
Şampiyonluk
yarışı içindeyiz

BELEDİYE BASTIRDI

Atanamayan öğretmenler konusu,
siyasi partilerin hemen hemen hepsinin
seçim vaatleri arasında yer alıyor.
Gerek iktidar partisi gerek muhalefet
partileri seçim zamanında mitinglerde
ve sahalarda sık sık gündemlerinden

düşürmedikleri konulardan
bir tanesi de bu. Resmi ra-
kamlara göre 460 bin,
eğitim sendikalarına göre
700 bin civarı olan atana-
mayan öğretmen var. 

Ali Avcu köşe yazısı sayfa 5’te

Bu çığlığa ses verin!

Esenyurt Belediyesi
Kur’an dağıttı

Esenyurt Belediyesi, Kadir
Gecesi’nde Kur’an-ı Kerim ve

Türkçe meali dağıttı. Esenyurt Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları Selçuk
Günerhan, Veysel Bal ve Hayrettin
Babahan, Kadir Gecesi vesilesi ile
yatsı namazı sonrası cami çıkışla-
rında Esenyurtluların Kadir Ge-
cesi’ni tebrik etti. Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, "İlçemizdeki
camilerimizi ziyaret edip bastırdığı-
mız Kur’an-ı Kerim ve Türkçe mea-
lini, indirildiği bu mübarek gecede
vatandaşlarımıza ulaştırarak, Kadir
Gecelerini tebrik ettik" dedi. 
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KANAL İSTANBUL’A REST

Bu ülke talan 
ülkesi, değildir

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul

ihalesine girecek ülkeye mesafe ko-
yacağız, paralarını ödemeyeceğiz,
bizden bir banka kredi verirse günü
geldiğinde o da görür. Bakın bu
kadar açık, net söylüyorum. Bu

ülke talan ülkesi
değildir. Herkesin
sorumluluğu var-
dır. Türkiye, soyu-
lacak bir ülke
değildir. Türkiye,
birilerine rant ya-
ratacak bir ülke
değildir" diye uyarı
yaptı. I SAYFA 7
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Büyükçekmece Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Baş-

kanı Rahmi Yazcıcı Damga'ya
konuştu. Pandeminin ekonomik
faturasını esnafın ödediğini belir-
ten Yazıcı, "Bütün esnafımız
olumsuz olarak etkilendi. Esnafın
tamamına da destek verilemedi.
Bu konudaki beklentilerimiz
devam ediyor. Çok sayıda esnaf
bizi arayıp talepte bulunuyor. Ge-
çinemeyenler, ödeme yapama-
yanlar var" diye konuştu. Tam

kapanmadan bütün esnafın etki-
lendiğini belirten Yazıcı, "Ama
özellikle bazı küçük esnafımız
daha fazla etkilendi. İnsanlar ni-
hayetinde temel ihtiyaç malzeme-
lerini karşılıyor. Ama küçük
esnafın kapıdan satışlarda
alt yapısı yok. Zincir mar-
ketlerin servis ağları olduğu
için yine kazançlı çıkıyor.
Dolayısıyla bu süreçte de
küçük esnaf mağdur oldu"
diye konuştu.

ç Pandemi sürecine esnafın
neden olmadığını dile ge-

tiren Rahmi Yazıcı, "Bu dünya-
nın başına gelen bir musibet.
Çarkın da devam etmesi lazım.

Bir devlet memuru izin kul-
landığı zaman maaşı kesil-
miyorsa, esnaf dükkanını
kapattı mı kaybının öden-
mesi gerekir. Tabiri caiz ise
mekanı kapatan hesabı
öder. Eğer sosyal devlet
isek o zaman en çok mağ-

dur olan esnaf desteklenmeli.
Devletin bütçesi yeterli olmaya-
bilir. Ama en azından esnafa
borç verilebilir. Pandemi bittikten
sonra ödeme şartıyla borç verilir.
Faizini devlet sübvanse eder"
önerisinde bulundu. Odaya ka-
yıtlı 3 bin 500 esnaf olduğunu
belirten Yazıcı, "Pandemi nede-
niyle çok sayıda esnafımız ke-
penk kapattı. Çok sayıda esnaf
da zar zor ayakta duruyor" 
bilgisini verdi. 

ç
TABİRİ CAİZSE MEKANI KAPATAN HESABI DA ÖDER!

DEVA KAPI KAPI DOLAŞTI

ESNAF SON
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VERIYOR!
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FATİH RENKLENDİ

Anneler Günü’ne 
klasik kutlama

Fatih’te, Anneler Günü’nü
kutlamak için kapı kapı dola-

şan belediye ekipleri, pandemi nede-
niyle evlerinde olan vatandaşlara
çiçek ve cep aynası dağıttı. Klasik
otomobillerde bulunan bando takımı
ise çeşitli müzikler çaldı. 7'den 70'e
vatandaşlar hem hedaiyesini aldı
hem de çalan müziğe eşlik ederek
renkli görüntüler oluşturdu.  I SAYFA 8
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ÖĞRENCİLERE GÜZELLİK

8 ve 12. sınıflara
tablet dağıtıldı 

ONLAR BU YIL
GARIP KALDI!
ONLAR BU YIL
GARIP KALDI!
ONLAR BU YIL
GARIP KALDI!
ONLAR BU YIL
GARIP KALDI!
ONLAR BU YIL
GARIP KALDI!
ONLAR BU YIL
GARIP KALDI!

Pandemi öncesi bin-
lerce kişinin ziyaret et-

tiği Darülaceze'de bu yıl
Anneler Günü sessiz sedasız
kutlanıyor. Darülaceze sakinle-
rinin kimi sevdiklerine kavuşa-
mamanın hüznünü yaşıyor
kimi ise arkadaşlarının ve ya-
kınlarının vefasızlığından dert
yanıyor. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında kapılarını kapat-

mak zorunda kaldıklarını 
belirten Darülaceze Başkanı
Hamza Cebeci, "Pandemi ön-
cesi Anneler Günü'nde bu
bahçede binlerce insan olurdu"
dedi. 4 senedir Darülaceze'de
olduğunu söyleyen Tezcan
Anlı, "Geçen senelerde burası
çok dolu olurdu. Biz de çok
mutlu sevinirdik. Bu sene garip
kaldık" diye konuştu. I SAYFA 4
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DevaPartisi Esenyurt İlçe
Başkanlığı Ramazan'da 100

bin yardım kolisi dağıttı. İlçe Başkanı
Halis Kahriman'ın öncülük ettiği 
çalışma kapsamında vatandaşlara
bayram öncesinde çikolata da ikram
edildi. "Esenyurt'ta komşularımızın 

kapısını çaldık" diyen İlçe Başkanı
Halis Kahriman, "Birlik beraberlik ve
kardeşliğin pekiştiği bu mübarek ay da
komşularımıza çikolata ikram ettik.
Her kapının ardında ayrı bir sitem, ayrı
bir pişmanlık ile karşılaştık. Dert varsa,
bizde DEVA olmaya geldik" dedi.
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YÜKSELEN GÜÇ
ÖZBEKİSTAN...

Türkiye’nin yeni dönem ulusla-
rası ticari stratejisinde Asya

önemli yer tutuyor. Kıta’nın kalbi Orta
Asya’da ise yeni bir inşa dönemi yaşanı-
yor. İki ülke hâlihazırda 2 milyar dolar
seviyesindeki ticareti dengeli bir şekilde 5
milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Ter-

cihli Ticaret Anlaşması mü-
zakereleri devam ederken
taraflar kapsamlı bir Ser-
best Ticaret Anlaşması
(FTA) için de görüşmelerin
başlatılmasını istiyor.
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Kısıtlamalar ve tam kapanma derken pandeminin
en büyük sıkıntısını esnaf çekiyor. Damga'ya konu-
şan Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Rahmi Yazıcı, "Şu anda evine ekmek 
götüremeyen esnafımız var. Bu süreç yine küçük
esnafı hırpaladı. Birçok kişi battı, birçoğu batmak
üzere. Acilen önlem alınması gerekiyor" dedi.

GEÇİNEMEYEN, HİÇ ÖDEME YAPAMAYAN ESNAF VAR

ÖZEL HABER

EKREM 
HACIHASANOĞLU

SAHİL ESNAFI PERİŞAN
Rahmi Yazıcı, Büyükçekmece sahil esnafının çok zor 
durumda olduğunu belirterek, "İBB ve ilçe belediyesinin
sahilde bir çalışması var. Sahil esnafımız da bu çalışma-
dan maalesef mağdur oldu. Hem pandemi hem alt
yapı çalışması sahil esnafını perişan etti. Özellikle bu
bölgedeki esnafımıza katkıda bulunmak lazım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

İftiralara sığınarak 
siyaset yapılır mı?

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, yaptığı açıklamada,

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na suç ör-
gütü lideri Sedat Peker üzerinden
hükümete yönelik eleştirisine tepki
gösterdi. Soylu, "Bir ülkede ana
muhalefet partisi genel başkanı,
kırmızı bülten talep edilen organize
suç örgütü yöneticisinin, güvenlik
güçlerimize yönelik iftira ve akla

sığmayan ithamla-
rına sığınarak siya-
set yapar mı?
Mafya konusunda
tek yapamadığı-
mız, her seçimi
kaybeden siyaset
mafyasının, Türk
siyasetine musal-
latlığına çaresiz
kalmaktır" dedi.

ç

Süleyman Soylu

ESNAF ÇOK RAHATSIZDI

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ve Beşiktaş Belediyesi iş

birliğiyle gerçekleştirilecek olan Be-
şiktaş Meydanı’nın çehresini geliş-
tirme ve düzenleme çalışmaları
kapsamında ilk adım atıldı. Proje
kapsamında Barbaros Bulvarı'ndan
Ortaköy'e dönüşte kullanılan tarihi
üst geçit kaldırılarak çalışmalara
başlandı. Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, "Bu köprüden hem vatan-
daşlarımız hem de esnafımız ol-
dukça rahatsızdı" dedi. I SAYFA 9

ç

Meydan için 
ilk adım atıldı

Bahçelievler Belediyesi, ilçe 
genelinde eğitim gören fakat

online EBA sistemine erişemeyen
öğrencilere ücretsiz tablet dağıttı.
Şehit, gazi yakınları, engelli, yetim ve
öksüzler ile 8’inci ve 12’nci sınıf öğ-
rencilerine öncelik verildi.  Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Ço-
cuklarımız tabletsiz kalmayacak"
açıklamasında bulundu. I SAYFA 4
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BIR FOTOGRAF 
BIN HIKAYE!

Kimi ter içinde kaldı yoğun bakım nö-
betini sırılsıklam bitirdi, kimi koru-

yucu ekipmanları içinde, saatler süren
ameliyatlarda bitkin düştü ama ameliyat bit-
meden paydos demedi. Salgının başladığı ilk
günden bu yana sağlık çalışanlarının bir
hayat daha kurtarmak için gösterdiği insan
üstü mücadele, bu kez yine bir sağlık çalışa-
nının gözünden fotoğraf sergisine dönüştü.

Tam 14 aydır hem hastalara şifa veren 
hem de fırsat bulduğu her an deklanşörüne 
basarak meslektaşlarının yaşadığı inanılmaz
anları ölümsüzleştiren anestezi teknikeri 
Ayşegül Aksoy, 13 yıldır da profesyonel fo-
toğrafçılık yaptığını söyleyerek "Perdenin ar-
kasında neler yaşanıyor, bu insanlar ne gibi
zorluklarla karşılaşıyor, bunları fotoğrafla-
mak, belgelemek istedim" dedi. I SAYFA 5
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Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'nde
anestezi teknikeri olarak
çalışan fotoğraf sanatçısı

Ayşegül Aksoy, 14 ay 
boyunca hem hastalara

şifa verdi, hem de vizörün 
arkasına geçerek kimse-
nin görmediği alanlarda
yaşananları fotoğrafladı
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Beşiktaş Metro İstasyonu olacak
alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri ta-

rafından yürütülen kazılarda, M.Ö 3500-
3000 yılları arasında tarihlenen kurgan tipi
mezarlar bulundu. Yaklaşık 6 bin yıllık bu-
luntuların dünya göç haritasını değiştirebi-
leceğini ifade eden Arkeolog Mehmet Ali
Polat, "Dünya göç haritasına baktığımız
zaman, Karadeniz'in Kuzey'inden, Balkan-
lardan Anadolu'ya doğru bir göç olduğu
görülmekte Tunç çağında. Ama buradaki
son veriler değerlendirildiği zaman, Anado-
lu'dan Balkanlara, oradan Avrupa'nın Ku-
zeydoğusu ve Karadeniz'e doğru göç
haritasını değiştirebilir" dedi. I SAYFA 13

MKE Ankaragücü’nü son dakika golüyle 2-1 mağlup
eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre
Belözoğlu, “Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir
zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor”dedi.
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PERDENİN ARKASINDA NELER YAŞANIYOR?

Sayfa 15



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

lığı için kritik önem taşıyan danışmanlık 
hizmetlerini de kesintiye uğrattı. Yalnız 
hayatın değil iş ve eğitimin de eve sığ-
masıyla anne, baba ve çocuklar daha 
fazla bir arada olurken, okulda verilen 
psikolojik destek ve rehberlik (PDR) de 
ebeveynler tarafından karşılanmaya 
başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan yapılan bir ankete gö-re, pandemi 
nedeniyle dünya genelinde çocuk ve er-
genlere yönelik danışmanlık hizmetleri 
yüzde 72, kadınların doğum öncesi ve 
doğum sonrası ihtiyaçlarına yönelik da-
nışmanlık hizmetleri ise yüzde 61’lik bir 
kesintiyle karşı karşıya kaldı. 

Katkıda bulunacak 

Pek çok ülke gibi Türkiye’de de teletıp ve 
teleterapi alanındaki çalışmalara hız ve-
rilirken, dikkat çeken girişimlerden biri 
Kidolog.com’dan geldi. Anne babalara 
ve ebeveyn adaylarına gebelik öncesi ve 
sonrasında çocuk gelişiminde ihtiyaç 
duyabilecekleri tüm alanlarda 7 gün 24 
saat online uzman desteği alma imkanı 
sunan platformda, uzmanlarla görüş-
melerin görüntülü, sesli veya mesaj-
laşma yoluyla gerçekleştiriliyor. 
Platform, tüm dünyada Türkçe hizmet 
verse de farklı dil seçenekleri ile dünya-

nın her yerindeki ailelere ulaşarak doğru 
yönlendirilmiş anne, baba ve çocukların 
artırılmasına katkıda bulunmayı da 
amaçlıyor.  

Herkes bilgi alabilir 

Ebeveyn ve çocuk gelişim platformu Ki-
dolog’un Kurucu Ortağı ve CEO’su 
Eray Uğurelli, bir baba olarak eşinin ve 

kızının ihtiyaçlarından yola çıktığını, 
ebeveynlere yeni nesil bir çözüm sun-
mayı amaçladığını belirtti. Uğurelli, “Bi-
liyoruz ki bugünün Y Kuşağı 
ebeveynleri ve geleceğin Z Kuşağı ebe-
veyn adayları, hem kendilerini anne 
baba olarak geliştirme hem de çocukla-
rını yetiştirme konusunda çok daha has-
sas davranıyor ve geleneksel yöntemleri 

takip etmek yerine uzman desteği almak 
istiyor. Bu doğrultuda biz de çocuk geli-
şimi uzmanı, psikolog, diyetisyen, ebe, 
doula, fizyoterapist, ergoterapist, özel 
eğitim uzmanı, emzirme danışmanı ve 
oyun terapisti gibi ‘kidolog’ adını verdi-
ğimiz uzmanlardan oluşan bir ekiple 
online seans hizmeti sunan bir platform 
hayata geçirdik” dedi. 

Amaç bir yerlere ulaşmak 

Platformun online seanslarının yanı 
sıra, bilgilendirici ve eğitici içeriklerle de 
ebeveyn ve çocuk gelişimine destek ol-
duğunu söyleyen Eray Uğurelli, “Kidob-
log sayfamızla uzmanlarımızın 
bilgilendirici yazılarını ebeveynlerin eri-
şimine sunuyor, Kidolog Academy plat-
formuyla da her hafta seminer ve 
eğitimler düzenliyoruz. Ebeveynler ara-
sındaki bilgi alışverişini artırmak ve uz-
manlarla ücretsiz soru-cevap 
yapabilmeleri için kidoforum’u kurduk. 
Yakın zamanda çıkacak mobil uygula-
mamız ile de yapay zeka tabanlı sanal 
bir asistan (sanal çocuk gelişim uzmanı) 
ile de ebeveynlere gebelik dö-neminden 
çocukları 18 yaşına gelene kadar destek 
sağlayacağız. Amacımız, dünyanın her 
yerindeki ebeveynlere ulaşmak ve geli-
şimleri için doğru yönlendirilmiş  
ebeveyn ve çocuklarımızın sayısını  
artırmak” diye konuştu. DHA

JAPONYA’DA bebekler üzerinde yapılan bir 
incelemede 2 bebekte, birisinde doğumdan 
sonraki 23. ayda, diğer bebekte ise 6 ya-

şında akciğer kanseri tanısı konulduğunu belirten 
Emsey Hospital Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Kara-
göl, bu durumun bebeklerin, doğum sırasında doğum 
kanalından geçerken, rahim ve rahim ağzında bulu-
nan kanser hücrelerinin bebeğin ağzından girip akci-
ğer nefes borularına kaçması ile oluştuğunun 
belirlendiğini açıkladı. 1-7 Nisan Kanser haftası nede-
niyle kanser konusunda dünyada yapılan son çalış-
malar hakkında değerlendirmelerde bulunan Onkoloji 
uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, çeşitli virus tipleri, 
bakteriler, organ nakilleri ve doğumların kanserleri ki-
şiden kişiye bulaştırabildiğini gösterdiğini söyledi. 
Kanserli hastanın sağlıklı bir insana dokunması, yiye-
ceklerini onunla paylaşması, aynı ortamda solunan 
hava yoluyla, öpüşme ile ya da cinsel ilişki ile bulaş-
madığını hatırlatarak, yeni yapılan çalışmalar hak-
kında şu bilgileri paylaştı. 

Nefes borusuna kaçabilir 

Japonya’da annesinde rahim/rahim ağzı kanseri olan 
2 bebekte, anneden bulaşan ve akciğerde yerleşen 
kanser oluştuğu belirlendi. Bu bebeklerde yapılan in-
celemelerde, birinde doğumdan sonraki 23. ayda di-
ğerinde ise 6 yaşında akciğer kanseri belirlemiştir. Bu 
durumun bebeklerin, doğum sırasında doğum kana-
lından geçerken, burada bulunan kanser hücrelerinin 
bebeğin ağzından girip akciğer nefes borularına kaç-
ması ile oluştuğu belirlenmiştir’’ ifadelerinde bulundu. 
Bir hücre olmayan sadece genetik bir parça içeren ve 
insan hücresinin çekirdek kısmına girerek burada ço-
ğalan ve enfeksiyona neden olan bir mikrop türü olan 
virüslerin bazı türleri, ki Coronavirüs enfeksiyonu bun-
lardan biri değildir, kanser oluşumuna neden olabile-
ceğini söyleyen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan 
Karagöl, kanser bu viral enfksiyondan yıllar sonra 
kanser geliştirmektedir bilgisini paylaştı.
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P ia Beauty Face and Body’nin 
kurucusu Güzellik Uzmanı 32 
yaşındaki Sibel Kırbaş, güzelliğe 

ve bakıma önem veren kadınların tercih 
ettiği kalıcı makyaj uygulamasına nor-
malleşme döneminde talebin arttığını 
söyledi. Uzun süre evlerinde kalan in-
sanların normalleşme kararlarının ar-
dından güzellik merkezlerine akın 
ettiğini ifade eden Kırbaş, cilt bakımın-
dan lazer epilasyona kadar birçok güzel-
lik uygulamasına olan talebin arttığına 
işaret etti. 

En çok talep gören ne oldu? 

Özellikle kalıcı makyaja yoğun bir talep 
olduğunu ifade eden Kırbaş, “Çalışan 
kadınların birçoğu artık normal çalışma 
düzenine geçti. Tekrar ofiste çalışmaya 
başlayan kadınlar, bakımlarına zaman 
ayıramadıkları durumlarda kalıcı mak-
yaj yaptırmayı tercih ediyor. Hem 
zaman hem de maliyet tasarrufu sağla-
yan kalıcı makyaj, normalleşme adımları 
ile en çok talep gören güzellik prosedür-
lerinden biri oldu” ifadelerini kullandı. 
Özellikle yoğun iş temposu ile çalışan 
kadınların günlük telaş içinde makyaj 
yapmaya zaman bulamadığını belirten 
Kırbaş, kalıcı makyajın hem estetik hem 
görünüm hem de zaman tasarrufu açı-
sından önemli bir prosedür olduğuna 
işaret etti. Güzellik uzmanı, pandemi 
sürecinde bakıma ve güzellik uygulama-
larına fazla gerek duymayan ya da sağ-
lık riskleri sebebiyle bu tür uygulamaları 
erteleyen insanların normalleşme adım-
larının ardından güzellik ve bakım plan-
larını tekrar hayata geçirmek 
istediklerini belirtti. 

Ofis ortamına giremeyen çok 

Sibel Kırbaş, güzellik merkezlerinin aynı 
zamanda stres atılan sosyalleşme me-

kanları olduğuna dikkat çekerek, şu ifa-
deleri kullandı: “Pandemi sürecindeki 
kısıtlamaların hafifletilmesi ile yoğunluk 
yaşıyoruz. Lazer epilasyon, kalıcı mak-
yaj, bölgesel zayıflama ve cilt bakımı 
gibi uygulamalarda müşterilerimizden 
yoğun bir talep var. Özellikle de tekrar 
ofis ortamına giren birçok kadın kalıcı 
makyaj yaptırmak istiyor.” Her şart al-
tında bakımlı olmak isteyen kadınlar 
arasında güzellik trendlerinden biri olan 
kalıcı makyajın temelde bir pigment en-
jeksiyonu olduğunu belirten Kırbaş, ka-
lıcı makyaja ilişkin bazı püf noktaları da 
paylaştı. “Kalıcı makyaj uygulaması, 
doğru renk bulmakla başlar. Kişinin 
yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve bek-
lentilerine göre bir planlama yapılmalı-
dır. Burada bilinenin aksine saç 
renginden ziyade cilt rengine odaklan-
mak gerekir.” diyen Kırbaş, “Kalıcı mak-
yaj temelde bir pigment uygulamasıdır. 
Mikropigmentasyon ya da uzun süreli 
kozmetik terapidir. Doğal pigmentleri 
cilde yerleştirmenin teknik sanatıdır” 
sözlerini kaydetti. 

Doğru renk için iyi 

Sibel Kırbaş, kalıcı makyajın birçok yön-

den avantajlı bir uygulama olduğuna 
dikkat çekti. Kırbaş, şöyle devam etti; 
“Diğer güzellik prosedürlerinden farklı 
birçok avantaj barındıran kalıcı makyaj 
yüz bölgesinde problemli bölgelerin 
uzun süreli olarak kapatılmasını sağlar. 
Bu sebeple problemli alanlar tespit edil-
meli ve yüzün altın oranına göre kişiye 
özel kalıcı makyaj tasarımı planlanmalı-
dır. Kalıcı makyajda gözlerin konumu, 
gözler arasındaki mesafe, kaş uzunluğu, 
burun ve çene yapısı gibi birçok faktör 
değerlendirilmelidir. Örneğin; seyrek 
kaş, kaş yapılarının farklı olması gibi so-
runlar da kalıcı makyajla giderilebilir. 
Diğer faktörlere göre yapılacak kişiye 
özel değerlendirmelerden sonra yüz böl-
gesi yeni bir forma kavuşur.” 
Deneyimli güzellik uzmanı, kalıcı mak-
yajın püf noktalarına ilişkin de şu bilgi-
leri verdi; “Kalıcı makyaj uygulaması, 
doğru renk bulmakla başlar. Kişinin 
yaşı, cilt tipi, cilt tonu, göz rengi ve bek-
lentilerine göre bir planlama yapılmalı-
dır. Burada bilinenin aksine saç 
renginden ziyade cilt rengine odaklan-
mak gerekir. Bu faktörler değerlendirile-
rek kişiye özel pigment seçilmelidir. 
Renk tonunda bir eşitlik sağlandığında 

doğal bir görünüm elde edilebilir. 
Pigmentler steril iğnelerle cilde uygula-
nır. Buradaki önemli nokta, pigmentle-
rin organik ve alerjik testlerden geçmiş 
olmasıdır.”

Doğum için  
kritik uyarı

İNGİLTERE’DE 500 bin kişi üzerinde yapılan 
araştırmaya göre günde 25 gram işlenmiş 
et tüketenlerde Alzheimer riski yüzde 44 ar-

tarken, günde 50 gram et yiyenlerde ise bu riskin 
yüzde 19 azaldığı saptandı. Medicana Kadıköy Hasta-
nesi Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Alzheimer 
hastalığı, çoğunlukla sigara içen, hareketsiz kalan ve 
abur cubur tüketen kilolu erkeklerde daha yaygın ol-
duğu bilinen bir gerçektir” dedi. Dünya üzerinde geniş 
yankı uyandıran araştırmayı değerlendiren Dr. Onul-
tan, “Bu araştırmaya, alzheimerla ilgili dünyada yapıl-
mış en kapsamlı araştırma diyebiliriz. Hiç et 
yemeyenler ve her gün et yiyenler şeklinde 6 gruba 
ayrılan kişiler 8 yıl boyunca takip edilmiş. Bu araş-
tırma 500 bin kişi üzerinde yapılmış. İşlenmiş gıdala-
rın ve işlenmiş etin Alzheimer riskini yüzde 44 
artırdığı, işlenmemiş etin ise yüzde 19 azalttığı tespit 
edilmiş. Bu çalışma sonunda insanlar hem grup ola-
rak takip edilmiş hem de bireysel olarak geri bildirim-
ler de bulunmuşlar” diye konuştu.

İşlenmiş et yemeyin

Güzellik UzmanıSibel 
Kırbaş, pandemi sürecin-
deki ikinci normalleşme  
döneminde güzellik mer-
kezlerinin yoğunlaştığını 
belirterek, kalıcı makyaj 
taleplerinin arttığını söyledi. 
Özellikle tekrar ofis  
ortamında işe başlayan  
kadınların kalıcı makyaj 
yaptırmak istediğini  
kaydeden Kırbaş, güzellik 
merkezlerinin  
yoğunlaştığını ifade etti

ÇOCUKLAR iÇiN UZMAN DESTEĞi 
Kidolog’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, “Çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, diyetisyen, ebe, doula, fizyoterapist, ergoterapist, özel eğitim uzmanı, emzirme  

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

Kanserin sağlıklı bir insandan başkasına  
geçmesinin bazı durumlarda mümkün olabi-

leceğini söyleyen Onkoloji Uzmanı  
Prof. Dr. Hakan Karagöl, kanserin insandan 

insana direk bulaşabilmesinde önemli  
unsulardan birinin hamilelik dönemindeki 

kanser vakaları olduğu bilgisini paylaştı

MAKYAJIN KALICISI 
TERCIH EDILIYOR

GÜZELLİĞE ve bakıma önem 
veren kadınların hayatını kolay-
laştıran bu uygulamanın kalıcı 
makyaj sertifikası sahibi uzman-
lar tarafından yapılmasının öne-
mini vurgulayan Sibel Kırbaş, şu 
bilgileri verdi: “Kalıcı makyaj ka-
dınlar için önemli ve vazgeçilmez 
bir uygulama. Bu uygulama, ala-
nında uzman kişilerce yapılmalı-
dır. Ayrıca, kullanılan 
malzemelerin kalitesi ve içeriği, 
hem sağlık hem de makyajın kalı-
cılığı için önemli bir faktördür. 
Farklı cilt yapılarına sahip kişile-
rin hem cilt yapılarına hem de 
beklentilerine uygun kalıcı  
makyaj yapılmalıdır.” DHA 

Her kadın yaptırabilir 



O lay, 6 Mayıs Perşembe günü 
Güvercintepe Mahallesi'nde 
yaşandı. İddiaya göre, 15 gün 

önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan 
çıkararak keşkek yapan Nurcan Gör-
gülü, annesi Günay Görgülü (57) ve 
halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı. 
İftar yemeğinde bir araya gelen akraba-
lar, Nurcan Görgülü'nün yaptığı yemeği 
yedikten sonra fenalaşarak, Çam Sa-
kura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Has-
taneye kaldırılanlardan Gülsen Seçim, 
tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. Anne Görgülü ise 7 Mayıs sabahı 
hayatını kaybetti. Görgülü ve Seçim'in 
cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kuru-
mu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden ki-
şilerin kesin ölüm sebepleri, otopsi 
raporunun incelenmesinin ardından 
belli olacak. Nurcan Görgülü ve 1 
buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin ise hasta-
nedeki tedavisi devam ediyor. Aynı ye-
mekten yiyen anne-kızın ise 
durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Adli 
Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardın-
dan Görgülü'nün cenazesi Ordu, Se-
çim'in ise İzmir'e gönderildi. 

2 kişi yoğun bakımda 

Günay Görgülü'nün ev sahibi Veysel 
Köroğlu, yaşananlar hakkında, "Günay 
hanım buraya taşınalı 4 ay oluyor. İyi 
bir kadındı. Yemekten dolayı zehirlendi-
ğini duydum. Sadece budur. Başka bir 
bilgim yok. Allah rahmet eylesin. Bir 
yerden bir erzak aldıklarını duydum. 
Görümcesinin oraya gidiyor. Orada 
yemek yapıp yiyorlar. O yemekten sonra 
ilk görümcesi ağırlaşıyor. 1 gün sonra 
da Günay abla ağırlaşıyor. Keşkek ve 
tavuk dediler. Hastaneye gitmişler. Gö-
rümcesi ile birlikte. Biri ufak 1 buçuk 
yaşında, diğerinin yaşını bilmiyorum. 
Orta yaşlarda. Hastanede yoğun ba-
kımda diye duydum" ifadelerini kul-
landı. Nurcan Görgülü'nün bir komşusu 
ise "Ben annesini tanıyorum eskiden. 
Zehirlenmiş ölmüş diyorlar. Yemekten 
değilmiş ama neden olduğunu bilmiyor-
lar. Annesinden yemişler. Çocuğu da 
yoğun bakımdalar" dedi. DHA 

İSTANBUL'UN Küçükçekmece 
ilçesinde uyuşturucu madde 
satışı yapıldığı bilgisi üzerine 

bir adrese baskın yapan polis ekipleri, 2 
kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramada 
ise 2 kilo 890 gram eroin, hassas terazi, 
uyuşturucu satışından elde edildiği de-
ğerlendirilen bir miktar para ele geçi-
rildi. Küçükçekmece'de Cennet 
Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu 
madde satışı yaptığı bilgisi üzerine hare-
kete geçen İstanbul polisi, operasyon 
için düğmeye bastı. Baskında F.B. isimli 
şüpheli şahıs ve ondan uyuşturucu al-
maya geldiği tespit edilen M.Ö. yaka-
landı. Adreste yapılan aramada ise 2 
kilo 890 gram eroin, hassas terazi, uyuş-
turucu satışından elde edildiği değerlen-
dirilen bir miktar para ele geçirildi. M.Ö. 
isimli şahıs serbest bırakılırken, F.B. 
isimli şahıs ise “Uyuşturucu veya Uya-
rıcı Madde İmal veya Ticareti” suçun-
dan adli makamlara sevk edildi.

MERKEZ Seyhan ilçesine 
bağlı Gülbahçesi Mahal-
lesi’nde yaşayan Azime 

Benek, sabah çölyak hastası kızı Nazlı 
Benek’i (7) hastaneye götürmek için 
oğlu Baran’ı annesi Narınç Babat'a bı-
rakıp evden ayrıldı. Bir süre sonra evde 
Baran’ı göremeyen anneannesi Narınç 
Babat, mahallede torununu aradı 
ancak bulamadı. Durumu haber alıp 
eve gelen baba Cem Benek de mahal-
leliyle birlikte Baran’ı sokak sokak 
aradı ancak o da bulamadı. Küçük ço-
cuğun evin karşısında bulunan DSİ'ye 
ait sulama kanalına düşmüş olabilece-
ğini değerlendiren baba Cem Benek, 
kanal boyunca metrelerce yürüdü. Bir 
süre sonra yorulan baba Benek’in, yere 
çöküp kanalı seyretmesi yürek burktu. 
Gözyaşlarına boğulan anneanne Na-
rınç Babat ise yanındakilerin desteğiyle 
ayakta durabildi. Adana'nın merkez 
Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Ma-
hallesi'nde hastaneye giden annesinin, 
anneannesine bıraktığı ve bir süre 
sonra kaybolan 5 yaşındaki Baran Be-
nek'i arama çalışmalarına polis ekipleri 
de destek verdi. Ekipler, mahallede 
arama yaptığı sırada küçük Baran, so-
kakta yürürken bulundu. Yaklaşık 5,5 
saat sonra bulunan Baran, polis ekip-
lerince ailesine teslim edildi.

İSTANBUL İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, uyuştu-
rucu madde kaçakçılığı ile 

mücadeleye yönelik yaptığı istihbari 
çalışmalar neticesinde; B.M. isimli 
şahsın yasadışı yollarla temin ettiği 
uyuşturucu maddeyi, İstanbul ili gene-
linde piyasaya sürme hazırlığında ol-
duğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri 
yaptıkları teknik ve fiziki takip ile B.M. 
isimli şüpheli şahsın Esenyurt ve Fatih 
ilçelerinde iki farklı adresi kullandığını 
tespit etti. Belirlenen adresler üzerine 
çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma 
ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. 
Belirlenen adreslere baskın yapan jan-
darma ekipleri B.M.'nin Esenyurt ve 
Fatih ilçelerinde kullandığı adreslerde 
yaptıkları aramalarda yatak altlarına, 
mutfak dolaplarına, kolilere ve çanta-
lara gizlenmiş olarak 26 kilogram 
skunk, 9 kilogram kokain, 3 adet has-
sas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 
çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi. 
Jandarma ekiplerince sorgusu tamam-
lanan B.M. hakkında “Uyuşturucu 
Madde İmal ve Ticareti” suçundan 
düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli 
makamlarca tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Şahsın ifadesi sonucunda 
olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 
diğer şüphelilerin yakalanmasına yö-
nelik çalışmaların aralıksız sürdüğü 
öğrenildi.

Torbacılara 
darbe

NİĞDE'DE 17 yaşındaki A.D., henüz  
bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi 
Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle  
vurarak öldürdü. A.D., jandarma  
tarafından gözaltına alındı. 
Merkez Kiledere Beldesi'nde bir evde 

kavga ve silah sesleri duyanlar, jandar-
maya haber verdi. Eve giden jandarma 
ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş can-
sız bedeniyle karşılaştı. Emel D.'nin cesedi, 
otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniver-
sitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mor-

gu'na kaldırıldı. Cinayetle ilgili araştırma 
yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruh-
satsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. 
Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı 
adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak 
üzere jandarmaya götürüldü.

YENİŞEHİR'DE 6 Mayıs'ta bisikletle gezinti 
yapan Süleyman Uygun, kırsal alanda yı-
lanla karşılaşınca panik nedeniyle üzerin-
den geçti. Daha sonra bacağında acı 
hisseden Uygun, ısırıldığını fark etti. Sal-
dırıyı küçük bir yarayla atlatan Uygun, 
"Olayın heyecanı ile ufak bir rahatsızlık 
geçirdim ama sonrasında kendime gel-
dim" dedi. Bu sırada cep telefonu kame-
rası açık olan Uygun, o anları görüntüledi. 
Olay sırasında yaşadıklarını anlatan 
Uygun, “Sokağa çıkma kısıtlaması nede-
niyle arkadaşımın yanına gittim. Yanımda 
götürdüğüm bisikletimle dolaşmaya çık-
tım. Farklı yerler olduğu için telefonumla 
kayıt yapıyordum. İlerlerken yol ortasında 
yılan gördüm. Bir anda duramadım ve 
üzerinden geçtim. Bacağımda bir acı his-
settim. Bisikletten inip bakınca ısırdığını 
fark ettim. Çok ürkütücü bir andı. Hala 
kendime gelemedim. Doğada bisiklet sü-
rerken birçok defa hayvan türleri ile kar-
şılaştım ama bu farklıydı. Doğada bisiklet 
kullanırken çok daha dikkatli olmak ge-
rekli. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz" 
diye konuştu.

Anneler Günü'nde annesini öldürdü 
3GÜNDEM 10 MAYIS 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

Baran ölü bulundu!

Başakşehir'de daha önce yarısını kullandıkları tavuğu 15 gün sonra buzluktan çıkarıp iftarda keşkek yaparak yedikleri  
öne sürülen akrabalardan 2'si hayatını kaybetti. Biri çocuk 2 kişinin ise yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor

Mersin'de bisiklet sürücüsü Süleyman Uygun'u (38), merkez Yenişehir ilçesinde kırsal alanda bisiklet kullanırken üzerinden 
geçtiği yılan ısırdı. Uygun, yılan zehrini boşaltmadığı için kurtulurken, açık olan cep telefonuyla saldırı anını kaydetti

KESKEK FACIASI!

Zehir tacirlerine 
darbe

BUSE D., Kütahya Spor Lise-
si'nde okuduğu 2018 yılında hiç 
tanımadığı bir erkekten sosyal 

medya üzerinden mesajlar almaya baş-
ladı. Kendisini durakta gördüğünü ve 
hentbol oynadığı sırada maçlarına geldi-
ğini belirten kişinin, 'arkadaş olalım', 'sev-
gili olalım', 'evlenelim', 'mutlu olalım' 
türünden mesajlarına maruz kalan Buse 
D., kendisine mesajları gönderen kişinin 
A.E. olduğunu ve Kütahya'da oturduğunu 
öğrendi. Buse D.'nin tüm reddetmeleri ve 
karşı çıkmalarına rağmen A.E. mesajlarını 
sürdürürken, bir süre sonra taciz ve teh-
dide başladı. Buse'nin birçok kez hak-
kında şikayette bulunduğu A.E., bugüne 
kadar 2 kez gözaltına alınıp, ifadesinin ar-
dından serbest bırakıldı. Son dönemde, 
Buse'nin ailesine, akrabalarına ve arka-
daşlarına kadar ulaşıp taciz ve tehdit me-
sajları atmaya başlayan A.E., genç kız 
adına eskort sitelerinden sahte hesaplar 
açarak tacizlerine devam etti. Yaklaşık 4 

yıldır bu durumu yaşadığını söyleyen 
Buse D., hayatını kabusa çeviren olayın 
çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. 
İl Emniyet Müdürlüğü'nün takibe aldığı 
Buse D., hakkında koruma kararı olma-
sına rağmen A.E.'nin durmadığını anlattı.

Ne olur sahip çıkın! 

Adana'nın merkez Seyhan  
ilçesine bağlı Gülbahçesi  

Mahallesi'nde hastaneye giden 
annesinin, anneannesine bırak-
tığı ve bir süre sonra kaybolan  

5 yaşındaki Baran Benek,  
sokakta yürürken bulundu

Bisiklet kullanırken 
yılan saldırısına uğradı

Hiç tanımadığı A.E.'nin sevgili 
olma teklifini reddettikten 

sonra 4 yıldır tehdit ve tacizle-
rine maruz kalan Buse D. (20), 

hayatını kabusa çevirdiğini 
belirterek, ailesine seslendi

Yenişehir'de 6 Mayıs'ta bisikletle gezinti yapan Süleyman 
Uygun, kırsal alanda yılanla karşılaşınca panik nedeniyle 
üzerinden geçti. Daha sonra bacağında acı hisseden  
Uygun, ısırıldığını fark etti. Saldırıyı küçük bir yarayla atlattı



Çocuklara  
tablet dağıtıldı 

BAHÇELİEVLER Belediyesi, internet site-
sine başvuruda bulunan öğrencileri ücret-
siz tabletlere kavuşturulduğunu duyurdu. 

Belirlenen kriterleri sağlayan ilçe genelindeki öğren-
cilere tabletleri teslim edildiği ve öncelik sırasının 
şehit ve gazi yakınlarına, engelli, yetim ve öksüzlere 
ve 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine verildiği açık-
landı. Ücretsiz tablet için kriterler arasında; sosyal 
yardım yönetmeliği şartlarına uymak, ilkokul, orta-
okul veya lise öğrencisi olmak, Bahçelievler Kayma-
kamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tes-
pit ettiği öğrencilerden olmak, Bahçelievler'de ika-
metgâh ediyor olmak ve ilçede bir okulda okuyor 
olmak gerekiyor. 

Kimse tabletsiz kalmayacak 

Uzaktan eğitim almak zorunda öğrencilere tablet 
dağıtımına başladıklarını belirten Bahçelievler Bele-
diyesi Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Çocuklarımız 
tabletsiz kalmayacak. Uzaktan eğitim gören öğrenci-
miz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın 
diye tablet hediye ediyoruz. İlçemizde tableti olma-
yan öğrencilerimizin tespitini yaparak dağıtıma baş-
ladık. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek 
atlatacağız. Tüm eğitim camiasına teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. DHA 

D arülaceze 'de bu yıl Anneler 
Günü buruk şekilde yaşanıyor. 
Koronavirüs tedbirleri kapsa-

mında sadece izinle birinci derece yakınla-
rının ziyaret edebileceği 
Darülaceze sakinleri, pandemi nedeniyle 
yalnız kalmaktan dertli. Darülaceze sakin-
lerinden 80 yaşındaki Sevim Altun, çocuk-
larını çok özlediğini belirterek, 
"Çocuklarımı çok seviyorum. Pandemi ol-
masaydı bu Anneler Günü'nde kesin gelir-
lerdi. Artık pandemi nedeniyle istediğimiz 
gibi görüşemiyoruz. Çok özledim çocukla-
rımı. Rabbim anneleri çocuklarından ayır-
masın" diye konuştu.  Üç oğlunu Van 
depreminde kaybettiğini anlatan 85 yaşın-
daki Fatma Güler, "Üç evladı kaybetmek 
hiç kolay değil. İki ay hastanede yattım. 

Anneler evlatlarını kırmasın, onlarla tatlı 
dille konuşsun. Ben eskiden çocuklarımla 
çok mutluydum" dedi.  

Annelerin kıymetini bilin 

Darülaceze'ye geleli 3 gün olduğunu söyle-
yen Canan İpekyol, "Bütün annelerin An-
neler Günü'nü canıgönülden tebrik 
ediyorum. Benim çocuğum yok ama ev-
rende olan bütün çocuklar, benim çocukla-
rım. Darülaceze'ye gelmeden önce bir süre 
kardeşimle yaşadım. Ancak birlikte yapa-
madık" şeklinde konuştu. 80 yaşındaki 
Nevin Özhan ise, "Bütün annelerin Anne-
ler Günü kutlu olsun. Annelerin kıymetini 
bilin, öyle bilin ki kölesi olun annelerin. 
Benim çocuklarım yok. Tek başımayım. Ai-
lemi rahatsız etmek istemediğim için kendi 

isteğimle Darülaceze'ye geldim" dedi. 

Ailem yok yalnızım 

4 senedir Darülaceze'de olduğunu söyle-
yen Tezcan Anlı ise "Alzheimer hastasıyım 
annemden baya geçti. Çocuklarım yok. 
Her şeyimi Darülaceze'ye bağışladım. 
Geçen senelerde burası çok dolu olurdu. 
Biz de çok mutlu sevinirdik. Hatta bütün 
yeğenlerim ve kardeşlerim gelirdi. Bu sene 
garip kaldık" diye konuştu. Nigar Gökçe de 
"Üzgünüm çünkü annem hayatta değil. 
Ailem yok tek başımayım. Ama ailemi Da-
rülaceze 'de buldum. Bugün annem ha-
yatta olmadığı için kötü geçiyor. Yoksa ben 
annemle hep beraberdim. Annemi bırak-
mamak için hiç evlenmedim" ifadelerini 
kullandı.

KURANI kerimin indirilmeye başlan-
dığı ve “Bin aydan daha hayırlı” ola-
rak kabul edilen Kadir Gecesi 
nedeniyle Bağcılar Belediyesi, özel 

bir etkinlik düzenledi. Bağcılar  
Belediyesi yeni hizmet binasında  
gerçekleşen Kadir Gecesi özel  
programı internet üzerinden canlı 

olarak da yayınlandı. 
Bağcılar Müftüsü Celal Büyük’ün 
sunumuyla gerçekleşen programda 
Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu ile 
Sefa Taşkesenlioğlu sundukları 
Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle dinleyenle-
rin kalplerinin pasını sildi. İmam 
hatip Adem Daştan ise seslendirdiği 
ilahilerle ilçe sakinlerine duygusal da-
kikalar yaşattı. Kur’an ziyafetinin so-
nunda ekran başındakilerle birlikte 
toplu şekilde dua yapıldı. Ellerin se-
maya açıldığı programda başta 
Kudüs olmak üzere dünyanın dört 
bir yanında zorluk ve sıkıntı içinde 
yaşayan Müslümanların kurtuluşu ve 
İslam aleminin huzuru için dua 
edildi. Kimi cep telefonundan kimi 
bilgisayarından duaya interaktif ola-
rak katılım gösteren vatandaşlar da 
yapılan duaya “Amin” dedi. 

Rabbimizden hürriyet istedik 

Kadir gecesini doya doya idrak et-

meye çalıştıklarını söyleyen Büyük, 
“Kadir gecesinde yeryüzüne sükunet, 
huzur ve mutluk iniyor. Ama diğer 
taraftan da gönlümüzü acıtan, yüre-
ğimizi yakan hadiseler de oluyor. 
Dün tam iftar saatinde İlk kıblegahı-
mız olan Mescid-i Aksa’dan çok acı 
görüntüler izledik. Hiçbir kötü amacı 
olmayan sadece inandıkları Allah’a 
ibadet etmek üzere toplanan kardeş-
lerimize İsrail’in nasıl zulmettiğini iz-
ledik. Yüreğimiz burkuldu, kalbimiz 
incindi. Bugün dualarımızda Mes-
cid-i Aksa’nın hürriyetini ve Müslü-
manların muzafferiyetini 
Rabbimizden istedik. Biliyoruz ki 
Allah mühlet verir ama hiçbir zaman 
ihmal etmez. Biz Allaha teslim olduk. 
Aynı zamanda yeryüzü coğrafyasının 
farklı bölgelerinde zulüm altında in-
leyen kardeşlerimiz için de dua ettik” 
dedi. Programa sosyal medya üzerin-
den katılan vatandaşların okudukları 
hatimlerin de duası yapıldı. 
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Pandemi öncesi binlerce  
kişinin ziyaret ettiği Darüla-
ceze'de bu yıl Anneler Günü 
sessiz sedasız kutlanıyor.  
Darülaceze sakinlerinin 
kimi sevdiklerine kavuşa-
mamanın hüznünü yaşıyor 
kimi ise arkadaşlarının ve 
yakınlarının vefasızlığından 
dert yanıyor. Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında kapı-
larını kapatmak zorunda  
kaldıklarını belirten  
Darülaceze Başkanı Hamza 
Cebeci, "Pandemi öncesi An-
neler Günü'nde bu bahçede 
binlerce insan olurdu" dedi

ONLAR BU YIL 
GARIP KALDI! 

Filistinliler için dua edildi

Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde 
eğitim gören fakat online EBA sistemine 
erişemeyen öğrencilere ücretsiz tablet 

 dağıttı. Şehit, gazi yakınları, engelli, yetim 
ve öksüzler ile 8’inci ve 12’nci sınıf  

öğrencilerine öncelik verildi 

Depreme karşı  
eğitim veriliyor

KARTAL Belediyesi, Sivil Savunma Mü-
dürlüğü ve Kanyonig Türkiye Doğa Spor-
ları ve Arama Kurtarma Derneği iş birliği 

yaparak ilçenin her bir mahallesinden seçilen afet gö-
nüllülerine ‘Afet Farkındalık ve Acil Müdahale’ eğitim-
leri vermeye başladı. Toplam 20 mahalle için seçilen 
400 kişilik gönüllü ekibin eğitimlerinin, 20’şer kişilik 
gruplar halinde periyodik olarak verileceği belirtildi. 

Depreme hazırlık 

Sivil Savunma Müdürlüklerinin sürekli faaliyette ol-
duğunu belirten Kartal Belediye Bakan Yardımcısı 
Cengiz Türkmen, “İstanbul’da beklenen olası bir dep-
rem anı için şu anda 400 gönüllümüz var. Hep birlikte 
eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Eğitimde çöke-
cek olan veya hasarlı binada insan nasıl insan çıkarılıp 
indirilir bunları öğretiyoruz. Zaten biz burada deprem 
dönüşümünü boş arsalarda değil, mevcut, çürük bi-
naların yıkılmasıyla da sağladık. Bu eğitimle insanları-
mız bilinçlendirilecek hem de 400 mahalledeki yaşlı, 
engelli gibi çıkamayacak durumdaki insanların nasıl 
kurtarılabileceğini öğretmiş olacağız” diye konuştu. 

Herkes kendini kurtaracak 

Kartal Belediyesi’nin de destekleriyle mahalledeki gö-
nüllülere eğitim vermek için Sivil Savunma’da ilk bu-
luşmayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kanyon ve Dağ 
Sporları Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Hay-
dar Daşdan ise şunları söyledi: “Bu yıl bildiğiniz gibi 
deprem yılı olarak öngörüldüğünden beklenen dep-
rem için hazırlıklar yapılıyor. Kartal Belediyesi’nin de 
destekleriyle mahalledeki gönüllülere eğitim vermek 
için buradayız. Bundan sonra tüm mahallelere hizmet 
vermeye devam edip eğitimlerimize hız vereceğiz. Eği-
timin asıl amacı kişilerin öncelikle kendilerini kurtar-
masıdır. Mesela bir binanın deprem anında alt katının 
çöktüğünü düşünürsek dördüncü beşinci kattaki in-
sanların itfaiyeyi ya da yardım ekiplerini beklemesi çok 
uzun zaman alacağı için eğitim sayesinde, birkaç sa-
niye içinde herkes kendini kurtarabilecek." DHA 

Kartal Belediyesi, her bir mahallesinden 
seçtiği afet gönüllülerine ‘Afet Farkındalık 
ve Acil Müdahale’ eğitimi vermeye başladı. 
Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türk-

men; bu eğitimle insanların depreme karşı 
eğitileceğini ifade etti. 

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi özel programında Kudüs’te İsrail işgal güçlerinin saldırısına maruz kalan Filistinli Müslü-
manlar unutulmadı. Kur’an-ı Kerim ve salavatların okunduğu gecede Mescid-i Aksa’nın hürriyeti ve Müslümanların muzafferiyeti için dualar edildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerli-
kaya, eşi ile birlikte, Anneler 
Günü'nde Şile Avcıkoru 

Köyü'nde 17 yıldır muhtarlık yapan 
Şafak Karakeskin'i ziyaret etti. Ziyare-
tini sosyal medyadan da paylaşan Yer-
likaya, " Her Anne bir hazine. 
Gönüllere sevgi eken özel bir günde, 

eşimle birlikte Şile ilçemizin yemyeşil 
köyü Avcıkoru'nun 17 yıldır hem 
muhtarı hem annesi olan Şafak Kara-
keskin'in anneler gününü kutladık. 
Hayır duasını aldık. Tüm annelerimi-
zin Anneler Günü kutlu olsun" ifade-
lerini kullandı. Yerlikaya ziyareti 
esnasında Şafak Karakeskin ile sohbe-

tinde ise "İstanbul'da 141 hanım muh-
tarımız var. 962 muhtarın 141 bayan 
ama bunlar içerisinde en kıdemli olan 
Şafak annemiz. Şafak muhtarımız. 
Anneler günü münasebetiyle bir ziya-
ret yapalım. Özel bir gün. Muhtar 
olmak vali olmaktan daha zor. Hanım 
muhtar olmak daha zor" dedi. DHA 

17 yıllık muhtara evinde ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü'nde Şile'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak 

Karakeskin'i ziyaret etti. Vali Yerlikaya ziyaretini sosyal medyada paylaştı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsa-
mında kapılarını kapatmak zo-
runda kaldıklarını belirten 
Darülaceze Başkanı Hamza Ce-
beci, "Pandeminin olmadığı dö-
nemlerde bu bahçede binlerce 
insan buraya gelirdi. Bahçede 
programlar gerçekleşirdi. Ancak 
bu sene sokağa çıkma kısıtlaması 
var. Darülaceze sakinlerine bugün 
sadece birinci dereceden yakınları, 
belli izinlerle ziyarete gelebiliyor. 
Bu ziyaretler pandemi kuralları 
doğrultusunda oluyor" diye  
konuştu. DHA

KURALLARA 
UYGUN ZİYARET 
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İçİşlerİ Bakanlığı genelgesinde çiçek satışı yapan
iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle bu hafta sonu,
10.00-17.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf
tutuldu. Vatandaşların evlerine en yakın çiçekçiye
gidebileceği bildirilen genelgeyle, müşterileriyle
buluşan çiçekçiler, bugün, verilen siparişleri yetiş-
tirmek için yoğun bir çaba sarfetti. Çiçekçiler, eski
gunlerini özlediklerini yine de ilgiden memnun ol-
duklarını dile getirdi.

Pazar yeri gibiydi

20 yıldır Fatih’te çiçekçi dükkanı bulunan Gülezar
Mızrak,"Geçen seneler buralar ana baba gü-
nüydü. Bugün işler kısıtlamadan dolayı biraz zayıf
ama çok şükür yine de iyi. Eskisi gibi değil tabi ki.
Pazar yeri gibiydi. Günler öncesinden aldık sipar-
işleri. Kuryelerimiz çalışıyor. Her bütçeye her ke-
seye uygun çiçeğimiz var” diye konuştu. Fiyatların
uygun olduğunu söyleyen Mızrak, “Fiyatlarımız
uygun. Orkidelerimiz var 100 TL ile 250 lira ara-
sında değişiyor. Guzmanya var, bu sene ona ilgi
yoğun. 100 ile 150 TL arası. Büyüklüğüne göre
değişiyor. Antoryum var, o da çok güzel bir bitki.
Saksı bitkileri var. Onların fiyatları uygun. 20,30,
40 lira arası. Her bütçeye uygun çiçek var bizde.
Tüm babaları, annelere hediye almaya bekliyo-
ruz” dedi.

Kapıdan vereceğiz

2 yaşındaki oğlu ile eşine çiçek almaya gelen
Ender Olgun ise,“Pandemide böyle oldu. İnşallah
önümüzdeki sene daha rahat, kucaklaşarak anne-
lerimizle kutlayacağız. Tüm annelerin Anneler

Günü’nü kutluyorum. Umarım önümüzdeki
sene hep beraber, mutlu bir şekilde, pandemisiz,
daha güzel bir anneler gününü yaşarız. Fiyatlar
normal. Çok yüksek fiyatlar değil. Genelde Anne-
ler Günü’nde, özel günlerde fiyatlar yükseliyordu
ama bu sene pek öyle gelmedi bana” şeklinde ko-
nuştu. Annesine çiçek almaya gelen Gönül Yıl-
maz da “Bu sene kısıtlamaya denk geldi ama
evimiz yakın, yürüyüş yolunda bir kapıdan uğra-
yalım dedik. Çiçekçimiz de yakın. Anneler Gü-
nü’nü şöyle bir ayaküstü kutlayalım. Annelerimiz
çok değerli. Ben de anneyim. Bütün annelerin gü-
nünü kutluyorum. İnşallah bu korona biter de hep
beraber daha güzel günler görürüz” dedi. DHA

Çiçekçilerde yoğunluk
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından
bu hafta sonu muaf tutulan çiçekçilerde, Anneler Günü yoğunluğu yaşandı.
Siparişleri günler öncesinden almaya başladıklarını söyleyen çiçekçiler, 
ilgiden memnun ancak eski kalabalık günleri özlediklerini ifade etti

BIR FOTOGRAF 
BIN HIKAYE!
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan fotoğ-
raf sanatçısı Ayşegül Aksoy, 14 ay boyunca hem hastalara şifa verdi, hem de vizörün
arkasına geçerek kimsenin görmediği alanlarda yaşananları fotoğrafladı. Geçtiğimiz
hafta hastane girişindeki fuaye alanında açılan "Bir Fotoğraf Bin Hikaye" isimli 
fotoğraf sergisiyle, vatandaşların da bu mücadeleye şahit olması amaçlanıyor

Ali AVCU
aliavcu@gazetedamga.com.tr

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Tel: 0212 871 36 06 

Bu çığlığa
ses verin!
A tanamayan öğretmenler konusu, siyasi

partilerin hemen hemen hepsinin seçim
vaatleri arasında yer alıyor. Gerek ikti-

dar partisi gerek muhalefet partileri seçim za-
manında mitinglerde ve sahalarda sık sık
gündemlerinden düşürmedikleri konulardan bir
tanesi de bu. Resmi rakamlara göre 460 bin,
eğitim sendikalarına göre 700 bin civarı olan
atanamayan öğret-
men var. Seçim 
sonrası, başta atana-
mayan öğretmenle-
rin sorunları olmak
üzere ülkede acili-
yeti ve öncelik bekle-
yen kangren haline
gelmiş onlarca
sorun, siyasi partile-
rin ve politikacıların gündeminden teker teker
düşmüş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl yaptığı
öğretmen atamalarıyla bu açığı çeşitli gerekçe-
ler göstererek bir türlü kapatamadı. Kapatama-
dığı gibi sorun, her geçen yıl büyüyerek
toplumsal bir yara haline geldi. Çeşitli güçlük-
lerle okulunu bitirip atama bekleyen birçok 
öğretmen adayının, içine düştüğü psikolojik 
bunalımdan kurtulamayarak yaşamına son ver-
diğine toplum olarak birçok kez tanık olduk.

Bugün sizlere sayıları 700 bine yaklaşan 
atanamayan öğretmenler arasında olan engelli
öğretmenlerden bahsedeceğim:

Hayatın birçok alanlarında türlü fiziki deza-
vantajlarla mücadele edip zor şartlarda, büyük
bir umutla okullarını bitiren bu genç öğretmen-
lerin çektikleri bunca zorluğun ödülü atamala-
rına sınırlama getirilmesi. Bu durum, başta
aileleri olmak üzere
toplumu da fazla-
sıyla üzmekte.

Sayıları 2 bin
511’i bulan atana-
mayan engelli 
öğretmenler, Cum-
hurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve
Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’a çeşitli
iletişim araçlarıyla
birlikte sosyal med-
yayı da kullanarak
yaptıkları çağrıda “Bizler zor şartlarda 
okuduk, normal bir eğitim hayatımız olmadı.
Çektiğimiz bunca zorluğun bir karşılığı olmalı,
bunca yıl bu mücadeleyi boşuna vermedik, 
atamalarımızın yapılmasını istiyoruz" diye 
seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Sayıları 3 Bin 11’i bulan engelli öğretmenler
pandemi dolayısıyla 3 sefer sınavları ertelenip
mağdur oluyorlar. Şubat ayındaki atamalarda
sadece 500 kişilik bir kontenjan ayrıldığını 
belirten öğretmenler umutlarını Haziran ayı
içerisindeki yapılacak olan atamaya bağlamış
durumdalar.

Engelli öğretmenler mağduriyetlerini ve 
isteklerini duyurabil-
mek için Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile
Milli Eğitim Bakanı
Selçuk’a hazırladık-
ları bir videoyla sos-
yal medya üzerinden
paylaşarak şöyle 
sesleniyorlar: 

“Bizler atama
bekleyen engelli Öğretmenleriz. Şubat ayında
yapılan 500 kişilik engelli Öğretmen atamaları
maalesef hepimizi hüsrana uğrattı. Yapılan
atama kontenjanın çok yetersiz olması sebebiyle
taban puanların çok yüksek kapanmasına sebep
oldu. Kontenjanlar geçen yıllara göre sayının
çok altında ve bölümlerde yığılmalar mevcut.
Dört gözle yapılacak olan 2 ve 3. atama habe-
rini bekliyoruz. Sayı olarak engelli öğretmen az
olduğu için çığlıklarımız duyulmuyor. Sayın
başkanım bizim sizden ricamız gerekli mevkiler
durumumuzdan haberdar ederek talebimizi ilet-
menizdir. Sizler biz Engelli Öğretmenlerin her
daim dualarındasınız. Umarım mesajımızı 
okuyup geri dönüş yaparak bizleri hem 
sevindirir hem de onurlandırırsınız. 
Sağlıcakla kalın ve Allah'a emanet olun” 

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Milli Eğitim
Bakanı, yaşadıkları zor şartlara rağmen hayata

tutunmaya çalışan bu
gencecik öğretmenle-
rin sizlerden istediği
Haziran ayında güne-
şin, denizin ve kumun
tadını çıkarmak
değil. Sizlerden istek-
leri, sadece ve sadece
öğrenci adayları 
için yapacakları 
çalışmalar. 

Hayata tutunmaya
çalışan bu genç in-
sanlar, birçok engel-

lere rağmen her engeli büyük bir özveriyle
aşmış. “Engelliden öğretmen mi olur” diyen-
lere karşı “Bal gibi de engelliden öğretmen
olur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Haziran ayı içinde yapılacak atamalar için 
müjdeli haber bekliyorlar.

K imi ter içinde kaldı yoğun bakım
nöbetini sırılsıklam bitirdi, kimi ko-
ruyucu ekipmanları içinde, saatler

süren ameliyatlarda bitkin düştü ama
ameliyat bitmeden paydos demedi. Salgı-
nın başladığı ilk günden bu yana sağlık
çalışanlarının bir hayat daha kurtarmak
için gösterdiği insan üstü mücadele, bu
kez yine bir sağlık çalışanının gözünden
fotoğraf sergisine dönüştü. Tam 14 aydır
hem hastalara şifa veren hem de fırsat
bulduğu her an deklanşörüne basarak
meslektaşlarının yaşadığı inanılmaz anları
ölümsüzleştiren Ümraniye Eğitim Araş-
tırma ve Hastanesi'nde 14 yıldır anestezi
teknikeri olarak görev yapan fotoğraf sa-
natçısı Ayşegül Aksoy, 13 yıldır da profes-
yonel fotoğrafçılık yaptığını söyleyerek
"Hem sağlık personeliyim hem fotoğrafçı-
yım. Perdenin arkasında neler yaşanıyor,
bu insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşı-
yor, bunları fotoğraflamak, belgelemek is-
tedim. Sonuçta güzel bir iş çıktı ortaya.
Hastane yönetimi ve destek olan tüm ar-
kadaşlarıma, aileme çok teşekkür ediyo-
rum" dedi.

Her anı fotoğrafladı

Bir yıldan uzun süredir bu proje için emek
verdiğinin altını çizen Aksoy, "Bu projenin
diğerlerinden farkı, özellikle sadece sağlık
çalışanlarına odaklanması ve uzun vadeli
bir proje olması. Dünyada da benzer işler
yapıldı ama genellikle bir hafta, bir gün
gibi kısa vadelerde ve belirli alanlarda ya-
pılan çekimlerle gerçekleştirildi. Oysa ben,
pandeminin başından bu yana, hastane-
nin Kovid'le mücadele edilen hemen
hemen her alanını aralıksız fotoğrafladım.
Bu yönüyle bu proje dünyada benzeri ol-
mayan tek proje olarak değerlendirilebilir.
Dolayısıyla daha fazla desteklenmesini is-
tiyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde, farklı
hastanelerde, farklı alanlarda, meydan-
larda da sergilenirse eminim ki vatandaş-

larımızın da farkındalığını artıracaktır"
şeklinde konuştu.

Zor anlarını çektim

Yaklaşık 14 ay boyunca binlerce fotoğraf
karesi çektiğini anlatan ve her bir karenin
ayrı bir hikayesi olduğunu söyleyen
Aksoy, kendisinin en çok etkilendiği kare-
lerin ise özellikle yoğun bakımdaki sağlık
çalışanlarının orada sevdiklerinden uzak
hayata tutunmaya çalışan hastalarla
büyük bir şefkatle ilgilendiği ve onlara
kendilerini yalnız hissettirmedikleri anlar-
dan olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle
noktaladı: "İnsanların en doğal, gerçekten
en zorlandığı anları çekmeye çalıştım.
Yoğun bakımdaki arkadaşlarımın, özel-
likle hastalarla olan ilişkilerinde hastaları-
nın yalnız hissettiği anlarda onların
yanlarında olması beni en çok etkileyen
anlar oldu."

İnsanlar şahit olsun

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağ-
lam ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi olarak binlerce Kovid hastası-
nın tedavisini gerçekleştirdiklerini vurgu-
layarak "Bu hastalarımızın tedavi
sürecinde sağlık çalışanlarımız ve hastala-
rımızla ilgili binlerce hikayeye konu olabi-
lecek fotoğraf kareleri oluştu. Bu sergideki
amacımız ise çalışanlarımızın fedakarlık-
larını belgelemek ve hastalarımıza ve top-
lumumuza, bu hastalığın ciddiyetini
yansıtabilmekti. Sergi, hem hastalarımız-
dan hem de çalışanlarımızdan ilgi görü-
yor. Bu alanda sergilememizin amacı da
hem çalışanlarımızın, hem de hastalarımı-
zın bu koridordan geçiyor olması. Polikli-
nikler ve servislere giden hasta ve
yakınları, bu koridoru kullanıyor mecbu-
ren. Dolayısıyla gelip geçerken, akışı da
bozmayacak şekilde bu hikayeleri görsün-
ler, baştan beridir yaşadığımız bu tabloya
şahit olsunlar istedik" dedi. DHA

SAATLER
SÜREN 
EMEĞİN TERİ

Fotoğraf sergisindeki en çarpıcı ka-
relerden birinin kahramanı olan
Yoğun Bakım Hemşiresi Birkan
Karakoyun, o karenin çekildiği anı
şöyle anlattı: "Pandeminin başla-
rıydı. Yoğun bakımda 3 saatlik bir
nöbetim sonrası çekilen bir fotoğ-
raftı. Alandan 3 saat sonra çıktığım
zaman, sırılsıklam ter içerisindey-
dim. Çizmelerimin içi dahi suyla
dolmuştu. Öyle bir anda Ayşegül'e
denk geldim ve o da deklanşöre 
basınca bu kareler ortaya çıktı."

Sergideki fotoğraf karelerinden bi-
rinde yorgunluktan bitap düşmüş
bir halde sandalyede görüntülenen
Simge Coşkun ise 6 yıldır Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
anestezi teknikeri olarak çalıştığını
söyleyerek o anı şu şekilde anlattı:
"O gün bir yüksekten düşme vakası
gelmişti. Vertebra (omurga) ameli-
yatı yapılıyordu. 6 saat kadar sürdü
ameliyat. O fotoğrafta, ameliyatın

4'üncü saatinin sonundaydık. Hem
ekipman değişmesin, hem de diğer
arkadaşlarımızı riske atmayalım diye
değişim yapmadık ve o vakayı ben
bitirip çıkmak istedim. 4 saatin so-
nunda o çizmeler, üzerimizdeki
tulum, maskeden vs. nefes alamaz
haldeydim artık. Ama sonrasında
insanlara yararımız olduğunu dü-
şündüğümüz için, hem yorgunluk
hem de mutluluk oluyordu."

HEM YORGUN HEM ÇOK MUTLUYDUK

Annelere sürpriz!
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dö-
ğücü, Anneler Günü‘ne özel, Şehit Prof. Dr.
İlhan Varak Hastanesi'nde yeni doğum yapmış
anneleri ve bebeklerini ziyaret etti. Döğücü, an-
nelere karanfil ve bebek çantası hediye etti. İs-
tanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma
Döğücü, ilçede bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan
Varak Hastanesi'ne giderek yeni doğam yapan
anneleri ve bebeklerini ziyaretti etti. Anneler
Günü'nü kutlayan Döğücü, annelere karanfil
ve bebek çantası hediye etti. Döğücü ayrıca
pandemi sürecinde yoğun çalışan sağlık çalı-

şanlarının da Anneler Günü'nü kutlayarak, on-
lara da karanfil verdi.

Hediyelerini verdik

Hastane çıkışı açıklama yapan Döğücü, “On-
lara hem ‘gözün aydın’ dedik hem de Anneler
Günü'nü kutladık. İlk ve ikinci defa anne olan-
lar vardı. Kendilerini hayırlı uzun ömürler dile-
dik. Aynı zamanda bayram çikolatalarını ve
hediyelerini verdik. Mutluluklarını paylaştık
çünkü mutluluk paylaştıkça güzeldir. Bu hasta-
nede kadın doğum bölümümüz de gerçekten
görülmeye değer ve çok talep alan bölüm. Do-
layısıyla buradaki hastalarımızın memnuniye-
tini görmek, yeni doğan bebeklerimizin o mis

kokusunu hissetmek bizi çok daha mutlu etti”
diye konuştu.

Zor günler yaşanıyor

Hastanede başhemşire olan Müzeyyen Sey-
men ise “Öncelikle Belediye Başkanımız Şeyma
Döğücü’ye bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür
ederim. Pandemide zor günler yaşanıyor. Biz
sağlık çalışanları olarak bu süreci daha da zor
geçiriyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. Bu yüzden
de çalışanlarımız yeri geldiğinde çocuklarını bı-
rakarak buraya geliyor, onlardan da uzun süre
ayrı kalıyorlar. Sağlıkçı annelerin de emeği
büyük. Herkesin ve tüm sağlık çalışanlarımızın
Anneler Günü'nü kutluyorum” dedi. DHA



1969’un son baharında doğurmuştu 
beni. Kocası İstanbul’da gurbet elde 
ekmek kavgasındaydı. 

Evde iki gözü görmeyen bir kayınpeder, 
henüz ergen yaşta üç kız çocuğu ve bir 
erkek çocuk, kırk koyun, kırk kuzu, iki 
inek, bir dana, ona emanetti. 

Ev işleri bir yanda, dört çocuğun ba-
kımı, okulu, yemeği, görmeyen yaşlı kayın-
pederin aynı şekilde bakımı ve ilgisi. 

Yaz aylarında harman, tarla, koyunların 
otlaması, sağılması, bakımı. 

Kış aylarında aynı şekilde zorlu Kars 
şehrinin kış mevsim şartları. 

Henüz elektrik yok, evden musluktan 
akan su yok. 

Yoksulluk, geçim sıkıntısı, sağlık sorunları. 
Bütün bunların yanında yobaz köylü 

milletinin genç, güzel, bakımlı kocası gur-
bette olan kadına gösterdikleri cehaleti. 

Tam ben doğduğum yıllarda bütün bun-
ların üzerine bir de 25 yaşında ağabeyini, 
çölde koyun otlatırken kör bir kurşuna 
kurban vermesi var ki. Acıların en büyük 
acılarındandı. 

Ey güzel anam, sen ne büyük, ne müba-
rek, ne fedakâr, ne muhteşem insanmışsın. 

* 
Kendi ifadesiyle anlatımıdır. Ahırda ko-

yunların temizliği, ineklerin sağımı, kuzu-
ların bakımıyla uğraşırken doğurmuş beni. 
Hele bir de o anı anlatırken adeta gözleri 
parlıyor güzel anamın. ‘Mehmet sen var ya 
perdede geldin. Hepimiz çok korktuk. 
Eyvah ben ne doğurdum böyle paniklerken 
birden Bacıhanım Halan o perdeyi patlattı 
ve içinden dummakpak (bembeyaz demek 
istiyorJ) sen çıktın. Hepimizin gözleri bü-
yüdü. Maşallah oğlum senin doğumun da 
çok güzeldi.’’ 

* 
Derken benden sonra da annem iki 

erkek ve bir kız çocuk daha doğurarak (an-
nemin ilk çocuğu ablam da doğduktan 
hemen sonra ölmüş) dört kız dört erkek 
çocuk sahibi bir anne olmuş. 
Şimdilerde en büyüğümüz olan ablam 

sanırım 62-63 yaşında ve en küçüğümüz 
kız kardeşim 32-33 yaşında. Yani toplam 
30 yılda annem sekiz çocuk sahibi oluyor. 
20 ile 30 yaşlar arasında çocuk doğuruyor, 
son 30 yıldır ise şükür sekiz çocuk ve 17 
torunlarının biricik sevgilileri olarak yaşa-
mını sürdürüyor.  

Yıl 1980. Ortaokul birinci 
sınıf öğrencisiyim. Köyümüze daha elektrik 
yeni geliyor. Bazı evlerde elektrik var bazı-
larında yok. Televizyon mu? Henüz öyle bir 
şeyden haberimiz yok. Gazete dersen yü-
zünü gören yok. Ancak, nasıl haberim 
olmuş bilmiyorum. Bir şekilde anneler gü-
nünü öğrenmişim çok net hatırlıyorum. Ay-
larca para biriktirdim, anneme kendi 
harçlığımdan biriktirdiğim parayla anneler 
gününde yüzük aldım. O yüzük bugün de 
annemin parmaklarını süslüyor. 

* 
Bilemiyorum belki de abartıyor olabili-

rim. Ama o şartlarda böyle bir anı yaşadı-
ğım için çok ama çok mutluyum. Ve 
annem de bunu çok iyi bildiği için şimdi-
lerde babasının kredi kartı ile annesine he-
diye alanlar bana pek bir şey ifade etmiyor 
ne yazık ki. 
İşte o annem de boş durur mu hiç. Her 

yıl doğum günümde herkesten önce beni 
arar. Doğum günümü kutlar. Geçen yıl da 

sağ olsun harika bir dolma kalem almış. 
Mürekkebini de almış ve ‘Oğlum artık o 
güzel imzalarını bununla atarsın’ diyerek 
bana hediye etti. 

* 
Annem 1938 yılında doğduğu için gü-

nünü de bilmediğimizden her 10 Kasım 
günü hem Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anıyoruz hem de annemin 
doğum gününü kutluyoruz ailecek. 

Çok büyük acılar çekti annem. Erken 
yaşta abisinin vurulmasının ardından önce 
annesi sonra babası rahmetli oldu. Bir da-
madını çok erken yaşta kansere verdik. Bir 
yeğenini (Şehit Muhammet Ekinci – 2005 
Şırnak) ve en küçük damadını şehit verdik 
(Şehit Uzman Çavuş Aygün Bulut – 2009 
Tatvan) Ardından hayat arkadaşını kay-
betti annem. Büsbütün acılar ile yoğruldu 
o küçücük ama büyük bedeller ödeyen yü-
reği. 

* 
2013 yılında babamı kaybettiğimde ger-

çekten çok sarsıldım. Ve inanıyorum o acı 
beni çok büyüttü. Babam ile 44 yıl annemin 
de sağlıklı uzun ömrü olsun 51 yıldır yaşıyo-
rum. Belki de birçok insana göre daha şan-
slıyım. Anne ve babasını hiç görmeyenler 
var, çok kısa birlikte yaşayanlar var. 

Gerçi zaman zaman yazılarımda artık 

çocuk sahibi olma ehliyeti de verilmeli, eş 
sahibi olma ehliyeti de verilmeli desem de. 
Yaşadıkları coğrafi şartları, zorlukları, za-
manı baz aldığımızda annem ve babam 
muhteşem insanlarmış. Fedakâr, cefakâr, 
emekçi, mütevazı, paylaşımcı ve özverili. 

* 
Bugün 2021 yılı 8 Mayıs saat 23.00. 

Sosyal medyadan anneler günü mesajı pay-
laşmak üzereydim ki böyle bir yazı kaleme 
almayı düşündüm. 

* 
Tarihe not düşelim diye. 
Annemi sizlerle tanıştırayım diye. 
Hani her yaşamın kendince zorlukları ve 

acıları var ama bu acıları yaşayan anamın 
hala yaşama sıkı sıkı sarıldığından bahse-
deyim diye. 

Sizlerin şahitliğinde o güzel anamın bir 
defa daha anneler gününü kutlayayım, elle-
rinden öpeyim, yüreğini koklayayım, ayak-
larına sarılayım diye. 

Hani bu günlerde ailem bilir, bu cümleyi 
çok sık kurarım, şu pandemi ortamına rağ-
men haftada en az bir gün Kumburgaz’da 
yaşayan anneme uğrayıp ona her sarıldı-
ğımda inanın bana cenneti koklayıp dönü-
yorum eve… 

Cennet kokulu annem benim. 
Seni çok seviyorum…

Annem ve ben
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DUZENLI KAN BAGISI 
HAYAT KURTARIR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Kurtoğlu, "Kan 
Haftası" dolayısıyla  yaptığı açıklamada, kan bağışının kan hücrelerinin yenilenmesini sağladığını söyledi

ÖTE yandan her ramazan olduğu gibi bu 
sene de bağış oranlarının düştüğünü, 
bunda sokağa çıkma kısıtlamasının da 

etkili olduğunu belirten Kınık, tüm bu olumsuzluk-
lara rağmen Ulusal Kan Temini projesi sayesinde 
düzenli kan bağışçılarının kan vermeye devam etti-
ğini ve hiçbir hastanın olumsuz bir durumla karşı 
karşıya kalmadığını dile getirdi. Kınık, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Ancak önümüzde Ramazan Bay-
ramı bulunuyor ve sokağa çıkma kısıtlamaları da 
devam ediyor. Oysa hastanelerdeki kan ihtiyacı sü-
rüyor. Acil ameliyatlar yapılıyor, yaralanma gibi 
durumlarda kana ihtiyaç duyuluyor. Bunun için 
biz, 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' diyerek erkek-
leri 3 ayda bir, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışına 
bekliyoruz.2021'in ramazan ayında şu an itibarıyla 
129 bin 369 ünite kan bağışı alındı. Kızılay olarak 3 
bin 700 personelimizle bugünlerde her gün yaklaşık 
8 bin ünite kan bağışı almak, bunları testlere tabi 
tutmak ve 1500'e yakın hastaneye teslim etmek zo-
rundayız. Oysa bugünlerde kan bağışlarımız 4-5 
bin ünite seviyelerine inmiş durumda. Aradaki farkı 
stoklarımızdan karşılamaya devam ediyoruz." 

Plazma sayısı 61 bin 703 

Bazı sayısal verileri de paylaşan Kınık, Türk Kızıla-
yın 2020'de toplam 2 milyon 429 bin 302 ünite kan 
bağışı aldığını, bunları eritrosit, trombosit ve 
plazma olmak üzere üç bileşenine ayırarak hasta-
nelere ulaştırdığını bildirdi. 

D onörden alınan kanın farklı 
komponentlere ayrıldığını be-
lirten Kurtoğlu, böylece 

bağışlanan her 1 ünite kanın "eritrosit 
süspansiyonu", "trombosit" ve "plazma" 
olarak 3 kişiyi hayata bağladığını 
ifade etti.  
Kan vermeye engel teşkil eden herhangi 
bir sağlık sorunu bulunmayan, 18-65 
yaş arasındaki herkesin kan verebilece-
ğini aktaran Kurtoğlu, kanser ve kalp-
damar hastalarının, insülin kullanan 
diyabet hastalarının, kan yoluyla bula-
şan rahatsızlıkları olanların, uyuşturucu 
ilaç kullanım öyküsü ve cinsel yolla bu-
laşan hastalıkları olanların kan bağı-
şında bulunamayacaklarını dile getirdi. 
Ateşli hastalık geçirenlerden en az 2 
hafta boyunca kan bağışı kabul edilme-
diğini, cerrahi operasyon geçirenlerin, 
akupunktur, dövme ve delici takı uygu-
laması yaptıranların ve kan transfüz-
yonu yapılanların 12 ay boyunca kan 
bağışçısı olamadıklarını anlatan Kur-
toğlu, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı 
yerde diş tedavisi yaptıranların 7 gün, 
ruhsatsız yerde diş tedavisi yaptıranla-
rın ise 12 ay boyunca kan bağışında bu-
lunamadıklarını aktardı. Prof. Dr. 
Kurtoğlu, bahsedilen hastalıklar dışında 
ilaç kullanımı olanların, durumları o an 
için değerlendirildikten sonra bağışçı 
olabileceklerini kaydetti. Kan bağışında 
bulunacak kişiye donör sorgu formu ve-
rildiğine değinen Kurtoğlu, buradaki so-
rulara verilen cevaplar 
değerlendirildikten sonra kişinin kan 
bağışçısı olup olmayacağının belirlendi-

ğini, bu aşamayı geçen bağışçının mua-
yenesinin yapıldığını, kan değerlerine 
bakıldığını, herhangi bir sorun saptan-
mazsa kişinin bağışçı olabildiğini an-
lattı. 

Ruhsal rahatlama da sağlıyor 

“Erkekler 90 günde bir, kadınlar 120 
günde bir kan bağışında bulunabilirler.” 
bilgisini veren Kurtoğlu, düzenli kan ba-
ğışı hakkında şöyle konuştu: "Düzenli 

kan bağışını öneriyoruz. Düzenli kan 
bağışının, kalp krizi ve kanser riskini 
azalttığına, damar hastalıklarını engel-
lediğine, kolesterol ve kan şekeri düzey-
lerini normalleştirdiğine dair bilgiler 
mevcuttur. Ayrıca, düzenli kan bağışı ile 
her bağış sırasında yapılan testler vası-
tasıyla mini bir check-up yapılmış olur. 
En önemlisi ise birkaç kişiye faydalı ola-
bilmenin verdiği ruhsal rahatlamadır." 
Erdal Kurtoğlu, ramazanda kan bağışı-

nın azaldığına dikkati çekerek, bunun en 
önemli sebebinin kan vermenin orucu 
bozacağı düşüncesi ve oruçluyken kan 
vermenin kişiyi vücutça sarsma olasılığı 
olduğunu dile getirdi.Oruç tutanların 
kan bağışlayabileceklerini söyleyen Kur-
toğlu, "Kan vermenin kendilerini sars-
mayacağını düşünüyorlarsa iftar öncesi, 
eğer sarsılacaklarını düşünüyorlarsa 
iftar sonrası kan verebilirler." ifadesini 
kullandı.

Kan bağışı vurgusu 

SAĞLIK Bilimleri Üniver-
sitesi Göz Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 

Prof. Dr. Yelda Özkurt, yaptığı açık-
lamada, Türkiye'de toplam Kovid-
19 vakalarının yüzde 5'inden azının 
15 yaş altı çocuklardan oluştuğunu, 
5 yaş altı çocukların oranının yüzde 
2 civarında olduğunu, hastalığın 
sıklıkla asemptomatik seyrettiğini 
belirtti. Kovid-19'un solunum siste-
minin yanı sıra gözleri de tutabildi-
ğini, hatta ilk bulguların gözde 

ortaya çıkabildiğini aktaran Özkurt, 
çocuklarda da göz kapaklarının iç 
kısmını ve göz küresini kaplayan 
zarın iltihaplanmasıyla gözlerde su-
lanma, kızarıklık, şişme, çapak-
lanma gibi bulgularla seyreden akut 
konjonktivitin, klinik tabloya eşlik 
edebildiğini anlattı. Özkurt, dış 
ortam ile sürekli temas halinde olan 

ellerin gözlere sürüldüğünde ise göz 
yoluyla Kovid-19'a zemin hazırlan-
mış olduğunu dile getirerek, şu bil-
gileri verdi:  
"Yapılan çalışmalar Kovid-19 virü-
sünün göz sıvılarında bulunabilece-
ğini göstermiştir. Konjonktivaya 
virüsün havadan damlacık yoluyla 
veya elden göze direkt temasla bu-
laştığı düşünülmektedir. Bulaşma 
riskini önlemek için en az ağız ve 
burun kadar gözlerin korunması da 
önemlidir.  
Bu nedenle el göz temasının azaltıl-
ması ve genel hijyen kurallarına ti-
tizlikle uyulması gerekmektedir. 
Kovid-19'un göz tutulumu ve bul-
guları her ne kadar nadir olsa da so-
lunum problemi ve ateşi olan 
hastalarda gözde kızarıklık, batma, 
yanma, çapaklanma olması göz tu-
tulumunu mutlaka akla getirmelidir. 
Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, 
ellerin göze temas etmesi ve daha 
sonra başka insanlara ve yüzeylere 

teması esnasında bulaşabileceği 
akılda tutulmalıdır." 

Uzun süre maruziyete dikkat 

Özkurt, "Kovid-19 pandemisi nede-
niyle okulların kapanması ve sokağa 
çıkma kısıtlamalarından dolayı ço-
cukların tablet, bilgisayar ve telefon 
gibi dijital ekranlar karşısında geçir-
dikleri ortalama süre tüm dünyada 
ve ülkemizde artmıştır. Bu durum-
dan ötürü uzun süre dijital ekrana 
bakan çocuklarda göz kuruluğu, di-
jital göz yorgunluğu, baş ağrısı ve 
bulanık görme gibi şikayetler ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü dijital ekrana 
bakarken çocuklar normalin sadece 
üçte biri kadar göz kırparlar ve bu 
göz kırpmaları sadece kısmi kapak 
kapanmalarıdır. Bu yüzden ekran 
karşısında sık ve istemli olarak göz-
lerin kırpılması, gerek dijital göz 
yorgunluğu gerek, göz kuruluğuna 
bağlı semptomlarda belirgin bir 
fayda sağlayacaktır." diye konuştu. 

Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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Çocukların gözleri bozuldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kan 
Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyayı 

etkisi altına alan Kovid-19 salgınının diğer alan-
lar gibi kan bankacılığını da olumsuz  

etkilediğini, salgın nedeniyle tüm dünyada bağış 
oranlarında düşüş yaşandığını söyledi 

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Prof. Dr. Yelda Özkurt, "Uzun süre dijital ekrana bakan çocuklarda göz kuruluğu, dijital  
göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır." dedi
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GUNU GELINCE 
O DA GORUR!

T 24'te yayımlanan programa konuk 
olan CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, AK Parti’nin CHP’ye yö-

nelik animasyon filmini gördüğünde 
inanamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ani-
masyonu gülümseyerek izledim ve arkadaş-
lara, ‘Gerçekten bunu AKP’nin yayına 
koyduğundan emin misiniz?’ diye sordum. 
‘Evet’ dediler, ‘Çok iyi, o zaman biz bunu 
alalım kendi sitemize koyalım. Biz de bunu 
yayınlayalım’ dedim" açıklamasını yaptı. Kı-
lıçdaroğlu, “AKP artık Türkiye’yi yönetemi-
yor. Yani, bu noktaya gelmiş durumda. Bir 
şeyler yapmak istiyor ama beceremiyor. Bizi 
eleştirmek istiyor ama eleştiremiyor. Çünkü 
aslında ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Sa-
mimi olarak düşüncemi ifade etmek gere-
kirse, ülkeyi yönetemiyorlar. 
Yönetemediklerinin de farkındalar. Sözde, 
bizim ‘128 miyar dolar nerede?’ sorumuzu 
en azından tiye alacaklardı, bunun doğru 
olmadığını sözde ifade edeceklerdi ama 
onlar da gayet iyi biliyorlar ki bu sorunun 
cevabını veremediler. ‘128 milyar dolar ne-
rede?’sorusu hâlâ yanıt bekliyor" dedi.  

Türkiye'ye ait bir sent yok 

"Bu olay aslında espriyle geçiştirilecek bir 
olay değil" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Bugün Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti herhangi bir savaşa girse kendi-
sine ait bir senti bile yok. Merkez 
Bankası’nda şu anda eksi 46 milyar dolarlık 
bir rezerv var. Merkez Bankası’nın yetkilerini 
siz, bir protokolle elinden alıp Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’na veriyorsunuz, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı bu parayı niçin, hangi 
gerekçelerle, hangi kur üzerinden sattığını 
açıklamıyor. ‘128 miyar dolar nerede?’ soru-
sunun peşini bırakmayacağız." 2001 krizi sı-
rasında Merkez Bankası’nın 5 milyar 

dolarlık döviz satışının tartışma yarattığını, 
2003 yılında Erdoğan’ın bu konuda “Tüyü 
bitmemiş yetimin hakkını soracağım” dedi-
ğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bütün AKP'li-
ler de alkışladı. Şimdi, değil 4 milyar 900 
milyon dolar, 128 milyar dolar, üstelik Mer-
kez Bankası da değil. Yasalara aykırı olarak 
bir protokolle Merkez Bankası’nın yetkisi 
alınıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dev-
rediliyor, Hazine ve Maliye Bakanı’na deni-
yor ki ‘Bu parayı ben talimat vereceğim, kim 
istiyorsa o kur üzerinden verin.’ Acaba beşli 
çete buradan ne kadar para aldı? Beşli çete 
kaç lira döviz aldı ben merak ediyorum" diye 
konuştu. 

Kendisine göre suç yaratacak 

Türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı 
için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na yönelik incelemeyi ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Yap-
tığı bana göre suç” sözlerini değerlendiren 
Kemal Kılıçdaroğlu, "Akıl dışı. Akılla bağ-
daşmayan, hukukla bağdaşmayan, normal 
yaşamla bağdaşmayan bir tanımlama. 
‘Bana göre suç’, iyi de siz kimsiniz? Siz, 
Ceza Kanunu musunuz? Sizin her söyledi-
ğinizin bir yasa metni olduğunu söyleyen bir 
TBMM kararı mı var? Nerden alıyorsunuz 
siz böyle bir yetkiyi? ‘Bana göre suç’; bunu 
söyleyen de işin garip tarafı devletin bütün 
güvenlik güçlerini yöneten kişi aynı za-
manda. Size göre suç olduğu andan itiba-
ren, yani suç şahsileştiği andan itibaren o 
zaman herkes beğenmediği kişiyi suçlayabi-
lir. Şu soruyu sormak lazım; İçişleri Bakanı, 
bu gücü nerden alıyor? Bu anlayışı nerden 
alıyor? Erdoğan’dan alıyor. Baş öyleyse et-
rafı da böyle olacaktır. Kendisine göre suç 
yaratacaktır. ‘Efendim, suçmuş da yine de 
soruşturma için izin vermeyecekmiş. Ver 

kardeşim. Eğer, şuç konusunda soruşturma 
izni vermiyorsan o zaman sen suçlusun" 
ifadelerini kullandı.  

Yazık günah değil mi! 

Rıza Zarrap ve Sezgin Baran Korkmaz’ın 
yurt dışına ‘elini kolunu sallayarak çıktığını’ 
söyleyen Kılıçdaroğlu, “Peki siz devlet ola-
rak hangi önlemi aldınız? Yazık günah değil 
mi, Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını bu 
şekliyle yerle bir ediyorsunuz. Yine aynı şe-
kilde, 17-25 Aralık’tan sonra bile Fethullah 
Gülen terör örgütüyle ilişkisini sürdüren ki-
şiyi, devletin protokolüne almadınız mı? 
Fettah Tamince’yi ben unuttum mu sanıyor-
lar? Hala büyük ihaleler veriyorlar. Bank 
Asya’nın önünden geçenleri hapse attılar, 
beyefendiler krallar gibi yaşıyorlar. Kimin, 
ne yaptığını devlet çok iyi bilir. Ama bütün 
mesele devletin arşivine aldığı, gördüğü 
olayları devleti yönetenlerin görmemesidir. 
Onların sırtını sıvazlamasıdır. Asıl acı olan 
da budur” diye konuştu. 

Yeni adayımız Ruhsar Pekcan 

Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanlığı döne-
minde kendi bakanlığına, ihale de düzenlen-
meyen bir süreçte dezenfektan sattığının 
ortaya çıkmasıyla ilgili skandalı değerlendi-
ren Kılıçdaroğlu, bu konuda soruşturma ko-
misyonu kurulması girişiminde 
bulunacaklarını vurgulayarak şunları söy-
ledi: "Bıraktım Türkiye Cumhuriyet’i tari-
hini, dünyada bütün ülkelerin tarihlerine 
bakın, rüşvet alan kişi, bir başka ülkeye bü-
yükelçi atanır mı? Atadılar. Hatta birisinin 
rüşvet belgesini ben açıklamıştım, 1 milyon 
dolar. Üstelik dava dosyasından çıkarmıştım 
bunu? İki büyükelçimiz rüşvet alan kişiler ve 
bunlar Türkiye Cumhuriyeti bayrağını taşı-
yor. Orası öyle olursa, Ticaret Bakanı da 

böyle yapar. Yolsuzluğu meşrulaştırdığınız 
andan itibaren yolsuzlukla mücadele ede-
mezsiniz. ’Ruhsar Pekcan’ı bakanlıktan 
aldık’  Yarın onu da bir yere büyükelçi tayin 
ederler ne olacak yani. Rüşvet alanlar bü-
yükelçi atandığına göre potansiyel büyükelçi 
adayımız da Ruhsar Pekcan." 

Aramıza mesafe koyacağız 

Kanal İstanbul projesini de değerlendiren 
Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: "O 
havzayı gezdim. Olağanüstü güzel bir doğa 
harikası aslında. Tarihi eserleri var. Orayı 
yok edeceksiniz. Şunu açık ve net olarak 
ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etme-
sinler, kime verirlerse versinler. İktidar oldu-
ğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı 
bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza 
mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını 
kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse 
gitsinler. Türkiye, soyulacak bir ülke değildir. 
Türkiye, birilerine rant yaratacak bir ülke 
değildir. Eğer bir rant varsa bir yerde, o ran-
tın sahibi orada yaşayanlardır.  
Orada yaşamayıp, efendim bilmem hangi 
ülkede yaşadım, orada arsalar aldım, büyük 
vurgunlar vuracağım.  
Türkiye Cumhuriyeti, size rant sağlamak 
zorunda değil ki. Hükümetin, oturması ko-
nuşması lazım. Burada eğer bir rant varsa, 
bu rant İstanbullularındır. Ne kanalı? Ne 

yapıyorsunuz siz bu kanalla?" 

Neden oraya harcanıyor? 

"Onu yapacağınıza Harran Ovası duruyor 
orada. Mavi tünel, Konya Ovası bekliyor. 
Hadi gidin Aksaray- Mersin demiryolunu 
yapın" önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, 
"Hızlı trenleri yapın. Samsun- Mersin petrol 
boru hattını yapın. İskenderun petrol boru 
hattını yapın. Yük azalmış olur en azından. 
Boğazların yükü hafiflemiş olur. Bütün bun-
lar, çok daha düşük maliyetlerle, çok daha 
ekonomik üstelik, Türkiye ekonomisine katkı 
yapacak dünyanın projeleri var. Paraları bu-
raya harcayın. Neden oraya harcanıyor? 
Hangi gerekçeyle açıklamıyor? Toplumun 
önüne çıkıp aklı başında bir adam açıklamış 
değil. Çünkü bu akılcı bir proje değil. Ben 
bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum. Arada 
bir gündem değiştirmek için bunu yapıyor-
lar. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu 
projeye gireceğini de düşünmüyorum. Ban-
kaların buna finans kaynağı ayıracağını da 
düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka bu-
raya kredi verirse günü geldiğinde o da 
görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum. 
Bu ülke talan ülkesi değildir. Herkesin so-
rumluluğu vardır. Kredi açanın da sorumlu-
luğu vardır. Bizimle dost olan ülkelerin de 
kendilerine göre sorumluluğu vardır"  
uyarısında bulundu. 

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 
Millet İttifakı’nın genişleyebileceği yönün-
deki sözlerine ilişkin soru üzerine CHP li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu, şu 
değerlendirmeyi yaptı: "Var olan sistemden 
ya da rejimden rahatsız olan bütün partile-
rin ortak geliştirdikleri bir söylem var. ‘Güç-
lendirilmiş parlamenter siteme yeniden 
dönelim.’ Güçlendirilmiş parlamenter si-
teme dönelim derken eskiye dönelim değil. 
Eskinin hatalarını tümüyle telafi ederek, 
darbe hukukunun bozduğu bütün o anla-
yışları tümüyle değiştirerek, çağdaş, uygar 
yeni bir anayasayı oluşturalım ve güçlendi-
rilmiş parlamenter sitem olsun. Bakanlar, 
Başbakan, parlamento içinden çıksın. Dola-
yısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafsız olsun. 
Cumhurbaşkanı böyle her gün, her saat ko-

nuşmasın. Belli günlerde, belli aralıklarla, 
belli zaman dilimlerinde konuşsun. Konuş-
tuğu zaman her partiden vatandaş rahat-
lıkla Cumhurbaşkanı’nı dinlesin. Böyle bir 
tablo istiyoruz biz. Ödenen vergilerin hesa-
bının mutlaka verilmesi lazım. Yani devlet 
yönetiminin şeffaf olması lazım. Devlette li-
yakat olması lazım. Her önüne gelenin belli 
yerlere atanmaması lazım. Bu çerçevede bir 
çalışma var. Millet İttifakı’nın bileşenleri 
olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem-
den ne anlıyoruz, bizim bunu da vatandaşın 
önüne koymamız lazım. Biz bir çalışma ya-
pıyoruz. Sayın Davutoğlu bir çalışma yaptı 
ve çalışmayı bize ve diğer partilere sundu. 
Sayın Babacan bir çalışma yapıyor. Biz bir 
çalışma yapıyoruz. Çalışmamızı bitirdik, 
Merkez Yönetim Kurulu’na sunduk. Daha 

sonra bunu ilkeler haline getirmemiz lazım. 
O ilkeleri belirledikten sonra da herhalde 
oturulup, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler 
bir araya gelip bir karar vereceklerdir."

Devlet yönetiminin şeffaf olması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye 
mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz, bizden bir banka kredi verirse 

günü geldiğinde o da görür. Bakın bu kadar açık, net söylüyorum. Bu ülke  
talan ülkesi değildir. Herkesin sorumluluğu vardır" diye uyarı yaptı 

KILIÇDAROĞLU, “Millet İttifakı, 
HDP’yi nerede tutacak?” sorusuna 
şu yanıtı verdi: "Şimdi bizim Millet İt-
tifakı’nın içinde HDP yok. Ama 
HDP’nin yöneticileri de zaman 
zaman güçlendirilmiş parlamenter 
sistemden söz ediyorlar. Onların da 
hakkını yememek lazım. Dolayısıyla, 
bu düzenleme bir anayasal değişikliği 
gerektiriyor. Dolayısıyla, anayasal bir 
değişiklik olduğu zaman, parlamen-
toda bütün partilerin destek vereceği 
bir düzenlemeyi istersiniz. Güçlendi-
rilmiş parlamenter sisteme geçerken, 

Cumhur İttifakı’nı oluşturan pek çok 
milletvekili, var olan sistemin hatala-
rını gördüler, bunun Türkiye için bir 
felaket olduğunu gördüler, bir dere-
beylik anlayışının Türkiye’ye egemen 
olduğunu gördüler. Dolasıyla, güç-
lendirilmiş parlamenter sisteme geç-
meyi onlar da kabul edeceklerdir diye 
düşünüyorum. HDP’yi de bu bağ-
lamda düşünmemiz lazım. HDP, el-
bette ki siyasal yaşamımız açısından, 
siyasi partiler demokrasinin vazgeçil-
mez unsurlarıdır. HDP de bu unsur-
lardan birisi zaten." 

İttifakta HDP yok ama! 

KILIÇDAROĞLU, "Bir iktidar değişikli-
ğinde muhafazakâr kesimin olası endişe-
lerine yönelik olarak" soru üzerine 
şunları söyledi: "Devlet, kinle, intikam 
duygusuyla, öfkeyle yönetilmez. Dolayı-
sıyla hani böyle, ‘devri sabık yaratacağız, 
çıkaracağız mahkemeye’, bunlar doğru 
değil. Bu anlayış doğru değil. Devletin 
ciddiyetine ve vakarına yakışmaz. Bu an-
layış, darbeler döneminde olan bir anla-
yıştır. İntikam üzerine mahkemeler 
kurulur, mahkemeler bağımsız ve tarafsız 
değildir. O mahkemelerin verdiği kararlar 
belli bir zaman diliminden sonra toplum 
vicdanında sorgulanır ve yapılan yanlış-
lıklar nedeniyle idam ettiğimiz, astığımız 
kişiler adına, üniversiteler kurarız, yollar 
yaparız, havaalanları yaparız, yaptığımız 
hataları telafi etmek için. Bu defteri tü-

müyle kapatmamız lazım, böyle bir şey 
olmaz. Devleti bilgiyle, birikimle, ada-
letle, ahlakla yönetmek zorundasınız. 
Bunu yaptığınız takdirde zaten vatandaş 
size güvenir. Karşılıklı güveni sağlamak 
zorundasınız. ‘CHP iktidara geldiğinde 
başörtüsü, şu, bu elde ettiğimiz kaza-
nımlar elimizden alınır mı?’ diye bir 
kaygı pompalanmak isteniyor. Dostları-
mızla birlikte iktidar olduğumuzda 
orada Temel Bey de (SP lideri Temel Ka-
ramollaoğlu) da olacak. Temel Bey’e ba-
şörtüsü konusunda güvenmiyorlar mı? 
İyi Parti orada olacak. Öteden beri söy-
lediğin bir söz var; hiç kimsenin inancını, 
hiç kimsenin kimliğini, hiç kimsenin 
yaşam tarzını kısır siyasete alet etmeye-
ceğiz. Artık Türkiye bunları aşmak zo-
rundadır."  

Karamollaoğluna da güvenmiyorlar mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
“Türkiye’de hayat nasıl bayram olur?”  
sorusuna, “Türkiye’de yaşamı bayrama  
çevirmek çok kolay aslında. Herkese saygı 
duyacaksınız. Kimsenin yaşam tarzına  
kimliğine müdahale etmeyeceksiniz.  
Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği  
bir Türkiye olacak” yanıtını verdi. 

HERKESE SAYGI DUYACAKSINIZ 

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Temel 
Karamollağlu
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

2021 Yılı İstanbul Avrupa Yakası Okul Binalarının Bakım ve Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/197104
1-İdarenin
a) Adresi :Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 

4. Kat Yeşilpınar / Eyüp EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2126008805 - 2126009575
c) Elektronik Posta Adresi :tesislerbakimonarim@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :OKUL BİNALARINDA 324 İŞ KALEMİ BAKIM VE 

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

b) Yapılacağı yer :İstanbul Avrupa Yakası Okul Binaları
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü 

İhale Salonu,Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati :31.05.2021 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde 
Ortaklık Bilgilerine ve 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.
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 % 90 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:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de 
yer alan B/III Grubu veya B/III Grubuna giren işlerin bakım onarım inşaatları
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinin diplomaları iş deneyim 
belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması
“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük teklif

değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren istek-
liler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere
ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TFmin: Sınır değer ve aşırı düşük teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklif-

leri reddedilmeyen ve geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınır değer ve aşırı düşük
teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra teklifleri reddedilmeyen ve geçerli teklif veren isteklilere
ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, 
isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki 
bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85  - %115 aralığında (%85 ve %115 dahil) 
kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. 
İsteklilerin teklifleri %85  - %115 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. 
Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile
hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder. “
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate
alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 
İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu,Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
iyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İş Kalemi No: Puanı:

KLASİK KUTLAMA
Fatih’te, Anneler Günü’nü

kutlamak için kapı kapı
dolaşan belediye ekipleri,
pandemi nedeniyle evle-
rinde olan vatandaşlara
çiçek ve cep aynası da-

ğıttı. Klasik otomobillerde
bulunan bando takımı

ise çeşitli müzikler çaldı.
7'den 70'e vatandaşlar

hem hedaiyesini aldı
hem de çalan müziğe

eşlik ederek renkli 
görüntüler oluşturdu

F atih Belediyesi, Anneler Günü kapsa-
mında bir etkinlik düzenledi. Sabah Ko-
camustafapaşa Meydanı'ndan hareket

eden klasik otomobiller, ilçe sokaklarını gezerek,
vatandaşların Anneler Günü'nü kutladı. Klasik
otomobillerde bulunan bando takımı ise çeşitli
müzikler çaldı. Anneler Günü anonsunu duyan
ilçe sakinleri evlerinin camlarına, balkonuna çı-
karak korteji izledi.

Bize moral oldu

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerinde
olanlar ise cama, balkona çıkarak hem çalan
müziğe eşlik etti hem de sepetini sarkıttı. Bele-
diye görevlileri ise sepetlere saksıda çiçek ve ayna
hediyelerini koydu. Renkli görüntülerin olduğu
etkinlikte, vatandaşlar, kendilerine moral oldu-
ğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. Gün
boyu ilçedenin sokaklarını dolaşan yaklaşık 120
kişilik 2 ekip, 15 bin saksı çiçeği dağıttı. 60 yaşın-
daki Ayten Kocakaplan, “Çiçekleri seviyorum,
bize moral oldu. Koronavirüs nedeniyle evde
durmaktan sıkıldık, inşallah daha iyi gider.

Bütün annelerin, günü kutlu olsun” dedi. 10 ay
önce ilk çocuğunu kucağına alan 36 yaşındaki
Laçin Rızayeva ise “Çocuğumu kucağıma aldı-
ğımda çok iyi hissettim, mutlu oldum. İyi ki do-
ğurmuşum, anne olmak çok güzel bir duygu. İlk
anneler günüm, çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Anneme çiçek aldım

11 yaşındaki Abdülsamet Esen de “Bütün anne-
lerin günü kutlu olsun. Annemin de Anneler Gü-
nü'nü kutluyorum. Dağıtılan çiçeği aldım,
anneme götürdüm, çok sevindi” ifadelerini kul-
landı. İlçede esnaflık yapan Veysel Özakdağ ise
"Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin.
Cennet annelerin ayakları altındadır. Annemi,
sabahın ilk ışıkların aradım, ellerinden öptü-
ğümü ilettim. İşim yoğun ama elimden geldiği
kadar yanında olmaya çalışıyorum. Tek isteğim
sağlıklı, sıhhatli olsun. Annem 63 yaşında, ben
47 yaşına geldim ama onun gözün hala 5 yaşın-
dayım. Üşümemi, aç kalmamı dert ediyor. Başta
şehit anneleri olmak üzere herkesin Anneler
Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı. DHA



İ lk 1972 yılında Birleşmiş Milletlerin aldığı bir 
kararla kutlanmaya başlanan Dünya Çevre 
Günü ile; her 5 Haziran’da çeşitli etkinliklerle; 

insan hayatında sağlıklı ve yeşil çevrenin önemi hak-
kındaki küresel farkındalığın artırılması, bazı olumlu 
çevresel faaliyetler uygulayarak çevresel sorunları 
çözmenin mümkün olduğunun gösterilmesi ve sadece 
hükümet veya kuruluşlarının değil herkesin ortak 
çevreyi korumaktan sorumlu olduğunun hatırlatıl-
ması amaçlanmaktadır. 

Bu küresel kutlamaya katılmalarını sağlamak 
üzere daha fazla insanı teşvik etmek için, şehirlerde 
çeşitli yarışlar, ağaçlandırma kampanyaları, çöp geri 
dönüşümü, çevredeki alanların temizlenmesi, geçit 
töreni gibi pek çok etkinlik düzenlenmektedir.  

Ülkemizde de bu gün bir çok STK ve çevre plat-
formu tarafından bir çok etkinlik düzenlenmektedir. 
Halkımızın bu etkinliklere katılımı bu ortak harekete 
güç katacaktır. 

Temiz Çevre geleceğimiz, nefesimiz, refahımız ve 
sağlığımız için gerekli. Bunun farkında olamak ve 
korumak bireyler olarak bizim elimizde; 

Çevremizdeki yeşili arttırmak daha sağlıklı nefes 
alabilmek ve bitki çeşitliliği ve yaban hayatının de-
vamı için gerekli. Ağaç, tohum, çekirdek ekmek için 
her fırsatı değerlendirmeliyiz. Olanı da korumalayız. 

%80 ninden fazlasının geri kazanılabileceği ev 
çöplerimizi değerlendirmek için yerel yönetimlerle iş-
birliği yapmalıyız, doğayave çöpe attığımız ekonomik 
değeri çok yüksek olan plastik, aliminyum ve hertürlü 
metal, cam ve kağıda değersiz gibi davranarak as-
lında refahımızı çöpe atıyoruz. Bu atıklarla ve kirli 
sular ile denizlerimizi, topraklarımızı kirletiyoruz. 
Tüm canlıların yaşam şartlarını bozuyoruz. Atıkları-
mızın geri dönüşümüne katkı sağlamalıyız. Kirli su 
dahil tüm atıklar ekonomik değerdir. 

Fazla tüketim ve özellikle israfa varan gıda alışve-
rişi parayla aldığımız ve zor şartlarla üretilen ve sof-
ramıza gelen gıdanın tüketilmeden bozulmasına yola 
açıyor. Üstelik bu üretim için harcanan suni gübre, 
tarım ilacı, sulama suyu çevremiz ve hayatımız için 
tehdit oluşturuyor. Bu ndenle günümüzde bir çok aile 
daha fazla ölümcül hastalıkla uğraşır ve tedavi pa-
rası öder oldu. Gıda israf malzemesi değildir sadece 
kendi bütçemiz için değil tüm aç insanlar için dik-
katli davranmalıyız. 

Enerji ve su tüketimimizi bir miktar azaltmak,  
sadece davranışımızı değiştirerek bile sağlanabiliyor. 
Daha fazla enerji tasarrufu için verimli cihazlar ve 
aydınlatma, etkin bir ısı yalıtımı, özel araç kullanı-
mını azatmak gibi önlemleri almak için hiç tereddüt 
etmeyelim ve enerji tüketimimizi yarıyarıya azalta-
lım. Bu şekilde geleceğimizin en büyük tehdidi iklim 
değişikliğine dur diyebiliriz ve şehirlerimizdeki hava 
kirliliğininin insan hayatını tehlikeye sokmasını 
önleyebiliriz. 

Sıcak su için güneş enerjisinden yararlanmak 
ülkemiz için çok kolay , ayrıca güneş enerjisini evleri-
mizi ısıtmak için veya soğutmak için pasif olarak kul-
lanmak için bir çok mimari çözüm var. Güneş enerjisi 
sadece güneydeki illerimiz için değil tüm ülkemiz için 
önemli bir enerji seçeneği bunu mutlaka 
kullanmalıyız. 

Elektrik ihtiyacımızın da mümkün olduğunca, 
ülkemizin şansı olan su, güneş rüzgar, biyo kütle, 
jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynaklarından 
karşılanması için gayret edilmeli, ama bunu yapar-
ken doğanın dengelerine, yeşiline, balığına, yaban 
hayvanlarına, o yörede geleneksel yaşam tarzı ile 
yerleşik halka ve alışkanlıklarına saygı göstermeliyiz. 
Şehirleri bina, beton, asfalt ile kaplamak, yeşil 

dağlarımızı maden için delik deşik etmek bu şekilde 
nefes koridorlarımızı tıkamak, bu gün için refah ar-
tışı olarak algılansa da, sonunda dünyanın fakirleş-
mesine yol açacak bir başlangıç olacağını 
unutmamak gerekir. Bu betonlaşma için için yok olan 
tarım arazileri, bitkiler, canlılar ve biyo çeşitlilik 
ileride beslenme ve tedavi imkânlarımızı yavaş yavaş 
ortadan kaldırdığında, geriye dönülmeyen bir nok-
tada olacağımızı ve gelecek nesilleri tehlikeye  
attığımızın bilincinde olmalıyız. 

Bu gün gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için, daha temiz çevre için ne 
yapabiliriz diye düşünme günüdür. Ne gerekiyorsa, 
ne yapabilirsek yapmalıyız. 

Örneğin bugün; yakınınızdaki bir bahçeye, toprağa 
yediğiniz meyve çekirdeğini ekin, bugün daha az su 
ve enerji kullanın, geri dönüştüreceğiniz atıkları ayrı 
bir torbada çöpe koyun, alışverişe giderken yanınızda 
torba götürün, metroya, otobüse binin ve yürüyün, 
sokak hayvanlarını besleyin…
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Dünya Çevre Günü 
yaklaşmaktayken

TUZLA Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve 
Gönül Elleri Çarşısı ku-

rucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Be-
lediye Başkan Yardımcısı Tülay Kalav 
ile Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönül-
lüsü Tuğba Muslu, Anneler Günü 
kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 
kadın mahkumları ziyaret etti. 
Heyet, kadınlara ve çocuklarına kıya-
fet, kişisel bakım ürünleri, oyuncak ve 
ayakkabı hediye etti. Koronavirüs ne-
deniyle alınan tedbirler kapsamında 
gerçekleştirilen ziyarette Gönül Elleri 
Çarşısı heyetine, AK Parti Bakırköy 

İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kes-
tane, Cezaevi Müdürü Nedim Elbis-
tan, Adalet Anaokulu Müdürü Sinan 
Cem Taşkın ve Cumhuriyet Savcısı 
Fuat Arı da eşlik etti. 

Her şey annelerimiz için 

Ziyaret sonrasında açıklama yapan 
Dr. Fatma Yazıcı, “Bakırköy Kadın 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulu-
nan kadın mahkûmları ziyaret ettik. 
Bu ziyaretimizi Anneler Günü’ne geti-
rerek, hem iyi hissetmelerini hem de 
mutlu olmalarını istedik. İnfaz Kuru-
mu’nda anneleri ile kalmak zorunda 
kalan çocuklarımızın da ihtiyaçlarını 

temin ettik, hediyeler verdik. Bir nebze 
de olsa onlara güzel bir gün yaşatmak 
istedik. Bize bu imkanı sunan başta 

cumhuriyet başsavcımıza ve emeği 
geçen herkese teşekkür ediyoruz” 
dedi. DHA 

Mahkumlar ziyaret edildi
Tuzla Belediyesi bünyesindeki Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüleri, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
bulunan kadın mahkumları Anneler Günü kapsamında ziyaret etti. Çarşı heyeti, kadın ve çocukların kıyafetin yanı 

sıra, şampuan, dış macunu gibi temel bakım ihtiyaçlarını karşıladı

MEYDAN ICIN  
ILK ADIM ATILDI
K orona virüsü tedbirleri kapsa-

mında 17 günlük sokağa çıkma 
yasağını fırsata çeviren İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Beledi-
yesi, Beşiktaş'taki Meydanları düzenleme 
projesi kapsamında çalışmalara başladı. 
Meydan projesi düzenleme çalışmaları-
nın ilk adımı atıldı. İBB ve Beşiktaş Bele-
diyesi iş birliğiyle gerçekleşen çalışma 
kapsamında artık işlevsiz hale gelen Be-
şiktaş ve Ortaköy'ü birbirine bağlayan 
köprünün yıkımı gerçekleştirildi. 

Köprü işlevini yitirmişti 

Çalışmalara katılan Beşiktaş Belediye 
Başkanı Rıza Akpolat, kapanma dönemini 
fırsata çevirerek Beşiktaş meydan düzen-
leme çalışmalarını önceleyen İstanbul Bü-
yükşehir belediyesi ile İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'na teşekkür etti.  Projenin öne-
minden bahseden Akpolat, yapılan çalış-
malar hakkında da şu bilgileri verdi: 
Bugün Beşiktaş açısından tarihi bir gün. 
Beşiktaş Meydanı İstanbul'un kalbi deni-
lecek noktalardan bir tanesi. İnsan sirkü-
lasyonunun ve trafik yoğunluğunun çok 
fazla olduğu yerler. Dolayısıyla burada ya-
pılacak düzenlemelerin çok önemli katkı-
ları olacağını düşünüyoruz. Bu yıkılan 

köprü işlevini yitirmiş, daha çok otopark 
olarak kullanılan ve artık güvenirliliğini de 
yitirmişti. Bu köprüden hem vatandaşları-
mız hem de esnafımız oldukça rahatsızdı. 
Ayrıca bu köprü vatandaşlarımızın denizle 
bağlantısını kesiyordu. Biz göreve gelirken 
meydanlarımızı düzenlemeye, vatandaşla-
rımızı denizle buluşturmaya söz vermiştik. 
Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizle 
beraber sözümüzü tutuyoruz." 

Üst geçidi kaldırıyoruz 

"Üst geçidi kaldırıyoruz. Yeşille, denizle 
bitişik bir meydanı Beşiktaş'ımıza ve İs-
tanbul'umuza kazandırmış oluyoruz" 
diyen Akpolat, "Beşiktaş'ta yaşayan 
komşularımız bize defalarca, 50-60 yıl-
dır burada ikamet eden vatandaşlarımız 
bize “Denizle buluşamıyoruz, Beşik-
taş'ın nimetlerinden faydalanamıyoruz, 
buraları kamuya açın” dediler. Sağ 
olsun İBB Başkanımız Sayın Ekrem 
İmamoğlu bu sorunu öncelikleri ara-
sında gördü ve Beşiktaş'taki altyapı so-
rununu çok kısa bir zamanda çözdü. 
Altyapı sorunundan sonra da, üst yapı-
nın yenilenmesini sağlamaya başladı. 
Bu meydan da bizim için bu kapsamda 
çok önemliydi" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan Beşiktaş  
Meydanı’nın çehresini geliştirme ve düzenleme çalışmaları kapsamında ilk adım atıldı. Proje kapsamında 

Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüşte kullanılan tarihi üst geçit kaldırılarak çalışmalara başlandı 

TARİHİ  
GEÇİT  

KALDIRILDI

AKPOLAT, Beşiktaş Meydan projesi-
nin detaylarını anlatırken İDO İskele-
si'nin olduğu yerde BELTAŞ Sosyal 
Tesisleri’nin de açılacağının müjde-
sini verdi: "Öncelikle burası yeşil bir 
meydan olacak. Bu köprü de ortadan 
kalktıktan sonra Barbaros Bulva-
rı'ndan aşağıya inen vatandaşlarımız 
denizi direkt görebilecekler. İDO İs-
kelesi'nin olduğu yerde Beşiktaş Bele-
diyesi BELTAŞ Sosyal Tesisleri'ni 
açıyoruz. Buradaki komşularımıza 

300 metrekaresi kitap kafe, 900 met-
rekaresi de sosyal tesis olarak hizmet 
verecek bir yaşam alanı daha sunaca-
ğız. Orada vatandaşlarımız hem de-
nizle buluşacaklar hem ucuza hizmet 
alabilecekler. Hem Çarşı içini, Kö-
yiçi’ni düzenleyeceğiz hem Ihlamur-
dere Caddesi'nde kentsel tasarım 
projesini de hızlıca hayata geçirece-
ğiz. Şimdi bunun adımları atılmaya 
başlandı. Bu köprü de oradan kalk-
tıktan sonra, Barbaros Bulvarı'ndan 
aşağıya inen vatandaşlarımız denizi 
direkt görebilecekler. Burada yeşil bir 
meydan tasarlanacak. Vatandaşlar bu 
köprüye gerek duymadan Barbaros 
Meydanı'nda gerçekleştirilecek sinya-
lizasyonu kullanarak Ortaköy tara-
fına gidebilecekler. Şimdi buranın 
yenilenecek olmasının mutluluğunu 
yaşıyoruz. Gerçekten İstanbul'a yakı-
şır, Beşiktaş'a yakışır bir meydanı İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemizle 
beraber halkımıza kazandıracağız. 

BURASI YEŞİL BİR MEYDAN OLACAK 

EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçe-
deki cadde ve sokakları dolaşarak evlerindeki vatan-
daşlara Anneler Günü kapsamında binlerce fesleğen 
hediye etti. Camdan veya balkonundan sepet sarkı-
tan ilçe sakinleri hediye için Köken’e teşekkürlerini 
iletti. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan 
Köken, “Başta canım annem olmak üzere, fedakar-
lığın sembolü, başımızın tacı annelerimizin,  
Anneler Günü’nü tebrik ediyor, ebediyete  
uğurladığımız tüm annelerimizi de rahmetle 
anıyorum.  
Pandemiden 
dolayı  
o kıymetli  
ellerinizi  
öpemesek de 
sizi çok  
seviyoruz” 
dedi.

Balkondan çiçek!

Çalışmalara katılan Beşiktaş Belediye 
Başkanı Rıza Akpolat, kapanma döne-
mini fırsata çevirerek Beşiktaş meydan 
düzenleme çalışmalarını önceleyen İstan-
bul Büyükşehir belediyesi ile İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.  

Barış KIŞ

barısgercek1@gmail.com 

SON SAYFA
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın: (1371909)

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
2019/3498 TLMT. 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri 
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Marmara Mahallesi, İhlas Marmara
Evleri (1. Kısım), Önder Caddesi, No:3/L 'de kain, 302 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, B-17 Blok binanın, zemin
katta, 6/12480 arsa payına tefrikli, (3) nolu Mesken'in tamamıdır. 
Ana Gayrimenkul : Taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde yer alan bloklar İhlas Marmara Sitesi 
1. kısım içerisinde bulunmaktadır. Site çevre duvarı mevcut olup site güvenliği mevcuttur. Site içinde 
çocuk parkları, sosyal alanlar, çarşı, eğitim kurumları ve açık otopark bulunmaktadır. Yakuplu Çarşı 
Merkezine 700 m, D-100 Karayoluna 1,5 km, Beylikdüzü Migros Çarşı merkezine 4 km mesafede
bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım rahat yapılmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu 
Blok; Bodrum+Zemin+8 Normal katlı olarak, betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Blokta 
asansör bulunmakta olup, takribi 24 yıllıktır. 
(3) Numaralı Mesken   : B-17 Bloğun zemin katında ve kuzey cephesinde yer almaktadır. Pencereleri doğu
ve batı cephelerine bakmaktadır. Mal sahibi tarafından kullanılmaktadır.  Mesken ; 3 adet oda, salon, mutfak,
banyo, ebeveyn banyo, Wc, antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.
Malzeme özelliği olarak ; Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, duvarlar dekoratif saten boya,
tavan kartonpiyerli olup, salon tavan kenarları ve hol tavanı asma tavan gömme spotludur. Mutfak dolapları
laminat, tezgah granittir. Ankastre ürünler bulunmaktadır. Banyolarda vitrifiye malzemeleri mevcuttur. Pence-
reler PVC doğramadır. İç kapılar amerikan panel, dış kapı çeliktir. Dairede kombi sistem petekli kalorifer tesi-
satı kullanılmaktadır. Daire standart malzeme özelliklerine sahiptir.    Meskenin Brüt alanı : 132,50 m2 , Net
alanı : 107,87 m2 dir.
Adresi : Marmara Mahallesi, İhlas Marmara Evleri, (1.Kısım), Önder   Caddesi, No:3/L B-17 Blok 

Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm  Beylikdüzü  / İSTANBUL
Yüzölçümü : 222.389 m2  
Arsa Payı : 6/12480
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planında; bir kısmı Konut alanı 

(blok nizam, E:1.25 , 9 kat), bir kısmı Konut alanı (Blok nizam, Emsal: 0.80 , 5 kat), bir 
kısmı Ticaret alanı (1 kat), bir kısmı Ticaret alanı (Max. H:2 kat), bir kısmı Ticaret Alanı, bir 
kısmı Park alanı, bir kısmı Park Alanı+Genel Sığınak+Afet Sonrası Çadırlı Kamp Alanı, bir 
kısmı da İmar Yolu ve Otopark olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 29/06/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 30/07/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri       : MEZAT SALONU - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye

Yanı, Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, ta-
şınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak 
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3498 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.06/05/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

T icaret dünyası her geçen gün ‘Yükselen
Asya’ pazarına daha çok odaklanıyor. Tüm
gözler Asya’nın en uzağına çevriliyken kıta-

nın merkezinde, Orta Asya’da yeni bir ‘dönüşümün’
ayak sesleri duyuluyor. Uzun süre dünyaya kapalı,
gölge ekonomiler uluslararası yatırımcı ve pazar
peşinde. Bir inşa ve gelişim süreci var. Bölge,dün-
yayı saran pandemi sonrası durgunlaşan uluslar-
arası ticari pazarda yeni fırsatlar sunuyor.

Orta Asya’nın başat ülkesi  Özbekistan. Türkiye
‘Yeniden Asya’ projeksiyonunda ülkeyi stratejik
partner olarak görüyor. Özbekistan, sadece Çin
veya tarihsel olarak Rusya için değil, Türkiye ve
Avrupa için de jeostratejik öneme sahip.

Tarihi İpek Yolu’nun mirasını taşıyan ülke,
Çin’in İpek Yolu Girişimi'nin tam da kaynağında
yeralıyor. Rusya'nın Avrasya projesinin ve AB’nin
de Asya stratejisinin kalbinde. Türkiye için ise vaz-
geçilmez bir ortak. Tarihi bir mirasın paydaşı ola-
rak Asya’ya açılan bir kapı, tabir caizse Asya’ın
‘yeni kaplanları’ndan biri.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR 

İki ülke hâlihazırda 2 milyar dolar seviyesindeki
ticareti dengeli bir şekilde 5 milyar dolara çıkar-
mayı hedefliyor. Tercihli Ticaret
Anlaşması müzakereleri devam
ederken taraflar kapsamlı bir
Serbest Ticaret Anlaşması (FTA)
için de görüşmelerin başlatılma-
sını istiyor. 

Ülke Türkiye için giderek daha
da önemli bir pazar haline geli-
yor.  Geçtiğimiz yıl Türkiye,Orta
Asya ülkesinde en fazla sayıda
yabancı şirketi açan ülke oldu ve
2020'de kurulan tüm şirketlerin
% 18'ini temsil etti. Özbekis-
tan'daki Türk sermayeli şirket sa-
yısı 1.611 oldu. 2021’in ilk
çeyreğinde Özbekistan’da kurulan Türk şirketleri
sayısı da 103 tane. Ayrıca, her iki ülke arasındaki
ikili ticaret 1,24 milyar dolardan 2,37 milyar do-
lara neredeyse iki katına çıktı. 

YENİ ÖZBEKİSTAN

Özbekistan, son beş yılda önemli politika deği-
şiklikleri geçirdi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ‘Yeni Öz-
bekistan’ beşinci yılında. Bu dönemi inşa eden üç
kavram: "Denge, işbirliği, reform"

ABD/Çin ekseninde ‘Denge’ politikası; Komşu
ülkelerle  güçlü ‘İşbirliği’; Bölgesel sorunları çöz-
mede alınan ‘İnsiyatif’; Ekonomik ve bürokratik
alanda alınan ‘Reformist’ kararlılık. 

Şevket Mirziyoyev liderliğinde, ülke izole bir
geçiş döneminden genç bir demokrasiye adım attı.
Kapalı ekonomiden liberalleştirilmiş bir pazara,
zayıf bir devletten bölgesel bir oyuncuya geçti. Ül-
kede artık yeni değişimlerin ayak sesleri duyuluyor.
Reformist ve yabancı yatırımcıya açık bir dönem
yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in tabiriyle
‘Üçüncü Rönansans’ dönemini yaşıyor. 

ULAŞIM KORİDORLARI PEŞİNDE

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, "Dünya Medeniyet-
lerinin Kavşağındaki Orta Asya” kavramından söz

ediyor. Bu aynı zamanda ülkenin ti-
cari merkezlerden biri olarak konum-
landırıldığının bir göstergesi.
Kavramın arkasında ‘Yeni bir bölge-
sel kalkınma’ doktrini olduğu hissedi-
liyor. Özbekistan, kendini bölgesel
güç ve merkez olarak konumlandırılı-
yor. Bu aslında Ülkenin derin tarihi-
nin bir izdüşümü. Bir dönem insanlık

tarihinin en güçlü ticaret merkezi olan İpek Yo-
lu’nın kaynağında bulunan Özbekistan yeniden
‘Yükselen Asya’ konjonktüründe kendi pozisyonunu
alıyor. 

Ülke, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan ve
dünya ekonomilerini biraraya getiren bir platform
oluşturma peşinde. Taşkent yönetimi, limanlara
erişim için daha kısa ve daha ucuz ulaşım koridor-
ları oluşturmaya çalışıyor.

Hindistan'ın şu ana kadar bir zirve düzenlediği
tek Orta Asya ülkesi Özbekistan. Bölgede iki özel
Hint üniversitesine ev sahipliği yapan tek ülke yine
Özbekistan.

Taşkent yönetimi Mumbai'yi Moskova'ya bağla-
yan uluslararası Kuzey-Güney ulaşım koridoruna
katılma niyetini ortaya koydu. Güney Kore ‘Yeni
Kuzey’ stratejisinde en önemli partneri olarak Öz-
bekistan’a odaklandı. Çin, Özbekistan ile yeni böl-
gesel işbirlikleri peşinde. 

Özbekistan yönetiminin diğer stratejik adımı Af-
ganistan ile oldu. Orta Asya'yı Hint Okyanusu'yla
bağlayan Trans-Afgan ulaşım koridorunun oluştu-
rulmasına yönelik ilk yapıcı adımlar atıldı. 5 mil-
yar dolara mal olacak proje için imzalar atıldı.
Hat ile denize komşusu olmayan ülke, ticari ürün-
lerini böylelikle okyanus kıyısındaki limanlara
ulaştıracak

ORTA ASYA’NIN YÜKSELEN 
GÜCÜ ÖZBEKİSTAN

Murat PALAVAR 
İnfo@gazetedamga.com.tr

mpalavar@gmail.com

Türkiye’nin yeni dönem uluslarası 
ticari  stratejisinde Asya önemli yer 

tutuyor. Kıta’nın kalbi Orta Asya’da ise
yeni bir inşa dönemi yaşanıyor.

İPEK YOLU’NUN  
RENKLİ ÜLKESİ
Özbekistan, İpekYolu’nun önemli
bir durağı. Ülke eşsiz çinilerle be-
zenmiş tarihi yapıları ile dikkat çeki-
yor. Turistler için önemli bir durak
olan ülke insanı geçmişin labirentle-
rinde yolculuğa çıkartıyor. Özbekis-
tan otantik atmosferiyle görenleri
kendine hayran bırakıyor. Tarihi ca-
mileri, han ve hamamları, tarihin
derinliklerine sizi götüren camileri,

turkuazın bütün tonlarını taşıyan
medreseleri ile Özbekistan Asya’da
önemli bir destinasyon. Ülke turistik
güzellikleri yanısıra kültürel mirası
ile de ziyarete gelenleri kuşatıyor.
Özbekistan, 35 milyona yaklaşan
nüfusu ve 300 milyar dolarlık milli
geliri ile gelişmekte olan önemli
tekstil pazarları arasında yer alıyor.
Ülke 2019'da yüzde 5,5 büyüme
elde etti ve önemli bir pamuk üreti-
cisi, ancak düşük miktarlarda
pamuk ihraç ediyor.  Özbekistan,
tarım / pamuk ve tekstil endüstri-
sine yönelik stratejik bir dönüşüm
gerçekleştirdi.  Özbekistan Cumhur-
başkanı Şevket Mirziyoyev'in geçen
yıl Mart ayında yaptığı bir kararla
pamuk piyasası serbestleştirildi. Öz-
bekistan, pamuk ekim alanını da-
raltarak üretkenliği artırmayı
hedefleniyor. Üretilen pamuğun ih-
racından çok yerel tekstil endüstri-
sinde kullandırılması hedefliyor.

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN
İLE YENİ DÖNEM
Türkiye ile Özbekistan ise yeni dö-
nemde ticari ortaklıklarını büyütmek
istiyor. Aslında iki ülkenin birbirini ta-
mamlayan birçok potansiyeli var. Özbe-
kistan, sürdürülebilir kalkınmasını
artırmak için teknoloji ve insan kay-
naklarının eğitimine ihtiyaç var. Türkiye
genç ve yetişmiş bir çalışan nüfusa
sahip. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği
ile yaşadığı bir tecrübeye sahip. Güm-
rük Birliği ile ulaştığı bir ticari tecrü-
besi var. Batı ile ticaret yapıyor.
Özbekistan ticari açıdan başlattığı yeni
dönem Türkiye için de önemli. Hep bir-
likte bu dönemi izleyip göreceğiz.
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B u yazının da başlığını oluşturan
“Fransa’da ana akım medya
kamu diplomasisinin aracı

mı?” sorusunu medya ve devlet kuru-
luşları arasındaki ilişkilerle ilgili somut
bilgilere sahip olmadan yanıtlayabil-
mek kolay değil. Öncelikle “kamu dip-
lomasisi” (diplomatie publique)
teriminin ilk kez 1965 yılında Boston
Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu
dekanı, eski diplomat Edmund Gul-
lion tarafından kullanıldığını belirt-
mek gerek. Ardından bu terim, ABD
Enformasyon Ajansı (USIA) tarafın-
dan kendi misyonunu tanımlamak
için benimsendi ve kısaca “Amerikan
dış politikasını yabancı halklara doğ-
rudan kendi dillerinde ya da Amerikan
üniversitelerinden mezun olmuş seç-
kinler aracılığıyla anlatmak” şeklinde
tanımlandı. Kamu diplomasisinin kla-
sik diplomasiden farkı, devletleri değil
doğrudan halkları hedef alıyor olma-
sıdır ki aslında bunu bir nevi eski dö-
nemlerin propaganda faaliyetleri
bağlamında değerlendirmek de müm-
kündür. Sciences Po Üniversitesi
Uluslararası Çalışmalar ve Araştırma
Merkezi (CERI) direktörü Christian
Lequesne’in “Kamu Diplomasisi:
Yeni bir konu mu?” [1] başlıklı çalış-
masına göre, Fransa Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın bu terimi ilk kez 2010 yılında
Arap Baharı vesilesiyle kullandığı gö-
rülüyor. Lequesne kamu diplomasisi-
nin dört ana işlevi olduğunun altını
çiziyor ve bunları şu şekilde sıralıyor:
Devletin çeşitli konulardaki resmi tu-
tumuna ilişkin halkın doğrudan bilgi-
lendirilmesi; yabancılar dahil medya
temsilcilerinin bu konularda ikna edil-
mesi; aynı bilgilendirmenin sosyal
ağlar üzerinden de yapılması; son ola-
rak, enstitüler ve kültürel değişim
programları aracılığıyla benzeri bir
bilgilendirme veya propagandanın ya-
pılması. Bütün bunlar Lequesne’in
belirttiği gibi, özünde çok yeni çalış-
malar da değil; Quai d’Orsay(Fransa
Dışişleri Bakanlığı) zaten bir asırdır
yabancı medya temsilcilerine yönelik
benzer çalışmalar yürütmekte.

Kamu diplomasisinin önemi

Kamu diplomasisinin, en azından
bizim gözlemlediğimiz kadarıyla, (ya-
bancı halklara doğrudan ya da med-
yası aracılığıyla yapılan propaganda
çalışmalarına ilave olarak) bir işlevi-
nin daha bulunduğuna dikkat çekmek
gerekir. Bu da Fransız devletinin çeşitli
konulardaki resmi tutumunu kendi
medyası aracılığıyla kendi halkına be-
nimsetmek. Bunu örneğin Emmanuel
Macron hükümetlerinin çeşitli konu-
larda Türkiye ile ilgili aldığı pozisyon-
ların, medyanın bu konularda yaptığı
analizler ve yorumlarla örtüşmesin-
den, dolayısıyla desteklenmesinden

anlıyoruz. Başka bir deyişle, devletin
dış politika tercihleri ile ana akım
medyanın değerlendirmeleri arasında
birebir paralellikler var. Bu paralellik-
lerin dış politika tercihlerinin demo-
kratik değerler ve temel insan hak ve
özgürlükleriyle bağdaşmadığı durum-
larda dahi mevcut olduğu görülüyor.

Değerlendirmeleri arasındaki
paralellikler

Türkiye ile ilgili paralelliklerin en dik-
kat çekici olanı, PKK’nın Suriye kolu
PYD/YPG ile ilgili dile getirilen “müt-
tefiklerimiz” ifadesi. Her vesileyle
anımsattığımız gibi, eski Fransa Cum-
hurbaşkanı François Hollande Zeytin
Dalı operasyonumuz sırasında YPG
için “öz müttefiklerimiz” (nos propres
alliés) ifadesini kullanmıştı. Bu yakla-
şım Macron döneminde de sürdürü-
lüyor; ana akım medyada YPG’nin
PKK’nın kolu, dolayısıyla terör örgütü
olduğuna ilişkin değerlendirmeler yer
almıyor. Bazen sadece Türkiye’nin
böyle bir iddiası olduğuna değinil-
mekle yetiniliyor. YPG için “Suriye
Demokratik Güçleri” ve “Suriyeli
Kürtler” ifadesi kullandı. Devlet tem-

silcileri, Macron’un da yaptığı gibi,
YPG ile PKK arasına mesafe koyduk-
larına ve PKK’nın terör örgütü oldu-
ğuna ilişkin birkaç cılız söz
söyledikleri halde, ana akım medya-
nın yorumlarında böyle bir ayrım da
yapılmıyor. Ayrıca HDP ile PKK ara-
sındaki bağ ve ilişki çoğu kez göz ardı
ediliyor. HDP’nin “Kürt yanlısı”
(pro-Kurde) bir siyasi parti, hatta
ikinci muhalefet partisi olduğu vurgu-
lanarak Türkiye’deki Kürtlerin tü-
münü temsil ettiği ve güçlü bir parti
olduğu algısı yaratılıyor. Bu bağ-
lamda, terörle bağlantılı oldukları
şüphesiyle yargılanmak üzere bazı
HDP’li milletvekillerinin dokunul-
mazlıklarının kaldırılması ya da bele-
diye başkanlarının görevden alınması
seçmen iradesine saygısızlık olarak
sunuluyor ve doğal olarak da Türki-
ye’nin demokrasi eksiklikleri başlığı
altına yazılıyor. Devlet temsilcileri
suskun kalsa da, ana akım medya
Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine
destek vermek şöyle dursun, terör ör-
gütüyle bağı bulunanların yargılan-
malarını ve görevden alınmalarını bile
muhaliflere yönelik büyük bir “temiz-

lik” operasyonu olarak nitelendiriyor.
15 Temmuz darbe girişimini satır ara-
larına gizleyerek, darbeci casusluk şe-
bekesini aklarcasına, bu mücadeleyi
de Türkiye’nin demokrasi eksiklikleri
başlığı altına yerleştiriyor. Türkiye de-
mokrasisinin eksiklikleri de, hüküme-
tin iyi yönetemediği sorunlar da var
elbette. Ama Fransız ana akım med-
yası Türkiye’yi bunlar üzerinden eleş-
tirmiyor; daha çok egemenliği ve
bağımsızlığı açısından yaşamsal
önem taşıyan, terörle mücadelesinin
iki ayağı üzerinden sıkıştırmayı yeğli-
yor. Söz konusu iki terör örgütünün
de ABD’nin kanatları altında olduğu
göz önüne alındığında, bu desteğin
aslında Ankara’nın Ermenistan,
Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya ve Ege
sorunlarında kıskaç altına alınmasını
tamamladığını söylemek mümkün.
Fransız ana akım medyası bu sorun-
larda sadece resmi makamların açık-
lamalarını aktarmakla yetinmiyor,
karşı tarafların tezlerini haklı kılarak,
Türkiye’nin bölgesinde “yayılmacı”
politikalar izlediğini öne süren son
derece rahatsız edici analiz ve 
değerlendirmeler yapıyor.

Filistinli kadınlar mücadele içinde!

Kamu diplomasisinin, en azından bizim gözlemlediğimiz kadarıyla, (yabancı halklara doğrudan ya
da medyası aracılığıyla yapılan propaganda çalışmalarına ilave olarak) bir işlevinin daha bulundu-
ğuna dikkat çekmek gerekir. Fransa'da bu işlevin en çok uygulandığı ülkelerin başında geliyor

FRANSA VE MEDYA
iran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle
yaşamını yitirenlerin sayısı 386 artarak 74 bin 910’a
yükseldi. İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıkla-

mada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 141 yeni
vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 44'ünün hastanelere yatı-
rıldığı belirtildi. Vaka sayısının 2 milyon 654 bin 811’e çıktığı bil-
gisi verilen açıklamada, 386 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle
toplam can kaybının 74 bin 910 olduğu ifade edildi. Kovid-19'a
yakalanan hastalardan 5 bin 538'inin yoğun bakım ünitelerinde
tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin
sayısının ise 2 milyon 109 bin 702’ye ulaştığı bildirildi. Yaklaşık
83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise
bugün itibarıyla 17 milyon 69 bin 126 oldu.

1 milyon 655 bin 411 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 378 bin 744 kişiye aşının ilk
dozunun, 276 bin 667 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı akta-
rıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 655 bin 411 doz aşı
uygulandığı açıklandı. Öte yandan ülke genelinde 46 şehrin "kır-
mızı", 263'ünün "turuncu", 139'unun "sarı" olduğu ve "mavi" ka-
tegoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu
kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, sosyal medya
hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başta
Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere İsrail güçlerinin

mukaddes şehir Kudüs'teki ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kul-
landı. Başbakan Osmani İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan
cemaate saldırılarına karşı kararlı bir direniş gösteren Filistinli-
lere selam gönderdiğini belirtti. Fas Filistin'e Destek ve Normal-
leşme Karşıtı Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in Mes-
cid-i Aksa'ya ve oradaki Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin
bir mektup gönderildiği belirtildi. Mektupta BM'ye, "siyonistle-
rin, savunmasız insanlara yönelik savaş suçu düzeyinde olan bu
saldırılarına karşı başta Kudüs'te yaşayanlar olmak üzere tüm
Filistinlilere uluslararası koruma sağlama" çağrısında bulu-
nuldu. Fas, 10 Aralık 2020'de İsrail'le ilişkilerini normalleştirme
kararı almış, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaş-
maya varmıştı. İki ülke, 22 Aralık 2020’de de diplomatik ilişkile-
rin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşa-
yan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere
sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da
kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi, 7 Mayıs ak-
şamı teravih namazı sırasında
Mescid-i Aksa'daki cemaate
ses bombaları ve plastik mer-
miyle müdahale etmişti. Filistin
Kızılayı, İsrail polisinin müda-
halesi nedeniyle 205 Filistinli-
nin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail polisinin Filistinlilere
dünkü müdahalesinde de 90
kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı
aralananlar arasında bir ya-
şında bebek ve çocukların da
olduğunu açıklamıştı. Bugün
sabah namazı sonrası İsrail
polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan
cemaate yine plastik mermi ve
ses bombaları ile müdahale
etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

ebu recile, Filistinli anneleri, dün-
yanın diğer annelerinden ayıran özel-
liğin, gösterdikleri direniş olduğunu

ifade ediyor. 67 yaşındaki Ebu Recile her gün
tarlasına giderek çiftçilik yapıyor ve eşi yıllar
önce vefat ettiği için 5 çocuğuna tek başına ba-
kıyor. Filistinli kadın yaklaşık 20 yıldır, İsrail
güçlerinin sınır şeridindeki çiftçilere yönelik
tüm saldırıları ve ihlallerine rağmen sadece
ekmek teknesi olduğu için değil aynı zamanda
bir hak mücadelesi olarak toprağını terk etmeyi
reddediyor. Ebu Recile, ailesinin 100 dönüm-
den fazla bir araziye sahip olduğunu ancak İs-
rail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan
ettiği 1948 ile 1967 savaşı sonrasında ellerinde
sadece 4 dönüm kaldığını ifade etti. Filistinli

kadın, geriye kalan bu küçük arazide bile iste-
diği gibi ekim yapamadığını ve pek çok kez İs-
rail askerlerinin buldozerle tarlasına girerek
tüm mahsulü itlaf ettiğini anlattı: "Arazim pek
çok defa bombalandı ve buldozerler tarafından
mahsulü söküldü, ben ise burayı İsrail'e bırak-
mamak ve bize dönük politikalarına teslim ol-
mamak için toprakları yine ekip biçtim."

Çok fazla bakıma ihtiyaç var

Arazisinde daha önce badem ve zeytin ağaç-
ları, bir sera, hayvan ve kuşlar için ağıl ve ka-
fesler bulunduğunu ancak bunların hepsinin
yerle bir edildiğini kaydeden Ebu Recile, söz
konusu ihlaller nedeniyle sadece buğday, arpa,
marul, fasulye, biber, patlıcan gibi mevsimlik

ürünleri ekmek zorunda kaldığına dikkati çekti.
Ebu Recile, bu ürünleri ekme sebebini ise "çok
fazla bakıma ihtiyaç duymaması ve İsrail'in
muhtemel bir saldırısı söz konusu olduğunda
maddi zararın az olması" şeklinde açıkladı.

Bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz

Arazide olduğu süre içinde tek korkusunun İs-
rail askerlerinden gelebilecek saldırılar oldu-
ğunu kaydeden Ebu Recile, "Bazen çalışırken
İsrail askerleri bize doğrudan ateş açıyor. Yara-
lanırım korkusuyla hemen yere yatıyorum.
Bazen de ateş kesilinceye kadar oradan uzakla-
şıyorum." dedi. Çiftçiler ve sınır şeridinde yaşa-
yan halk olarak neredeyse her gün yaşanan bu
duruma alıştıklarını belirten Ebu Recile, "Tüm

bunlara rağmen direniyoruz, buradayız hiçbir
yere gitmiyoruz. Bu topraklardan ve hakkımız-
dan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.-

Kudüs’te yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyorum
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan
Filistinlilere yönelik ihlalleri sonrasında yükselen tansiyon sebebiyle endişesini dile getirdi
KatoliKlerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet
Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’da Aziz Petrus
Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresin-
den yaptığı geleneksel pazar duası sonrasında
Kudüs'teki gelişmelere değindi. Katoliklerin ru-
hani lideri, Kudüs'ün şiddetin olmadığı bir bu-
luşma yeri olması için dua ettiğini söyleyerek
"Kudüs'te yaşanan gelişmeleri, özel bir endişeyle
takip ediyorum." dedi. Papa, "Kutsal şehrin çok
dinli ve çok kültürlü kimliğine saygı duyulması ve
kardeşliğin üstün gelmesi için herkesi ortak çö-

zümler aramaya davet ediyorum. Şiddet sadece
şiddet üretir ve artık çatışmalara yeter diyorum."
ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Ma-
hallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç teh-
didi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail
polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal
kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi, 7
Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Ak-

sa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mer-
miyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail
polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin
yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistin-
lilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralan-
mış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir
yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkla-
mıştı. Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi,
Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik
mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 
10 kişiyi yaralamıştı.

Türkiye aleyhine
yönlendiriliyor?

Fransız ana akım medyasının yukarıda önemlilerini
zikrettiğimiz konulardaki yaklaşımının ortak noktası,
Türkiye’nin bu iktidarla hayata geçen, ulusal çıkar-
larımız açısından hayati önem arz eden pozisyonları-
nın karşısında yer alması. Ana akım medyanın
sıradan halk kitlelerine hitap ettiği göz önüne alındı-
ğında, burada hedefin Fransa’da Türkiye karşıtlığı
ve Türk husumetinin belleklere kazınması olduğu
akla geliyor. Bu kuşkusuz, SSCB’nin yıkılmasından
sonra Batı’nın ortak düşmanının artık İslam oldu-
ğuna ilişkin, 11 Eylül (2001) sonrası dönemde Fran-
sa’ya da yansıyan siyasi konumlanışla bağlantılı bir
gelişme. Gerçi bunu Macron’un, yıldızı giderek yük-
selerek 2022 seçimlerinde favori aday konumuna
yükselen Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le
Pen’i dizginleme refleksine bağlayanlar da var. Ama
Macron’un Fransa’daki Türkleri, önceki dönemlerde
laikliğin güvencesi olarak gördükleri Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği Teşkilatı (DİTİB) üzerinden hedef
alan ölçüsüz açıklamalarını bu çerçevede değerlen-
dirmek kolay değil. Başlıkta yönelttiğimiz soruya dö-
necek olursak, elimizde yukarıda aktardığımız
paralellikler dışında, Fransız (derin) devletinin ana
akım medyayı ülke içinde ve dışında “etki” üretmek
üzere araç olarak kullandığına ilişkin somut veriler
bulunmuyor. Fakat görüldüğü gibi, ana akım medya
Türkiye ile ilgili birçok konuda devletin resmi politi-
kalarıyla son derece uyumlu bir çizgi izliyor. Bunu da
doğal karşılamak mümkün değil kuşkusuz.

Gazze'nin güneydoğusun-
daki Huzaa beldesinde 
İsrail sınırına yaklaşık 
300 metre mesafedeki 

arazisini işgal güçlerine 
bırakmamak için direnen

Filistinli Emmune Ebu 
Recile, ön saflarda müca-
dele eden Filistinli kadın-

lara örnek teşkil ediyor

İran’da ölü sayısı artıyor

Fas İsrail’e tepkili
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K abataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- 
Mahmutbey metro hattının Beşik-
taş İstasyonu olacak alanda, İstan-

bul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan 
bu yana arkeolojik kazılar yapılıyor. Tüm hı-
zıyla devam eden kazıları sekteye uğratacak 
hava olaylarından alanın korunması için, 
dev bir iskele kuruldu ve üzerine branda se-
rildi. Yapılan çalışmalarda 1910 yılında ya-
pılmış tramvay hattı ve depolarına ait 
kalıntıların yanı sıra geç Osmanlı dönemi ve 
ardından orta ve geç Bizans dönemi kalıntı-
larına rastlandı. Bu katmandan hemen 
sonra ise, Boğaz hattı için çok önemli olan 
Helenistik ve Roma dönemine ait küçük bu-
luntular ortaya çıkarıldı. Ancak Beşiktaş'taki 
kazılarda arkeologları en çok heyecanlandı-
ran buluntularla, bu katmanlardan sonra 
karşılaşıldı. Günümüz deniz seviyesinden 1 
buçuk metre derinlikte, dairesel plan veren 
taş dizileri görüldü. Çalışmalar ilerledikçe 
bu yapıların, kurgan tipi mezarlar olduğu 
ortaya çıktı. Türkiye'de bulunmuş en eski 
kurgan tipi mezarların, İlk Tunç çağına ait 
olanların hepsi 'kremasyon' yani yakılarak 
gömüldüğü için, kemikler çatlamış ve ufa-
lanmış durumda. O nedenle alandaki arkeo-
loglar çalışmalarını, dişçi aletleriyle ve 
titizlikle sürdürüyor. Çok ince bir çalışma 
yapılarak tüm mezarlar açılıyor ve belgeleni-
yor. 

82 adet mezara rastlandı 

2016'dan bu yana devam eden kazılarda 
karşılaştıkları buluntular ile ilgili Polat,  
şunları söyledi: 
"İçinde bulunduğumuz kazı alanı, Beşiktaş 
istasyon alanı. Biz burada İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri olarak 2016 yılında çalışma-
lara başladık. Burası biliyorsunuz, Beşiktaş 
Meydan'da. Hemen meydan seviyesinden 
itibaren başlayan çalışmalarda yüzeyden 2 
metreye kadar güncel dolgu ardından, 1910 
yılında yapılmış tramvay hattı ve depolarına 
ait kalıntılara ulaştık. Bu kalıntılar koruma 
kurulu kararı ile kaldırıldıktan sonra çalış-
malara devam edildi. Hemen altından geç 
Osmanlı, ardından orta ve geç Bizans dö-

nemi olmak üzere Bizans dönemi buluntu-
larına rastladık. Bu katmandan hemen 
sonra ise, Boğaz hattı için çok önemli olan 
klasik dönem, yani bizim M.Ö. 6. yüzyıl de-
diğimiz klasik, Helenistik ve Roma döne-
mine ait küçük buluntulara rastladık. Bunlar 
esasında bu bölgede yapılmış ilk kazıda 
çıkan bulgular olması nedeniyle önemliydi. 
Ama esas Beşiktaş için  önemli olan, bu kla-
sik dönem dolgusunun hemen altında gü-
nümüz deniz seviyesinden 
1 buçuk metre aşağıda dairesel plan veren 
taş dizilerine rastlanmış olması. Buradaki 
dairesel planlı taş dizilerinin, biraz kazılar 
ilerlediğinde kurgan tipi mezarlar olduğu 
açığa çıktı.  
Yaklaşık M.Ö. 3500 yani kronolojide ilk 
Tunç dediğimiz çağlara ait. Bu dairesel plan 
veren taş dizileri halindeki kurganların 
içinde ve dışında, yaklaşık 82 adet mezara 
rastladık. Bu 82 adet mezarın 75 tanesi kre-
masyon yani yakarak gömülmüş iskeletlere 

ait. 7 tanesi ise inovasyon dediğimiz yani 
doğrudan gömü olan mezarlardı." 

Pişmiş topraktan objeler 

İlk Tunç çağına ait bu kurganların içinde, 
farklı tipte gömü çeşitlerinin olduğunu gör-
düklerini dile getiren Polat, "Yakılarak gö-
mülen iskeletler, çok ufalanmış kemikler 
halinde karşımıza çıkıyor.  
Burada bazı kurganların içerisinde, direkt 
yerinde yakılmış ve orada bırakılmış mezar-
lar mevcut, bazı mezarların içerisinde de 
farklı bir yerde yakılıp, pişmiş toprak kapla-
rın içine konulup getirip buraya gömülmüş 
mezarlar da mevcut. Bu mezarların içinde, 
iskeletlerle beraber, mezar hediyeleri oldu-
ğunu gördük. Çoğunluğu bunların pişmiş 
toprak kaplar. Çok az miktarda ise arsenikli 
bakır dediğimiz aletler tespit ettik. Bunlarla 
beraber küçük oyuncak arabaların tekerlek-
leri olabilecek pişmiş topraktan objeler  
tespit edildi" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Metro İstasyonu olacak alanda 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 
yürütülen kazılarda, M.Ö 3500-3000 
yılları arasında tarihlenen kurgan tipi 
mezarlar bulundu. Yaklaşık 6 bin yıllık 
buluntuların dünya göç haritasını  
değiştirebileceğini ifade eden Arkeolog 
Mehmet Ali Polat, "Dünya göç harita-
sına baktığımız zaman, Karadeniz'in 
Kuzey'inden, Balkanlardan Anadolu'ya 
doğru bir göç olduğu görülmekte Tunç 
çağında. Ama buradaki son veriler,  
buradaki mezarlar, içerisindeki küçük  
buluntular ve runik alfabe sembolleri 
değerlendirildiği zaman, Anadolu'dan  
Balkanlara, oradan Avrupa'nın  
Kuzeydoğusu ve Karadeniz'e doğru  
göç haritasını değiştirebilir" dedi.

GOC HARITASI 
DEGISEBILIR!

LAHİTTEN 700 YILLIK İSKELET ÇIKTI
İspanya’daki kraliyet sarayında 700 yıl önce yaşamış beş yaşındaki bir kızın iskeleti bulundu 
ARKEOLOGLAR, kalıntıların 1300'lerde 
yaşamış, muhtemelen soylu bir kıza ait 
olduğunu söylüyor. Lahit, nisan ayında 
yapılan yenileme çalışmaları sırasında 
bulundu. Avrupa’nın en eski kraliyet sa-
rayı olan Real Alcázar’da bulunan ilk 
ceset olarak dikkat çekti. El Pais’in bildir-
diğine göre, arkeologlar, sarayın 16. yüzyıl 
seramik karoları üzerindeki restorasyon 
çalışmalarından önce 20 Nisan’da şapeli 

incelerken bir kurşun lahit ortaya çıkardı-
lar. Ortaya çıkan lahitin üslubu, 13. veya 
14. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Bulu-
nan kalıntılar; kızın sarı saçlı ve beş ya-
şında olduğunu gösteriyor. Ayrıca 
kıyafetlerinin çoğunlukla parçalandığı, ge-
riye sadece biraz kumaş, ayakkabı derisi 
ve iki sedef düğme kaldığı görülüyor. 
Araştırmacılar, kalıntılardan kimliği hak-
kında ipucu verecek ayırt edici bir sembol 

veya mühür bulmayı umuyorlar. 

Buzdağının görünen kısmı 

Cesedin ilk önce başka bir yere gömüldü-
ğüne ve 1930’larda şapel yeniden inşa 
edildiğinde sunağın yan tarafına taşındı-
ğına inanıyorlar. Arkeolog Miguel Ángel 
Tabales, El Pais’e şunları söyledi: “Kulla-
nılan malzemeler bize bunun 20. yüzyılın 
ilk yarısına ait olduğunu söylüyor. Benim 

teorime göre, işçiler lahdi başka bir böl-
gede buldular, açtılar ve bir ceset oldu-
ğunu görünce, düzgünce örtmeye ve 
sunağın yanına koymaya karar verdiler.” 
Arkeologlar, sarayda gömülü olan tek ki-
şinin kendisi olmadığından neredeyse 
eminler. Tabales, “Bu, buzdağının görü-
nen kısmı. Lahiti gördüğümüzde, hemen 
şapelin bodrum katında daha fazlası ola-
bileceğini düşündük” dedi.
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BEŞİKTAŞ'A ARKEOLOJİ ÜSSÜ KURULDU, ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANDI

MEZARLAR sayesinde ulaş-
tıkları verilerin, dünya göç 
haritasını değiştirebileceğini 
ve bu nedenle çok önemli ol-
duğunu vurgulayan Polat, 
"Dünya göç haritasına baktı-
ğımız zaman, Karadeniz'in 
Kuzey'inden, Balkanlardan 
Anadolu'ya doğru bir göç ol-
duğu görülmekte Tunç ça-
ğında. Ama buradaki son 
veriler, buradaki mezarlar, 
içerisindeki küçük buluntular 
ve runik alfabe sembolleri de-
ğerlendirildiği zaman, Ana-
dolu'dan Baklalara, oradan 
Avrupa'nın Kuzeydoğusu ve 

Karadeniz'e doğru göç hari-
tasını değiştirebilir. Bundan 
dolayı, Beşiktaş kurganları 
çok önemli. Burada yerinde 
yakılıp gömülen mezarlar da 
literatür için ilk örnekler. Bu-
radaki bir örnekte şunu gör-
dük, ceset yakılmadan önce 
hocker pozisyonunda, yani 
cenin pozisyonunda ağaçla-
rın üzerine yatırılıyor, üzerine 
ağaç seriliyor ve bu şekilde 
yakılıyor. Daha önce nasıl 
yakıldığına dair elimizde bir 
veri yoktu. O nedenle bu da 
literatür için çok önemli" diye 
konuştu. 

LİTERATÜR İÇİN İLK ÖRNEKLER

BURADAKİ mezarların, Türkiye'de bulun-
muş en eski kurgan tipi mezarlar olması ne-
deniyle öneminin büyük olduğunu ifade 
eden Polat, şöyle devam etti:  "Bunlar ilk 
Tunç çağlarına ait. Burada bir mezarın içeri-
sinde, iki adet pişmiş toprak figürin tespit 
ettik. Biri büyük, biri küçük olmak üzere 
ayak ucuna, birbirlerine değecek şekilde me-
zara yerleştirilmişlerdi. Bunların önemi ise, 
bu figürinlerin benzerini bugüne kadar bula-
mamış olmamız. Figürinlerin üzerinde bazı 
semboller yer almaktaydı. Biraz araştırdığı-
mız zaman bunların runik alfabe sembolleri 
olduğunu gördük. Romanya tarafında Vinca 
kültüründe görülen semboller."

Benzersiz figürinler ortaya çıktı
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Trabzonspor'un teknik direktörü Ab-
dullah Avcı, maçın ardından düzenlenen
basın toplantısında, maçın fotoğrafına ba-
kıldığında ilk yarı itibarıyla sezonun en bas-
kın futbollarını oynadıklarını belirtti. Topa
sahip olduklarını ve pozisyon zenginlikleri-
nin bulunduğunu ifade eden Avcı, şöyle
devam etti: "İlk yarıyı önde kapadık ama
maçı bitirebilirdik. İkinci yarı da bir gol bul-
duk. Oyun elimizde giderken yaptığımız ça-
lışmalar, uygulamalarımıza rağmen kenar
ortadan skor 2-1'e geldi. Rakip sayısal ola-
rak fazla üzerimize geldi. Belki pozisyon
vermedik ama rakip gol atacak gibi hisset-
tirdi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ligin so-
nuna geldiğinde oyuncuların ciddiyeti,
oyun planına sadık kalmaları, bütün hep-
sini iyi niyetle uyguladılar. Onlara teşekkür
ediyorum." Avcı, Trabzonspor'un Avrupa
kupalarına katılmayı garantilediği yönün-
deki bir soru üzerine de "Trabzonspor'un
hedefi her maçı kazanmak, zirvede olmak-
tır. Bugün itibarıyla ligin değerlendirmesini
de yapabiliriz. Sıralamamız, bütün veriler
aşağıdan yukarı doğru seyretti. Trabzons-
por'un Avrupa kupalarında olması gereki-
yor. Önümüzdeki senenin de 1-1,5 aydır
planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki sene
daha fazlasını daha iyisini hak eden bu
şehre vermeye çalışacağız." dedi.

avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şam-
piyonası büyükler kategorisinde Türkiye'ye
ilk madalyayı kazandıran Göksu Üçtaş,
yaptığı açıklamada, 2012 Londra Olimpi-
yatları'nda cimnastik branşında olimpiyat-
larda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu
unvanını elde ettikten sonra geçirdiği rahat-
sızlığın ve anne olduktan sonra verdiği ara-
nın ardından elde ettiği gümüş madalyanın,
kendisi için çok güzel bir motivasyon oldu-
ğunu söyledi. Kızının doğumu ile verdiği
aradan sonra spor kariyerine dönen Göksu,

performansını
yakalamak için
çok çalıştığını
belirterek, şöyle
konuştu. "2012
Olimpiyat
Oyunları'ndan
sonra spora
uzun bir ara ver-
dim. Bu bir zirve
bırakışı değildi.
Hem fiziksel,
hem psikolojik

yorgunluktan diyelim. Daha sonra 2013 yı-
lında evlendim ve 2015 yılında kızım Lina
doğdu. Ardından tekrar cimnastiğe dönme
kararıyla, kendimi toparlamak için çok ça-
lıştım, emek verdim ve aile olarak çok feda-
karlık yaptık. Cimnastikte küçücük bir
farkla madalyayı ya alırsın ya da kaybeder-
sin. O podyuma çıktığım zaman, serimi çok
temiz bir şekilde yapmak istiyordum. Fi-
nalde güçlü rakiplerimde vardı, hata ya-
panlar da oldu. Serimi temiz bir şekilde
yaparak madalyanın sahibi oldum. Avrupa
Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak muaz-
zam bir duyguydu. Ülkeme bu branşta ilk
madalyayı getirdiğim için çok mutluyum.
Kariyerimde almak istediğim madalyalar-
dan bir tanesiydi. Bir anne olarak madalya
almak harika bir duygu, bir kadınının gücü-
nün, bir annenin dik duruşunun en güzel
ifadesi." Yarışma ve kamplara gittiğinde kı-
zından ayrı kaldığı için zorlandığını ve onu
çok özlediğini söyleyen Göksu, şöyle
devam etti: "Kızım henüz 5,5 yaşında be-
nimle birlikte büyük sorumluluk alıyor.
Çünkü yarışmalara gittiğim zaman ve
kamplarda epey ayrı kalıyoruz. Bu durum
onu oldukça üzüyor. Ben müsabakadayken
kızıma eşim, babaannesi ve dedesi bakıyor.
Çok ilgili bir dedemiz var. Onlarla olduğu
için de gözüm arkada kalmıyor aslında.
Anne olmak demek, mesleğinden, hayalle-
rinden, hedeflerinden vazgeçmek değil ama
hepsini bir arada yürütmek çok zor. Ben
aile yönünden şanslı olanlardanım. Beni
destekleyen önüme set çekmeyen bir ailem,
eşim var. Başlı başına çok sabırlı olmak,
hayatın her alanına bölünmek, her şeye
zaman ayırmak lazım. Bazen yetişemedi-
ğim oluyor ama elimden geldiğince hem
evi, hem antrenmanlarımı denge de tut-
maya çalışıyorum."

Trabzonspor
Avrupa’da olmalıBURAYA KADAR

TERTEMIZ GELDIK

Aslan asla pes etmez
Karşılaşmanın ardından düzenle-
nen basın toplantısında açıklamada
bulunan tecrübeli teknik adam,
maçın genelinde iyi bir mücadele ser-
gilediklerini aktardı. Maça biraz
ürkek başladıklarını ancak çabuk to-
parlandıklarını anlatan Terim, şun-
ları kaydetti: "Hem hücum hem de
savunmada iyi oynadık. Bugün geçiş
hücumlarını da iyi yaptık. Hem de-
fansın arkasına koşan oyuncularımız
vardı hem de pas sonrası sette de iyi
pozisyonlar bulduk. 1-1'den sonra
bitene kadar maçın kontrolünü eli-
mizde bulundurduk. İkinci yarıda
neredeyse pozisyon vermeyen ve
rakip kalede çok önemli pozisyonlar
bulan bir Galatasaray vardı. Sonuç
itibarıyla oyuncularımı kutluyorum.
Bir bütün halinde oynamamız bugün
sonucu getirdi. Seyredilmesi zevkli
bir oyun oldu. Daha da olabilirdi.
Lig lideri Beşiktaş'ı yenmek önemli
bir şey. Farkı 3 puana indirdik, ikili
averajı eşitledik. Sonuç itibarıyla
hem biz kazanacağız hem rakipleri-
miz kaybedecek... Ancak şu güzel bir
şey ki son iki haftaya üç takım da
büyük umutlarla giriyor. Tabii daha
çok avantajı, daha az avantajı olan
var. Biz vazgeçmeyeceğimizi çok ön-
ceden söylemiştik, vazgeçmiyoruz

bakalım sonuç nerede bitecek." Fatih
Terim, şampiyonluk yarışını sonuna
kadar sürdüreceklerini dile getirerek,
"Şampiyonluğa muhakkak ki umutla
bakıyorum. Bizim kazanmamız çok
önemli ancak rakiplerimizin de kay-
betmesi lazım. Şöyle baktığım
zaman hiçbir maçın kolay olmadı-
ğını görüyorum. Küme düşmeler var,
ilk 5 içerisinde olmak isteyenler var.
Kimse için maçlar kolay geçmeyecek.
Biz hiç ümidini kaybetmeden ve vaz-
geçmeden, Galatasaray gibi oyna-
maya devam edeceğiz. Tabii ki her
şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek, ra-
kiplerimiz de kaybedecek." diye ko-
nuştu.

Vazgeçmemek bizim 
ruhumuzda var

Fatih Terim, Süper Lig'de az maç
kalmasının şampiyonluk heyecanını
daha da artırdığını anlatarak, "(Biz
bitti demeden bitmez) lafını şimdiye
kadar her kullandığımızda karşılığını
vermiştik. Onu öyle bir anda kullan-
malıyız ki karşılığını doğru olarak ve-
rebilmeliyiz. O her dakika
söylenebilecek bir şey değil. Ancak
vazgeçmemek bizim ruhumuzda var.
Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söyle-
mekle yetinelim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, son iki maç-
larına da kazanmak için çıkacaklarını
vurgulayarak, "Bunu da başarabile-
ceğimizi düşünüyorum. İnşallah
sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle bak-
tığımda bugün tercih ettiğimiz oyun-
cular, sonradan giren oyuncularımız
yani bütün oyuncularımız tam bir
profesyonel yaklaşımla, müthiş bir
mücadeleyle, söylenenleri harfiyen
uygulayan bir performans sergiledi.
Buna bir de yüreklerini ortaya koy-
dukları zaman Galatasaray ortaya
çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk
alıyor. Ben de bundan çok hoşlanı-
yorum. İnşallah son iki maçı da
böyle bitireceğiz." şeklinde görüş be-
lirtti. Terim, Galatasaray Kulübünün
seçim gündemi ve sezon sonunda bi-
tecek sözleşmesiyle ilgili soru üze-
rine, "Böyle iki konuda muhakkak ki
fikrim var ama ben mümkün mer-
tebe bunlardan uzak maça hazırlan-
maya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da
ona göre hazırlamaya çalışıyorum.
Eğer uygun görürseniz, derbiyi ka-
zanmış bir Galatasaray'ın önüne
bunları geçirmeyelim. Çocukların ve
bizim hakkımızı yemiş oluruz. Bence
bugünkü maçı konuşmak bunlardan
daha önemli." değerlendirmesinde
bulundu.

F enerbahçe'nin kulüp başkanı Ali Koç,
MKE Ankaragücü maçının ardından
basın mensuplarının sorularını yanıt-

ladı. Ali Koç, MKE Ankaragücü maçını
son dakika golüyle kazanmaları sonra-
sında büyük bir sevinç yaşamalarına ilişkin
soru üzerine "Öncelikle tüm Türkiye’nin
hepinizin, hepimizin mübarek Kadir Gece-
si’ni kutluyorum, sağlıklı huzurlu daha
nice kandiller diliyorum. Evet dramatik bir
maçtı, her iki takım için de 3 puan çok çok
önemliydi. İlk yarı Ankaragücü 3-4 yapabi-
lirdi, ikinci yarı biz 3-4 yapabilirdik, kafa
kafaya gitti maç, uzatmanın sonlarında
güzel bir ataktı güzel bir fırsat yakaladık
golümüzü attık. Yarışa devam ediyoruz."
diye konuştu. Sezon başından beri takıma
inandıklarını, sonuna kadar inanacaklarını
belirten Ali Koç, "Zamanı geldi vites attır-
dık, zamanı geldi duraksadık, zamanı geldi
iyi futbol oynadık, zamanı geldi kötü fut-
bol oynadık. Biz takımımıza sonuna kadar
inandık, inanmaya da devam edeceğiz. Bu-
raya kadar gelirken de ne kayrıldık, ne itti-
rildik, ne herhangi bir dönem destek aldık
hatta aksine çok kez mağdur olduk. Pek
çok puanımız harap oldu, kontrolü kaybet-
meden mümkün oldukça sakin kalmaya
çalıştık." ifadelerini kullandı. Ali Koç, "Biz
buraya kadar tertemiz geldik, sonuna
kadar da tertemiz gideceğiz. İnşallah bizim
lehimize gelişmeler olur, mutlu sona ulaşı-
rız. Ulaşamazsak da en azından çok çok
önemli olan Şampiyonlar Ligi vizesi alma-
mızı sağlayacak ikinciliği garantilememiz
lazım." dedi. MKE Ankaragücü'nün de çok
iyi top oynadığını aktaran Ali Koç, "Oyna-
dıkları topun karşılığı bu olmaması lazım.
Yeri geldi arka arkaya yüzde yüz gollük po-
zisyonlar yakaladılar. Onlara da şans dili-
yorum, başarılar diliyorum. Süper Lig'e
yakışıyorlar, taraftarıyla kültürüyle, tari-
hiyle bence oynadığı futbol ile de onların
da yolu açık olsun diyorum. Fatih Mert
başkana ve tüm yönetim kurulu üyelerine
de sıcak misafirperverlikleri için teşekkür
etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Emre hocadan razıyız

Fenerbahçe Başkanı Koç, şampiyonluk
için sonuna kadar iddialarını sürdürecekle-
rini dile getirerek, "Hiç bir algı manipülas-
yon yapmadan, maçlardan önce hakemleri
hedef tahtasına koymadan, rakibimiz çok
çetin oynamış, sert oynamış muhabbeti
yapmadan... İşte Alanyaspor da bize kora
kor oynadı, Erzurumspor da ikinci yarıda
nasıl oynadığını gördünüz. Burada Anka-
ragücü de nasıl oynadı, rekabetin güzelliği
de bu, ligin güzelliği de bu." değerlendir-
mesinde bulundu. Her 3 puanın her ta-
kıma ciddi para kazandırdığını belirten Ali
Koç, dolayısıyla her takımın sahaya çıktığı

zaman korakor mücadele etmesi gerekti-
ğini söyledi. Fenerbahçe Futbol A Takım
Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sıra-
sındaki müdahalesi ve lig sonunda da
Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'nin devam
edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de
Ali Koç, şunları dile getirdi: "Emre hoca-
nın performansından son derece memnu-
nuz, sahaya yansıdığını görüyorsunuz.
Sahada bir inanç var, arzu var, birlik bera-
berlik var. Sonuna kadar mücadele var,
keşke bu daha önce de olsaydı, yani hoca
değişikliğine gerek olmadan ama Emre
hocanın, kaptanımızın bugüne kadarki
performansından memnunuz. Bundan
sonrası ne olur, lig bitince oturacağız ba-
kacağız, konuşacağız. Şu an bizim tek bir
odak noktamız var o da son 2 maçı alıp,

rakiplerimizin sonuçlarını beklemek." Tah-
kim Kurulu kararına ilişkin soru üzerine
Ali Koç, "Ülke futbolunda yaşananlar, ge-
lişmeler, birbirine standart dışı hadiseler,
verilen kararlar, karar süreçleri, konunun
nasıl ve kimler tarafından ele alındığı, liya-
kat konusu vesaire vesaire baştan aşağı
gözden geçirilmeli. Sayın Alper Pirşen
çıktı anlattı. Dün akşamüstü Selahattin
Bey birkaç kelime sarf etti; Türk futbol ta-
rihinde konuştuktan 30 dakika içinde
PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir. Ne kadar
hızlı hareket ediyor, keşke hızlı hareket
edip federasyonumuz konuyu hafta ba-
şında ele alsaydı. Ama bize göre net bir
kural hatası var. Konu ofsayt, ama ofsayt-
tan önce top oraya varmadan yapılan bir
faul var. Bu hakemin karar vermesi gere-

ken bir karardır. Hakemin raporunda ya-
zanın aksine VAR'a gidip seyretmesi gere-
kiyordu, kural hatası bundan ibarettir."
değerlendirmesinde bulundu. Ali Koç,
Samsunspor maçında bundan çok daha
büyük kural hatasının yapıldığını ifade
ederek, "Samsunspor maçında ek raporlar
istenerek hakemlerden ayıplar örtbas edi-
lemez, edilmemeli. Ayıplar örtbas edilme-
meli ki hatayı yapan 10 kere düşünsün,
sadece o değil bütün hakemler düşünsün-
ler. Ben bunu öyle yaparsam maç ala-
mam. Siz onu yapan hakemi 3 gün sonra
maça atıyorsunuz. Zaten orada işareti ve-
riyorsunuz. Normalde böyle bir itiraz
varsa itirazın konusu sonuçlanana kadar
hakeme maç verilmez, etik olarak 
verilmez." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin
kulüp başkanı Ali Koç, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Trajikomik olaylar
Trajikomik olayların yaşandığını belir-
ten Ali Koç, şunları kaydetti: "Bunlar-
dan bir tanesi Ali Koç diye bir hakem
varmış, federasyondaki arkadaşlar
Türkiye'deki isimlere baksalar en
yoğun konulan isimlerden bir tanesinin
Ali Koç olduğunu görürler. Ali Koç is-
mindeki bir hakem, bizim yarın oyna-
yacağımız 19 yaş altı maçımıza
atanıyor. Bu konu çarşamba günü An-
talya'da mevzu bahis ediliyor. Birileri
Sayın Nihat Özdemir'e serzenişte bulu-
nuyor. Kendisi de duyduğumuz kada-
rıyla MHK Başkanını arıyor, 'nedir bu
rezalet, gereğini yapın' mealinde bir
şeyler söylüyor. Gece yarısı bu atama-
ları yapan kişi görevden alınıyor, bu
bizim kulağımıza gelenler, biz bunun
sonuna kadar üstüne gideceğiz. Ali
Koç'u maçtan almıyorlar ama onu ata-
yanı alıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz, ar-
kadaşlar. Konuyu mevzu bahis eden
kulüp, ne kadar güçlü; 19 yaş altı ma-
çında hakemi bile aldırabiliyor, işte Fe-
nerbahçe'de hiçbir şey yapmıyor,
yapamıyor bu mesajı mı hakemlere
vermek istiyorsunuz? İstemeseniz de
hakemler o mesajı alacaktır, çünkü
hakem camiası net bir şekilde bu konu
konuşuluyor, şu an. Bunlar gerçekten
böyle cereyan etse, ayıptır, utanç verici-
dir." "Arkadaşlarım uygun görseydi, sırf
tepki vermek için maça çıkmamayı bile
düşündüm." diyen Ali Koç, "İsimleri lig
bitince vereceğim. Artık çok dolduk.
İnsanın on tane yüzü olmaz herkesin
bir tane yüzü olur." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbiyi iyi oynayarak kazandıklarını söyledi

Süper Lig'in 40. haftasında sahasında
Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yene-
rek 4. sırayı garantileyen Trabzons-
por'un teknik direktörü Abdullah
Avcı, önümüzdeki sene daha fazla-
sını, daha iyisini hak eden bu şehre
vermeye çalışacaklarını söyledi

O BİR DÜNYA YILDIZI
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SAMPIYONLUK
YARISI ICINDEYIZ
S üper Lig'in 40. haftasında Fener-

bahçe deplasmanda MKE Anka-
ragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın

ardından düzenlenen basın toplantı-
sında açıklamalarda bulunan Fener-
bahçe Futbol A Takım Direktörü Emre
Belözoğlu, “Öncelikle mübarek Kadir
Gecesi'nin İslam alemine hayırlar getir-
mesini, ülkemize barış, huzur getirme-
sini, dünyanın farklı farklı yerlerinde
zulüm gören Müslümanlara huzur, barış
getirmesini temenni ederek sözlerime
başlamak istiyorum. Bizim için maçtan
önce söylemiştim olmazsa olmaz kazan-
mamız gereken bir maçtı. Rakibimiz için
de keza aynı şekilde öyleydi. Maçın ilk
yarısı itibarıyla senenin en kötü ilk yarısı
olabilir Fenerbahçemiz adına. Bu an-
lamda rakibe pozisyon verdik sadece 2
kere şut atabildik. Bizim için ciddi an-
lamda hayal kırıklığı olan bir ilk yarıydı.
Fakat ikinci yarıda oyuncularımın isteği,
arzusu, enerjisi, sahaya koymuş olduk-
ları Fenerbahçelilik duruşuyla çok net bir
oyun ortaya koydular. 8-9 çok net pozis-
yona girdik. Değerlendirdiklerimiz oldu,
değerlendiremediklerimiz oldu. Bugü-
nün gerçekten bizim adımıza çok önemli
bir galibiyet olduğunu söylemek istiyo-
rum. Tüm camiayı ayağa kaldıracak ve
aynı zamanda yeni hedeflere hayallere
ulaştırabilecek kadar ciddi sinerji oluş-
turduğunu düşünüyorum sahadaki
oyuncularımızın vermiş olduğu özve-
riyle. Onların hepsine teker teker teşek-
kür ediyorum. İnşallah
Fenerbahçemiz'in yolu açık. Çok güzel
günler olacak. Biz çok büyük cümleler
kullanmadık. Sadece sezon sonuna
kadar elimizden gelen bütün mücadeleyi
ve sonuna kadar bu işi taşıyacağımızı
söylemiştik. Sonuna kadar mücadeleye
devam edeceğiz” diye konuştu.

Fenerbahçe camiası
değerlendirsin

Teknik Direktörlük kariyeriyle alakalı

gelen soruya yanıt veren Belözoğlu,
“Kendi performansımı büyük Fener-
bahçe camiası ve taraftarı değerlendirsin
isterim. Ben elimden geldiğince sahadaki
göstermiş olduğum özveriyi, inancı, sa-
hanın kenarında da şu an bana verilen
görev itibarıyla da göstermeye çalışıyo-
rum. Allah da gerçekten skorlarla bizle
beraber. Bu anlamda da çok mutlu oldu-
ğumu söylemek istiyorum. İnşallah de-
vamı gelir” şeklinde konuştu.

Yolumuza devam edeceğiz

Hayatta tesadüflere inanmadığını belir-
ten Belözoğlu, “Şampiyonluk yolunda
bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi ol-
muyor ve kadere etki ediyor. Zaten inan-

dığınız yolda yürümek ve bir şekilde
kader kapılarının açılması için de müca-
dele etmek ve istemek gerekiyor. Bugün
Fenerbahçe takımı maçın ikinci yarı-
sında bunu net şekilde herkese gösterdi.
Sonuna kadar da yoluna devam edece-
ğini herkese hissettirdi. Taraftarlarımıza,
camiamıza bu anlamda ciddi anlamda
bir motivasyon ve mutluluk verdiklerini
düşünüyorum” açıklamalarında bu-
lundu.

Bütün oyuncular becerili ve iyi niyetli

Fenerbahçe'nin forvet oyuncularından iste-
diği verimi alamaması üzerine gelen soruya
ise Belözoğlu, “Ben oyuncularımın arzusu-
nun, isteğinin çok önemli olduğunu düşü-

nüyorum. Bu tarz maçlarda pozisyona gir-
mek değerlidir ki çok pozisyona girdik
maçın ikinci yarısında. Rakip sadece 1 kere
olmak kaydıyla geçişten bir pozisyona girdi.
Maçın ilk yarısında rakibimiz bizden çok
daha üstün bir oyun oynadı ve pozisyon-
lara da net girdi. Ben takımımızda önde
bulunan bütün oyuncuların becerili ve iyi
niyetli oyuncular olduğunu düşünüyorum
ama futbolda bazen topun içeriye girmesini
çok daha istemeniz gerekiyor. Son dö-
nemde de o bölgede kullandığımız oyuncu-
lar elinden geldiğince skora da katkı
yapıyorlar. Hepsinin performansını artır-
mak da önce benim sonra ekibimizin gör-
evi. Bunun için de çalışmaya devam
edeceğiz” diye yanıt verdi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın onlarca müşterisi olan bir
oyuncu olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir.
Yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı olur bakacağız" dedi
traBzonspor Kulüp Başkanı Ahmet
Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Antalyaspor
maçının ardından basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Garip bir sezon
geçirdiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu,
"Ciddi bir sakatlığın yaşanmadığı bir maç
oldu. Garip bir sezon yaşadık. Üç günde
bir maç oynadık, sakatlıklar oldu. Pan-
demi hem oyuncu hem teknik direktörle-
rin üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Uzun
süre hatırlanacak bir sezonu oynamak
zorunda kaldık. Takım sayısının artmış
olması, devre arasının verilememiş ol-
ması, sezonu 6 hafta geriden açtığımız
düşünülürse gerçekten zor bir sezondu.
Bazı şeyler konuşulurken bunların da he-
sabının yapılması lazım. Seyirci hasılatı-
nın olmadığı, sponsor gelirlerinin ciddi
şekilde düştüğü, ürün satışlarının yüzde
50-60 oranında düştüğü, maddi açıdan
da çok daha fazla sıkıntılı sezon oldu.
Önümüzdeki sezon 4-5 Ağustos tarihinde
başlayacak. İnşallah pandemiden uzak,
daha farklı, taşların yerine oturduğu ve
oynanan futbolun futbol diye nitelendiri-
leceği, belirli bir ölçüyle seyirciyle oynaya-
bileceğimiz bir sezon olur diye umut
ediyorum. İnşallah bu gerçekleşir” diye
konuştu.

Sezona yönelik 
çalışmalarımız sürüyor

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdür-
düklerini belirten Ağaoğlu, "Önümüzdeki
sezonun planlamalarını, çalışmalarını
sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 oyuncu ile
prensip anlaşmasına vardık. İki oyuncu
ile de ciddi şekilde görüşmelerimiz sürü-
yor. Zirveyi zorlayacak, yarışa ortak ola-
cak bir takım kurmaya çalışırken, diğer
taraftan da üç senedir zor toparlayıp bu
hale getirdiğimiz kulübün ekonomisini de
aynı ciddiyetle koruma zorunluluğumuz

var. Sezon bitene kadar prensipte anlaş-
mayı bırakın, kulübün müsaadesi olma-
dan görüşme yapamazsınız. Yurt içinden
bizim bu şekilde hiçbir futbolcu ile görüş-
memiz yok” açıklamasını yaptı. Uğur-
can'ın transferiyle ilgili de konuşan
Ağaoğlu, "Bana göre Avrupa'nın en iyi üç
kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir
oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu
Trabzonspor'un gururu, başarısıdır.
Bugün Yusuf Lille'de, Abdülkadir
Ömür'ün bugün golle dönmesi beni çok
sevindirdi. Bugün Avrupa'nın günde-
minde olan Abdülkadir Ömür ve Uğur-
can Çakır var. İnşallah Avrupa'nın en iyi
kulüplerinden birine gider ve inşallah ara-
dan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avru-
pa'nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir.
Bugün baktığınızda Türkiye'nin bir nu-
maralı kalecisi değil, bir numaralı futbol-
cusu konumunda. Onlarca müşterisi olan
bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüz-
deki süreç içerisinde gelecek teklifler de-
ğerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği
karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi
sonrası mı diye olur bakacağız” ifadele-
rini kullandı.

Sıkıntılı günlerden bugünlere

Trabzonspor'un aynı finansal disiplinde
devam etmek zorunda olduğunu da kay-
deden Ağaoğlu, “Diğer kulüplerle kıyas-
landığımızda çok iyi bir konumdayız.
Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasa-
ray'dan biri şampiyon olacak. 80-90 mil-
yon Euro'luk kadro kurup şampiyon
olamadığınız zaman sonrasında ödeyece-
ğiniz bedelle karşı karşıya kalabiliyorsu-
nuz. Biz bu acı reçeteyi, o zehri içtik. Çok
sıkıntılı günler geçirdik, çok ağır bedeller
ödedik ama Allah'a şükür o noktadan bu
noktaya geldik. Trabzonspor aynı finansal
disiplinle devam etmek zorunda” dedi.

Nkoudou sevinci

Çalımbay
rekor kırdı

Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla ara vermeden
başladı. Beşiktaş'ta düz koşulara başlayan NKoudou,
Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek. Gala-
tasaray'a 3-1 yenilen şampiyonluk yolunda yara alan
lider Beşiktaş, 11 Mayıs Cumartesi 20.30'da Voda-
fone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Gala-
tasaray derbisinde forma giyemeyerek maçı
tribünden takip eden NKoudou, düz koşulara baş-
ladı. Böylece NKoudou, Fatih Karagümrük maçında
forma giyebilecek. Atiba Hutchinson, Galatasaray
derbisinde cezalı duruma düştü. Kanadalı oyuncu,
Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan
antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma-
sıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rerjeneras-
yon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer
futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon
koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı.
Siyah-beyazlılarımızın antrenmanı yapılan pas ve şut
çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Süper Lig’de Fatih
Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını,
yarın (10 Mayıs) saat 18.00’de basına kapalı yapa-
cağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

süper liG'in 40. haftasında sahasında Başakşehir ile
0-0 berabere kalan Sivasspor, yenilmezlik serisini 17
maça yükseltti. Yiğidolar'da Teknik Direktör Rıza Ça-
lımbay, bu skorun ardından kariyerinin en uzun kaybet-
meme serisini yakaladı. 0-0'lık Başakşehir beraberliği
sonrası kırmızı-beyazlı takımın çalıştırıcı Rıza Çalım-
bay, kariyerinde ilk kez 17 maçta mağlubiyet yüzü gör-
medi. Sivasspor bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor
maçından sonra oynadığı 17 maçı kaybetmezken, 9 ga-
libiyet ve 8 beraberlik alarak 35 puan topladı. Sivas
temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagüm-
rük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği,
Yeni Malatya ve Gaziantep FK'yı mağlup ederken, BB
Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasa-
ray, Trabzonspor, Beşiktaş, Denizlispor ve Medipol Ba-
şakşehir ile berabere kaldı. Öte yandan Çalımbay,
2005'te Beşiktaş'ta görev yaparken mart ve eylül ayları
arasında 16 maçlateknik direktörlük kariyerinin en
uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı.

Ağaoğlu karar aşamasında

MKE Ankaragücü’nü son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu,
“Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor ve kadere etki ediyor. Zaten inandığınız
yolda yürümek ve bir şekilde kader kapılarının açılması için de mücadele etmek ve istemek gerekiyor” dedi

Burak tarih yazıyor

Beşiktaş kendine güveniyor
Galatasaray'ın baskılı ve sert markajına
takım olarak çok fazla cevap veremeyen
Kartal, özellikle savunmada yaptığı hata-
larla derbiyi kaybetti ve Süper Lig'de sezo-
nun bitimine iki maç kala Galatasaray'ı
yarışa tekrar ortak etti. Beşiktaş yönetimi
ise maçı değerlendirirken, yenilmelerine
rağmen şampiyonluğu kaybedeceklerini
hiçbir şekildedüşünmediklerini ve 16'ncı za-
fere sonuna kadar inandıklarını vurguladı.
Galatasaray mağlubiyetiyle sadece büyük

bir avantajı yitirdiklerini belirten yöneticiler
"Son iki maçı kazanarak şampiyon olaca-
ğız" diyerek camiadaki şampiyonluk inan-
cını dile getirdi. Karşılaşmanın hakemi
Cüneyt Çakır'ı da eleştiren siyah-beyazlı
yöneticiler "İyi oynamamış olabiliriz ama
bu hiçbir zaman hakemin takdir haklarını
Galatasaray'dan yana kullanmasını haklı
gösterecek bir sebep değil. Atiba'nın pozis-
yonunda neye göre, hangi açıya göre aut
kararı verdiler anlamak çok zor. 

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille,
deplasmanda Lens'i 3-0 mağlup ederken
Burak Yılmaz attığı iki golle galibiyetin mi-
marı oldu. Fransa Ligue 1'in 36. haftasında
lider Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4.
dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı
golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada ev sahibi
ekip, Michelin'in kırmızı kart görmesiyle 10
kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Lille baskı-
sını daha artırdı. 40. dakikada milli oyuncu

Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve
takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla
sona ererken, maçın skorunu 60. dakikada
David belirledi ve Lille sahadan 3-0 galip
ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 79'a yük-
seltti ve şampiyonluğa bir adım daha yak-
laştı. Öte yandan Burak Yılmaz, Lille
formasıyla çıktığı 26. maçında 15. golünü
kaydederken, 5 asistle de dikkatleri üzerine
çekti. Tecrübeli golcü 75. dakikada yerini
Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Trabzonspor Kulüp Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1
kazandıkları Antalyaspor
maçının ardından basın
mensuplarına açıklama-
larda bulundu.



BAŞAKŞEHİR Belediyesi, sıfır atık projesi 
kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla 
sadece Türkiye’ye değil Avrupa’ya da 
örnek oluyor. Sıfır atık projeleriyle tüm 
dünyanın dikkatini çeken Başakşehir Bele-
diyesi’nin koordinatörlüğünde hazırlanan 
“Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşün” 
projesi kapmasında Hollanda, Polonya, 
İspanya, Belçika ve İtalya'dan gelen proje 
ortaklarıyla hazırlık toplantısı ve eğitimler 
gerçekleştirildi. Başakşehir Millet Kıraat-
hanesi'nde iki gün süren eğitimlerin ardın-
dan katılımcılara sertifikaları Başkan 
Yasin Kartoğlu tarafından verildi. Başak-
şehir Belediyesi'nin sıfır atık kapsamında 
yürüttüğü başarılı çalışmalardaki dene-
yimlerini aktardığı eğitimlerin sonunda 
Avrupalı ortaklar memnuniyetlerini dile 
getirerek kazanımlarını kendi ülkelerinde 
bir an önce uygulamak istediklerini söy-

ledi. Başakşehir Belediyesi Dış İlişkiler Bi-
rimi’nde görevli proje koordinatörü Mu-
hittin Özkan,  "Başakşehir Belediyesi, 
Türkiye Ulusal Ajansı’ndan aldığı des-
tekle yurtdışındaki ortaklarıyla  projeyi 
hayata geçirdi. Proje ile Türkiye’de ve 
dünyada atıkların geri dönüşüme kazan-
dırılması, çevre ve iklim değişikliklerine 
karşı bilinçlendirme daha sonra ise atık-
larla ilgili geri dönüşümde neler yapılabi-
leceğine dair vatandaşlara kurslarla 
öğreterek girişimcilik eğitimler vermeyi 
hedefliyoruz. Hollanda, Polonya, İs-
panya, Belçika ve İtalya'daki sivil toplum 
örgütleri ve belediyelere Başakşehir'deki 
sıfır atık projelerimizi anlatacağız. 30 ay 
boyunca sürecek olan projenin her aya-
ğında üye ülkelerle beraber projemizi  
başarılı bir şekilde yürütmeyi  
hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sıfır atıkta dünya markası 

İ çişleri Bakanlığı Covid-19 ile müca-
dele kapsamında 81 il valiliğine "Tam 
Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 

gönderdi. Bu kapsamda ülke genelinde 29 
Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 
Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek 
tam kapanma dönemine geçiliyor. Salgın 
ile mücadele adına ilk günden bu yana sıkı 
tedbirler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
tam kapanma sürecinde de çalışmalarını 
kesintisiz olarak sürdürecek. İlçe genelinde 
temizlik, dezenfekte ve çevre düzenleme 
çalışmalarına titizlikle devam edecek olan 
belediye, sıcak yemek dağıtımı ve erzak 
yardımlarıyla da vatandaşları yalnız bırak-
mayacak. Ayrıca ekipler, acil her türlü du-
ruma karşı görev başında nöbette olacak. 
İlçede 1.452 cadde ve sokak, 11 pazar yeri 
ile meydanları kapsayan yıkama ve dezen-
fekte çalışmaları aralıksız olarak devam 
edecek. Çalışmalar kapsamında 1.750 adet 
çöp konteyneri de rutin olarak ilaçlanacak. 
Süreç boyunca İlçe Sağlık Müdürlüğü ile 
irtibat halinde olacak olan belediye ekip-

leri, koronavirüs testi pozitif olan vatan-
daşların binalarını da ilaçlayıp dezenfekte 
etmeye devam edecek. 

Çevre için çalışmalar sürüyor 

Tam kapanma döneminde yeşil alan, çevre 
düzenleme ve geri dönüşüm çalışmaları da 
aralıksızsürecek. “Daha Yeşil Bir Gazios-
manpaşa” için ilçe genelinde ağaç dikimle-
rine devam eden belediye, orta refüj ve 
peyzaj düzenleme çalışmalarıyla da cadde 
ve sokakları estetik bir görünüme kavuştu-
racak. Geri dönüşüm çalışmaları kapsa-
mında ise haftanın 7 günü geri dönüşebilir 
atıklar, ev ve işyerlerinden sıfır atık top-
lama araçlarıyla toplanacak. 

Erzak yardımları sürecek 

Bu süreçte sosyal ve ekonomik yönden va-
tandaşlara desteklerini sürdürecek Gazios-
manpaşa Belediyesi, evde yemek 
hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü 
kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi va-
tandaşların evlerine her gün iftarlık sıcak 

yemek dağıtımı yapmaya devam edecek. 
İhtiyaç sahibi ailelere yönelik hazırlanan 
zengin içerikli erzak kolisi dağıtımları da 
sürdürülerek, Ramazan ayının bereketi va-
tandaşlarla paylaşılacak. 

Herkese el uzatılıyor 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evde 
kaldığı süreçte sokak hayvanlarının yemek 
ve su bulmakta zorlanmaması adına her 
gün 86 noktada mama ve su dağıtımı ya-
pacak. Can dostlarımızın beslenme ve ba-
kımı ile yakından ilgilenecek olan ekipler, 
mama, suluk ve kedi evlerinin de düzenli 
olarak temizliklerini gerçekleştirecek. Mey-
danlarda ise kuşlara yem dağıtımı yapıla-
cak. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlar, süreç 
boyunca her türlü acil durumda 444 0 467 
numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı 
Merkezi’ni arayarak, 7/24 taleplerini ilete-
bilecek. Çağrı merkezine ulaşan talepler 
derhal ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm 
üretilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, tam kapanma döneminde temizlik, dezenfekte ve çevre  
düzenleme çalışmalarını ilçe genelinde kesintisiz olarak sürdürecek. Bu süreçte ihtiyaç  
sahipleri için sıcak yemek dağıtımı ve erzak yardımlarına devam edecek olan belediye,  
7/24 hizmet veren Çağrı Merkeziyle vatandaşların her ihtiyacında yanında olacak 

Sıfır atık çalışmalarıyla Türkiye’ye öncü olan Başakşehir Belediyesi, “Atmadan Önce Bir Kez 
Daha Düşün” projesiyle tecrübelerini Avrupa’ya aktarıyor. Polonya Mode Foundation Kurumu 
Başkanı Pawel Burzaga, “Elbette tüm dünyadaki belediyelerin bazı çalışmaları var. Biz, Başak-
şehir'in projelerini takip ettiğimiz zaman gerçekten çok iyi işler başardığını gördük” dedi
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