
umurumda bile değil. Bunun üzerinden bir ge-
nelleme yapmayı kesinlikle doğru bulmuyo-
rum. Ayrıca uyuşturucuya odaklanıldığından
hikayenin ana teması da kaçırılmış oluyor. Bu
hikayenin ana teması, partili bir gencin iktida-
rın şatafatlı hayatından etkilenip bunu kendi
ölçeğinde yaşama çabasıdır. Seyyar fotoğrafçı-
lıktan, parti gücü sayesinde şatafatlı bir hayata
geçen genç acaba kimi örnek almıştır?  Belki
onun da, rol modellerinde olduğu gibi, kıskan-
dıracağı ve çatlatacağı düşmanları vardır!

Çocukluğumun geçtiği şehir olan Kastamo-
nu'nun bendeki yeri çok özeldir. İsmi şimdi o
gösterişçi gençle anılsa da, mezun olduğum ilk-
okula adının verildiği Behçet Necatigil, Oğuz
Atay ve Rıfat Ilgaz gibi nice değeri yetiştirmiş-
tir. Şatafatlı hayatını sergileyen partili gencin
aksine, insanları genelde muhafazakâr ve alçak
gönüllüdür. Şehir, cami ve türbelerle doludur.
Öyle ki türbelerin bazıları evlerin içindedir.
Dünyevi hayat ile uhrevi hayat iç içe geçmiştir.
İşte bu mütevazı şehrin orta halli bir insanı bile
şatafat kültürüne kendini kaptırmış, partili ol-
manın verdiği öz güvenle bunu sergilerken tüm
kirli çamaşırları faş olmuştur.

Abdulkadir Selvi, “bu işin en çok sigara içil-
mesinden bile rahatsız olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı üzdüğünden kuşkum yoktur” diye
yazdı köşesinde. Cumhurbaşkanı üzülmüş
müdür? Ya da üzülmüşse ne kadar üzülmüştür
bilemem ama Kastamonuluların çok ama çok
üzüldüğünden adım gibi eminim. Cumhurbaş-
kanının üzüntüsü olsa olsa uyuşturucu kullanan
bir gencin parti imajına verdiği zararla alakalı-
dır. Onun şatafatlı hayatının ve bunu sergileme-
sinin Cumhurbaşkanını üzdüğünü veya rahatsız
ettiğini düşünmüyorum. Zira etrafında ve taba-
nında bunlardan çok var.  Abdurrahman Dili-
pak, ki kendisi dindar nesil projesinin fikir
babalarındandır, şatafatlı hayatlar yaşayan bu
gösterişçi kesimi “Parti değil Party” başlıklı
yazısında; “kimi Lale devri sosyetesinin yaptık-
larını Osmanlı zanneder, kimi mevlidleri bile
'party'ye dönüştürür” diye hayıflanarak anlat-
maktadır.

Ahvalimiz böyleyken, fikri ve kültürel
alanda iktidar olamama söyleminin altında
yatan gerçek bambaşkadır. Başlarken söyledi-
ğim gibi, öz eleştiri yapmanın yüce gönüllülü-
ğüyle, iflas eden toplum projesinin üstü
örtülmekte, aynı zamanda başarısızlığın so-
rumluluğu üzerlerinden atılmaktadır. Her ne
kadar iflas etmiş olsa da, muktedir, toplum
projelerinin çok güzel olduğu konusunda hala
ısrarcıdır. Çünkü aksini söyler ve projeyi savun-
maktan vazgeçerse iflası ilan etmiş olacaktır.
Bu algıya yol açmamak için projelerinin top-
luma yeterince anlatılamamış olduğunun altını
çiziyor. Hatta bu konuda, “medyamız en mo-
dern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve ne-
fesimizi yansıtmıyor” diye kendi kontrolündeki
medyaya bile sitem ediyor. Yani eğer medya
seslerini yansıtırsa ve bu halk o “fakire” yetki
ve imkan vermeye devam ederse; müşteri
(yolcu ve hasta) garantili yol/köprü ve hastane
inşa ettikleri gibi, dindar nesil garantili toplum
inşasını da gerçekleştireceklerinin sözünü veri-
yor. Ancak insan kum, çimento, demir değil ki
kalıba alıp bina edesin. Nasıl ki müşteri garan-
tili projeler tutmadıysa, dindar nesil garantili
toplum projesi de tutmaz. Hele ki, toplumdan
Asr-ı Saadet dindarlığı bekleyip kendileri şata-
fat içerisinde yaşıyorken...

Gösteri(ş) nesli

ZAYİ İLANLARI
Ümit DEMİR adına kayıtlı Beko casıo marka
As 0000229435 seri nolu Ödeme Kaydedici

cihaza ait ruhsat kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. V. D: Büyükçekmece 

No: 44662082080 

Ersin Yazıcı adına kayıtlı Vestel VS 6000 Marka
Model 000046764 sicilnumaralı Yazar Kasa

ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
V. D. Büyükçekmece No: 9440220405

Ersin Yazıcı adına kayıtlı Beko 100TR Marka
Model A-E 0861800 sicilnumaralı Yazar Kasa

ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
V.D.Büyükçekmece No: 9440220405

Merkez İnşaat Temz. San. Tic. LTD. ŞTİ'ye ait
Beylikdüzü Belediyesi İKN: 2009/107525 olan
ve 24/09/2009 tarih ve 579621 sıra numaralı

3.500,00 TL tutarındaki Geçici Teminat Tahsilat
Makbuzu aslı kayıp ve hükümsüzdür.  

P andemi süreci devam
ederken Türkiye'de koro-
navirüsün en çok hede-

finde olan insanlar da kuşkusuz
engelliler. Sağlık Bakanlığı bu ger-
çeğin farkında olarak 19 Ağustos
2020 tarihinde bir karar
açıklamış ve engelli sağ-

lık kurul raporu süresi dolanların,
raporlarını yenilemesine gerek ol-
madığını, engelli vatandaşların zo-
runlu olmadıkça hastaneye
gitmemesi gerektiğini bildirmişti.
Bakanlık vermiş olduğu bu karar-
dan 12 Mart 2021'de yayınladığı
yeni bir bildiriyle ise vazgeçti. 12
Mart'taki bildiride; engelli sağlık
raporlarının ivedilikle yenilenmesi gerektiği
açıklandı. Bakanlığın almış olduğu bu kararı
Damga'ya değerlendiren Sağlık Hizmetleri
Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem
Tekin Akarken ve Sendika Engelliler Komis-
yon Başkanı Ayşe Sarı, engellilerin sağlığının
riske edildiğini ve her birinin kovid olma ihti-
malinin güçlendiğini açıkladı.

Engelliler için endişeliyiz

Engelli vatandaşlar için endişe içinde olduk-
larını belirten Sarı, “Üçüncü dalganın en
vahim tablosunu gördüğümüz bu günlerde,
engellilerin rapor değişimi için hastanelerde
olması, engelliler bakımından yüksek risk
oluşturmaktadır. Özellikle engelli çocuklar
için endişeliyiz. Nadir hastalığı olan bağışık-
lığı düşük çocuklar başta olmak üzere tüm
engelliler adına Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’ya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a; engellilik
sağlık kurul raporlarının ve çocuklar için özel
gereksinim değerlendirmesi (ÇÖZGER) ra-
porlarının yenilenmesi sürecinin durdurul-
ması için çağrı yapıyoruz” dedi.

Yanlıştan dönmeliler

Yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekti-

ğini anlatan Sarı, “Sağlık Bakanlığı 
tarafından yazılacak bir yazı ile rapor de-
ğişim işlemlerinin durdurulması sağlana-

rak; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
süresi biten veya bitecek olan tüm engelli
sağlık kurul raporlarının ve ÇÖZGER
raporlarının ikinci bir talimata dek geçerli
olacağını ve kurumların hiçbir nedenle en-
gellilerden rapor yenilenmesinin talep
edilmeyeceği yeniden duyurmalıdır. 
Bu yazıda, ilk kez rapor alacak olanların,
başta özel eğitim ve rehabilitasyon hiz-
metleri olmak üzere tüm haklara erişimle-
rinin sağlanması amacıyla, sağlık
kurullarınca engellilere ve özel gereksi-
nimli çocuklara rapor düzenlenmeye
devam edileceğine de yer verilmelidir. 
Engellilerin daha fazla risk altında 
kalmaması, hastanelerin pandemi
sürecinde daha az hasta ile muhatap ol-
ması ve sağlık çalışanlarının iş yükünün
azaltılması adına, söz konusu yazıyı ivedi-
likle yayınlamasını bekliyoruz” ifadelerini
kullandı.

Çakır C. Suvarİ
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Sağlık Bakanlığı 12 Mart'ta yayınladığı yazıyla; engelli sağlık kurul raporu süresi dolanların, raporlarını
yenilemesi gerektiği yönünde karar açıkladı. Söz konusu kararı Damga'ya değerlendiren Sağlık Hizmetleri
Sendikası Engelliler Komisyon Başkanı Ayşe Sarı, “Bu kararla engellilerin sağlığı riske edilmiştir. Vakaların 
60 bin dolayında olduğu bugünlerde engellileri rapor için hastaneye göndermek çok yanlış bir karardır” dedi

ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER

ENGELLI VATANDAS
TEHLIKE ALTINDA!

Engelli sağlık kurul raporu için engelli bi-
reylerin aileleriyle birlikte hastaneye git-
mesinin çok riskli olduğunu anlatan
saHİM-sEn Başkanı Özlem
tekin akarken ise “Bu karar
herkesi zor durumda bı-
raktı. Zaten ciddi derecede
rahatsızlığı olan insanlar en-
gelli sağlık raporu alı-
yor. Vakaların 60
binleri gördüğü şu
ortamda o vatan-
daşları hastaneye
göndermek apaçık
bir yanlıştır. Bu ka-
rardan hızlıca dönül-
melidir” dedi.

Her biri risk altında

TÜLBEK Vakfı Yönetim Kurulu Olağan Nisan 2021
Mütevelli Toplantısının 21.04.2021 Çarşamba günü
saat 14:00-15:00 saatleri arasında BAHÇELİEVLER
MAHALLESİ AKADEMİ ANADOLU LİSESİ
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL ( Bahçelievler Metro
Durağı arkası 200 mt eski Peraja fabrikası yanı)  adre-
sinde yapılmasına; çoğunluk sağlanamadığı takdirde
ikinci toplantının ise yine aynı adres de 28.04.2021
günü saat 14:00- 15:00 saatleri arasında aşağıdaki
gündemle gerçekleştirilmesine karar vermiştir. 

MÜTEVELLİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
1– Açılış
2– Divan Heyeti teşkili için Başkan, Başkan Yardımcısı
ve Sekreterin açık oyla seçimi
3– Gündem için ek öneri alınması, görüşülmesi ve
açık oy ile kesinleştirilmesi
4– 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Çalışma raporları,
bilanço, Gelir Gider cetvelleri ile Denetleme Kurulu
Raporlarının okunması ve görüşülmesi
5- 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Yönetim Kurulu-
nun ibrası,
6- 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Denetleme Kuru-
lunun ibrası
7- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu seçimi
8- Yeni dönemde görev yapacak Denetleme 
Kurulu seçimi
9– Dilek, Öneriler ve Kapanış
Tülbek Vakfı Yönetim Kurulu Adına      Vakıf Başkanı

Osman İlhan

TÜLBEK
TÜRK LİONS BECERİ KAZANDIRMA VAKFI

OLAĞAN 2019- 2020 YILI 
MÜTEVELLİ TOPLANTI İLANI

BU 

KARARDAN

VAZGEÇİN

Söz konusu can ise
siyaset yapılır mı?
Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde Gürpınar Mahallesi’ndeki riskli yapılara yönelik plan
notu değişikliği görüşüldü. Değişiklik, AK Parti Grubu'nun ret vermesi üzerine oy
çokluğu ile geçti. Belediye Başkanı Çalık, "Bu  kararın oy çokluğuyla kabul edilmesini
anlamıyorum. Vatandaşın canının olduğu yerde siyaset yapmayacağız" dedi

Beylikdüzü Belediyesi nisan ayı
Meclis toplantısının 2. oturumu
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve

Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçek-
leşti. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
başkanlığında düzenlenen toplantıda, 5
Nisan 2021 tarihindeki birinci oturumunda
komisyonlara havale edilen konular görü-
şüldü. Meclisin ana gündemini oluşturan
Gürpınar Mahallesi’ndeki riskli yapılara yö-
nelik plan notu değişikliği Cumhuriyet Halk
Partili meclis üyelerine karşı Ak Parti meclis
üyelerinin ret oyuyla oy birliği değil oy çoklu-
ğuyla kabul edildi. İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’nin kentsel dönüşümü teşvik etmek için
aldığı kararın 39 ilçeyi kapsadığını ve bu kara-
rın diğer tüm ilçelerde oy birliğiyle kabul edil-
diğini belirten Başkan Çalık, "Beylikdüzü
Belediye meclisimizde kararın oy çokluğuyla
kabul edilmesini anlamlandıramıyorum.
Deprem ve kentsel dönüşüm 365 bin insanı-
mızın yaşadığı kentimizi ilgilendiren bir gün-
dem. Bu gerçekten daha öncelikli bir
gündemimiz yok. Vatandaşın canının olduğu
yerde siyaset yapmayacağız" diye konuştu.

Gerekçesiz geri çekildi

Meclis'te Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dö-
nüşüm sürecinin anlatıldığı kapsamlı bir
sunum gerçekleştiren Çalık, 1999 depremi
öncesi ve sonrası yönetmelikler arasındaki
farkı da paylaştı. Başkan Çalık, "2016 yılında
çözüme yönelik, kentsel dönüşüme imkan ve-

recek plan notu değişikliği içeren bir plan ta-
dilatı çalışması yaptık. Aylarca müzakere edi-
len plan notu değişikliği oy çokluğuyla kabul
edildi ve plan değişikliği teklifini İBB’ye ilettik.
Tam meclisten geçecekken hiçbir gerekçe gös-
terilmeden 16 Haziran 2017 tarihinde geri çe-
kildi. 2017 yılı sonu itibariyle KİPTAŞ ile 10
ay boyunca görüşmeler yaptık. O dönemki
KİPTAŞ yönetimi tarafından Gürpınar Site-
ler Bölgesi maliyet açısından uygun bulun-
madı. Çözüm için 17 Mayıs 2018’de
Beylikdüzü Belediyesi Başkanlık oluru ile
plan değişikliğini onayladık. İBB Meclisi 1
yıldır bekleyen teklifimizi hızla gündeme aldı
ve reddetti" dedi. 

Uzlaşmaya çok az kaldı 

13 Eylül 2018 tarihinde İBB’ye karşı dava aç-
tıklarını ve 2019 yılında mahkeme tarafından
mücadelelerinin haklı bulunduğunu belirten
Çalık, "Belediyemiz ve Bakanlık tespitleri kap-
samında en riskli yapı adasında 1. etap kent-
sel dönüşüm işlemlerine başladık. 2 Kasım
2020 tarihinde meclisten protokol yapma yet-
kisi aldık ve KİPTAŞ ile protokol imzaladık.
Çözüm ofislerimizi açtık ve vatandaşlarımızı
bilgilendirmeye başladık. Vatandaşlarımız
muvafakatname imzalamaya başladı ve uz-
laşmaya çok az kaldı. Kentimizde 90 öncesi
yapılan çok ciddi bir konut stoku var. Bu ko-
nutların dönüşebilmesi için müzakere ettiği-
miz plan notlarının bir an önce hayata
geçirilmesi lazım" ifadelerini kullandı. 

Riskli bina 5 ay
içinde yıkılır

Eyüpsultan yeşilpınar Ma-
hallesi sakinlerinin kentsel dö-
nüşüm nedeniyle elektrik, su

ve doğal gazlarını kesmek isteyen İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ile KİptaŞ yet-
kililerini mahalleye sokmaması üzerine
yaşanan olaylarla ilgili KİptaŞ Genel Mü-
dürü ali Kurt, basın açıklaması yaptı. 
Riskli alan ilan edilen bir yerin 5 ay içeri-
sinde yıkılması gerektiğini söyleyen Kurt,
"Eğer vatandaş kendi mülkünü boşaltıp
yıkmıyorsa, devlet yıkımı kendi kurumla-
rıyla gerçekleştirip, bedelini de hak sahi-
binden alır. Burada boşaltılan bazı
binaların yarısı bir kepçe darbesiyle
çöktü. Bir deprem anında bir kişinin 
buradan sağ çıkması mucize olur" dedi.
Hak sahipleri ile yapılan görüşme ve 
anlaşmaların hepsini belgeleyebilecekle-
rini kaydeden Kurt, süreci kamu kurumla-
rıyla birlikte, şeffaf şekilde yürüttüklerini
söyledi.

Yüzde 20 kesinti

Basın açıklamasının ardından gazeteci-
lere dağıtılan metinde ise KİptaŞ'ın yeşil-
pınar Mahallesi ile ilgili yaptıkları
anlatıldı. Metne göre, "2 aralık 2019 tari-
hinde KİptaŞ mülkiyetindeki taşınmazın
üzerindeki kullanıcıların tamamı, hak sa-
hipleri olarak kabul edilerek, uzlaşma gö-
rüşmelerinin yapılması için uzlaşma Ofisi
açıldı. Mimari proje hazırlanıp, ruhsat
alındı. Hak sahiplerinin mevcut kullanım
alanı kat brütü kabul edilerek, yüzde 20
yenileme kesintisi uygulandı. Hak sahip-
leri, kullanım alanlarının yüzde 80'ine
kadar borçsuz sahip oldu. Mevcut kulla-
nım alanına ulaşmak isteyenler, metreka-
resi 3 bin liradan borçlanarak, inşaatın
bitmesinin ardından (24 ay sonra) 36 ay
vade farksız ödeyecek şekilde KİptaŞ'a
borçlandı. Her bir bağımsız birim için
(birden fazla bağımsız bölümü olanlara
her bir bölüm için ayrı ayrı ödenmek ko-
şulu ile) taşınma yardımı, ayrıca 1350 li-
radan başlayan (metrekareye göre artan)
kira yardımı yapıldı. Riskli yapılarını tah-
liye edecek hak sahiplerine KİptaŞ tasar-
rufunda bulunan ve Haziran 2020'de
anahtar teslimi yapılan Bayrampaşa
Kentsel Dönüşüm projesinde yer alan ev-
lere taşınma imkanı sunuldu."DHa
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

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

Mono Elektrik
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Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tedros, kimi ülkelerde sağlık personelini dahi aşılayacak aşı bulunmamasını eleştirdi

A vrupa Konseyi, 47 üyesindeki 52 cezaevi yö-
netiminin verdiği bilgiler ışığında hazırladığı
yıllık Cezaevi İstatistik Raporu'nu (SPACE)

yayınladı. Raporda, Avrupa'daki mahkum sayısında,
2013 yılından bu yana yaşanan düşüşün devam et-
tiği tespit edildi. Rapora göre, 31 Ocak 2020 tarihi
itibariyle, 51 cezaevinde toplam 1 milyon 528 bin
343 tutuklu bulunduğu, bu sayının bir önceki yıla
oranla yüzde 1,7 oranında gerilediği belirtildi.

En fazla mahkum Rusya ve Türkiye'de

Mahkumların nüfusa oranı geçtiğimiz yıl, her 100
bin kişide yüzde 103,2 oranında gerçekleşti. Bu
rakam 2019'da yüzde 106,1; 2020'de ise yüzde 104,3
oranında gerçekleşti. Cezaevindeki mahkum sayısı-
nın nüfusa oranı, 2013 yılında her 100 bin kişide
131'e yükselerek rekor kırmıştı. O tarihten itibaren,
2013-2020 yılları arasındaki 7 yıllık süreçte, toplam
yüzde 20 oranında gerileme yaşandı.

Türkiye'de rakam 297 bin 

Cezaevindeki mahkum sayısı en fazla olan ülkeler
arasında Rusya, Türkiye ve Gürcistan ilk üç sırada
yer aldı. Rusya'da 519 bin 618, Türkiye'de 297 bin,

İngiltere'de 91 bin 870, Polonya'da 74 bin, Fran-
sa’da 70 bin 651, Almanya'da 63 bin 399, İtalya'da
61 bin, İspanya'da 58 bin 372 ve Ukrayna'da 52 bin
609 mahkum cezaevinde bulunuyor.Rapora göre,
Rusya mahkum sayısında birinci sırada yer alsa da,
Türkiye, mahkum sayısının nüfusa oranına bakıldı-
ğında birinci sırada yer alıyor. Buna göre hapsetme
oranları Türkiye'de her 100 bin kişide 357, Rusya'da
356, Gürcistan'da 264, Litvanya'da 220, Azerbay-
can'da 209, Çek Cumhuriyeti'nde 197, Polonya'da
195, Slovakya'da 193 ve Estonya'da 184 kişi olarak
belirlendi.Nüfusu 300 binden az olan ülkeler hariç,
en az mahkum sayısı ise 100 bin kişiye 45 mah-
kumla İzlanda'da, 50 mahkumla Finlandiya'da, 59
mahkumla Hollanda ve Norveç'te kaydedildi.

Terör mahkumunda lider ülkeyiz

Mahkumların, ceza alma nedenleri ülkelere göre
farklılık gösterse de her 100 tutukludan yaklaşık 8'i,
başka bir deyişle 81 bin 188 mahkum, tecavüz veya
diğer cinsel suçlardan ceza çekiyor. Her 100 mahpu-
sun 3'ü, yani yaklaşık 24 bin kişi, trafik ihlallerinden
hapis yatıyor.Cezaevi yönetimleri 30 bin 524 kişinin
ise terörden mahkum olduğunu bildiriyor. Terör su-

çundan en çok mahkum barındıran ülke sıralama-
sında 29 bin 827 mahkumla Türkiye açık arayla bi-
rinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi 292 mahkumla
Fransa, 209 mahkumla da İspanya izliyor.

Kalabalık koğuşlar

Genel olarak, Avrupa'daki hapishane yoğunluğu bir
önceki yıla oranla sabit kaldı. Bu yılda 14 ülke ceza-
evi yönetimi aşırı kalabalıktan dolayı zorluklar yaşa-
dıklarını bildirdi. SPACE Raporu'nda ceza infaz
kurumlarında 2020 yılında 100 kişilik yer için kalan
mahkum sayısı 90,3 olarak tespit edildi. Bu rakam
2019'da 89,5 idi.Raporda, 31 Ocak 2020 itibariyle,
aşırı kalabalık ülkeler listesinde Türkiye 100 kişilik
yer için 127 mahkumla birinci, İtalya 120 mahkumla
ikinci, Belçika 117 mahkumla üçüncü sırada yer
aldı. Bu ülkeleri Kıbrıs ve Fransa 116, Macaristan ve
Romanya 113, Yunanistan ve Slovenya 109 ve Sır-
bistan 107 mahkumla izledi.Ayrıca, Türkiye'de her
cezaevi personeli başına 4,8 tutuklu düşüyor. Ra-
porda Avrupa genelinde her cezaevi personeline or-
talama 1,6 mahkum düştüğü, Türkiye'deki 4,8'lik
oranın rapor edilen en yüksek rakam olduğu da 
vurgulanıyor.

ürdün Kralı II. Abdullah,
günlerdir ülke gündeminde
olan "aile içi ihtilaflara" ilişkin

ilk kez konuştu. Kral, kendisinde kızgın-
lığa ve acıya neden olan "kalkışmanın"
sona erdiğini söyledi. Jordan TV'de
okunan açıklamada Kral'ın, "Bugün size
kalkışmanın sonlandırıldığını ve mağrur
Ürdünümüzün istikrarlı ve güvende ol-
duğunu temin etmek için sesleniyorum"
ifadeleri aktarıldı.

“Kendi ailemizdendi"”

1999'dan bu yana Ürdün Monarşisi'nin
başında olan Kral II. Abdullah, açıkla-
masında, "Son günlerde yaşanan zorluk-
lar ulusumuzun istikrarı için en zoru ve
en tehlikelisi değildi, ancak en acı vere-
niydi, çünkü kalkışmaya taraf olanlar
kendi ailemizdendi" ifadelerini kullandı.
Kral'ın günlerdir kendisinden haber alı-
namayan üvey kardeşi Prens Hamza'ya
ilişkin ise, "Sarayda ailesiyle birlikte,

benim himayemde" ifadelerine yer verildi.

Net bir bilgi yok

Prens Hamza'nın yanı sıra gözaltına alı-
nan ve aralarında güçlü bir aşiret men-
subunun da bulunduğu diğer üst düzey
isimlerin serbest bırakılıp bırakılmadı-
ğına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

Biden'dan destek

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan
açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın
Kral II. Abdullah ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın Ürdün'e güçlü
Amerikan desteğini ifade ettiği ve ülke-
nin ABD ve bölge için liderliğinin öne-
mini vurguladığı kaydedildi.

Yayın yasağı getirilmişti

Geçen Cumartesi BBC'ye avukatı aracı-
lığıyla iki video mesaj ulaştırarak ev hap-
sinde tutulduğunu duyuran eski Veliaht
Prens Hamza, II. Abdullah'ın başka bir

anneden olan üvey kardeşi. 2004'te veli-
aht unvanı, abisi tarafından elinden alı-
nan 41 yaşındaki Prens Hamza,
Krallığa yönelttiği yolsuzluk, nepotizm
ve otoriterlik eleştirileriyle öne çıkan po-
püler bir isim.

Sadakat yemini etmişti

Prens Hamza, ev hapsinde tutuldu-
ğunu, internet ve telefonunun kesildiğini
duyurduktan iki gün sonra Krallık,
prensin üvey abisine sadakat yemini et-
tiğini duyurmuştu. Prensin iddialarını
destekleyen ve Prens Hamza ile Genel-
kurmay Başkanı arasındaki bir diyalo-
ğun duyulduğu ses kaydının basına
sızdırılmasının ardından ülkede Kraliyet
ailesi içinde yaşananlara ilişkin haber-
lere yayın yasağıgetirilmişti. Koronavi-
rüs pandemisiyle ekonomik durumu
daha da kötüye gitmeye başlayan Ür-
dün'de her dört kişiden biri işsiz. Ülkede
kötüye giden ekonomik seyrin yanı sıra

yolsuzluk ve kötü yönetim uzun süredir
artan bir hoşnutsuzluğa ve son aylar-
daki protestolara neden olmuştu.

“Artık mümkün değil”

Uzmanlara göre yaşanan son kriz, ülke-
nin kendi içindeki ekonomik ve siyasi
sorunlarını halletmeden bölgesel uzlaş-
mazlıklarda arabulucu rol üstlenen Batı
müttefiği rolünü sürdürmesinin artık
mümkün olmadığını gösteriyor.

KalKıSma bertaraf edıldı

DSÖ’DEn ‘AşIDA ADAlEtSİzlİK’ tEPKİSİ
dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Genel Direktörü Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, aşı dağıtı-

mındaki adaletsizliği sert biçimde
eleştirdi. Covid-19 pandemisinin akut ev-
resini sona erdirmenin yolunun aşı üreti-
mini artırmak ve adil dağıtım sağlamak
olduğunu ifade eden Tedros, "Bazı ülke-

lerde sağlık çalışanlarının ve risk gru-
bunda bulunanların tamamen aşıdan yok-
sun kalmaları gülünç" diye konuştu.
Tedros, DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel
İttifakı'nın (GAVI) ortak girişimi olan CO-
VAX'ın son altı hafta içinde 86 ülkeye 36
milyon doz aşı gönderdiğini söyledi. Ted-
ros'un COVAX programı çerçevesinde iki

haftaya kadar aşı gönderileceğini açıkla-
dığı Güneybatı Afrika ülkesi Namibya'nın
Devlet Başkanı Hage Geingob, diğer ülke-
ler aşıya erişim sağlarken bazı ülkelerin
hâlâ aşı bekliyor oluşunu "aşı apartheid"ı
olarak nitelendirdi. Dünya Sağlık Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan
Geingob, "iyi dostlarımız" olarak nitelen-

dirdiği Hindistan ve Çin'den aşı gönderil-
diğini, diğer aşılar için ise depozitolarını
ödedikleri halde hâlâ beklemede oldukla-
rını söyledi. Barbados Başbakanı Mia
Amor Mottley de ülkesine COVAX yo-
luyla ilk aşı partisinin gönderildiğini, aşı-
ların nüfusun sadece yüzde 3'ünü
aşılamak için yeterli olduğunu ifade etti. 

Sarayın bahçesi
halka açıyor

ABD'ye yeşil ışık yaktı

İngİltere'de Kraliçe
II. Elizabeth, kraliyet
tarihinde bir ilke daha

imza attı. Kraliçe, Buckingham
Sarayı’nın bahçesini piknik için
halka açmaya karar verdi. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan Buc-
kingham Sarayı'ndan geldi.
Buckingham Sarayı'ndan yapı-
lan açıklamada, “Bu yaz Buc-
kingham Sarayı bahçesi
ziyaretçilere açılıyor. Sarayın çi-
menleri üzerinde piknik yapmak
için ömür boyu bir kez karşılaşa-
bileceğiniz bir fırsatın tadını çıka-
rın" ifadelerine yer verildi.
Buckingham Sarayı, 775 oda-

dan oluşan 828 bin metrekarelik
bir yaşam alanına sahip. Kraliyet
ailesi web sitesine göre, sarayda
çeşitli etkinlikler için kullanılan
19 farklı devlet odası bulunuyor.
Sarayda toplam 240 yatak odası
bulunurken, 52'si kraliyet odası,
diğer 188'ü ise personel için kul-
lanılıyor. Sarayın bahçesinde
çiçek ve yeşilliklerle dolu 156
metrelik bir sınır duvarı yer alı-
yor. Bahçenin içinde üç dönüm-
lük bir göl yanı sıra, bahçede bir
de tenis kortu bulunuyor. Buc-
kingham Sarayı, dünyanın en
büyük ve lüks sarayları arasında
14'üncü sırada yer alıyor.

İran Hükümeti Söz-
cüsü Ali Rebii, yaptı-
rımların kaldırılmasına

ilişkin ABD tarafından yapılan
açıklamaların, diplomasi çıkma-
zını düzelten başlangıç olabile-
ceğini söyledi. 2015 nükleer
anlaşmasını tekrar hayata geçir-
mek için Avrupa Birliği, Çin, Al-
manya, İngiltere, Rusya ve
Fransa’dan üst düzey yetkililer
ile İran temsilcilerinin 6 Ni-
san'da bir araya gelmesinin ar-
dından İran tarafından olumlu
bir açıklama geldi.Tahran’da ga-
zetecilere demeç veren Hükümet
Sözcüsü Rebii, “Bu durumu
gerçekçi ve umut verici buluyo-
ruz. Bu, diplomasiyi çıkmaza

sokan kötü süreci düzeltmenin
başlangıcı olabilir” dedi. Rebii,
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘ya-
pıcı’ olarak nitelendirdiği Viya-
na’da yürütülen görüşmeler
hakkında “ne iyimser ne de kö-
tümser” olmadığını dile getirir-
ken, 2015 nükleer anlaşmasını
tekrar hayata geçirmenin doğru
yolunun bu görüşmeler oldu-
ğunu söyledi. 2 Nisan Cuma
günü ABD’nin İran Özel Tem-
silcisi Robert Malley, PBS
Newshour’da, “ABD, yeniden
uyum sağlamak için (2015 nük-
leer anlaşması) ile tutarsız olan
yaptırımları kaldırmak zorunda
kalacağını biliyor” demişti ve
uyarılarda bulunmuştu.
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Avrupa Konseyi 2020 Cezaevi İstatistik Raporu'nda (SPACE), Avrupa'da en çok
mahkumun Rusya ve Türkiye'deki cezaevlerinde bulunduğu tespit edildi. Türkiye,
nüfusa göre mahkum sayısıyla terör mahkumu sayısı listesinde de birinci geldi

Ürdün Kraliyet ailesinde yaşananlara ilişkin ilk kez konuşan Kral II. Abdullah, “kalkışmanın’’
bertaraf edildiğini açıkladı. Kral, Prens Hamza’nın da "sarayda ailesiyle birlikte" olduğunu belirtti

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth, kraliyet tarihinde
bir ilke imza atarak, Buckingham Sarayı’nın
bahçesini piknik için halka açmaya karar verdi
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Soldan Sağa:
1. Suyun ivinti yeri. - Faiz, ürem. 2. Toprağa ve özümle-
meye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bit-
kisel asalak. 3. Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan 
kırmızı deri uzantısı. - Kanmış, inanmış. 4. Oda sineği, 
evcil sinek. 6. Kendi cinsinden kimselerle ilişkide bulu-
nan kimse, luti. 7. Cemaate namaz kıldıran kimse. - Yar-
dım istenildiğini anlatan bir söz. 8. Uydurma söz veya 
haber ortaya atan. 9. Karakaçan. - Kapalı karşıtı.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Çabuk davranan, çevik. - Hızla bükülen kalçanın sert 
ve birden gerilişiyle, vücudun yatıştan ayaküstü duruşa 
veya asılmadan dayanmaya geçmesi. 2. Sert ve kaba giy-
silik kumaş türü. 3. Bir işte emir verme yetkisi bulunan 
kimse. - Meyve koparmak için ucuna üçlü veya dörtlü 
bir çatal geçirilmiş sırık. 4. Alışverişte aldatmak, kötü 
mal satmak, kazıklamak. 6. Birikmiş, kullanılmaya hazır 
para, efektif. 7. Şimdi, şu anda. - Ulaşmak istenilen so-
nuç, maksat. 8. Makasçı (tren). 9. Çeşitli renklere sahip 
değerli bir taş. - Hazır.
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İ letişim; bilgi, duygu, beceri ve fikirlerin bazı kod-
lar kullanılarak iletilmesidir diyebiliriz özetle. İle-
tişim gereksinimindeki temel amaç için ise; bireyin

duygu, düşünce ve yargılarını karşı tarafa bir anlamda
hedefe doğru bir şekilde aktarmasıdır, denilebilir.

Dil; kişi ya da durumlar hakkında kanaat sahibi ol-
mamıza yarayan kanaldır.

Gündelik yaşam içerisinde birçok insanla bir araya
gelir ve iletişim halinde oluruz. İletişim kurduğumuz
her insanı ne kadar tanıyoruz ya da iletişim kurduğu-
muz insanların kişilik yapıları ile ilgili fikir sahibi ola-
bilir miyiz, nasıl oluruz? Bu sorulara cevap verebilmek
için kişilik tanımından ve kişilik bozukluklarından bah-
setmek gerekir.

Kişilik nedir?

Literatürde vurgulanan kişilik tanımlarına baktığı-
mızda ; “ kişiyi diğerlerinden ayıran ve süreklilik gös-
teren davranış özelliği” demek yanlış olmayacaktır. 

Kişilik Bozukluğu nedir?
Bireyin içinde bulunduğu kültürün beklentilerinden

ciddi anlamda sapmalar göstererek, süreklilik arz
eden iç yaşantı ve davranışlar örüntüsüdür. Düşünce
farklılıklarında, insanlar arası iletişimde yaşanan so-
runlarda ve dürtü kontrollerinde bu sapmalara
rastlanmaktadır.

Peki kişilik bozuklukları nelerdir?

** Paranoid Kişilik Bozukluğu
** Şizoid Kişilik Bozukluğu
** Şizotipal Kişilik Bozukluğu
** Antisosyal Kişilik Bozukluğu
** Borderline Kişilik Bozukluğu
** Histrionik Kişilik Bozukluğu
** Çekingen Kişilik Bozukluğu
** Bağımlı Kişilik Bozukluğu
** Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Dilerseniz kişilik bozukluklarını da kısaca 

açıklayalım.

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
Bu kişilik bozukluğu olan insanlar için kısaca , pi-

reyi deve yapan, tartışmacı ve kavgacı insanlardır der-
sek emin olun yanlış tanımlama olmayacaktır. Çünkü
Paranoid Kişilik Bozukluğu olan insanlar; ortada her-
hangi bir neden yokken, başkalarının davranışlarından
kişiliğine saldırı ya da saygınlığına zarar verdiği dü-
şüncesine kapılabilir ve öfkeyle karşılık verebilecek po-
tansiyele sahiptirler. Aşırı güvensiz ve kuşkucu
olduklarını da unutmamak gerekir.

ŞİZOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
“Yalnız başınalık” Şizoid Kişilik Bozukluğu olan in-

sanların en önce gelen özelliğidir. Tek başına olan bu
insanlar , başkalarına muhtaç olmaktan da korkarlar.
İnsanlarla bir arada yaşamak tercihleri değildir.

ŞİZOTİPAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
Doğaüstü olaylar, düşünce ve davranışlarda 

garip olağandışı özellikler, bilişsel algısal 
bozukluklar, büyüsel- illüzyonlar ve çevreyi 
yanlış algılamalarla
birlikte kişilerarası
iletişimde yakın ilişki
kurmada zorluk yaşa-

yan karakterize bir bozukluktur.

ANTİSOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
Başkalarının haklarını görmezden gelen ve başkala-

rının haklarına saldırma, öfke kontrolünü denetleyeme-
yen, vicdani duyguları gelişmemiş bencil insanlardır.
Tüm bunlara rağmen yaptıklarına kendince mantıklı
açıklamalar yapan kolay yalan söyleyebilen, zevki için
başkalarını kandırabilen, istikrarsız sorumluluk sahibi
olmayan kimselerdir de diyebiliriz.

BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
Tutarsız, çelişkili, istikrarsız, öfkesini denetleyeme-

yen insanlardır. Stresle ilişkili, gelip geçici paranoid
düşünce belirtileri vardır. Kendilerini boşlukta his-
setme, kişiyi gözünde aşırı büyütme ya da yerin dibine
sokma gibi tutarsız davranışları söz konusudur. Duygu
durum bozuklukları vardır.

HİSTRİONİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
Aşırı duygusallık ve sürekli ilgi çekme arayışları var-

dır. Histrionik kişilik yapısına sahip kişiler dikkat çek-
mek ve ilgi odağı olmak isteyen, gösterişli ve çekici
olmaya çalışan, ayartıcı ve baştan çıkarıcı dışa dönük
sosyal insanlardır. Düşünceleri, duyguları ve inançları
sıklıkla değişir ve  fark etmeden karşısındakileri taklit
edebilirler.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU:
Eşsiz ve özel biri olduğunu düşünen, ancak kendisi

gibi özel ya da üstün kişiler ve kurumlarla ilişki içeri-
sinde olması gerektiğine inanan; büyüklük
duyguları, beğenilme ihtiyacı ve
karşısındakinin duygularını an-
lamayan empatiden yoksun
aynı zamanda kişisel çıkar-
ları doğrultusunda insan

kullanan insanlarda görülen kişilik bozukluğudur.

ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞU: 
Korku ya da sakınmaya bağlı olarak mesleki ve sos-

yal işlevsellikte bozuklukla beraber, erken erişkinlikte
başlayıp değişik bağlamlarla ortaya çıkan toplum
içinde çekingenlik yetersizlik duygusunun olumsuz de-
ğerlendirmesi ile aşırı duyarlılıktır diyebiliriz.

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU: 
Kabul görülmeyeceği korkusuyla başkalarıyla aynı

görüşte olmadığını söylemekten çekinirler. Erkeklerde
ve kadınlarda eşit oranlarda görülen kişiler arası ba-
ğımlılıktır. 

OBSESİF KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU: 
Bu kişilik örüntüsünde ortaya çıkan özellikler; fazla

mükemmeliyetçilik, ısrarcılık, düzenlilik, inatçılık ve
bunlara bağlı olarak da kararsızlık söz konusudur. Bu
kişiler genellikle sabit fikirli, fazla kuralcı ve çevreye
rahatsızlık verecek şekilde titiz kişiliklerdir. Aşırıya
kaçan mantık, duygusal kısıtlılığa sebep olur. İnsan iliş-
kilerinde resmi olup yakınlık göstermeyen insanlardır.
Bilimsel bir araştırma makalesinde psikopatlığın
%100 genetikten geldiğini söyleyen doktorları dinle-
dim. Gündelik yaşam içerisinde ne çok kullanırız psiko-
pat sözcüğünü. Her kızdığımıza psikopat, ruh hastası
deriz. Hatta şimdilerde sosyal medyada gördüğümüz
vahşet olaylarla ilgili kullanır olduk. Yaşam içerisinde
kaçımız bir psikopatla tokalaştık, muhabbet ettik kim
bilir?  Belki de hâlâ farkında olmadan muhabbete
devam ediyoruzdur. Bilimsel açıklamalar diyor ki; psi-
kopatların ahlâk ve duygu beyin lopları vardır ama ça-
lışmıyor. Yani limbik sistemin parçası
amigdalanın işlevsizliği. Oku-
duğum kaynaklar; “ başta
korku olmak üzere duygu

denetimi” diyor
amigdala için.
Denge işlevsiz
olunca eyvah
yani. 

Suç potansiyeli 
nasıl oluşur?

Dilek 
BOZKURT

Bir sosyopatı fark edebilmek bir psikopatı fark edebilmekten
daha kolaydır. Çünkü psikopatların ciddi oranda zeka seviye-
leri yüksektir. Yüksek zeka sebebiyle onların aramızda oldu-
ğunu fark etmek biraz zordur. Psikopatlar hoşlanmadıkları bir
durumla ilgili hemen renk vermezler. Hoşlanmadıkları bir
olayla ilgili kafalarında kurar, üzerinde düşünür öyle hareket
ederler.  Çocukluk çağında iyi eğitim almış ve psikopatlığa eği-
limli bireyin ileriki yaşamında bilim insanı olabileceğini biliyor
muydunuz? Aşırı sabırlı, soğuk kanlı ve zeki insanlar oldukları
için bu ortak özellikleri dikkate almak gerekir. Peki suç potansi-
yeli nasıl oluşur? Burada suç genetik midir, sorusunun ceva-
bına bakmak gerekecek. Araştırmalar sonucu suçun %100
genden geldiğini referans alırsak, burada şu sonuca varabiliriz;
“Eğer bir çocuğun geni bu duruma müsaitse ve çevresel fak-
törlerle de desteklenirse o çocukta suç potansiyelinin ortaya
çıkması muhtemeldir.”  “Ani öfkelenmeyen, iyi yalan söyleyen
psikopatlar çevremizde bulunabilir ve eğer onların hoşlanma-
dığı bir durumla karşı karşıya gelirseniz eyvah halinize. “ Psi-
kopatlar planları bozulsun  istemezler, böyle bir durumda
tehlike olarak gördükleri kişilere karşı  onları yok etme strateji-
leri geliştirirler.  Bir ürperdiniz değil mi? Bizim ürperdiğimiz
durum başkalarının ilgisini çeken ve hoşnut olduğu durum
olabilir. 

PSiKoPAtI
nasıl anlarız?

Bilmeden olanlar vardır. Peki bir kişinin psikopat olduğunu bile
bile ona aşık olan var mıdır? Örnekleri vardır diyebilirim.  Me-
sela ilk aklıma gelen seri katil, psikopat “ Ted Bundy.”  30’dan
fazla kadının katili  olan Bundy.  Bundy’ nin yargılandığı zaman
mahkemeye birçok kadın hayranının geldiği ve hapishaneye
onunla evlenmek istediğine ilişkin mektuplar geldiği biliniyor.
Hatta bir hayranı ile evlenip çocuk sahibi bile olmuştur Bundy.
Bu duruma Hibristofili deniyor.  Yakın zamana bakacak olursak
Aleyna Çakır davasında ölüm şüphelisi olan Ümit Can
Uygun’un sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınlarında bin-
lerce kadının sevgi dolu sözler yazdığı gündem olmuştu hatırlar-
sanız. Münevver Karabulut cinayetinde de çok farklı bir durum
olmamıştı, Cem Garipoğlu için hayran sayfaları açılmış ve ola-
yın bu yönü de gündem olmuştu. Bu örnekler  çok. Esas soru
neden bir seri katile, bir psikopata aşık olur kadınlar?  Konunun
içeriği derin ve bu yazıyı da epeyce uzattım sanırım. Bir sonraki
yazıda kaldığımız yerden devam edelim diyorum, ne dersiniz?
İletişimde olduğumuz herkes 4x4'lük olmasa da 4x3'lük sağlıklı
bireyler olsun diyelim.  Sevgilerimle.

PSiKoPAtLARA
aşık olunur mu?

BAKIŞ
AÇISI

DEĞERLİ

KİŞİLİK
GELİŞİMİ
ÖNEMLİ



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fe-
nerbahçe ile süren 1959 öncesi şampiyonluk-
lar polemiğiyle ilgili, "2 tıfıl yönetici, akıl
yaşta değil baştadır, doğru. Tarihten uzak in-
sanlar, iflas etmiş tüccarlar. Kazandılar, 2
gün sustular" ve "Ben ikna mı edeceğim Ali
Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla olacaksa
ikna her gün konuşurum. Biz düşman deği-
liz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çı-
kardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare
ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna ede-
mez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir"
ifadelerini kullandı. Cengiz, Kemerburgaz
Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme
lansmanında gündemle ilgili açıklamalarda
bulundu. Fenerbahçe ile süren 1959 öncesi
şampiyonluklar polemiğiyle ilgili yöneltilen
soru üzerine Mustafa Cengiz, şu ifadeleri
kullandı; "Biz hep tarihçileri çıkarttık. 6 sayfa
dilekçemizi herkese sergiledik. Herkes görsün
dedik ama onların ne başvurduğunu hala
bilmiyoruz. Bugüne kadar da bir tane tarihçi
çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular.
O da biliyor ki herkes Fenerli doğar, sonra
başka takım tutar. Biz Antep'te, Adana'da
böyle Fenerli olana hayret ederdik, sen nasıl
Fenerli oldun diye. Yani espri yapıyorum.
Hala da yüzde 60-70 öyledir. Yani olabilir.
Kardeşlerim, yani yakınlarım Fenerbahçeli,
Beşiktaşlı. Ben asla rahatsız olmam. Herke-
sin Galatasaraylı olmasını da istemem.
Yoksa farkımız ortaya çıkmayacak. Yani 2
tıfıl yönetici, akıl yaşta değil baştadır, doğru.
Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar.
Kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane ta-
rihçi çıkarsınlar. Çok özür dilerim, kişilikle-
riyle ilgili söylemiyorum. Muhatap almam.
Seviyemiz uygun değil..."

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı
dünya sıralamasında 3 basamak yükselerek
29'uncu sıraya çıktı. Sıralamada liderlik koltu-
ğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya
takip etti. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya
Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hol-
landa 16'ncı, Norveç 42'nci, Karadağ 64'üncü,
Letonya 138'inci, Cebelitarık 195'inci sırada
yer aldı. Avrupa Şampiyonası'nda grupta mü-
cadele edeceğimiz İtalya listede 7'nci, İsviçre
13'üncü, Galler de 17'nci sırada. 

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda
milli sporcu Berfin Altun bronz madalyanın
sahibi oldu. Kadınlar kategorisi 71 kiloda
Türkiye'yi temsil eden Berfin Altun kopar-
mada 88 kilo ile 17'nci olurken, silkmede ise
121 kilo ile 3'üncülük kürsüsüne çıktı ve bronz
madalyayı boynuna taktı. Berfin Altun, top-
lamda ise 206 kilo ile 6'ncı oldu. Milli takım,
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda şu
ana kadar 4 altın, 2 gümüş, 7 bronz olmak
üzere toplam 13 madalya kazandı.
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CERKEZKOYSPOR
DESTEK GORDU
Söz konusu nakdi destek,  Tekirdağ Büyükşehir Bele-

diye Meclisi'nde oy birliği ile alınan karara istinaden,
5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 (b) maddesi ve

5216 Sayılı Kanunun 7 (m) maddesi gereği Çerkezköy
Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne verildi. Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy
Belediye Başkanı Vahap Akay ile birlikte Çerkezköy Ata-
türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle, Çerkez-
köy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu
Üyesi Beytullah Coşkun’a 100 bin TL’lik nakdi yardım
çekini takdim etti.  Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap
Akay ve Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yö-
netim Kurulu Üyesi Beytullah Coşkun, yapılan yardım
nedeniyle Başkan Kadir Albayrak’a teşekkür ettiler. 

Spor kulüpleri markadır

Konu hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, imkânlar doğrultu-
sunda spora ve sporculara destek olduklarını, olmaya da
devam edeceklerini belirterek, "Spor kulüpleri, bulunduk-
ları kentlerin markalarıdır. Kentimizin marka değerini
yükseltmek adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Mecli-
si'nde oy birliğiyle aldığımız karara istinaden futbol hari-
cindeki amatör liglerde faaliyet gösteren kulüplerden biri
olan Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne
maddi destekte bulunduk. Nakdi desteğimiz bu kulübü-
müzün ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılayacaktır. Ka-
rarın alınmasında emeği geçen değerli meclis üyelerimize
teşekkür ediyor, kulübümüze en içten duygularımla başa-
rılar diliyorum" ifadelerini kullandı. İRFAN DEMİR

Cengiz çok sert:
2 tıfıl yönetici!

Bu takıma nazar değdi!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, amatör ligde faaliyet gösteren Çerkezköy Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne 100 bin TL nakdi yardımda bulundu

Aytemiz Alanyaspor bu sezon Süper Lig'in seyir
zevki yüksek takımlarının başında geliyor. Bu etkili
oyunu ligin ilk yarısında haftalarca liderlik koltu-
ğunda oturarak taçlandıran Akdeniz temsilcisi,
ikinci yarı ise istediği sonuçları elde edemiyor.
Özellikle bu sezon 16 deplasman maçının yal-
nızca 8'inde puan alabilen Alanyaspor, 4 galibiyet
ve 4 beraberlikle 16 puan toplayabildi. Son 10
deplasman maçının ise sadece birini kazanabilen
turuncu yeşilliler, hanesine 6 puan
yazdırabildi.Ligde bu sezon en yüksek topla oy-
nama oranına sahip takım konumunda olan
Alanyaspor, maçlarda topu kendisinde tutmayı
başarsa da bitirici vuruşlarda sıkıntı yaşadı. Özel-
likle kendisine karşı kapanan takımları açmakta
zorlanan Akdeniz temsilcisi, Ziraat Türkiye Ku-
pası yarı finalinde rakibi Fraport TAV Antalyas-
por'a elenmesinin ardından ligde de puan
kayıplarına devam etti. Ligin 33'üncü haftasında
deplasmanda Beşiktaş'a 3-0'lık skorla mağlup
olan Alanyaspor'un başarılı isimlerinden Salih
Uçan maç sonu aldıkları kötü sonuçları, "Kupada
yarı finalde elenmek bizi çok üzdü. O maçtan
sonra bir üzüntü aldı bizi, götürüyor. Bugün maça
bakıyorum. Heyecan mı diyeyim, tırsaklık mı diye-
yim, kötü başladık. İstediğimizi yapamadık. Kara
bulutlar var üzerimizde. Üst üste 3 yenilgi. Bunu

üzerimizden atmalıyız" diyerek açıkladı.

Geçen sezona yakın

Koronavirüs nedeniyle bu sezon ligde 21 takım
bulunurken ve EURO 2020 nedeniyle Mayıs ayın-
dan ligin bitmesi gerektiği için sıkışık bir fikstür
oynayan takımların 33'üncü haftada performans-
larında düşüşler gözlenirken, Alanyaspor da bun-
lardan birisi oldu. Son haftalarda özellikle
deplasmanda kötü sonuçlar elde eden Akdeniz
temsilcisi, 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubi-
yetle 49 puan alarak 5'inci sırada yer alıyor. Geçen
sezon 33 haftada Alanyaspor 15 galibiyet, 9 bera-
berlik ve 9 mağlubiyetle 54 puan toplamıştı. Akde-
niz temsilcisi bu sezon, geçen sezona benzer bir
istatistik ortaya koysa da bu yıl 5 puan daha az
alarak yoluna devam ediyor. Geçen seneden farklı
olarak daha çok ve daha sık maç yapan takımlar
bir haftayı da bay geçiyor.

Tekrar çıkışa geçmek istiyor

Alanyaspor kalan 8 maçının tamamında puan ya
da puanlar alarak ligi ilk beşin içinde bitirmeyi he-
defliyor. Daha fazla puan kaybına tahammülü ol-
mayan turuncu yeşilli takım, pazartesi akşamı
evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçını
alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

OLAĞAN GENEL
KURUL İLANI

Avcılar Balkan Türkleri Derneği'nden İlan
Derneğin 6'ıncı olağan Genel Kurul'unu 12-04-

2021 tarihinde, saat 17:00'da, ABTD Merkezi'nde
Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Çayır Sok.

No:18 Avcılar İstanbul adresinde aşağıdaki ad-
rese göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması
halinde ikinci toplantı aynı gün, aynı saat ve aynı
yerde yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:
1-Açılış ve yoklama.
2-Divan heyetinin oluşturulması.
3-Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu
ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi.
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları'nın okunması.
5-Denetim Kurulu raporunun okunması.
6-Okunan raporların ve yönetim kurulun ibra edilmesi.
7-Tahmini bütçenin okunması ve kabul edilmesi.
8-Yönetim ve denetim kurulunun seçilmesi.
9-Dilek ve temenniler.
10-Kapanış.

Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısındaki performansında düşüş yaşarken son 10 maçta sadece 11 puan toplaya-
bildi. Son 10 deplasman maçının ise sadece birini kazanabilen turuncu yeşilliler bu maçlarda 6 puan topladı

Bursaspor üzgün
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er,
“En çok üzüldüğüm nokta, biz bu
oyuncu grubunu kullanamadık. Bu ço-
cuklarla çok farklı bir hikaye yazılabilirdi”
dediBursaspor camiasının paramparça
olduğunu belirten Er, “Hala da bir etkile-
şim yok. Zaten maddi anlamda çok
büyük külfeti yok bu takımın. Ama
maddi, manevi bu çocukları sarıp kucak-
layamadık. Herkesin kendini sorgulaması
lazım. O kadar değerli bir takımımız var
ki Türkiye ve Avrupa konuşuyor. Ama biz
doğru yönetemedik. Neticede de buraya
geldik” ifadelerini kullandı. TFF 1. Lig’in
29. Hafta mücadelesinde Bereket Sigorta
Ümraniyespor ile deplasmanda karşıla-
şacak Bursaspor, bu mücadelenin hazır-
lıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri’nde yaptığı idmanla
sürdürdü. Antrenman öncesinde açıkla-
malarda bulunan Bursaspor Teknik Di-
rektörü Mustafa Er, takımın son sürecini
değerlendirdi. 3-1 sahalarında kaybettik-
leri Altay maçına değinen Mustafa Er,
“Altay maçını kazanmak istiyorduk. İyi
bir gidişatımız vardı. Ama Altay maçının
zor olacağı belliydi. Biz de ona göre plan

hazırladık. Maçın geneline bakarsak en
çok bize zarar veren şey, bireysel hata-
lardı. Kırılma anı buydu. Hatalar anla-
mında sezon başına döndük. Cüneyt
konusuna da açıklık getirmek lazım. An-
trenmanda sakatlandı ve bir hafta id-
mana çıkamadı. İğne ile antrenmana
çıkardık ve ihtiyaç duyulması halinde oy-
natırız diye düşündük. Sonra da zorunda
kaldık. Tekrar durumuna bakacağız.
Emirhan'ın da olmaması gücümüzü kuv-
vetimizi düşürebiliyor. İstemediğimiz bir
netice aldık" dedi.

Çok farklı olabilirdi

Gelecek sezonla alakalı bir planlama ol-
madığını dile getiren Mustafa Er, mayıs
ayında kongre sürecinin yaşanacağına
işaret etti. Bu süreçte her maçı kazanmak
için oynayacaklarını dile getiren genç tek-
nik adam, “İşimiz çok zor. Altay maçını
kazansan dahi yüzde 50'ydi. Gerçekçi
olmak lazım. Önümüzdeki sezon için bir
plan yok. Biz bugüne bakıyoruz. Bu
arada futbolcularla konuştuk. Üzgünler.
Onlar da çok kazanmak istiyordu. Moral
ve motivasyonları düşük. Ama bir an

önce toparlayıp hafta sonuna hazırlana-
cağız. Oyuncularımıza sezon başından
bu yana transfer teklifleri geliyor. Biz sü-
rekli transfer konuşmalarının içinde kal-
dık. 5-6 aydır bu süreç devam ediyor.
Sezon sonu itibariyle de farklı noktalara
geldi. Değerli bir noktadayız. Altay ma-

çında gelen scoutları gördünüz. Avru-
pa'nın büyük liglerinden büyük takımlar-
dan isimler geliyor. Ama benim en çok
üzüldüğüm nokta, biz bu oyuncu gru-
bunu kullanamadık. Bu çocuklarla çok
farklı bir hikaye yazılabilirdi" ifadelerini
kullandı.

Berfin, altın madalya
almayı başardı

Türkiye yükseliş
dönemine girdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, imkânlar doğrultusunda spora ve sporculara destek 
olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirterek, “Spor kulüpleri, bulundukları kentlerin markalarıdır” dedi. 
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 
30. haftasında 10 Nisan
Cumartesi günü Real Madrid ile
Barcelona arasında oynanacak
"El Clasico"da tüm gözler, 
Katalan ekibinin Arjantinli
yıldızı Lionel Messi'nin 
üzerinde olacak

L a Liga'nın internet sitesinden paylaşılan verilere göre Messi, Real Mad-
rid'e karşı 44 kez sahada yer alarak "El Clasico"da en çok forma giyen
Barcelonalı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Arjantinli yıldız, söz

konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı. Bu gollerin
18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, is-

panya Süper Kupası'nda ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.
Real Madrid'e attığı gollerin yanı sıra 33 yaşındaki oyuncu, La Liga tari-

hinde üst üste 10 sezon 40 gol barajını geçen tek futbolcu konumunda
bulunuyor. Messi, La Liga'da 21 Mart'ta oynanan ve Barcelona'nın dep-
lasmanda Real Sociedad'ı 6-1 yendiği müsabaka ile kulüp tarihinin en
çok forma giyen futbolcusu unvanına da sahip olmuştu. 13 yaşınday-

ken Barcelona'nın altyapısı "La Masia"ya katılan Messi, Real Socie-
dad maçında 768. kez takımı için sahaya çıkmış ve rekoru Katalan
kulübünün efsane isimlerinden Xavi Hernandez'in elinden almıştı.

Yıldız futbolcu ayrıca, 663 golle kulüp tarihinin en çok gol atan
oyuncusu konumunda. Messi'den önceki rekor, 1950'li yıllarda

Barcelona forması giyen ve 232 gol atan Cesar Rodrigez'e
aitti. Kulüp kariyerindeki tüm gollerini forma giydiği tek takım

olan Barcelona için atan Messi, bu alanda da Brezilya ligi
ekiplerinden Santos'un forması altında 643 gol atan ef-

sane futbolcu Pele'yi geride bırakarak rekorun sahibi
olmuştu.

Önemlİ Başarıları var

Messi, Barcelona forması ile şu ana kadar 34
kupa kazanma başarısı göstererek kulüp tarihi-

nin en çok kupa kazanan futbolcusu konumunda
da bulunuyor. Yıldız futbolcunun ardından 32 kez
kupa sevinci yaşayan Andres Iniesta geliyor. Ka-
riyeri boyunca oynadığı La Liga'da 467 gole im-

zasını atan Lionel Messi, bu alanda da zirvede
yer alıyor. deneyimli futbolcuyu 311 golle, bir
dönem Real Madrid forması giyen Portekizli
yıldız Cristiano Ronaldo takip ediyor. Barce-

lona forması ile La Liga'da çıktığı 379
maçtan galibiyetle ayrılan Messi, bu

alanda da zirvede bulunuyor. Arjantinli
yıldızın ardından ikinci sırada 334 gali-
biyetle Real Madrid'in unutulmaz isim-

lerinden Iker Casillas geliyor.
2012-2013 sezonunda peş peşe 19

maçta gol bulan Lionel Messi, bu
alanda da rekoru elinde tutuyor.
Messi, şu ana kadar 6 kez "Altın
Top" (Ballon d'Or) ödülüne layık

görüldü.

Messi

gene rekor

peşinde
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Milli sporcu Derin Demirsoy, "Atlar çok özel, sevgi dolu ve
hayatınızı değiştirecek canlılar. Kurduğumuz sıkı bağdan

dolayı ne hissettiğimi, istediğimi, nasıl bir duygu içinde
olduğumu atlarımın çok iyi anladıklarını düşünüyorum." dedi
Biniciliğe çok küçük yaşta başlayan milli
sporcu Derin Demirsoy, herkese bu sporu
tavsiye ettiğini söyledi. Hollanda'da yaşa-
yan Derin Demirsoy, yaptığı açıklamada,
biniciliğin terapi sporu olmasının yanı sıra
keşif sporu olduğunu, sabırlı ve istikrarlı bir
şekilde ilerlendiğinde de binicilikte kariyer
yapılabileceğini kaydetti. Biniciliğe 3 ya-
şında başlamasının sağlam temellere sahip
olmasında faydalı olduğunu belirten Derin
Demirsoy, "Her sporda olduğu gibi küçük
yaşta başlanması avantaj olsa da bir zo-
runluluk değil. Bir canlıyla birlikte yapılan
nadir bir spor olduğu için bu keyfi herkesin
tatmasını tavsiye ederim. Gerçekten müthiş
bir his. Herkesin hayatında böyle bir his ve
zevki keşfetmesi gerektiğini düşünüyo-
rum.Bu sporun üst noktasına erişebilmek
için en önemlisi, çok çalışmak ve antren-
man yapmak fakat bu spor hobi olarak da
çok keyifli. O yüzden herkese bu sporu tav-
siye ederim. Atlar çok özel, sevgi dolu ve
hayatınızı değiştirecek canlılar." değerlen-

dirmesinde bulundu.

Binicilik onun için tutku 

Biniciliğe olan tutkusunun atlarla
kurduğu bağ ile arttığını dile ge-

tiren milli sporcu, şunları söy-
ledi:"En büyük zevkim,

atlarımı sene boyunca eği-
tip, birlikte büyüyüp, öğ-

renerek, onları doğru
yola soktuktan sonra

zamanı geldiğinde
de büyük bir ya-

rışmada derece
elde etmek.

Örneğin şu
an büyük

grand

prix'lerde koştuğum 'Koblent' isimli atım
benimle başladı ve son dört senedir birlikte-
yiz. Fransa Saint-Tropez'de düzenlenen Av-
rupa'nın en büyük yarışmalarında derece
elde ediyoruz. Bu çok gurur verici ve eme-
ğimizin, masrafımızın getirisini gösteren bir
şey. Benim için en gurur verici his bu." Ya-
rışlarda başarı elde ettiğinde atların da
bunu hissettiğini aktaran Derin Demirsoy,
şöyle devam etti: "Atların vücut ısısı bizimle
hemen hemen aynı olduğu için hissettiği-
miz birçok şeyi onların da hissettiği söyle-
nir, ne kadar doğrudur bilmiyorum.
Kurduğumuz sıkı bağdan dolayı ne hisset-
tiğimi, istediğimi, nasıl bir duygu içinde ol-
duğumu atlarımın çok iyi anladıklarını
düşünüyorum. Atlar da bu spora ve hayata
o kadar alışıyorlar ki yarışmadan sonra
ödül seremonisine çıktıklarında kendileriyle
gurur duyduklarını, ne kadar mutlu ve mo-
tive olduklarını hissedebiliyorsunuz. Dışarı-
dan bile gözükebilen bir his ve 
değişiklik bu."

Özel bir başarı 

Derin Demirsoy, başarılarında önemli rol-
leri bulunan birkaç atın kendisi için daha
özel olduğunu belirterek, şu ifadeleri kul-
landı: "Ne kadar ferdi bir spor olsa bile bu
bir takım sporu. Atımızla birlikte benim her
zaman dediğim bir şey vardır. Atla binicinin
birbirlerini yüzde 100'e tamamlamaları ge-
rekiyor. Belki bir gün binicinin performansı
yüzde 70 olabilir o geri kalan yüzde 30 ise
atına bağlıdır. Ya da bazen de tam tersi ola-
bilir, binicinin iyi günü olmaz atın iyi günü
olur. Bunun en önemli noktası takım ola-
rak birbirimizi yüzde 100'e tamamlamak.
Benim çok özel atlarım oldu. Son 8 yıldan
bahsedersem 'Herry Kane' isimli atımla çok
büyük başarılar elde ettik. Ondan önce Av-
rupa Şampiyonası'nı koştuğum, madalya
kazandığımız 'Madik' adlı kısrak da haya-
tımda çok büyük yer aldı ve büyük anılarım
oldu. Bu atların hepsi benim binici ve en-
düstrideki bir insan olarak ileri gitmemi
sağladı."

Türkiye'de biniciliğin Avrupa ile 
kıyaslandığında geride kaldığını 
kaydeden derin demirsoy, "ileri 
gidiyor, gelişiyor fakat Avrupa'daki
seviyeye yetişmek çok zor, kıyasla
hala çok gerideyiz. Avrupa'da bu en-
düstri çok büyük, yıllarca uğraşılmış
ve büyümüş bir endüstri. Umarım
önümüzdeki senelerde Türkiye'deki
seviyenin, ilginin artışı devam eder
ve ileride de inşallah Türk takımları
her kategoride yer alır, Avrupa'da ba-
şarılarına devam eder." şeklinde
görüş belirtti.

Başarılar
devam etsin

Gençler son
anda yıkıldı
Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği-
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 
1-1 sona erdi. Başkent ekibi son dakikalarda
yediği gole mani olamadı
15. dAKiKAdA Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına
yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza saha-
sına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.
23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çek-
tiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi. 29. Gençler-
birliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına
yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima,
topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0 43. dakikada hakem Suat
Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı
pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı
penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç ta-
mamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izle-
yen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının
tekrarlanmasını istedi. 45+3. dakikada yeniden beyaz nok-
taya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran ka-
leci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle
sona erdi.

İkinci yarı

83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında
arka direkteki Hasan Hatipoğlu topu kafayla indirdi. Kale
önünde oluşan karambolde diego son anda topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vu-
ruşta top üst direkten döndü. 87. dakikada Boumal'ın ceza sa-
hası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.
90+3. dakika konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kalecinin
gönderdiği uzun topu Oltan Karakullukçu, kafayla ceza yayın-
daki da Costa'ya indirdi. da Costa şık bir vuruşla topu ağlara
gönderdi: 1-1 Karşılaşma 1-1 bitti.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati "Oyunu biraz
fazla geride kabul ettik." dedi. Bizati, maçın ardından düzenle-
nen basın toplantısında, "iyi mücadele ettik. Yalnız oyunu biraz
fazla geride kabul ettik. Çıkışlarımız iyi olmadı. Çıkışları daha
iyi hale getirmemiz gerekiyor. Bunları iyi hale getirdiğimizde
sonuç alacağız. Sonuç almamız gerekiyor, puan veya puanlara
ihtiyacımız var. Bunun bir süreç olduğunu biliyoruz. Bu şekilde
devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. MKE Ankaragücü ile
hafta sonu oynayacakları başkent derbisiyle ilgili ise Bizati, "iki
güzide takım karşılaşacak. dostça bir maç olacak ama puan-
lar ortada. Hak eden alacak. Tabii ki biz almak istiyoruz. iki ku-
lübün de puana ihtiyacı var. inşallah iki kulüp de bu
cendereden kolay bir şekilde çıkar." değerlendirmesinde 
bulundu.

Ahtapot gibi adam
FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3
gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı
futbolcusu Atiba Hutchinson için "ah-
tapot" benzetmesi yaptı. FIFA'nın
resmi Twitter hesabından, Beşiktaş,
Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz
Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşma-
nın ardından paylaşımda bulunuldu.
Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol se-
vinci yaşadığı fotoğrafla birlikte payla-
şılan mesajda, "Ahtapotların
okyanustaki en kreatif canlılar ara-
sında olduğu söylenir. Asistlerle yapı-
lan hat-trick, 'Ahtapot'un neden
Boğaz'ın en kreatifleri arasında oldu-
ğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

At binmek kadar
güzel bir şey yok



T ürkiye’nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıl-
dız’ın, Şii Lider Ayetullah Sistani’nin
vekili Şeyh Abdülmehdi Kerbela’nın,

Irak Eğitim Bakanı Valil’in ve çok sayıda
Iraklı üst düzey yetkilinin katılımı ile ger-
çekleşen açılışa yerel halkın ve basının da
ilgisi oldukça büyüktü. Marmara Yapı A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı,
koronavirüs testinin pozitif çıkması sebe-
biyle törene katılım sağlayamadı.

Pandemiye rağmen başardık 

Marmara Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vehbi Orakçı, koronavirüs testinin po-
zitif çıkması üzerine Irak ziyaretini iptal
etti ve açılış törenine evinden bir video
göndererek katılım sağladı. Sağlık duru-
munun iyi olduğunu ve törene katılım sağ-
layamadığı için üzgün olduğunu belirten
Orakçı, Marmara Yapı A.Ş’nin ve kendisi-
nin sahip olduğu eğitim vizyonunun öne-
mine değindi.
2012 yılında başlanılan Hz. Hüseyin Eği-
tim Kompleksi projesinin DEAŞ, iç savaş,
ekonomik kriz ve pandemi gibi birçok
büyük kriz ile mücadele ettiğini söyleyen
Orakçı, bütün olumsuzluklara ve engellere
rağmen Irak’ın en büyük eğitim tesisini ta-
mamlamış olmanın onurunu yaşadıkları-

nın altını çizdi. Orakçı, “Kerbela gibi mez-
hepçiliğin, ayrımcılığın, cehaletin ve geri
kalmışlığın adeta kol gezdiği topraklarda
bu denli büyük bir eğitim kompleksini ta-
mamlamanın gururunu bütün Marmara
Yapı ailesi olarak yaşıyoruz.” dedi.

7 ayrı bina sayısız özellik 

Irak’ın ulusal haber ajanslarında büyük
ilgi gören Hz. Hüseyin Eğitim Kompleksi,
yapısal özellikleri ile bölgede ilgileri üze-
rine topladı. 35 bin metrekarelik alana ku-
rulan ve yedi ayrı binadan oluşan tesis,
aynı anda 6 bin öğrenciye kadar hizmet
verebiliyor. Ulusal haber ajanslarına konu-
şan İmam Hüseyin Türbesi Eğitim De-
partmanı Başkan Yardımcısı, toplam

sayısı altıyı
bulan bu
okulların hep-
sini tam kap-
asiteli olarak
açmanın gu-
rurunu yaşa-
dıklarını
söyledi. Kam-
püsün fizik,

biyoloji ve kimya laboratuvarlarının yanı-
sıra ses laboratuvarı,
bilgisayar laboratu-
varı, ses stüdyosu,
oyun alanı, cami, kü-
tüphane, çizim odası,
konferans salonu,

banket salonu, açık ve kapalı spor tesisle-
rine sahip olduğunu belirten yetkililer, Hz.
Hüseyin Eğitim Kompleksinin Irak’ın eği-
tim vizyonunda yeni bir dönem başlataca-
ğını vurguladılar. Ülke genelinde böyle
modern ve model okulların sayısının ol-
dukça az olması sebebiyle bu projenin ol-
dukça önemli olduğunu söyleyen İmam
Hüseyin Türbesi Yönetimi, Irak’ın gelece-
ğini için çalışmaya devam edeceklerinin al-
tını çizdi.

BARIŞ KIŞ
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Marmara Yapı A.Ş. tarafından 2013 yılında
İmam Hüseyin Türbesi Yönetimi ile
anlaşılarak inşasına başlanan Hz. Hüseyin
Eğitim Kompleksi, Irak’ın Kerbela kentinde
tamamlanarak açıldı

beylikdüzü 
Komşuları dernekleşti
Beylikdüzü Komşuları Platformu adıyla Osman Tezemir başkanlığında faaliyetlerini sürdüren oluşum
geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Komşuları Derneği (BEYKOMDER) ismiyle yeni bir kimlik kazandı
sosyal medya sitesi Facebook üzerinden
oluşan Beylikdüzü Komşuları Platformu,
ciddi bir adım atarak dernekleşti ve BEY-
KOMDER ismini aldı. Dernek Başkanı Te-
zemir, BEYKOMDER olarak çalışmalara
devam edeceklerini belirterek, “Bugüne
kadar Beylikdüzü Komşuları Platformu
adıyla hizmet verdik. Şimdi ise icraatleri-
mizi bir tık ileri götürmek adına dernek-
leşme kararı aldık ve BEYKOMDER'i
kurduk. Geçmişte ne tür çalışmalar yapı-
yorsak bundan sonra da aynı kararlılıkla
yapmaya devam edeceğiz. BEYKOMDER,
Beylikdüzü halkının her zaman yanında,
yöresinde olacak. Bundan hiç kimsenin

şüphesi olmasın” diye konuştu.

Çalık yalnız bırakmadı

BEYKOMDER olarak düzenledikleri kermese
katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık'a da teşekkür eden Tezemir,
“Derneğimizin çalışmalarında bugüne kadar
hep destekçimiz olan sevgili başkanımız Meh-
met Murat Çalık gene bizi yalnız bırakmaya-
rak düzenlediğimiz kermese katıldı. Kendisine
bir kere daha teşekkür ediyoruz. BEYKOM-
DER olarak belediyemizle, kaymakamlığı-
mızla, muhtalarımız ve vatandaşlarımızla
birlikte dayanışma içinde çalışmalarımıza
devam edeceğiz dedi. BARIŞ KIŞ

VEHbi
OraKÇı

baŞarDı

Projenin gerçekleştirildiği bölgede yaşanan
krizlere ve sürecin uzamasına değinen Mar-
mara Yapı a.Ş. Yönetim Kurulu başkanı
Orakçı, kendisinin de aslen bir eğitimci ol-
duğunun altını çizerek Hz. Hüseyin Eğitim
Kompleksinin kendileri için bir işten çok
daha fazlası olduğunu söyledi. Kompleksin
planlanması ve inşası sürecinde maddi ka-

zanç gözetmediklerini ve bunu bir gönül işi
olarak ele aldıklarını ifade eden Orakçı, “Hz.
Hüseyin Kompleksi, Marmara Yapının gönül
bağlarının başarısıdır.” dedi. açılış töre-
ninde konuşan türkiye’nin Irak büyükelçisi
Yıldız ve Şii lider ayetullah sistani’nin vekili
Şeyh Kerbela da özverili çalışması ve Irak’a
kazandırdıkları bu eser için Marmara Yapı

ekibine teşekkürlerini ilettiler. bu yapının
Irak ve türkiye arasındaki bağları kuvvet-
lendireceğini vurgulayan Yıldız, Irak ve tür-
kiye’nin derin dostluk bağlarına sahip
olduğunun unutulmaması gerektiğini söy-
ledi. tam kapasite ile açılışı gerçekleşen Hz.
Hüseyin Eğitim Kompleksi, Irak’ın en büyük
eğitim tesisi olarak çalışmalarına başladı.

Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 
Dev komplekse
Türkiye imzası 

Gönül başarısı 
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Trakya örnek olacak
Trakya Belediyeler Birliği tarafından organize edilen “Kurumsal Gelişim Kampı” online olarak “Dijital
Katılım Süreçlerinin Tasarlanması” konulu eğitim çalışmasıyla başladı. Burada konuşan Tekirdağ
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Trakya, yaptığı çalışmalarla herkese örnek olacak” dedi

PaNdemi süreci göz önünde
bulundurularak eğitim faaliyet-
lerini çevrimiçi uygulamalı ola-
rak sürdüren Trakya Belediyeler
Birliği, yerel yönetimlerin ku-
rumsal gelişimine yönelik olarak
oluşturduğu eğitim takvimi ile
belediye personelin kurumsal
gelişimine önemli derecede kat-

kıda bulunuyor. Birlik Başkanı ve Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
kurumsal gelişim kampı programlarıyla ilgili
yaptığı açıklamada, “Trakya Belediyeler Bir-
liği olarak dijital ortamlarda düzenlediğimiz
gelişim çalışmalarımıza aralıksız olarak

devam ediyoruz. Zorlu sağlık koşullarının en-
geline rağmen çok değerli programları üye
belediyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yerel
yönetimlerimizin kurumsal anlamda daha da
gelişmesine, büyümesine ve personelimizin
bilgi ve birikim kazanmasına yönelik tasarla-
dığımız kurumsal gelişim kampı programı-
mız yoğun bir katılımla başladı. Düzenlemiş
olduğumuz konularla ve birbirinden değerli
temalarıyla personelimizi bilgilendirmeye
devam ediyoruz. Programlarımıza ilgi göste-
ren ve katılım sağlamaları konusunda perso-
neline teşvikte bulunan tüm üye belediye
başkanlarımıza ve belediye personelimize te-
şekkür ediyorum. Birbirinden değerli eğit-

menlerin yer aldığı programlarımız ilerleyen
günlerde farklı konularla bizlerle olacak. Ho-
calarımıza da katkılarından dolayı teşekkürle-
rimi iletiyorum. ” dedi.

5 farklı eğitim programı var

Kurumsal Gelişim Kampı programında, Di-
jital Katılım Süreçlerinin Tasarlanması konu
başlığı altında Dijital Dünya, Dijital Sınıf,
Öğrenmeyi Tasarlama, Öğrenmeyi Sağlama
ve Öğrenmeyi Değerlendirme gibi konularda
katılan personele eğitim gerçekleştirildi. Top-
lantıda ek olarak Yerel Yönetimlerde Dijital-
leşme, Video Konferans Programları, Sosyal
Medya Kullanımları, Kurum içi ve Kurumlar

arası İletişim ve Yerel Halk ile İletişim konu-
larına da değinildi. Beş farklı eğitim progra-
mından oluşan Kurumsal Gelişim Kampı
sonraki programlarda; Halkla İlişkiler, Mu-
hasebe ve Finansman, Vatandaş Odaklı İnte-
raktif Yönetim Modeli ve İnsan Kaynakları
Yönetimi ana konularıyla devam edecek.

İRFAN
DEMİR

HABER

ALBAYRAK SAHAYA INDI
Nüfus artışı ve fiziki büyümeyi
göz önünde bulundurarak hiz-
met, yatırım ve projelerini şekil-
lendiren Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi ve TESKİ, il genelinde
alt ve üstyapı çalışmalarına
devam ediyor. Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak da sürekli olarak devam
eden çalışmaları yerinde incele-
yerek faaliyetleri takip ediyor. Bu
kapsamda haftanın ilk gününde
mesaisine erken saatlerde başla-
yan Başkan Kadir Albayrak, ilk
olarak Saray ilçesine bağlı Bü-
yükyoncalı Mahallesi’nin Atatürk
ve 1 Kasım caddelerinde TESKİ
ve TREDAŞ tarafından altyapı
çalışmalarının tamamlanmasının
ardından başlanan silindirle sı-

kıştırılmış beton yol çalışmalarını
inceledi. Beton yol çalışmalarının
kısa süre içerisinde tamamlana-
cağını müjdeleyen Başkan Albay-
rak, çalışmaların hayırlı olmasını 
diledi.

Beton yol yapılacak
Saray ilçesinin ardından Kapaklı
ilçesini ziyaret eden Başkan
Kadir Albayrak, burada TESKİ
tarafından yoğun uğraşlar so-
nucu altyapı çalışmaları tamam-
lanan Erbay Caddesi’nde
incelemelerde bulundu. Çalışma-
ların sorunsuz bir şekilde devam
ettiğini ifade eden Başkan Albay-
rak, söz konusu caddede TRE-
DAŞ ekiplerinin de altyapı
çalışmalarının tamamlanmasıyla

birlikte kısa süre içerisinde üst-
yapı çalışmaları kapsamında
beton yol yapılacağını belirtti.
İnceleme programı kapsamında
Çerkezköy ilçesini de ziyaret
eden Başkan Kadir Albayrak,
Fevzipaşa Mahallesi’ne bağlı
Güveniş Caddesi’nde TESKİ
ekiplerince sürdürülen altyapı ça-
lışmalarını inceledi. Çalışma-
larda gelinen son durum
hakkında teknik personelden bil-
giler alan Başkan Albayrak, gö-
revli personele iyi çalışmalar
temennisinde bulundu. İnceleme
programı ile ilgili bir açıklama
yapan Başkan Kadir Albayrak,
“Kentimizin geleceğini de planla-
yarak alt ve üstyapı çalışmaları-
mıza titizlikle devam ediyoruz. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, il

genelinde devam eden proje ve
çalışmaları yerinde inceleyerek

gelinen son durum ile ilgili teknik
personelden bilgiler aldı

Yangına karşı
eğitim verildi
Halk sağlığı ve güvenliği konusunda önemli çalış-
malara imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
'Teorik ve Uygulamalı Yangın Güvenliği ve Yangın
Söndürme Eğitimleri ‘ne devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Eğitim ve Ön-
leme Şube Müdürlüğü Eğitim ve Gönüllü İtfaiyeci-
lik Bürosu tarafından verilen Teorik ve Uygulamalı
Yangın Güvenliği ve Yangın Söndürme Eğitimleri;
maske, hijyen ve mesafe kuralları çerçevesinde
devam ediyor. Eğitimlerin sunum şeklinde gerçek-
leştirilen teorik kısmı çevrimiçi ortamda düzenlenir-
ken, tatbikat yapılan uygulama kısmı ise açık
alanda katılımcılarla birlikte salgın tedbirlerine
uygun olarak gerçekleştiriliyor.
Teorik ve Uygulamalı Yangın Güvenliği ve Yangın
Söndürme Temel Eğitimlerinde katılımcılara İtfaiye
Teşkilatı, Yanma Bilgisi, Yangın Sınıfları ve Sınıfa
Uygun Söndürme Cihazı Kullanımı, Yangın Yerin-
deki Tehlikeler gibi pek çok konu hakkında bilgiler
veriliyor. Tatbikat aşamasında ise teorik olarak öğ-
renilen bilgiler pekiştirilerek B ve C sınıfı yangınlara
müdahale uygulaması yapılıyor.

Önce halk sağlığı gelir

Halk sağlığı ve güvenliği konusuna büyük önem
verdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediyesi olarak halk ve sağlığı ve güvenliği, öncelik
verdiğimiz konulardan bir tanesi. Yangın söndürme
konusunda vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması
son derece önemli. Bu çerçevede hazırlanan prog-
ram doğrultusunda uzman personelimiz tarafından
yangın güvenliği ve yangın söndürme eğitimleri-
mize devam ediyoruz.” dedi. 

Çingeneler
zamanı

İstanbul anadolu yakasında bir ilk gerçekleşti ve 8
nisan Dünya Romanlar Günü ataşehir’de kutlandı.
Romanların yüzyıllardır dünya genelinde yaşadıkları
ırkçılık ve ayrımcılığa dikkat çekmek için belirlenen
8 nisan Dünya Romanlar Günü’nde, roman sanatçı-
lar ataşehirlilere renkli dakikalar yaşattı. Olumsuz
hava koşulları nedeniyle bir gün önce kutlanan

Dünya Romanlar Günü, pandemi şartlarına uygun
olarak düzenlenen toplantıyla başladı. toplantıda
ataşehir belediye başkan Yardımcıları semih sadık
Kayhan, Orhan Çerkez, abdullah Der, Kalender Öz-
demir, türkiye genelinde faaliyet gösteren Roman
dernek ve federasyon temsilcileriyle bir araya gele-
rek Romanların sorunları üzerine görüş alışveri-

şinde bulundular. toplantıya ataşehir Kent Konseyi
üyeleri ile Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi aydın
Elbasan ve ataşehir belediye Meclis Üyesi tuğba
Dönmez de katıldı. ataşehir belediye başkanı battal
İlgezdi, Dünya Romanlar Günü nedeniyle yayınladığı
mesajda, “Romanlar, hem ülkemizin hem de dünya-
nın pek çok ülkesinin en değerli mozaik taşlarından

bir tanesidir. Yaşam biçimleriyle hayata renk katan
Romanlar, toplum hayatında maalesef hak ettikleri
yerde değiller. ataşehir belediyesi olarak Roman va-
tandaşlarımızla her zaman iletişim içerisinde kala-
rak, onların talep ve şikayetlerini çözüme
ulaştırmaya çalışıyoruz. tüm Romanların, 8 nisan
Dünya Romanlar Günü kutlu olsun” dedi.

Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Vehbi Orakçı


