
FiyaTlar olDUkÇa yükSek
Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler ve resto-
ranlar kapalı olunca bazı kişiler, bu durumu 

fırsat bilerek evlerinin bir odasını kafeye çevirdi. Hatta 
ev kafeleri işletenler müşteri bulmak için sosyal med-
yadan ilan dahi veriyor. Ev kafelerin menü fiyatları ise
oldukça yüksek. İki çay, meyve tabağı, bisküvi ve 
kuruyemiş için istenen ücret 100 TL. Ev kafenin 
işletmecisi E.S. “İlanı görenler 'siz eskort musunuz?'
diye soruyor” diye dert yandı. I SAYFA 5
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SayFa 5hüsamettin aSlan

ABD’de 
demokrasi öldü

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı
‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesine
sert tepki gösterdi. Altun açıklama-
sında “Kemal Kılıçdaroğlu Sayın
Cumhurbaşkanımızdan ve milleti-
mizden derhal özür dilemelidir.
Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde
Cumhurbaşkanı' demek her 
şeyden önce
milli iradeye ya-
pılmış bir saygı-
sızlıktır. Yalan,
iftira ve hakaret 
siyasetin değil
siyasetsizliğin ve
acziyetin 
göstergesidir”
ifadelerini 
kullandı.
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Milletimizden 
derhal özür dilesin

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

HABERİN 
DEVAMI SAYFA 2’DE

Ahmet Vefik Alp
hayatını kaybetti

1994 seçimlerinde MHP'den
İstanbul Büyükşehir Belediye

Başkanlığı'na adayı olan mimar Prof.
Dr. Ahmet Vefik Alp kalp krizinden
hayatını kaybetti. Alp, bir dönem
MHP Genel Başkanı merhum 
Alparslan Türkeş’in danışmanlığını

yapmıştı. Dün
gece sabaha karşı
Kuşadası’nda
kalp krizinden
vefat eden 
Alp’in cenazesi
bugün öğle 
namazının 
ardından Kuşa-
dası’nda toprağa
verilecek. I SAYFA 7
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2017 yılında İBB Başkanı
Kadir Topbaş döneminde

Üsküdar'da bulunan Mimar
Sinan’ın muhteşem eseri Şemsi
Paşa Camii’nin önüne, kazıklı 
yol yapılmaya başlanmıştı. 
Çalışmalar tarihi yapıya zarar 
verince durdurulmuş Topbaş, 
çalışmadan vazgeçildiğini açıkla-
mıştı. O dönemde gelen tepkiler
üzerine durdurulan projeye yeni-

den başlandı. Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu yola tepki göstererek, 
“Bu kadar güzel bir eser başka bir
memlekette olsa cam fanusta 
korunur ama biz orijinalliğini 
bozmak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu,
Kadir Topbaş'ın yanlış bir icraatını
devam ettiriyor. Yol tamamlandı-
ğında caminin yalı cami özelliği ile
orijinalliği ortadan kalkacak” dedi. 
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ToPBaŞ’ın yanlıŞ Bir icraaTını
İmamoĞlU Devam eTTiriyor

İBB'nin yeni yönetimi eski
projeden farklı olarak deniz

dolgusu yapılmadan, yayaların
deniz yönünden geçişlerini emni-
yetli şekilde sağlayacakları çelik
konsol sistemi uygulamasını 
başlattı. Portatif olan bu sistem de
tepkilerden nasibini alırken Mimar
Ebubekir Şimşek, “İstanbul'un 
kronikleşen deniz kıyılarına 
müdahale hevesi. Bu refleks 

yüzünden neredeyse İstanbul'un
yalı camisi kalmadı. 2017 yılında
zor bela durdurulmuştu. Lütfen
yine durun” çağrısında bulundu. 
Mimar Ahmet Aygün ise “Şemsi
Paşa Camii'yi denizden koparma-
nın ne anlamı ne de yararı var.
İnşaî faaliyetler durduruldu diye
sevinmiştik maalesef yeniden 
başlamış” serzenişinde 
bulundu. I SAYFA 9
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camiyi DeniZDen koParmanın 
ne anlamı ne De yararı var!

Fahrettin Altun

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili 
Gürsel Tekin, “İstanbul depre-

minin gündemde olduğu bir dö-
nemde bile AKP iktidarı, rant ve 
talan projelerini, belediyeleri devre 
dışı bırakarak, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı eliyle hayata geçirmeye devam
ediyor” dedi.
Tekin, “Çevre 
Bakanı, sürekli
İstanbul ile ilgili
deprem olasılık-
larını anlatıyor-
sunuz. Bu şehrin
son ihtiyacı yeni
yapılaşmadır”
diye konuştu.
I SAYFA 7
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Bu şehrin en son 
ihtiyacı yapılaşma

Gürsel Tekin

RANT VE TALAN PROJELERİ

Türk Hava Yolları'nda kabin
memuru olarak görev yapan

ve 'Uçan Patiler' oluşumu ile sosyal
sorumluluk projesine imza atan
Duru Dilek Bozan, hayvanseverlerin
desteği ile bu zamana kadar sokak
hayvanları için yaptırdığı 58 tane
ahşap köpek kulübesini ihtiyaç du-
yulan bölgelere kurdu. Bozan “Bu
dünyada yalnız değiliz, onlar bize
Allah’ın emaneti dilsiz kullarıdır.
Onların bu ihtiyaçlarını görmezden
gelemeyiz” diye konuştu. I SAYFA 5
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Hayvanlar bize 
Allah’ın emaneti

SOSYAL SORUMLULUK
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SayFa 4celal BİlGen

Bakış 
açısı 

BiZi ESKORT SANIYORLAR!

2017 yılında dönemin 
İBB Başkanı Kadir 
Topbaş'ın yapmak

istediği fakat gelen tepkiler
üzerine geri adım attığı

kazıklı yol projesi yeniden
başlatıldı. Yalı cami özelliği
taşıyan, tarihi Şemsi Ahmet

Paşa Camii’nin hemen
önüne yapılmak istenen 

yürüyüş yolu tepkilere
neden oldu. İmamoğlu'na

çağrı yapan mimarlar,
yapılan hatanın 2017

yılında zor bela
durdurulduğunu, yolun 

tarihi camiye zarar
vereceğini söyledi

verem her yıl
can alıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet
Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyare-

tine ilişkin, “Olabilir,
biz hiçbir partinin

iç işine karışma-
yız. O konuda 
yapılan açıklama-

lar var. Sizler gazeteciler olarak ne
kadar büyük bir dikkatle izliyorsanız,
biz de o kadar büyük bir dikkatle izli-
yoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu'na yöneltilen eleştirileri de “On-
ların hedefinde sadece ve sadece
CHP var. Çünkü CHP'nin doğruları
söylemesine tahammül edemiyorlar”
şeklinde yorumladı. I SAYFA 7
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Ahmet Vefik Alp

MERHABA DEYİN YETER

30 bin kilometrelik
uzun bir yolculuk

Yardım kurumlarına bağış 
toplamak için İngiltere'den

Çin'e doğru bisikletiyle 30 bin
kilometrelik yolculuğu çıkan kanser 
hastası Luke Grenfell-Shaw, İstan-
bul'a ulaştı. Yolculuğu boyunca 
yakalandığı koronavirüsü de atlatan 
26 yaşındaki Shaw, birkaç gün sonra
Çin'e doğru tekrar pedal çevirmeye
başlayacak. Shaw, “Eğer siz de yolda
pembe-mavi bir bisikletle dolaşan 
birini görürseniz, merhaba ya da
'Hello' deyin” diyor. I SAYFA 8
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TARIHI TEPKI

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı kişilerin evlerini
kafeye çevirdikleri ortaya çıktı. Ev kafenin işletmecisi E.S. “Talep çok 
yüksek. İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor” şeklinde dert yandı 

HiÇBiR PARTiNiN iÇ 
iŞiNE KARIŞMAYIZ

Erdoğan ve Asiltürk görüşmesini değerlendirdi ASTROLOJİYE 
MERAK ARTTI

Koronavirüs nedeniyle geleceği
merak edenler, astrolojiye merak

sardı. Sosyal medyada binlerce takipçisi
olan ünlü astrologlardan randevu
almak zorlaştı. Pandemiden önce 9 ay
sonrasına randevu alınabilirken şimdi
2024 yılına randevu veren astrologlar
var. Astrologlara ödenen ücret ise en
az bin 200 TL. Astroloji yazarı
Hande Kazanova'nın danışmanlık
ücreti ise doğum saati belliyse bin
775 TL, eğer saat tam net değilse 
2 bin TL. I SAYFA 9
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GAZETECiLiK 
KOLAY DEĞiL!

İstanbul Gazeteciler Derneği
Başkanı Mehmet Mert 10

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ne-
deniyle online söyleşide meslektaşları
ile bir araya geldi. Zoom uygulaması
üzerinden gerçekleşen söyleşide konu-
şan Mert, gazetecilerin sorunlarına
değinerek, “Mesleki baskılar, işten
atmalar, oto sansür her geçen gün 
artmakta. Bugün gazetecilik yapmak
ne kadar kolaylaşmış gibi görünse de
mesleki değerlerden uzaklaşma da 
bir o kadar hızlandı” dedi. I SAYFA 4
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BENDEN KORKUYORLARDI

Ellerimden dolayı
beni hep dışladılar

Çocuk yaşta elektrik çarpması
sonucu parmaklarını kaybe-

den 24 yaşındaki Kübra Karayel,
mucize olarak görülen hayallerini ba-
şarmanın sevincini yaşıyor. Parmak-
larının eksik olmasına bağlı olarak
hayatının belli noktalarında zorluklar
yaşadığını söyleyen Karayel, “Arka-
daşlarım görünüşümden dolayı beni
hep dışladılar. Oyun oynarken duru-
mumun kendilerine de bulaşacağını
sanıyorlardı. Ellerimi tutmaktan 
korkuyorlardı” dedi. I SAYFA 8

ç

YAPILAN
HATADAN

DERS 
ALINMADI!

Esenyurt Belediyesi,
bitki dünyasının kanseri

olarak bilinen ve İstanbul için
ciddi bir tehdit oluşturan Tu-
runçgil Uzun Antenli Teke Bö-
ceği ile mücadelede yürüttüğü
ilaçlama çalışmalarının ardın-
dan, hastalıklı olduğu belirle-
nen 33 ağacı imha etti. I SAYFA 5
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33 ağaç imha edildi

HİJYEN
KONTROLÜ

Paket servis yapan kafe ve
restoranların hangi şart-

larda yemeği hazırladığı hijyen
koşullarına uyup uymadıkları
tartışmalara neden oldu. Bele-
diyeler bu nedenle tedbirleri ar-
tırdı. Sadece işletmelerin fiziksel
şartlarına değil aynı zamanda
hijyen şartlarını da kontrol 
etmeye başladı. I SAYFA 8
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yeni nesil 
kütüphane

DEVAMI SAYFA 5’TE

IBB’NIN YOLUNA 

E. S. “Kalabalık gelmek istiyorlar. Ama biz buna 
müsaade etmiyor en fazla 4 kişi alıyoruz” dedi.

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Mehmet Mert 

Hande Kazanova

Tarihçi Murat Bardakçı ise İBB tarafından yapılan yola çok sert tepki göstererek, "Üsküdar sahilinde hummalı bir
tarih ve kültür cinayeti var. İBB, Mimar Sinan'ın 420 yıl önce yaptığı  yola beton döküyor" tepkisini gösterdi. 
Bardakçı ayrıca Şemsipaşa'da yapılanlara ses çıkarmayan STK'ları da ikiyüzlü olmakla suçladı.

Tarih ve külTür cinayeTi
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1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - siyah Beyaz: 3000 tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - siyah Beyaz: 2.000 tl 
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Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL
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Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tl 
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

YAŞAM

T ürkiye Solunum Araştırmaları Der-
neği (TÜSAD) Tüberküloz Ça-
lışma Grubu Başkanı Doç. Dr.

Dursun Tatar, dünya genelinde her yıl yak-
laşık 10 milyon kişinin verem hastalığına
yakalandığını ve 1,5 milyon insanın da ve-
remden hayatını kaybettiğini belirterek,
"Verem hastalığı, dünyada enfeksiyon ne-
denli ölümlerin zirvesinde yer almaktadır."
dedi. Doç. Dr. Tatar, Verem Eğitimi ve Far-
kındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıkla-
mada, halk arasında verem olarak da
bilinen tüberkülozun, insanlık tarihinin en
eski hastalıklarından biri olduğunu söyledi.
Tatar, insanlık tarihi boyunca zaman zaman
salgınlara yol açan, ölümcül seyreden, halk
arasında "ince hastalık" olarak da bilinen
vereme neden olan mikrobun keşfedilmesi-
nin ardından hastalığın tanı ve tedavisinin
önünün açıldığını aktardı. Tatar, 1940'lı yıl-
larda tüberküloz mikrobunu öldüren ilaçla-
rın bulunduğunu ifade ederek, hastalığın
etkeninin bilinmesine ve son 60 yıldır tedavi
edilebilir ve korunabilir olmasına karşın
hala dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı
hastalıklardan biri olma özelliğini taşıdığını
söyledi. Dünya Sağlık Örgütü güncel verile-
rine göre günümüzde, dünya nüfusunun
dörtte birinin vücudunda verem mikrobu
taşıdığını aktaran Tatar, "Dünya genelinde
her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalı-
ğına yakalanmakta ve 1,5 milyon insan ve-
remden ölmektedir. Verem hastalığı,
dünyada enfeksiyon nedenli ölümlerin zir-
vesinde yer almaktadır. Ülkemizde 2017'de
tüberküloz tanısı alan toplam hasta sayısı
12 bin 46'dır. Başarıyla yürütülen tüberkü-
loz savaşı sonucu ülkemizde kayıtlı tüberkü-
loz görülme sıklığında, son 10 yıldır yıllık
ortalama yüzde 5 düşüş görülmektedir.
2005'te toplam 20 bin 535 hasta kaydedil-
miş ve görülme sıklığı yüz binde 29,4 iken,
2017'de yüz binde 14,6'ya düşmüştür." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Doç. Dr. Tatar,
Türkiye'de tüberküloz kontrolünde "Bin Yıl
Kalkınma Hedefleri" ve "Tüberkülozu Dur-
durma Stratejisi Hedefleri"ne ulaşıldığını
ifade etti. Dursun Tatar, dünyada tüberkü-
loz eliminasyonu konusunda belirlenmiş
hedef olan 2050 yılına kadar, küresel tüber-
küloz insidansının milyonda birin altına dü-
şürülmesi yönünde çalışmaların hız

kesmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Verem tedavi edilmeli

Solunum yoluyla alınan verem mikrobunun
verem enfeksiyonuna neden olduğunu,
bunun bir hastalık durumu olmadığını dile
getiren Tatar, "Bu durum vücutta verem ba-
silinin sessiz durduğu ve adeta hapsedildiği
bir durumdur. Enfekte olan kişilerin yüzde
5'i, 1-2 yıl içinde aktif verem hastası olur,
yüzde 5'inde ise verem mikrobu vücutta ses-
siz olarak bekler. Vücut direncinin düştüğü
durumlarda, vücutta beklemekte olan
verem mikrobu çoğalarak verem hastalığına
yol açar." şeklinde konuştu. Dursun Tatar,
verem mikrobunun önce vücuda giriş yeri
olan akciğerlerde yerleştiğini fakat kan ve
lenf yoluyla tüm vücuda dağıldığını belirte-
rek, şu bilgileri verdi: "Dolayısıyla hastalık
en sık akciğerler olmak üzere tüm organları
tutabilir. Tedavi edilmezse hayatı tehdit ede-
bilir. Verem mikrobu vücuda girdikten sonra
yıllarca hastalık yapmadan akciğerlerde
bekleyebilir. Vücudunda verem mikrobu ta-
şıyanların yaklaşık yüzde 5-10'u daha son-
raki yıllarda verem hastası olur. Verem
hastalığı gelişiminde riskli gruplar; 5 yaş al-
tındaki çocuklar, yaşlılar, HIV enfeksiyonu
olan kişiler, bağışıklığı baskılayan tedavi
alan kişiler, silikoz, diabetes mellitus, kronik
böbrek yetmezliği, lösemi, lenfoma, baş,
boyun ve akciğer kanseri olanlar, ideal vücut
ağırlığının yüzde 90'ından daha az kiloda
olanlar, sigara içenler, ilaç bağımlılığı olan-
lar ve alkol kullananlardır. Bu hastalıkta en
erken ve en sık belirti ise 2-3 haftadan uzun
süren öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsız-
lık, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, balgam
çıkarma, kan tükürme, nefes darlığı, göğüs
ve sırt ağrısıdır. 2-3 hafta ve daha uzun sü-
reli öksürük şikayeti olanlar en yakın sağlık
kuruluşuna başvurmalıdır. Tüberkülozdan
korunmanın en etkili yolu erken teşhis ve
başarılı tedavidir."

Her yıl 15 kişiyi enfekte edebilir

Doç. Dr. Tatar veremin, tedavi görmemiş
veya düzenli tedavi görmeyen hastaların ak-
sırma, öksürme ve konuşmaları sırasında
havaya yayılan mikropların solunum yo-
luyla alınması sonucu bulaştığını anlatarak,
"Verem hastaları, konuşma, öksürme ve

hapşırma ile ortama verem mikrobu içeren
damlacıklar yayarlar. Öksürme ve hapşırma
sırasında ağızların mendille kapatılması,
bulaşın önlenmesi için hayati önem taşır."
diye konuştu. Verem mikrobunun, güneş
görmeyen ortamlarda havada uzun süre
canlı kalabildiğini aktaran Tatar, güneşten
gelen ultraviyole ışınlarının verem mikro-
bunu kısa sürede öldürdüğünü, bu nedenle
hasta ve hasta temaslılarının, bulundukları
ortamları sık sık havalandırması ve güneş
alan odaları kullanması gerektiğini söyledi.
Tatar, verem teşhisinde en önemli yöntemin
balgamda verem mikrobunun mikroskopla
araştırılması olduğunu, tedavi olmayan bir
verem hastasının her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi
enfekte ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İlaçlarını düzenli kullanan hastalar, başka-
larına hastalık bulaştırmazlar. Verem tedavi-
sinde kullanılan ilaçlar verem savaş
dispanserlerinde ücretsiz olarak verilir.
Verem hastaları ilaçlarını düzenli olarak ve
yeterli süre (6-9 ay) kullanmazlarsa verem
mikropları ilaçlara direnç kazanabilir. Di-
rençli verem hastalarının tedavisi daha
uzun sürer (18-24 ay), daha fazla ilaç kul-
lanmak zorunda kalırlar ve maalesef bazen
hasta kaybedilebilir. Tedaviyi reddeden bir
hasta için hayati tehlike vardır. Bu hastalar
toplum sağlığını da tehdit eder. Tedavisiz
hasta çevresindekilere verem mikrobunu
saçmaya devam eder."

TÜSAD Tüberküloz
Çalışma Grubu
Başkanı Doç. 
Dr. Dursun
Tatar, "Dünya
genelinde her 
yıl yaklaşık 
10 milyon
kişi verem
hastalığına
yakalanmakta 
ve 1,5 milyon 
insan veremden 
ölmektedir"
dedi

Doç. Dr. Dursun Tatar, önlenebilir ve
tedavi edilebilir olan verem hastalı-
ğından korkulmaması gerektiğini
belirterek, şu önerilerde bulundu:
"Uzamış öksürük gibi uyumlu sağlık
şikayetlerimiz veya hasta kişiyle
temas öykümüz varsa gecikmeden
sağlık kuruluşuna başvuralım. Ko-
runma tedbirlerimizi alalım. Elleri-
mizi sık yıkayalım, sabun ve su ile
en az 20 saniye. Asla sigara içme-
yelim, içirmeyelim ve sigara içenin
yanında durmayalım. Bulunduğu-
muz ortamı sıkça havalandıralım.
Dengeli ve düzenli beslenelim.
Verem hastası isek ilaçlarımızı za-
manında, düzenli ve yeterli süre
kullanalım. Koronavirüs salgını ne-
deniyle zor günler yaşamaya devam
ettiğimiz bu günlerde, benzer hijyen
tedbirleri ile kendimizi, sevdikleri-
mizi ve çevremizi bulaşıcı hastalık-
lardan koruyabiliriz."

Uzun öksürüğe

BAKIN
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kovid-19 aşısı, Ame-
rikan ilaç şirketi Pfizer'in
Belçika'nın Puurs kasa-
basındaki fabrikasında

üretiliyor ve Avrupa'ya da-
ğıtılıyor. Şirketin Belçi-

ka'daki Sözcüsü
Koen Colpaert,

Belçika'daki
aşılama

strateji-
sinin

dışına çıkarak kendi çalışanlarına aşı
yapılacağını, böylece yüksek talep ne-
deniyle fabrikadaki üretimde olası sı-
kıntıları engellemeyi amaçladıklarını
bildirdi. Colpaert, "Şirket içinde çalı-
şanlara aşı yapıp yapmama konusunda
uzun tartışmalardan sonra aşılama ka-
rarı alındı. Puurs tesisimizde aşının
üretimi ve dağıtımından sorumlu 3 bin
kişi bulunuyor. Şu aşamada bu kişilerin
hastalanıp, üretim süreci dışına çıkma-
sını istemiyoruz." ifadesini kullandı. Şir-
ketin bulunduğu Belçika'daki aşılama
stratejisinde ilk olarak bakım evlerinde
kalan ileri yaşlardaki kişiler, ardından

hastane ve diğer sağlık çalışanları-
nın aşılanması planlanıyor. Pfi-

zer'in "üretim tesisindeki
çalışanlarını aşılama ta-

lebinin daha önce
kabul görmediği"

iddia edilmişti.

Arabesk müziğin zirve ismi Hakan 
Altun ve prodüktör Aydın Kara,müzik 
sektörüne bir muhteşem sesi daha kazandırdı

Hakan Altun, müzik 
direktörü ve aranjörü 
Aydın Kara ile kurdukları

Hak Yapım’dan çıkacak yeni bir pro-
jeye imza attı. Şahin Özlem, sözü ve
müziği Oğuzhan Koç’a ait “Bulutlara
Esir Olduk” şarkısını tekli olarak 
müzikseverlerin beğenisine sundu. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 
temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem,
sosyal medyasında paylaştığı şarkıları

ve muazzam sesiyle Prodüktör 
Aydın Kara’ya ulaşmayı başardı.
Müzik eğitimi olmayan ve yeteneğiyle
dikkat çeken Şahin Özlem, Hakan 
Altun’un da desteğini alarak Hak
Yapım ailesine girmeyi başardı. 
Güçlü sesiyle şarkıya farklı bir yorum
getiren Şahin Özlem, arabesk 
dünyasının en yeni starı olmaya 
şimdiden aday. Hak Yapım etiketiyle
çıkan “Bulutlara Esir Olduk” isimli 

şarkı, 
düzenlemede
Aydın Kara
imzasını taşıyor.
Şarkının Bodrum’da
çekilen klibinin 
yönetmenliğini de 
Aydın Kara üstlendi.

Hakan Altun’dan
yepyenİ bİr ses

Megastar
Tarkan’ın
DMC etike-

tiyle yayımlanan son al-
bümü “10”un altıncı
video klibi “Hodri Mey-
dan” şarkısına çekildi.
Geçtiğimiz yıllarda ger-
çekleşen konser görün-
tülerinin bir araya
getirilmesiyle oluşturu-
lan klibi kendi sosyal
medya hesaplarından
da paylaşan Tarkan;
“Madem konserlerde
buluşamıyoruz o
zaman bu kliple biraz
hasret giderelim. Bu
şarkı“10”albümümden
en sevdiğim şarkılardan
biridir bu arada” dedi.

Tarkan ‘hodri
meydan’ dedi

Turizmciler umutlu
ÜnlÜ turizmci Bülent Kaya, 2021 yaz
sezonunun Bodrum’da çok iyi geçece-
ğini şimdiden umutlu olduklarını açık-

ladı. Bodrum Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Kaya, 2021 yaz sezonunun 2020 sezonun-
dan daha erken başlayacağını belirtti. Geçtiğimiz
mart ayından bu yana tüm dünyada görülen Ko-
ranavirüs (Kovid-19) salgınının  insan sağlığının
yanı sıra ekonomik olarak da birçok sektörü
olumsuz etkilediğini ifade eden  Bülent Kaya;
“Geçtiğimiz sezon pandemi kısıtlamalarının biraz
gevşetilmesiyle birlikte büyük şehirlerde yaşayan
insanların, turistik bölgelere akın etmesiyle sezona
giriş yaptık. Aslında 2019 sezon sonu itibari ile
2020 için gelen rezervasyon artışları, turizmcileri
çok umutlandırmıştı” diye konuştu.
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GÜNCEL 3

B ağırışıma seslerini duyan sokak sa-
kinleri evlerinden çıkarak Uğur K.'yı 
ikna etmeye çalıştı. İhbar üzerine 

olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sokakta kiracı olarak oturan Suriye uyruklu 
Macit El Sello, daireye girerek aşağı atlamak 
üzere olan Uğur K.'yı kolundan tuttu. Bunu 
gören diğer sokak sakini Ümit Beklim de dai-
reye girerek Uğur K.'yı diğer kolundan tuttu. 
Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü polis ekiplerinden birisi de kurtarma 
çalışmasına dahil oldu. Bazı sokak sakinleri 
apartmandan atılan battaniye ile yerde önlem 
almaya çalıştı. Dakikalarca aşağı sarkan Uğur 
K.'yı tutan biri polis 3 kişi, müzakereci polis 
memurunun ikna çabalarının başarılı olması 
sonrası Uğur K.'yı yukarı çekti. Yaşanan panik 
anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 
Sarktığı pencereden kurtarılan Uğur K. olay 
yerindeki ambulans ile Başakşehir Çam ve 
Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Biz vazifemizi yaptık 

Uğur K.'yı dakikalarca tutarak çekip kurtaran-
lardan biri olan sokak sakini Ümit Beklim, 
“Madde bağımlısı bir kardeşimiz ailesiyle bir 
tartışma yaşadı. Bu yüzden intihar etmeye ça-
lıştı. Biz o sırada kahvaltıdaydık. Sesi duyar 
duymaz binadan çıktım evine gittim baktım 
kapı açık değil. Alt kata gittim oradan ikna et-
meye çalıştım. İkna çabam başarısız oldu, bir 
ağabeyin kurtarmaya çalıştığını gördüm. Ben 
de direkt yukarıya fırladım. Tutup çektik. Biz 
insanlık vazifemizi yaptık" dedi. Uğur K.'yı at-
lamaması için tutan ilk kişi olan Suriye uy-
ruklu Macit El Sello da, "İnsanlık hali, onu 
öyle görünce gidip kurtarmaya çalıştım. Zor 
oldu ama onu kurtarmak benim görevim" ifa-
delerini kullandı. DHA 

OLAY, geçen Cuma Çamlık Ma-
hallesi Şahinbey Caddesi'nde mey-
dana gelmişti. İddiaya göre, 

müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir 
kişi, bir anda tabancasını çıkarttı. Tabancayı 
çalışana doğrultan soyguncu, elindeki siyah 
çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu 
çalışanı altınları çantaya doldurdu. Birkaç 
dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 
bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara 
karıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis 
ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görün-
tülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlendiği 
hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Gü-
venlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 
soyguncu silahını kuyumcuya doğru tutuyor. 
Panikleyen kuyumcu ziynet eşyaları ve para-
ları soyguncunun getirdiği çantayı doldur-
duğu görülüyor. Soyguncu daha sonra 
çantayı alıp kaçıyor.

KAZA 07.00 sıralarında 
TEM Bağlantı Yolu Ak-
saray istikametinde 

meydana geldi. İddialara göre 34 
ZT 3867 plakalı Kemal Pınar (34) 
yönetimindeki otomobil, kaygan 
yolda sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucunda 
önce bariyerlere çarptı daha sonra 
şarampole yuvarlandı. Otomo-
bilde bulunan Kemal Pınar araç 
içerisinde sıkıştı. Kazadan bir süre 
sonra aynı yerde 34 GM 5797 
plakalı Ayhan Toplu (45) yöneti-
mindeki araçta bariyerlere vura-
rak kaza yaptı. İhbar verilmesinin 
ardından olay yerine polis, sağlık 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri şaram-
pole yuvarlanan araçta sıkışan 
Kemal Pınar'ı kurtarmak için ça-
lışma başlattı. Yaklaşık yarım saat 
süren çalışmaların ardından 
Pınar, sıkıştığı yerden çıkarılarak 
ambulansa konuldu. Hastaneye 
kaldırılan Pınar'ın sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. Kaza 
nedeniyle iki araçta da hasar 
oluştu. Polisin kazayla ilgili soruş-
turması sürüyor. DHA 

Verilmiş sadakası varmış 

ESENYURT'TA bir kişi daki-
kalarca takip ettiği kadının 
elindeki cep telefonunu kap-

kaç yöntemiyle alarak kaçtı. Hırsızlık 
şüphelisi yakalanırken, kaçkap anı ka-
meralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz ay 
Bizimkent Köprüsü mevkiinde mey-
dana geldi. İddiaya göre bir kişi, so-
kakta cep telefonuyla konuşarak tek 
başına yürüyen Özbekistan uyruklu 
kadını takip etmeye başladı. Kadının 
elindeki telefonu fark eden şüpheli, da-
kikalarca süren takibin ardından kadı-
nın elindeki cep telefonunu kapkaç 
yöntemiyle alarak kaçtı. Kaçışı sıra-
sında kendi hayatını da tehlikeye atan 
şüpheli, E-5 bağlantı yoluna atladı. Bu 
sırada araç trafiğini de altüst eden 
şüpheli, bir süre sonra gözden kay-
boldu. Sokak ortasında başına gelen 
kapkaçın şokunu uzun süre üzerinden 
atamayan Özbekistan uyruklu kadın, 
polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
çevredeki iş yerlerinin güvenlik kame-
ralarını inceleyerek şüphelinin eşkalini 
belirledi. Hırsızlık ve kapkaç suçların-
dan sabıkası olduğu tespit edilen şüp-
heli evine yapılan baskınla yakalanarak 
gözaltına alındı. Yaşanan kapkaç anı 
ise bir işyerinin güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı. 

Cep telefonu  
hırsızı yakalandı 

BEYOĞLU'NDA 30 metre ile-
rideki yaya geçidini kullan-
mayıp yolun karşısına 

geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. 
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 
Halıcıoğlu'ndaki kaza önceki gün öğle 
saatlerinde Kumbarahane Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Cadde üzerinde 
30 metre ilerideki yaya geçidini kullan-
mayıp yolun karşısına geçmek isteyen 
yaşlı adam yolun ortasına geldiğinde 
Hasköy istikametinde ilerleyen otomo-
bilin çarpması sonucu yere savruldu. 
Otomobil sürücüsü kaza sonrası ara-
cını durdurup yaralının yardımına 
koştu. Çevredekilerin haber vermesi 
üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı 
olay yerinde yapılan ilk müdahalenin 
ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil 
sürücüsü "Yaya yoldan geçiyordu bir 
anda titrer, düşer gibi oldu, fenalık ha-
lindeydi. Sağa doğru kaçtım ama ara-
banın üzerine düştü. Ambulans aldı 
götürdü, bilinci açık sağlık durumu 
iyiydi" diye konuştu. Kaza anı güvenlik 
kamerasına yansıdı. 

Akılsızlığın 
sonu kötü oldu 

TUZLA'DA bir kişi askeri per-
sonel olan kuzeninin beylik ta-
bancası ile intihara kalkıştı. 

Başından ağır yaralanan kişi hastaneye 
kaldırıldı. Olay saat 00.00 sıralarında Ay-
dınlı Mahallesi Şeker Sokak'ta bir oto-
mobilin içinde meydana geldi. İddiaya 
göre bir kişi, askeri personel olan kuzeni 
ile birlikte bir arkadaşlarını ziyarete gitti. 
Üç arkadaş oturdukları sırada ismi öğre-
nilemeyen kişi, bunaldığını ve biraz ara-
bada oturmak istediğini söyleyerek 
kuzenine ait otomobilin anahtarını alıp 
dışarı çıktı. Bir müddet otomobilin içinde 
oturduktan sonra torpido gözünde bulu-
nan kuzeninin beylik tabancasını alarak 
başına dayadı ve tetiği çekti. Silah sesi ile 
dışarı fırlayan arkadaşları talihsiz adamı 
otomobilin kapısından dışarı sarkmış ve 
kanlar içinde buldu.  
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağ-
lık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık 
ekipleri başından vurulmuş ve ağır yaralı 
olan kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk mü-
dahalenin ardından hastaneye kaldırarak 
tedavi altına aldı. 

Tuzla’da felaket! Kuyumcu soygunu 

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon  
hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. 
Aynı yerde başka bir araç da kaza yaparken, aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Suriye uyruklu Macit 
El Sello, daireye  
girerek aşağı  
atlamak üzere olan 
Uğur K.'yı kolundan 
tuttu. Bunu gören 
diğer sokak sakini 
Ümit Beklim de  
daireye girerek  
Uğur K.'yı diğer  
kolundan tuttu. 

Çekmeköy'de müşteri gibi girdiği  
kuyumcuda çalışana silah doğrultup  

45 bin lira değerindeki altını gasp eden 
şüphelinin yaptığı soygunun güvenlik 

kamerası görüntüleri ortaya çıktı

KARTAL'DA durdurulan araçta, 3 ruh-
satsız tabanca ve 20 adet mermi ele 
geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 
ekipleril Çanakkale Caddesi üzerinde 

şüphelendikleri bir aracı durdurdu. 
Durdurulan aracı ve içerisinde bulu-
nan kişileri arayan polis ekipleri 
V.A.'nın üzerinde 1, aracın içerisinden 
de 2 ruhsatsız tabanca ile ve 20 adet 

kullanılmaya hazır mermi ele geçirdi. 
Aracta bulunan şüpheliler V.A., E.B. 
ve S.M. gözaltına alındı. Şüpheliler 
emniyetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edildi.  

Otomobil değil adeta cephanelik

OLUMUN KIYISINDA 
GEZDI!

Bağcılar'da ailesiyle tartıştıktan 
sonra intihar etmek için pence-
reden aşağı sarkan bir kişiyi, 
biri polis 3 kişi dakikalarca 
tutup yukarı çekerek kurtardı 

34 ZT 3867 plakalı 
Kemal Pınar (34) yöneti-
mindeki otomobil, kay-
gan yolda sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucunda 
önce bariyerlere çarptı 
daha sonra şarampole 

yuvarlandı.

ŞİŞLİ Halaskargazi Caddesi 
218 numaradaki bankaya 
giren hırsızlar, bankanın 

içinde bulunan elektrikli ısıtıcı ve por-
tatif engelli rampasını çalıp kaçtı. Olay 
08.30 sıralarında meydana geldi. 
Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüp-

heli bankanın sürgülü kapısını zorla-
yarak açtı. Alarmın çalması üzerine 
hızla içeride bulunan elektrikli ısıtıcı 
ve portatif engelli rampasını alıp kaçtı. 
Kısa sürede olay yerine gelen polis 
ekiplerinin bankadaki incelemeleri 
devam ediyor.

Isıtıcıları çalıp gittiler
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İSTANBUL4

Y eni yıl demek bir yaş daha olgunlaşmak
demek, hedef demek, çıta demek çıtayı
öyle bir yere koymalısın ki atlayabilesin.

Devleti yöneten hükümetler en geç aralık
ayında bir sonraki yılda hangi bakanlık kaç lira
harcayacak nerelere harcayacak TBMM'de gö-
rüşülüp denk bütçeye bağlanıyor.

İktidar hedeflerini anlatıyor,  muhalefet iti-
raz ediyor sonunda çoğunluğun olduğu iktidarın
dediği oluyor.

Anayasanın 10 maddesi:
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi dü-

şünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri se-
beplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde
eşittir. Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir.
Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağla-
makla yükümlüdür.

Diyanetin açılımını sorgularsanız din kural-
ları ve bunlara tam uyma, bağlı olma durumu.

2021 yılı bütçesinde Diyanete ayrılan bütçe
6 ila 7 bakanlığın kinden daha fazla olduğu 
dillendirilir.

Ülkemizde yaşayan Sünni islamın dışında
nüfusun yüzde 33 kadarı Alevi İslam camiye
gitmiyor ibadet için cemevine gidiyor ikisininde
anlamı toplanma.

Bu toplanma, 5 vakit ezanla kapısı açılan
camilerde yani beş kapının ilkinde, şeriat kapı-
sında yani kötülüğü at kapısında yapılıyor. Diya-
net işleri başkanımız Ayasofya'yı ibadete
açarken kılıçla çıktı.

Alevi İslam haftada 1 defa ibadet ediyor per-
şembeyi cumaya bağlayan gece davet ezanla
değil davetçi baba ile gerçekleşiyor. İbadet saat

20'de başlıyor ertesi güne sarkıtılıyor.
Ben sizi balçıkla yoğurdum kıvamına gelince

ruhumdan üfledim dediği Ademi yaratıyor.
Bunu bilen alevi ve Bektaşiler ibadete perşem-
beden başlayıp Cuma gününe birleştiriyorlar.

Bu ibadeti eşsiz ve aşsız yapmıyorlar hem
beyinlerini bilgi ile hem midelerini gıda ile dol-
duruyorlar ibadete başlarken şeriat namazı kılı-
nacaksa ezan içinde başında 4 kez Allahu ekber
sonunda 2 defa daha allahuekber diyorlar böy-
lece ezen tamamlanmış oluyor.

Başında neden dört deniliyor, cami ilk kapı
kötülüğü at kapısı dört defa denme nedeni ben
sizi ibadete bedeninizle, kalbinizle, ruhunuzla
ve nefsinizle gel demektir.

Alevi ve Bektaşiler şeriat namazında tarikat
namazına geçerken ezanın başında 3 kez Al-
lahu ekber derler nedeni bedeninle, kalbinle, 
ruhunla gel nefsi dışarda bırakan gelsin
hanımlar var.

Peygamber efendimiz bir gün ümmetini sevi-
nirken görür neden seviniyorsunuz? Savaşlar
bitti efendim, en büyüyü sırada hangisi,  
nefsin savaşı.

İbadet teveccüh namazı ile biter manası uy-
kunu böl kuranı kerimi anlaşılır tane tane oku,
Ayet-el kürsi okunmadan ibadet bitmez.

Sünni İslam sizinki nasıl ibadet, ibadet için
kıyama duracaksın kıbleye döneceksin rükû’ ye
secdeye gideceksin.

Alevi Bektaşi islamda ayakta durmanın
adına dar derler, dara duranlar sağ ayak par-
mağını sol ayak parmağı ile kapatırlar alevi ve
Bektaşiler dara durduklarında kendilerini haz-
reti Hüseyin karşısındakini de peygamber efen-
dimizin yerine koyarlar nedeni.

Efendimiz bir gün torununu yanına gelme-
sini ister koşarak giderken sol ayak baş parma-

ğını taşa vurur kanadığını görmesin acısını his-
setmesin diye dedesinden saklar.

Sizinki nasıl ibadet dönüyorsunuz, dünya 
dönüyor bizde döneriz ancak sözümüzden 
dönmeyiz.

Biz secdeye gideriz bütün kâinat yaratana
secde eder yaratana secde edene bizde secde
ederiz. Biz ayağa kalkarız hakkı ve adaleti 
sağlamak ve korumak için.

Aşsız ve eşsiz ibadet etmeyen toplumlara
alevi ve Bektaşi denmektedir. Onlar dua eder-
ken karnımızı doyuramacağımız yerde açlığı-
mızı belli etmeyenlerden eylesin yaradan bizi
diye dua ederler.

Bilmek başka bir şey bildiğini uygulamak
başka Fatih Sultan Mehmet 4 ay 16 günde Ru-
meli’ni hisarını yapar. Bir tarafını kendi bir ta-
rafını Sarıca Paşa, Çandarlı Halil ve Zağanos
paşa yapar Çandarlı 12 köşe Zağanos paşa 17
büyükburç yapar nedeni 12 ehlibeyt’ i temsil
eder 17 bir günde kılınan farzları ifade eder.
Her ne yapıyorsak bilerek yapanlardan olalım.

Son günlerde birileri bazı kişilerin camiden
cenaze namazı kılınmasın diye beyanda bulun-
maktadır. Cenaze namazı asıl kılındığı yer Mu-
salla taşıdır o taşlar mezarlık girişlerindedir.
Mezarı kazanlar son duada bulunsun haklarını
helal etsinler diye orada yapılmaktadır.

Esmer vatandaşın babası hakkın rahmetine
ermiş annesi sormuş oğlum kıldılar mı babanın
cenaze namazını, gömdünüz mü babanı, göm-

dük gömdük kıldılar ancak çingene diye ayakta
gagaladılar. Bilmiyor cenaze namazının ayakta
olduğunu dua mahiyetinde olduğunu.

Cenaze namazında görevli imam 4 rekât ol-
duğunu sübhaneke  okuyun vecelle atlamayın ne
demek bir gün bende burada  olucam, sonra Al-
lahümme salli ve Allahümme barik dualarını
sonra cenaze namazına has duayı bilenler onu
bilmeyenler bildiği duayı okusunlar diyor Fatiha
suresi ile bitiriyor.

Allahümme salli ve Allahümme barik Alla-
hım manası hazreti İbrahim’e Hazreti Muham-
med'e ne verdiysen aynisini senden isterim.
Cenaze namazına has dua Allahım dirilerimizi
Müslümanlıkta sabit eyle, günahlarını af eyle
yüce dergahında kabul eyle meleklerin tara-
fında selam ya mümin kulum diye karşıladıkla-
rından eyle.

Cenaze namazı kılanlarla olur kılmayanların
üzerinden kalkar.

Bu hizmeti yapanlar Arapça dua edenler 
diyanet tarafından maaşla mükâfatlandırırlar
geçimlerini temin ederler.

Anlaşılır okuyanlar 7 bakanlıkta daha fazla
gelir elde eden diyanet tarafından sosyal gü-
vence altına alınmazlar maaşa bağlanmazlar.

Ben ilkokula başladığımda öğretmen 4 ve
beşinci sınıfları cuma namazına götürürdü,
babam bana hadi abdest alalım cumaya gide-
lim, ben gitmek istemedim ağlamaya başladım
öğretmen gördü babama neden ağlıyor Celal
diye sordu babamda öğretmene bende cumaya
gelmek istiyorum ancak öğretmen beni istemi-
yor deyince.

Öğretmenim rahmet diliyorum Arif Yıldırım
avludan atladı bana ilk abdesti ilkokul öğretme-
nim ve babam aldırdılar.

Babam bana sordu sen ne olacaksın imam

olmak istiyorum deyince babam bana cenazele-
rinde yıkayacaksın, deyince benim tırstığımı
gören babam sen Ahmet Ağadan korkar mıydın
deyince korkmazdım, şimdi öldü hiç korkma.

Ben neden imam olmak istiyordum bizim
köyde o zaman 99 nikah vardı imam camide
namaz kıldırdığı için nikah başı birer teneke
buğday tarikatta ibadet ettirdiği için nikah başı
10 lira para topluyorlardı.

Ben kahvede yani kıraathanede büyüdüm
imama toplanan geliri biliyordum ona göz dik-
mişim anlattığım o günki gelirler nerede ise
kaymakam maaşına denk geliyordu, Kayma-
kam maaşı 150 lira civarındaydı.

Gelin siz olun hak edenin hak edişini yerine
getirin imanın şartlarını bozmayın.

Hükümetimizce emeklilerimize dini bayram-
larda bin lira ikramiye veriliyor ancak özel san-
dıklı bankalara verilmiyor hani nerde kaldı
anayasanın 10 cu maddesi, hani kanun 
önünde eşittik.

Bizim ilk işimiz niyet önce niyet eder sonra
abdest alırız ezanı diline dolayanlar abdestin
hangi dilde olduğunu biliyorlar mı, Türkçe de-
memeyim anlaşılır diyeyim biliyorlar mı ab su
dest el hangi dilde?  Farsça kim nasıl inanıyorsa
biliyorsa öyle yapsın ancak bizler birbirimizi
suçlayacağımıza ne bildiklerimizi öğrenip yine
bildiğimiz gibi inananlar ve yapanlardan olalım    

İmanın şartları:
Kul hakkı yemek Emeği hiçe saymak, işi eh-

line vermek, hakedişi zamanında ödememek,
İşine ve tartısına hile karıştırmak, Busa kapıl-
mak güçlü görünce dalkavukluk yapmak, dostu
bile kıskanmak, yalan söylemek, yalancı yere
şahitlik yapmak buğu beslemek.

Allah korusun. 

Bakış açısı 

BARIŞ KIŞ

BASKILI VE GÖRSEL MALZEME SATIN ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1290095)

2021 YILI BASKILI VE GÖRSEL MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/697156 
1-İdarenin 
a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2165851100 - 2165851495 
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM BASKILI VE GÖRSEL MALZEME ALIMI MAL ALIMI

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

b) Teslim yeri : Pendik İlçesi 
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihi 24/02/2021; işi bitirme tarihi 31/12/2021 dir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5 
b) Tarihi ve saati : 01.02.2021 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:  
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açık-
lamaları içeren doküman:  
İstekliler teklif ettikleri ürünlerden Tişört, Şapka, Suluk, Sırt Çantası ve Ahşap Satranç Seti ile ilgili numuneleri
ihale saatinden önce, Pendik Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecek
olup, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilecek teslim tutanağı ihale teklif zarfında komis-
yona sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş Baskılı ve/veya görsel malzeme İşleri ben-
zer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

S algın döneminde yüz yüze top-
lantılar yapılamadığından İs-
tanbul Gazeteciler Derneği

üyeleri de zoom uygulaması ile ger-
çekleşen söyleşide bir araya geldi. İs-
tanbul Gazeteciler Derneği (İGD)
Başkanı Mehmet Mert toplantıya ka-
tılan tüm meslektaşlarına teşekkür
ederek; 1961 yılından bu güne kutla-
nılan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü’nü ne yazık ki ancak sanal or-
tamlarda dillendirdiklerini ve bu vesile
ile de İGD olarak ancak internet orta-
mında gerçekleşen söyleşi ile bu özel
günü yad ettiklerini belirtti. Söyleşiye
İGD Başkanı Mehmet Mert’in yanı
sıra KRT Haber Sitesi Genel Yayın
Yönetmeni Cihan Güner, Kent
Yaşam Gazetesi Sahibi Celal Karali,
Yeni Soluk Haber Sitesi Sahibi
Hasan Hınıslı, Kırmızı Bülten Sahibi
Remzi Tanış, Yeni Esnaf Gazetesi Sa-
hibi Nusret Kafasıbüyük, Adapazarı
Akşam Haberleri Muhabiri Sibel
Bulut, Beylikdüzü Sakinleri Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Dilek Boz-
kurt, Gazete Damga Köşe Yazarı İlke
Duyan ve Eser Gülçin Ketenci katıldı.

Binlerce gazeteci işsiz

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı
Mehmet Mert burada yaptığı konuş-
mada günümüzde gazetecilik evrensel
değerlerinden ve karakterinden eser
kalmadığına dikkat çekti. Bu kutsal
mesleğin bu hale gelmesine başta güç
sahibi siyasilerin ve iş insanlarının
neden olduğunu belirtti. 
"10 Ocak 1961 yılında gazetecilerin
çalışma koşullarını iyileştiren, ileri
haklar getiren 212 sayılı yasa yürür-
lüğe girmişti. Sonrasında bu gün
1971 askeri darbesine kadar 'bayram'
olarak kutlanıyordu" bilgisini veren
Mert, "Oysa günümüzde bu yasanın
haklarından eser kalmadığından bıra-
kın bayram olarak kullanmayı sadece
sorunların konuşulduğu günden iba-
ret hale geldi. Basın yayın sektöründe
işsizlik ve düşük ücretle çalışma rekor
düzeyde. İletişim fakültesi mezunları
çaresiz durumda. Basın çalışanları bı-
rakın iyi şartlarda çalışmayı iş bul-

makta bile zorlanıyorlar. Her yıl ileti-
şim fakülteleri binlerce mezun veriyor
ancak bu rakamların çok az kısmı
aynı sektörde iş imkanı bulabiliyor.
Binlerce gazeteci işsiz, yüzlerce gaze-
teci yargılanıyor, gözaltında ve tutuklu
bulunan meslektaşlarımız var. Mes-
leki baskılar, işten atmalar, oto sansür
her geçen gün artmakta. Bugün gaze-
tecilik yapmak ne kadar kolaylaşmış
gibi görünse de mesleki değerlerden
uzaklaşma da bir o kadar da hızlandı"
ifadelerini kullandı. 

Ayrıştırmanın iki nedeni

Gazeteciler arasında yapılan bu ayrış-
manın nedenlerini açıklayan Mehmet
Mert, "Birisi; eleştiriye kapalı gücü
elinde bulunduran iktidar sahiplerinin
gerçeklerin ortaya çıktığında kullan-
dıkları dildir.
Diğeri ise; gazetecilik mesleğini halkla

ilişkiler ile karıştıran basın yayın or-
ganı çalışanlarının kullandıkları dildir.
Artık salgın döneminde korona virü-
sünden korunmak için aşı gerektiği
gibi, gazetecilik karakterinin, meslek
onurunun, gazetecilik mesleğinin
temel esaslarının geri dönmesi içinde
aşı gerekiyor. Basın yayın organlarını
sadece ve sadece gazetecilik yapmala-
rını sağlayacak aşı. Sadece gazetecilik,
habercilik yapmak için basın yayın or-
ganı sahibi olan, ihale peşinde koş-
mayan, iktidara yalakalık
yapmayacak, gerçekleri saklamaya
kalkmayacak basın patronu aşısı.
Basın yayın organlarında sadece ve
sadece mesleğin ruhunu taşıyan, ha-
kikati söylemekten çekinmeyen, her
görüşe eşit mesafede olan, kamu hak-
larını savunan gazetecilerin görev
yapmalarını sağlayacak aşı. Gazeteci-
lik ile danışmanlığı, halkla ilişkileri,
yandaşlığı, karşıtlığı karıştırmayacak
aşı. Mesleğini doğru bir şekilde yap-
maya çalışan gazeteciyi, görüşü ne
olursa olsun ayırt etmeden, dışlama-
yan, taktir eden, savunan, koruyan
aşı. Bilgiye ve belgeye dayanmayan
asparagas haberler ile günden oluş-
turmaya kalkanlar ile, güvenilir, sağ-
duyulu, gazetecilik evrensel
değerlerini koruyan basın yayın or-
ganlarını bir birinden ayırmasını bilen
aşı. İşini hakkı ile yapan basın yayın
organlarını izleyen, okuyan, dinleyen,
sahip çıkan halkın aşısı. İşini hakkı ile
yapan gazetecilere terörist muamelesi
yapmayan halkın, okurun, yönetici-
nin aşısı" dedi. 

Daha da geriye gidecek

Bu şekilde devam etmesi durumunda
gazeteciliği zor günler beklediğini
ifade eden Mehmet Mert, "Toplum
olarak daha geri gitmeye devam ede-
ceğiz. Bizleri bekleyen günlerde ve yıl-
larda, gazetecilik mesleğinin daha
sağlıklı şartlarda yapılmasını, halkın
gerçekleri öğrenme hakkının korun-
masını, ifade hürriyetinin artmasını
diliyor, gazeteciliğe emek veren, değer
katan, katkı sunan, bedel ödeyen tüm
meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü'nü kutluyorum"
diye konuştu. 

BİLGENCE

Celal BİLGEN

GAZETECILIK 
KOLAY DEGIL!

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı 
Mehmet Mert 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle online söyleşide meslektaşları
ile bir araya geldi. Zoom uygulaması 
üzerinden gerçekleşen söyleşide konuşan 
Mert, gazetecilerin sorunlarına değinerek,
"Mesleki baskılar, işten atmalar, oto sansür her
geçen gün artmakta. Bugün gazetecilik yapmak
ne kadar kolaylaşmış gibi görünse de mesleki
değerlerden uzaklaşma da bir o kadar
hızlandı" dedi

Gazeteciliğin temelinin gerçeğe, ha-
bere, doğru bilgiye, kamu haklarının
korunmasına, hakikatlerin aktarılma-
sına dayalı olduğunu belirten Mert,
"Gazeteci bir anlamda kamu görevi
yapmaktadır. Günümüzde ise gazete-
cilik artık ya ‘yandaş’ ya ‘karşıt-mu-
halif’ olarak adlandırılmaya başlandı.
Bu adlandırılma başta mesleğini
onuru ile yapan meslektaşlarımızı zor
durumda bırakırken diğer yandan da
okurun, dinleyicinin, izleyicinin ger-
çekleri öğrenme hakkını elinden al-
maya başladı. Bir gazeteci ne
muhaliftir ne de yandaş. Oysa şayet
iktidarı eleştiren bir yorum yapıyor-
sanız adınız muhalife, tam aksine
görevini doğru yapanları taktir edi-
yorsanız ise adınız yandaşa çık-
makta" tespitinde bulundu. 

YA YANDAŞSIN
YA DA MUHALİF!

Dere yatakları ıslah ediliyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sel
riskini ve taşkın hasarlarını en aza
indirmek ve halk sağlığını korumak

amacıyla dere ıslah çalışmalarına devam edi-
yor. Bu kapsamda Kapaklı, Şarköy, Süleyman-
paşa, Çerkezköy, Çorlu, Saray ve Muratlı

ilçelerinde dere temizlik çalışması gerçekleşti-
rildi.  Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma-
lar kapsamında Çorlu, Saray, Muratlı ilçele-
rinde toplam 18 bin 287 metre uzunluğunda
dere temizlik çalışması yapıldı. 

Mehmet
Mert 



K oronavirüs salgını nedeniyle
kafeler ve restoranlar kapalı
olunca dışarıda buluşma im-

kânı bulamayanlar için bazı kişiler, bu
durumu fırsat bilerek evlerinin bir oda-
sını kafeye çevirdi. Hatta öyle ki bu ev
kafeleri işletenler müşteri bulmak için
sosyal medya üzerinden ilan dahi veri-
yor. Verilen bir ilana istinaden Arna-
vutköy’de bir ev kafeye müşteri olarak
giren DHA ekibi bu kafelerin nasıl işle-
tildiğini yerinde görüntüledi. Ev kafe
müşterisi olmak için önce telefonla re-
zervasyon oluşturmak gerekiyor. Re-
zervasyon saatinde, telefonla arayarak
geldiğini haber veren müşteriler, apart-
manının zemin katındaki daireye mi-
safir gibi alınıyor. Evin yalnızca bir
odasının kafe gibi hazırlandığı dikkat
çekiyor. Masalara alınan müşterilere
kısa sürede servis yapılıyor. Müşterile-
rin çay içmelerinin zorunlu olduğu be-
lirtilirken, bir süre sonra sipariş
verilmese de meyve tabağı ve çerez de
getiriliyor. Servis bittikten sonra sosyal
medya hesapları için masanın fotoğ-
rafının çekildiği görülüyor. Ev kafelerin
menü fiyatlarının ise oldukça yüksek
olduğu dikkat çekti. İki çay, meyve ta-
bağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen

ücret 100 TL oldu. Sorularımız üze-
rine pandemiden dolayı kapanan kafe-
lerin ardından böyle bir girişim
içerisinde bulunduklarını söyleyen ev
kafenin işletmecisi E.S. müşteri bul-
makta hiç zorlanmadıklarını talebin
bir hayli fazla olduğunu söyledi.

Yatıya kalmak isteyen var

Müşteri olarak girilen ev kafenin işlet-
mecisi E.S. sadece ticari amaçla böyle
bir girişim içerisinde bulunduklarını
belirterek, “İlanı görenler 'siz eskort
musunuz?' diye soruyor. Gelecek olan
misafirlere kısıtlama koyuyoruz ve en
fazla 1 saat kalabileceklerini söylüyo-
ruz. Yatıya kalmak isteyenleri de geri
çeviriyoruz” dedi. DHA ekibi müşteri
olarak girdikleri evin kapısını bu kez de
gazeteci kimliğiyle çaldı. Ev kafenin iş-
letmecisi E.S., sorular üzerine bu du-
rumun yasal olmadığını
düşünmediğini belirterek, “Eve çok ki-
şiyi almıyoruz zaten. Sayıca fazla kişi
gelmek isteyen çok kişi oluyor ama biz
buna müsaade etmiyor en fazla 4 kişi
alıyoruz. Bu durumun hiçbir sakıncası
olduğunu düşünmüyorum. Biz bu-
rada suç işlemiyoruz. Bu durumu iş
olarak düşündük. Pandemiden dolayı

kafeler kapalı bu yüzden böyle bir şey
yapma kararı aldık. Bu durum herkese
ilginç geliyor. ‘Neden böyle bir girişim
içerisindesiniz’ diye çok yazan oluyor."
dedi.

Ürün çeşitlerini arttırabilirim

E.S. “İmkânım olursa ileride ürün çe-
şitlerini arttırabilirim. Tabii bunu yasal
olarak yaparım. Ancak, şu anda öyle
bir imkânım yok. Gelen insanların gü-
venilir olmadığı ile alakalı olarak da
evet riskimiz var. Ancak, her işin riski
var bunu göze alarak yaptık. Talep
çok, merak edip ilginç buluyorlar.
Bundan sonrasında da açıkçası
devam etmeyi düşünüyorum” dedi.
Durumdan haberdar olmayan ev sa-
hibi Hasan Işıldak ise “Ben bu evi kafe
olarak işletsinler diye vermedim, 'aile
evi' diye verdim. Böyle olduğunu bil-
miyordum ancak, gerekirse evden de
çıkartırım. Burası bir aile apartmanı
önüne gelen adam benim evime elini
kolunu sallayarak giremez. Bu du-
rumu yeni öğrendim. Kira da vermi-
yorlar zaten. 'Durumları kötü' diye
sesimi çıkarmıyordum. Ancak, bu
doğru bir davranış değil" tepkisini 
gösterdi. 
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Hüsamettin ASLAN

ABD’de 
‘Demokrasi’ öldü

D ün Dünya ve ABD açısından önemli bir
büyük kaos yaşandı. Başkan Donald Trump
yanlıları Kongre binasını bastı. Başkent

Washington DC'de toplanan Trump destekçileri,
Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yap-
tığı"Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından Kon-
gre binasına yürüdü. 

Senato ve Temsilciler Meclisi, olaylar nedeniyle
ara verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence gö-
revliler tarafından alandan uzaklaştırıldı. Yazıyı ka-
leme aldığım saatlerde ölü sayısı 4, yaralı sayısı
50’nin üzerindeydi. Dünyaya yayılan görüntüler de
göstericilerin Senato ve Temsilciler meclisi koridorla-
rını ele geçirdiği, bilgisayarları ve hatta kürsüyü bile
çaldıkları görüldü. 

Daha çok Latin Amerika’da Ortadoğu’da ve Afri-
ka’da aşina olduğumuz Tayland,Ukrayna, Meksika ve
Romanya ulusal meclislerinde gördüğümüz sahneler,
bu sefer/ilk kez demokrasinin anavatanı ABD’de 
görüldü.

Yılda 750 milyar dolar savunmaya bütçe ayıran,
Trilyon dolarlık Medya, Sinema ve uluslar arası sos-
yal medya endüstrisinde algı ve dezenformasyon
yapan ABD, üzerinde pijama giymiş, yarı çıplak ve
kafasında bir kürk kasket takmış kişilerin protestola-
rına yenik düştü.

Demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ve özgürlük
konularında dünyaya örnek olan, birçok dünya ülkesi-
nin iç işlerine bu kavramlar üzerinden karışan
ABD’nin 320 yıllık rüyası dün itibariyle bitti. ABD, o
sinema filmlerindeki veya aşırı politik konularda ‘iyi-
lik timsali’ ve ‘demokratik değerleri’ dün son buldu.

ABD güçlü bir ülke. Elbette bu problemleri bir şe-
kilde aşacak ve 20 Ocak’ta Biden görevine başlaya-
caktır. Ancak gerek küresel, gerekse iç politikası
açısından tarifsiz büyük yaralar aldı.

Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık
seçimlerinin sonuçlarında "Demokratlar'ın seçimlerde
usulsüzlük yaptığı" konusunda ısrarcı ve Trump, "Asla
yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim." dedi.
Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdiril-
mesi" çağrısında bulundu. Bu olaylar ABD’nin orta-
sında yer alan beyaz-kırsal ve muhafazakarların 4
yıllık iktidarlarının kaybetmelerinin yarattığı bir öfke
değil; aynı zamanda 2024 seçimlerinde de nedenli
büyük bir aktör/sosyoloji olacaklarının da bir çıktısı-
dır.Belki Biden, seçimi kazandı ama Trump, seçimi
kaybetmesine rağmen kazanarak ayrılıyor; ve Biden’ı
görev süresi boyunca başında bir diyotin gibi bekleye-
ceğini de gösteriyor.

Biden yaptığı açıklama da; ''Şu anda başkentte
gördüğünüz kaos kim olduğumuzu yansıtmamaktadır.
Gördüklerimiz ufak sayıda radikaller. Şimdi bitmeli.
Bu kabalalığa çağrı yapıyorum; geri çekilin ve de-
mokrasinin işlemesine izin verin….Yapılan protesto
değil, kalkışmadır. Demokrasinin çok kırılgan oldu-
ğunu gördük. Daha önce birlikte deneyip yapamadığı-
mız hiçbir şey olmadı. Başkan Trump lütfen artık
ayağa kalk.'' dedi.

ABD'de protestocular kongreyi basarken Türki-
ye'den olaylara ilişkin ilk resmi açıklama Dışişleri Ba-
kanlığı’ndan geldi. Taraflara itidal ve sağduyu
çağrısında bulunulan açıklamada, "ABD Kongre bina-
sının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne
kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser,
sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı, Cumhu-
riyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, "Bu bir darbe
teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı. Trump ayrıca
bir video yayınlayarak, göstericilere "eve dönün" dedi.
Joe Biden ise yaşananları "kalkışma" olarak nitelen-
dirdi. Eski ABD Başkanı George Bush da gelişmeleri
"ayaklanma" olarak tanımladı. İngiliz basını "ABD'de
anarşi" başlıkları attı.

Sonuç olarak, belki demokrasinin değil ama ‘ABD
demokrasisinin sonu’ geldi. Artık, özellikle de ABD,
dünya ülkelerin iç işlerine karışmak için demokrasi
ihraç etmek isterken önemli bir ciddiyet sorunu yaşa-
yacaktır.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan kafe ve restoranların durumunu fırsata çevirenler oldu.
Kafe ve restoranların kapatılmasını iş fırsatı olarak gören bazı kişilerin, evlerini kafeye çevirdikleri ortaya çıktı. Sosyal
medya hesaplarından ilanlar yayınlayan bu kişiler, hem ruhsatsız kafe işletiyor hem de karantina ihlali yapıyor.
Müşteri olarak girilen ev kafenin işletmecisi E.S. "İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor" diye dert yandı

BIZI eskORt 
sanIYORlaR

33 ağaç imha edildi
Esenyurt Belediyesi, bitki dünyasının kanseri 
olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit 
oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile 
mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının ardından,
hastalıklı olduğu belirlenen 33 ağacı imha etti

EsEnyurt Belediyesi
Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, ilçe genelinde

Turunçgil Uzun Antenli Teke Bö-
ceği (Anoplophora Spp ya da
Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke
Böceği) ile mücadeleyi sürdürü-
yor. Birim, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve İlçe Tarım Müdür-
lüğü ile ortaklaşa yürüttüğü ça-
lışma kapsamında, tespit edilen
ağaçları diğer ağaçlara zarar ver-
mesini önlemek amacıyla kesiyor.
Ekipler, ilk olarak ilçe genelindeki
7 bin konukçu ağaçta ilaçlama
çalışmaları yaptı. Ardından, kesin
bir sonuç alabilmek ve böceğin
diğer ağaçlara zarar vermesini
önlemek amacıyla belirlenen
ağaçlar kesilerek, imha edildi.

7 bin ağaç ilaçlandı

İmha çalışmaları öncesinde ilaç-
lama yaptıklarını söyleyen Park
ve Bahçeler Müdürlüğü personeli
Suna Kahveci, “Saha çalışmala-
rımız tarım il ve ilçe müdürlüğün-
deki yetkililerle yaptık. Zarar
gören ağaçları tespit ettik, şu an o
ağaçları kesiyoruz. İBB ile bera-
ber imha çalışmamız olacak. Bu
böcekler ağaçların içlerine girerek
kendilerine yuva yapıyor ve larva-
larını bırakıyorlar. İlk önce ağaç

kabuğuna yakın yerlerde daha
sonra içeride gövdeye yakın yer-
lere yaklaştıkları için ağaca zarar
veriyorlar. Ağaç bir süre sonra
kuruduğu için devrilme riski olu-
şuyor. Böcekler ağaç içerisinde
barınmaya başladıkları için mayıs
ve haziran aylarında uçmaya
başlayarak, diğer sağlıklı bitkilere
hastalık taşıyacaklar. İmha çalış-
malarından önce 7 bin tane ko-
nukçu ağaçta ilaçlama yaptık.
İlaçlama tek başına yeterli olma-
dığı için imha çalışmalarını baş-
lattık” dedi.

Örnek davranış 
Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak 
görev yapan ve 'Uçan Patiler' oluşumu ile sosyal 
sorumluluk projesine imza atan Duru Dilek Bozan,
hayvanseverlerin desteği ile bu zamana kadar
sokak hayvanları için yaptırdığı 58 tane ahşap
köpek kulübesini ihtiyaç duyulan bölgelere kurdu

Koronavirüs salgınının ilk günle-
rinden itibaren yardımseverlerin deste-
ğiyle sokak hayvanlarının beslenme

ihtiyacını karşılayan kabin memuru Duru Dilek
Bozan, kış ayının gelmesiyle birlikte beslediği
hayvanların bir yuvaya ihtiyaç duyduğunu fark
ederek projesinin kapsamını genişletti. Bozan,
sosyal medya hesabını takip eden yardımsever-
lere birlikte eylül ayında kulübe bağışı çağrısı
yaptı. Bugüne kadar 58 kulübeyi belirlediği nok-
talara yerleştiren yardımsever kulübelerin içeri-
sine battaniye de yerleştiriyor.

Mama bağışlıyorlar

Yapılan yardımları artırmak amacıyla yeni fikirler
geliştiren THY'de görevli kabin memuru Duru
Dilek Bozan sevdiklerine doğum günü hediyesi
fikri arayanları sokak hayvanları için bağış yap-
maya davet ediyor. Sevdiklerinin doğum gününü
mama ya da kulübe bağışı yaparak kutlayan kişi-
ler için özel bir video da hazırlayan kabin me-
muru, hediye edilen mamaların sokak
hayvanlarıyla buluştukları anları sosyal medya
hesabından paylaşıyor.

Bu dünyada yalnız değiliz

THY'de görevli kabin memuru Duru Dilek
Bozan "Bugün bir salgın nedeniyle tüm dünya
evde kalmaya özen gösteriyor, sokaklar virüs ne-
deniyle bizim için nasıl tehlikeyse hayvan dostla-
rımız için de kara kış o derecede tehlikeli ve onları
saklanabilecekleri bir evleri yok. En temel ihtiyaç-
ları olan gıdaya dahi ulaşamazken kış şartlarında
bir de soğuklar ile mücadele edecekler. Üşüyor,
ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli
su içiyor, dövülüyorlar. Bu dünyada yalnız deği-
liz, onlar bize Allah’ın emaneti dilsiz kullarıdır.
Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz.
Tüm hayvanseverleri, kulübe ve mama bağışı
yapmaya davet ediyorum" dedi. Sokak hayvan-
ları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri
uçan patiler isimli sosyal medya hesabındaki
mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek
Bozan mama bağışının yanında hiçbir ücret öde-
meden yardım yapmanın dahi mümkün oldu-
ğunu belirtti. Bozan, "Anlaşmalı olduğum bir
uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün so-
nunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü
uçan patilere mama olarak bağışlayabiliyorsu-
nuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın
yanında olmak çok kolay" diye konuştu.  DHA

İBB, geleneksel
kütüphane anlayışını

değiştiren projesini 
hayata geçiriyor.

İstanbul’a, zengin içerikli
kitap koleksiyonlarının

yanında kültür ve eğitim
merkezi olarak faaliyet

gösterecek kütüphaneler
kazandırılıyor

İstanbul büyükşehir belediyesi
(İbb), sosyal olanaklara erişimde
sorun yaşayan, dezavantajlı 20 ma-

halleyi yeni nesil kütüphanelerle buluşturuyor.
Kitabın yanında; derslikler, kurslar ve teknolojik
alt yapıyla örülü kütüphaneler hizmete giriyor.
Geleneksel kütüphane anlayışının ötesinde pek
çok olanakla donatılan, kültür ve eğitim merkezi
olarak faaliyete gösterecek projenin ilk örneği
adını, dizelerinde “dayan kitap ile” diyen büyük
şair ahmed arif’ten alıyor. İbb Kültür Varlıkları
Daire başkanlığı’nın 2020 yılının sonunda ön

çalışmalarına başladığı sultangazi ahmed arif
Halk Kütüphanesi,  açılışa hazır hale getiriliyor.

İlk örnek Sultangazi’de

Önümüzdeki günlerde açılması planlanan kü-
tüphane, çok amaçlı bir kültür ve eğitim mekânı
olarak hizmet verecek. sultangazi ilçesi ve
yakın çevresinde bulunan gençlerin; sınava ha-
zırlık, kitap okuma ve kültürel eğitim çalışmaları
için uygun bir yer olarak tasarlanan yapı, aynı
zamanda yaratıcılığını geliştirmek isteyenlere
pek çok imkan sunacak. Müzik ve resim kurs-

ları, drama ve tiyatro eğitimleri bulunan sultan-
gazi ahmed arif Halk Kütüphanesi’nde, ayrıca
son yıllarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği diji-
tal yazılım atölyeleri ve video-art kursları yer
alacak. İlçenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak
kütüphane binasında; cep sahnesi, tiyatro atöl-
yesi, çocuk atölyesi, çocuk kitaplığı (6-11 yaş),
engelsiz kütüphane, okuma alanları, çalışma
alanları, yazılım atölyesi, dijital kütüphane, you-
tuber stüdyoları, seminer-toplantı alanı ve çok
amaçlı atölyeler bulunuyor. Kütüphanedeki atöl-
yelerde, alanında uzman çok sayıda eğitmen ve

gönüllü görev alacak. ayrıca İbb’nin İstan-
bul’da işsizliğin azaltılmasına yönelik geliştir-
diği İstihdam Ofisi de yer alacak. sultangazi
ahmed arif Halk Kütüphanesi’nde  toplamda
167 kişilik okuma alanı ve koleksiyonunda 13
bin 420 kitap bulunuyor. 8 katlı kütüphane, top-
lamda bin 258 metrekarelik bir alandan oluşu-
yor. Yapının terasında 60 kişilik konferans
salonu yer alıyor. Çok amaçlı hizmet vermesi
için tasarlanan bu alan konferans, panel, semi-
ner gibi etkinliklere olanak verme kapasitesine
sahip.  

Yenİ nesİl kütüphane

Müşteri olarak girilen ev kafenin işletmecisi E.S. sadece ticari amaçla böyle bir girişim içerisinde bulunduklarını
belirterek, “İlanı görenler 'siz eskort musunuz?' diye soruyor. Gelecek olan misafirlere kısıtlama koyuyoruz ve

en fazla 1 saat kalabileceklerini söylüyoruz. Yatıya kalmak isteyenleri de geri çeviriyoruz” dedi. 
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2021 yılı sosyal yardım ücretleri arttı 

ŞAHSUVAROĞLU, 2020 yılı 
otomotiv pazarı ve 2021 beklen-
tilerine ilişkin yaptığı açıkla-

mada, 2020 yılı başında öngörülen satış 
adetlerine ulaşıldığını, 2018 ve 2019'da erte-
lenen talebin 2020'ye yansıdığını söyledi. 
Salgının ilk dönemlerindeki düşüşün ardın-
dan Türkiye otomotiv pazarının toparlan-
dığını ve hızlandığını ifade eden 
Şahsuvaroğlu, daha sonra faizlerin art-
ması, dövizin yükselmesi ve finansman ko-
şullarının sıkılaşmasıyla özellikle kasım ve 
aralık ayında pazarın "soğuduğunu" vurgu-
ladı. Şahsuvaroğlu, "Aslında kasım, aralık 
ayları da iyi gitseydi bugün 800 bin üstü 
adetleri konuşuyor olurduk. Ama kasım, 
aralık ayında gördük ki piyasa bize artık 
yavaş yavaş soğuyacağının işaretlerini veri-
yor. Ama yıl sonu pazar rakamı, en azından 
sektörün 2021, 2022 ve 2023 yılları için de 
umut vadeden bir rakam oldu." şeklinde 
konuştu. 

Otomotiv hareket ediyor 

Murat Şahsuvaroğlu, kasım ve aralık 
ayında piyasadaki soğumanın faizlerin yük-
selmesiyle ortaya çıktığını belirterek, şunları 
kaydetti: "Finansal sıkılaştırma tedbirleri 
açıklandı, Merkez Bankasının yeni yönetimi 
kredi iştahının yavaşlaması gerektiğine işa-
ret etti. Çünkü diğer tarafta enflasyon var. 
Merkez Bankası faiz silahını çekti. Ama faiz 
silahını çektiği zaman da aslında perakende 
piyasasının dizine sıkmış oluyor. Yani bura-
daki en önemli şey, Türkiye'de maalesef fa-
izler uygun olduğu zaman insanların 
otomobil alabilecek güçleri olabiliyor. 
Çünkü otomobil, üzerindeki vergi yükün-
den ötürü pahalı bir emtia. Siz bunun alım 
işini kolaylaştırırsanız, bunu almaya uygun 
hale getirirseniz, bunu hem uzun vadede 
hem düşük faizle sağlarsanız otomotiv ha-
reket ediyor. Kasım ve aralıkta da işte 
bunun tam tersi olunca ister istemez piyasa 
yavaşladı." Şahsuvaroğlu, salgına karşı aşı-
lamada bir kademe kaydettikten sonra sek-
törde ikinci çeyrekle beraber yavaş yavaş 
toparlanma beklediklerini ancak burada 
faiz oranlarının da önemli bir belirleyici 
unsur olacağını vurguladı. Bunu 2018 ve 
2019'da da yaşadıklarını aktaran Şahsuva-
roğlu, şöyle devam etti: "Yüksek faizin ol-
duğu yerde otomotiv perakendeciliği 
çalışmıyor, yani araç satılmıyor. Faiz de bir 
yerden sonra tansiyon gibi... Yani hem çok 
düşüğü hem de çok yükseği zararlı. Yani 
bunun mutedil yolunu bulmamız lazım. 
Ama dövizin iyice ateşini düşürdükten 
sonra… Ondan sonra ben inanıyorum ki 
ilk çeyrekte Avrupa'da da şubat ve mart 
ayında aşılanmayla birlikte yavaş yavaş 
işler yoluna girer. Aşılanma sonrası özellikle 
ekonominin bir miktar toparlanması adına 
ikinci çeyrekte üretici ve ithalatçı firmaların 
kampanyasını görürüz. İnşallah üçüncü 
çeyrekte de ekonomi yeterince soğumuş 
olur ve yavaş yavaş artık faizlerin indiği bir 
sürece girmiş oluruz."

GENCLER ISININ 
PATRONU OLACAK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
(OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat 

Şahsuvaroğlu, 2020'deki sıkıntıların 
yaşanmayacağını belirterek, "2021'de 
satışların aynı enerjide devam etmesi 
için kampanyaların ağırlıkta olduğu, 

satışların kampanyalarla süslendiği bir 
seneyi hep birlikte yaşayabiliriz" dedi

Otomotiv dünyası 
kampanya bekliyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, yaptığı yazılı açıkla-

mada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için baş-
lattıkları sosyal destek programlarında 
ödenen miktarların 2021 yılı itibarıyla art-
tırıldığını kaydetti. Sosyal ve Ekonomik 
Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve 
yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti 
ödemelerinden korumalı iş yerlerine 
kadar pek çok başlıkta yapılan destek 
miktarlarını arttırdıklarını aktaran Selçuk, 
şöyle devam etti: "Koronavirüsle müca-

dele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahip-
lerine ödenen miktarlarda artışa gittik. 
Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği 
olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile top-
lumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dış-
lanmadan koruyor ve mağduriyetlerini 
gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yar-
dımların, toplumun tüm kesimlerine ya-
yılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın 
rolü büyüktür." Bakan Selçuk, "2021 yılı 
itibarıyla SED tutarını arttırdık, her bir 
çocuk için ödeme miktarı 1161 liraya 
ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED 

hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğu-
muz için 149 milyon lira ödeme yaptık. 
SED ile çocuklarımızı aile yanında des-
tekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve 
çocuklarımızın üstün yararını gözetiyo-
ruz." açıklamasında bulundu. 

Destek 914 liraya yükseldi 

Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatan-
daşların özel sektörde istihdamını destek-
lemek amacıyla hayata geçirilen 
"Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için 
her bir engelli için ödenen aylık tutarın 

2021 yılında 914 liraya yükseltildiğini be-
lirtti. Engelli bireylerin evde bakımlarının 
sağlanması için Evde Bakım Yardımı hiz-
meti verdiklerini dile getiren Selçuk, 
"2020 yılında 536 bin vatandaşımıza top-
lam 9,4 milyar lira ödeme yaptık." ifade-
sini kullandı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi 
için Evde Bakım Yardımı kapsamında 
kişi başına ödenecek yardım miktarının 
1657 lira olduğunu anımsatan Selçuk, 
yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını 
aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 
2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.

T arım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi tarafından çevrim içi dü-

zenlenen "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 
175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda 
yaptığı konuşmada, "Tarım Bayramı"nı kut-
ladı, bilgi ve bereket dolu güzel bir sene di-
ledi. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin, ülkenin ilk ziraat fakültesi ol-
duğuna işaret eden Pakdemirli, ziraat eği-
timi ve mesleğinin her zaman var olacak, 
değeri her geçen gün katlanarak artacak ha-
yati bir alan olduğunu bildirdi. Pakdemirli, 
ülkede futboldan sonra en çok konuşulan 
konunun tarım, tarımdan sonra en çok ko-
nuşulan konunun da eğitim olduğunu akta-
rırken, "İtiraf etmeliyim ki ben, makul 
olduğu müddetçe, konuşanları da haklı bu-
luyorum. Zira iki hayati şey vardır; karnın 
doyması, aklın doyması. İşte tam da bu 
noktada karşımıza tarım eğitimi çıkıyor." 
diye konuştu. Bundan 40-50 yıl kadar önce 
az gelişmiş ülkelerin, tarım ülkesi olarak ni-
telendirildiğini hatırlatan Pakdemirli, ancak 
bugün tarımın, ekonomi ve sanayinin ham 
maddesi olduğunu söyledi. Pakdemirli, 
nüfus artışı, küreselleşme, iklim değişikliği, 
açlık ve obezite gibi sorunlara işaret ederek, 
"Bir şeyi itiraf etmemiz gerekiyor ki haliha-
zırda sahip olduklarımızla bir süre daha 
idare edebilir, iyi gidebiliriz. Ancak geleceği 
öngöremezsek, tedbirli ve planlı hareket et-
mezsek ne kendimize ne de dünyamıza ye-
tebileceğiz. Öyle ki suyunuz azalırsa sulama 
yapamazsınız, toprağınız verimsizleşirse 
tarım yapamazsınız." değerlendirmesinde 
bulundu. Pakdemirli, Türkiye'nin coğrafi 
konumu, toprak ve hayvan varlığı, stratejik 
tarımsal ürünleri, eğitimli insan kaynağı ile 
tarıma dayalı sanayisine değinerek, "İşte 
bütün bunlar potansiyelimizin ve gücümü-
zün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. 
Fakat bu yetmez. Çünkü değişen dünyada 
sahip olduklarımızın bize yüklediği sorum-
luluk büyük. Bakanlık olarak bugüne kadar 
çiftçilerimizi, üreticilerimizi, yetiştiricileri-
mizi çok büyük desteklerle destekledik. Yine 
her zaman bakanlık-üniversite iş birliğine 
azami özen gösterdik. Özellikle Ar-Ge faali-
yetlerimizle, akıllı tarım uygulamalarımızla, 
teknolojik ve dijital tüm imkanlarımızla, 
daima üniversitelerimizin yanında olduk." 
ifadelerini kullandı. 

Tarım fazla büyüdü 

Salgın sürecini başarıyla yürüttüklerine ve 
yürütmeye de devam ettiklerine dikkati 
çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "Pan-
demi başladıktan sonra ise tarımsal destek 
ödemelerinden kredi faizlerinin ertelenme-
sine, sıkı gıda denetimlerinden hazine arazi-
lerinin üretime açılmasına kadar tam 101 
tedbiri hayata geçirdik. Tarlada, bahçede, 
serada, ahırda ve merada üretimin devam 
etmesini sağladık. Son iki yılda tarımsal ha-
sılamız yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya 
ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'nin sağladığı imkanlarla tarım sektörü iki 
yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. 
2020'de en son açıklanan 3. çeyrekte yüzde 

6,2'lik, ilk 3 çeyrek ortalamasında ise yüzde 
5,3 gibi önemli bir büyüme gösteren tarım 
sektörü ekonomimize büyük katkı sağladı, 
diğer tüm sektörlerden daha fazla büyüdü. 
Bütün bu çalışmalarımız neticesinde ham-
dolsun tarımsal hasılada bugün Avrupa'da 
birinci, dünyada ilk ondayız." Tarım eğitimi 
için bakanlıkça Tarım-Orman Akademi-
si'nin kurulduğunu da anımsatan Pakde-
mirli, bu dijital eğitim sistemini, bütün 
çiftçilerin, araştırmacıların ve ilgililerin hiz-
metine açtıklarını söyledi. Pakdemirli, ta-
rımda bilgi ve teknoloji kullanımını ön 
sırada tuttuklarını aktararak, bakanlık ola-
rak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklar-
dan yaklaşık 1 milyar lira bütçe 
kullandıklarını belirtti. Pakdemirli, son iki 
buçuk yılda yüzlerce yeniliği, çok sayıda tek-
nolojiyi çiftçilerle buluşturduklarını ve ülke 
tarımına kazandırdıklarını anlattı. Çiftçi nü-
fusunun gençleşmesi için bakanlık olarak 
gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını bildi-
ren Pakdemirli, şöyle devam etti: "Genç 
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı 
ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine toplam 1 
milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık. 
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ile 
tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su 
ürünleri konularında yüksekokul ve üniver-
site mezunu olan 98 proje sahibine toplam 
9,7 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Pilot 
uygulamalarını 4 ilimizde başlattığımız bu 
projeyi inşallah bu yıl 81 ilimizde yaygınlaş-
tıracağız. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma 
Programı (IPARD I) kapsamında, hayvan-
cılık sektöründe 948, kırsal alanlardaki yatı-
rımlarda da 2 bin 617 gencimiz hibe desteği 
almıştır. IPARD II Programı'nda ise başvu-
ruda bulunan genç çiftçi sayısı 12 bin 
741'dir. Sözleşme ve ödeme işlemleri devam 
etmekte olup, hayvancılık sektöründe 345, 
kırsal alanlardaki yatırımlarda da 925 genç 
çiftçimiz hibe desteği almıştır. Bu hafta içe-
risinde açıkladığımız IPARD-II 10. çağrı ila-
nında 1 milyar 250 milyon liralık destek ile 
gençlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya 
devam edeceğiz. İşte bu destek programla-
rıyla biz, esasen kırsalı kalkındırmaya uğra-
şıyoruz. Yani gençlerimiz, doğdukları yerde 
doyabilsin istiyoruz. Tarımda Uzman Eller 
Projemiz ile gençlerimize alanlarında iş im-
kanları sunuyoruz. Tüm hibe ve destekleri-
mizde, gençlerimize pozitif ayrımcılık 
yapıyoruz. Tarımı plazalarda çalışmaktan, 
devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip 
bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz. Yani 
biz girişimci bir gençlik, kendi işinin patronu 
bir gençlik var etmeye çalışıyoruz." Gele-
cekte de iklim değişikliği, küresel kuraklık, 
artan nüfus gibi etkiler nedeniyle tarımın, 
hayvancılığın, suyun ve gıdanın öneminin 
daha da artacağına işaret eden Pakdemirli, 
"Dolayısıyla ben gençlerimizi, hiç erteleme-
den tarımın geleceği konusuna kafa yor-
maya davet ediyorum." dedi. 

Donanımınıza yatırım yapın 

Pakdemirli, dijital imkanlarla toplantıya ka-
tılan gençlere de seslenerek, "Evlerinizde ol-
duğunuz bu süreci de kendi geleceğiniz 

adına bir fırsata dönüştürebileceğinizi düşü-
nüyorum. Özellikle bu dönemde, 'nakit ve 
vakit' bakımından karda olduğunuzu bili-
yorsunuz. Çünkü her sabah okula gitmek ve 
her akşam okuldan dönmek için metroda, 
otobüste, trafikte, yollarda vakit kaybetmi-
yorsunuz. Ailelerinizin yanında daha sağ-
lıklı besleniyorsunuz. Burslarınız devam 
ediyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın 
tensipleriyle 2020-2021 yılı öğrenci bursla-
rında artışlar yapıldığını da biliyorum. Do-
layısıyla sizlere tavsiyem bu süreçte tasarruf 
ettiğiniz bütün nakit ve vakit unsurlarınızı 
eğitiminize, donanımınıza yönelik yatırım-
lara harcayın. Diğer taraftan, düşünmek, 
yaratıcılıklarınızı ortaya çıkarmak için as-

lında verimli bir içe kapanma ve üretme dö-
nemi ile baş başasınız. Mezun olduğunuzda 
hayattan daha çok şey öğreneceğiniz yeni 
bir dönem başlayacak. O günü düşünerek, 
tüm durumlara karşı planlı ve hazırlıklı 
olun." değerlendirmesinde bulundu. Hedef-
lerinin, Türkiye tarımını bugün bulunduğu 
noktadan çok daha ileriye taşımak ve "dün-
yayı doyuran ülke olmak" olduğunu belirten 
Pakdemirli, "Bizim de sorumluluğumuz 
büyük, yükümüz ağır, yolumuz uzun. İnanı-
yorum ki inşallah Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın desteğiyle ve siz değerli hocalarımızın 
yetiştirdiği öğrenciler sayesinde tarım-
orman sektörümüzü hak ettiği mevkiye 
birlikte çıkaracağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, “Tarımı plazalarda çalışmaktan,  
devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına 

dönüştürmek istiyoruz. Yani biz girişimci bir gençlik, kendi işinin 
patronu bir gençlik var etmeye çalışıyoruz” dedi

ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar da Türkiye'deki tarım 
eğitiminin tarihçesine ilişkin bilgi vere-
rek, ilk yerli traktör üretimine de Ziraat 
Fakültesi öğretim üyelerince başlandı-
ğını ancak projenin seri üretim aşama-
sına geçemediğini anlattı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın liderliğinde başlatılan elektrikli 

milli traktör çalışmalarının önemine işa-
ret eden Ünüvar, "Bu proje de İHA'lar 
ve SİHA'lar gibi kritik öneme sahip en 
önemli ihraç ürünlerimizden birisi ola-
caktır. Buna yürekten inanıyorum." diye 
konuştu. Bakan Pakdemirli, törenin ar-
dından toplantıya katılan basın men-
suplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü'nü de kutladı. 

Elektrikli traktör öneme sahip olacak 

Oyun dünyasına konsol müjdesi
GAMİNG in Turkey Oyun ve 
Espor Ajansı Kurucusu Ozan 
Aydemir, yılbaşından itibaren 
geçerli olmak üzere oyun kon-
sollarıyla ilgili yapılan vergi dü-
zenlemesine ilişkin 
değerlendirmede bulundu. 
Oyun konsollarında ek gümrük 
vergisinin düşürülmesini sektör 

adına oldukça olumlu buldu-
ğunu ifade eden Aydemir, şöyle 
konuştu: "Özellikle fiyatlardan 
dolayı çekincesi olup da bekle-
yen kesim için önemli bir indi-
rim. Bu vergi indirimiyle birlikte 
sektöre hareket gelecektir. 
Vergi indirimlerinde birçok sek-
törde yaşanan hareketliliği ve 

satış artışlarını zamanında 
çokça yaşadık. Aynı etki oyun 
sektöründe de olacaktır. Ancak 
bu indirim yeterli değil. Ek 
vergi miktarı, geçen yıllardaki 
gibi daha düşük seviyelere çe-
kilebilirse ya da sıfırlanırsa 
sektör açısından çok daha 
olumlu bir gelişme olacaktır."
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Y ıllar su gibi akıp gidiyor ama bir adım ileri gi-
demiyoruz. Bırakın ileri gitmeyi hızla geri gidi-
yoruz. 18-19 yıl önce bu konuyu dile

getirmiştik. Bunca yıl geçti düzelen bir şey yok. Ben
de tekrar konuya girme kararı verdim. Lütfi Kırdar
Kongre Salonunda Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ile iş birliği içersinde T.C. Başba-
kanlık Devlet Planlama Teşkilatınca " Sürdürülebilir
Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu
Projesi" İstanbul toplantısına İstanbul'dan çağırılan 7
STK'dan biri olarak toplantıya davetliydim. 

Valiliğin, Akademisyenlerin, DPT uzmanlarının,
Yerel Yönetimlerin davetli olduğu oturumlarda bilgi
verildi, fikirlerimiz alındı. Sonuçta pek değişen bir
şey olmadı. Halbuki bu günlerde bayağı ilerleme kay-
detmiş olmalıydık. Konuyla ilgili aklımda kalanları
tenkitlerimi sizinle paylaşalım. Sürdürülebilir kal-
kınma, günümüzde tüm siyasilerimizin ağzında. Ko-
layca telaffuz ediliyor ama uygulama öyle olmuyor.
Öyle olsaydı Elbistan Termik Santrali, Yatağan Ter-
mik Santrali, Fırtına Deresi, ön etüt yapılmadan de-
reler üstüne konan HES'ler, Kaz Dağları vs. gibi bir
sürü çevre problemlerini yaşamazdık. Bir sürü nük-
leer santral planları karşımıza çıkmazdı. Çağdaş uy-
garlığın hazırlanmasında temel rolü olan klasik
ekonomik anlayışın ekoloji ile birlikte düşünülmesi
gerekirdi. Klasik ekonomik anlayış, doğadaki kaynak-
ların sınırsızlığı düşüncesinden yola çıkılıp, ekonomik
büyümeyi piyasa fiyatları olmayan, yani bedava olan
havayı, suyu doğayı rahatlıkla ve acımasızca kullan-
mazdı. Oysa ekolojinin gerçekleri doğal kaynakların
sınırsız olmadığını ortaya koymuştur. Bu ücretsiz
kaynakların tükenmekte olduğunu artık sanayiciler de
anlamışlar. Bu yüzdendir ki klasik ekonomistler ve
sermayedarlar çevre koruma mücadelesine başlan-
gıçta belirgin bir şekilde cephe almışlar ve çevrecileri
"kalkınmaya karşı" kişiler olarak damgalamışlardı. 

Zaman içinde klasik ekonomistlerin bile, istemese-
ler de, kabul etmek zorunda kaldıkları bu gerçek kla-
sik kalkınma anlayışında değişikliğe gitmek
zorunluluğunu beraberinde getirmiş ve böylece "sür-
dürülebilir kalkınma" kavramı ortaya çıkmıştır. Dola-
yısıyla sürdürülebilir kalkınma ekolojinin gerçekleri
ile ekonominin gerçeklerini uzlaşmaya götürme yo-
lundadır. Bu uzlaşmada amaç, hem kalkınmadan
hem çevre korunmasından vazgeçilmemesi, dolayı-
sıyla, bu ikisini beraber gerçekleştirecek önlemlerin
alınmasıdır. Birleşmiş Milletlerin bir komisyon çalış-
maları sonunda hazırlanan kitapta (Ortak Geleceği-
miz) bir tanımlama yapılmıştır. "Sürdürülebilir
kalkınma bugünün gereksinimlerini gelecek kuşakla-
rın kendi gereksinmelerini karşılama olanaklarını
tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınmadır." Den-
miştir. Bizdeki duruma gelirsek; Sürdürülebilir kal-
kınmadan Çevre Kanunumuzda söz edilmemektedir.
Önce para denmektedir. 

Üstelik kanunun bazı maddelerinde bu kanunun
özüne aykırı ifadeler vardır. Ama bu hükümleri sana-
yiciler ve idareciler kendi yararlarına kullanamazlar,
çünkü ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşme ve
belgeler de vardır. Örneğin Rio Bildirgesi 1992 Joh-
annesbuourg 2002 gibi. Ama maalesef ses seda yok.
Ülkemizin, ülkemize sahip çıkacak birçok çevre gö-
nüllüsüne ihtiyacı var. Gezi Parkı örneğinde olduğu
gibi. Torunlarının temiz havaya, suya muhtaç olma-
dan yaşamalarını isteyenler, onlara plastik oyuncak-
lar almak yerine bu ihtiyaçlarını sağlayacak
çalışmalara destek vermeleri gerekmektedir. Kurtuluş
hepimizin el ele vererek ülkemizin doğasını korumak-
tır. Daha geçen hafta hükümet yine bir karar aldı.
Orman alanları yerleşime açıldı.

Hadi gel de üzülme. 
Sağlıklı kalmanız dileklerimle

Türkiye ve dünyada 
sürdürülebilir kalkınma

utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE VE HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin, "Olabilir, biz hiçbir partinin iç işine karışmayız. O konuda yapılan açıklamalar
var. Sizler gazeteciler olarak ne kadar büyük bir dikkatle izliyorsanız, biz de o kadar büyük bir dikkatle izliyoruz" dedi

C HP lideri Kılıçdaroğlu, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü nede-
niyle parti genel merkezinde basın

toplantısı düzenledi. Gazetecilerin yıp-
ranma hakkı ile ilgili Anayasa Mahkeme-
si'nin (AYM) verdiği iptal kararının
ardından hükümetin yeni bir düzenleme
yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Eski dü-
zenlemeyi aratmıyor. Dolayısıyla biz yine
CHP olarak sizin hakkınızı savunmak için
yeniden AYM’ye başvuracağız" dedi. Kılıç-
daroğlu, iktidara gelmeleri halinde medya
konusunda 10 maddelik düzenleme yapa-
caklarını söyleyerek, "Bu 10 madde hayata
geçirildiğinde gazetecilerin güvencesi ola-
cak" diye konuştu.

Onların hedefinde CHP var

Açıklamalarının ardından soruları da yanıt-
layan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun,
partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu ile ilgili sözlerinin hatırlatılması
üzerine, şunları söyledi: "Türkiye'nin çok
ağır bir gündemi var. İşçinin, emeklinin, es-
nafın sorunu var. Milyonlarca insan işsiz.
Bütün bunlara baktığınızda Türkiye'nin
gerçeklerini halktan gizlemek için yapay
gündem oluşturuyorlar. Hayatımda bu
kadar saçma bir şey duymadım. Bunlar

bizim gündemimiz değil. İstanbul İl Başka-
nının gündemi de benim gündemim de
bütün arkadaşlarımın gündemi de işsizlik.
Bizim sorunumuz bu, onların gündemi
ayrı. Onlar çünkü Türkiye'yi unuttular. On-
ların hedefinde sadece ve sadece CHP var.
Çünkü CHP'nin doğruları söylemesine ta-
hammül edemiyorlar."

Zulüm ile iktidar olunmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SP Yüksek İs-
tişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü
ziyaret etmesine ve ziyarette seçim ittifakı-
nın gündeme gelmesine ilişkin soruyu da
yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Olabilir. 

Biz hiçbir partinin iç işine karışmayız. O
konuda yapılan açıklamalar var. Sizler ga-
zeteciler olarak ne kadar büyük bir dikkatle
izliyorsanız, biz de o kadar büyük bir dik-
katle izliyoruz. Erdoğan gideceğini görüyor,
biliyor zaten. Acaba nasıl kurtulabilirim,
nasıl iktidarımı sürdürebilirim? Buradan
söyleyeyim, zulüm ile iktidar olun-
maz. Zulüm ile iktidar olanın
sonu erken gelir. Yoksullu-
ğun en fazla olduğu yer-
ler, AK Parti'ye en fazla
oyun çıktığı yerler.
Onların hakkını hu-
kukunu kim 
savunuyor? Biz 
savunuyoruz. 
O savunamıyor"
dedi.  DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin sözlerinin hatırla-
tılması üzerine, "Erdoğan'ın gündemi çok farklı, Erdoğan'ın gündeminde Türkiye yok zaten. Ne yaptılar bu öğ-
renciler? Şiddet mi uyguladı? Hayır, müzikle eylem yapıyorlar. Şunu sormak gerekir, ya bu öğrenciler ne
istiyorlar? Bunlar bizim çocuklarımız. Neden bu rektörün atanmasından rahatsızlar? Asıl devleti yöneten bir ki-
şinin bu soruyu sorması lazım, ama bu soruyu sormuyorsunuz, herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Çaresizlik bu-
raya getirdi. O üniversitede sadece öğrenciler mi, hocalar da istemiyorlar. Oturup siyaset kurumunun
düşünmesi lazım, 'biz burada bir hata mı yaptık, eksikliğimiz mi oldu' diye. Öğrencilerin hepsi serbest bırakıldı,
üniversitenin kapısına kelepçe taktınız, bu fotoğrafı bütün dünya gördü. Bunlar doğru değil" diye konuştu. 

HERKESi TERÖRiST iLAN EDiYORSUNUZ

Gazeteciler talimat alıyor
CHP’li vekil Mahmut Tanal, Türkiye’de kalemi güçlü, liyakat sahibi
gazetecilerin işten atıldığını belirterek, “AKP iktidarı döneminde
araştırmacı gazetecilik out, talimat gazeteciliği in oldu” dedi

CHP İstanbul Milletvekili
Av. Mahmut Tanal, 10
Ocak Çalışan Gazeteci-

ler Günü dolayısıyla yaptığı açıkla-
mada, gazetecilik mesleğinin gün
geçtikçe kan kaybettiğini belirterek,
“Bir ülkenin demokratik gelişmişlik
seviyesi ile basın özgürlüğü doğru
orantılıdır. Ancak Türkiye, 2020
Dünya Basın Özgürlüğü Endek-
si'nde 180 ülke arasında 154. sırada
yer alıyor. Basın özgürlüğünde Afga-
nistan’ın, Uganda’nın, Güney Su-
dan’ın, Bangladeş’in, Kenya’nın,
Etiyopya’nın gerisindeyiz. AKP ikti-
darının bağımsız ve özgür gazeteci-
liğe tahammülü yok. Muhalif medya
organları, ambargoyla, baskıyla, ce-
zalarla, sansürle boğuşuyor” dedi.

Yük olarak görülüyor!

Gerçeklerin peşinden koşarak halkı
aydınlatmak isteyen gazetecilere ağır
bedeller ödetildiğini kaydeden Tanal,
“Habercilik faaliyetinin suç sayıldığı
bir ülke haline getirildik. Muktedirle-
rin hoşuna gitmeyen haberlere imza
atan medya mensupları, mesaiyi ad-
liye koridorlarında geçiriyor. Ceza-
evine gönderilen gazeteciler, imza

atılan haberler dolayısıyla cezalandı-
rılıyor. Merkez medya diye bir şey
kalmadı ama holdinglerin bünyesin-
deki yayın organları, araştırmacı ga-
zeteciliğin hakkını veren, kalemi
kuvvetli, gazetecilik refleksi güçlü
basın emekçilerini yük olarak görü-
yor. İşinin ehli, liyakat sahibi gazete-
ciler, iktidarı öfkelendirmemek adına

kıyıma uğruyor, işten atılıyor. Gaze-
tecilik refleksi körelmiş, ‘Talimat ga-
zeteciliği’ne uyan kişiler ise el
üstünde tutuluyor. Zaten iktidar
kendi medyasını oluşturmuş du-
rumda. Bu mecralarda liyakat değil,
sadakat ön plana çıkıyor. Yani AKP
iktidarı döneminde araştırmacı gaze-
tecilik out, talimat gazeteciliği in
oldu!” diye konuştu.

Mağduriyet son bulmalıdır

CHP’li vekil Mahmut Tanal, internet
gazeteciliğinin Basın Kanunu kapsa-
mına alınması ve internet medyası
konusunda gerekli düzenlemelerin
hayata geçirilmesi gerektiğini vurgu-
ladı. Tanal şunları söyledi: "Haber si-
telerinin, dijital gazetelerin sayısı 10
binlere ulaştı. İnternet medyasında
çalışan editörler, muhabirler, basın
emekçileri, yasal boşluktan dolayı
özlük haklarından mahrum kalıyor,
emeklerinin karşılığını alamıyor. İn-
ternet medyası gerçeğini artık daha
fazla görmezden gelemeyiz. Meclis
üzerine düşeni yapmalıdır. İnternet
medyası yasasına kavuşmalı ve basın
emekçilerinin mağduriyeti son 
bulmalıdır."

Ahmet Vefik Alp
hayatını kaybetti
1994 seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı'na adayı olan mimar Prof. Dr.
Ahmet Vefik Alp kalp krizinden hayatını kaybetti

MİMar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi Prof. Dr.
Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan-

vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, “Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybet-
tik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
1994 seçimlerinde MHP’den İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik
Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan
Türkeş’in danışmanlığını yapmıştı. Dün gece sabaha
karşı Kuşadası’nda kalp krizinden vefat eden Alp’in ce-
nazesi bugün öğlen Kuşadası’nda toprağa verilecek.

Alp’in hayat hikayesi

1948 yılında doğan Ahmet Vefik Alp 1967’de Saint Jo-
seph Lisesi’ni bitirdi. Ardından Robert Kolej, İnşaat
Mühendisliği bölümüne giren Alp, aynı yıl İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne geçti. Yükseköğ-
renimine burada devam eden Ahmet Vefik Alp, 1971
yılında pekiyi dereceyle mimar, 1973 yılında yine pekiyi
dereceyle yüksek mühendis mimar oldu.

türkİye Değişim Partisi Genel Başkanı Mus-
tafa Sarıgül, Ordu İktidara Hazırlık Merke-
zi'nin açılışına katıldı. Sarıgül, “Artık mevcut

iktidar yoruldu, heyecanları bitti ama karşılarında ikti-
darı teslim alacak bir siyasi parti yoktu çünkü muhalefet
partileri bugüne kadar iktidara alternatif olamadılar”
dedi. Mustafa Sarıgül, beraberindeki partililer ile birlikte
Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkiinde Türkiye Değişim
Partisi Ordu İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılış progra-
mına katıldı.Sarıgül, Heyecanları bitti ama karşılarında
iktidarı teslim alacak bir siyasi parti yoktu çünkü muha-
lefet partileri bugüne kadar iktidara alternatif olamadı-
lar. Vatandaşımız şu soruyu soruyordu evet bugünkü
iktidar yoruldu, bugünkü iktidarın heyecanı bitti ama biz
ülkeyi kime teslim edeceğiz? Evet bugün Ordu’da, Kara-
deniz’de bu tabloyu gördükten sonra onurla ve gururla
diyorum ki, yurttaşlarım gözünüz aydın olsun, artık ikti-
dar yoruldu, anahtarı bir devrealacağız” dedi.

CHP İstanbul
Milletvekili

Gürsel Tekin, 
"İstanbul 

depreminin 
gündemde
olduğu bir

dönemde bile
AKP iktidarı,
rant ve talan

projelerini,
belediyeleri

devre dışı
bırakarak, Çevre

ve Şehircilik
Bakanlığı eliyle

hayata 
geçirmeye

devam ediyor"
dedi

İstanbul’un bir beton şehrine dön-
üştürüldüğüne dikkat çeken Gürsel
Tekin, "Şehrin en değerli bölgelerin-

den biri olan eski Marmara Üniversitesi’nin Ni-
şantaşı Kampusu’nun 26 dönümlük arazisinin
imar planı, tam iki yıl önce değiştirilmişti. Son-
rasında Marmara Üniversitesi kampüsüne iliş-
kin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar planı
hazırladı. Bakanlık, arazideki ‘üniversite’ fonksi-
yonunu iptal etti. Yerine ise ‘ticaret ve konut’
fonksiyonu getirdi. Alanda yapılacak binaların
yüksekliği ‘10 kat' olarak belirlenirken arazi için
Emlak Konut ihaleye çıktı. Sonrası malum, iha-
nete tam gaz devam ediliyor" dedi.

Yeşile dokunmayın!

"Beton lobisinin kararları doğrultusunda ısrar
eden ve yasaları yok sayan iktidar, rant uğruna
yaşam alanlarını adeta kuşatarak yok etmeye
devam ediyor" diyen Tekin, "Olası bir Marmara
depreminde, toplanma alanı geçici barınma ola-
rak ihtiyaç duyulan bu kamu alanı ticari bir an-
layış ile betonlaştırılıyor ve beton lobisinin
hizmetine açılıyor. Çevre Bakanı, sürekli İstan-
bul ile ilgili deprem olasılıklarını anlatıyorsunuz.
Bu şehrin son ihtiyacı yeni yapılaşmadır. Bu
alana yeni bir inşaat yapmak, insan ve nüfus yo-
ğunluğunu arttıracak yeni şeyler yapmak doğru
değildir. Yapılan işlemler kamunun yararına de-

ğildir. Bu bölgede herhangi bir olumsuzlukta,
deprem sonucunda buradaki yurttaşların gide-
bileceği, toplanabileceği bir yer var mı? Biraz
vicdanınız varsa yeşile dokunmazsınız" ifadesini
kullandı.

Bu plandan vazgeçin

Tekin son olarak, "Mahallelinin talebi bu arazi-
nin, özel mülkiyete dayalı yapılaşmaya açılması
yerine, içindeki korunun doğal haliyle korumaya
alınarak, çocukların doğa ile buluşacağı doğal
yaşam parkı, kültür ve spor alanları, şehir bos-
tanı gibi bir alan olarak değerlendirilerek, gele-
cek kuşaklara miras bırakılması yönündedir.

Talebimiz odur ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İstanbul’un planlarından elini çekmelidir. Bu tür
planlardan vazgeçilmelidir" önerisinde bulundu. 

Belediyeler devre dışı!
Sarıgül: İktidara
güven azalıyor

Mahmut 
Tanal

Gürsel Tekin

Kemal 
Kılıçdaroğlu



L uke Grenfell-Shaw’a, 2 yıl
önce 4. evre kanser teşhisi ko-
nuldu. Ama o, bunun hayatını

doya doya yaşamasının engelleneme-
yeceğine karar verdi. Herkesin kanser-
ken bile zengin ve doyurucu bir
yaşam sürmek için, fırsatlar yaratabi-
leceğini göstermek istedi. Bu nedenle
İngiltere’nin Bristol kentinden, Çin’in
başkenti Pekin’e "tandem" yani iki kol-
tuklu bisikleti ile yolculuğa çıktı.
Shaw, kendini “Canliver" olarak ta-
nımlıyor. Bu onun türettiği bir kelime
ve “Kanserle yaşayan, her gün belir-
sizlik ve zorluklarla karşılaşsa da yine
de zengin ve dolu bir hayat yaşayabi-
leceğini kabul eden kişi" anlamına
geliyor.

Ara vermek zorunda kaldı

1 Ocak 2020’de yola çıkan Shaw,
Mart ayında Almanya’ya ulaştığında
pandemi nedeniyle yolculuğuna ara
vermek zorunda kaldı ve bisikletini
orada bırakıp ülkesine geri döndü.

Verdiği 5 aylık aradan sonra yoluna
devam eden Shaw, geçtiğimiz hafta
toplamda 3 bin 200 kilometre pedal
çevirerek İstanbul’a ulaştı. Tandem bi-
sikleti ile yolculuğa çıkmasının nedeni,
yol boyunca farklı kişi ve kültürlerle
tanışmak olan bisikletçi, koronavirüse
de yakalandı. Shaw, 30 ülke ve 30 bin
kilometrelik yolculuğunun sonunda,
kanserle ilgili 5 hayır kurumu için, 300
bin pound toplamayı hedefliyor.

1 yılda İstanbul'a geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle yolcu-
luğunun planladığından uzun sürdü-
ğünü dile getiren Shaw,  “Geçtiğimiz
yıl bisikletle uzun mesafeler kat etmek
oldukça zordu. Koronavirüs gibi
önemli bir engel vardı. 1 Ocak
2020’de başladım ve İstanbul’a ulaş-
mam bir yılımı aldı. Bu zamanlarda
Çin’de olacağımı düşünmüştüm fakat
bisiklet sürmek için oldukça zor bir yıl
oldu. Koronavirüs surecinde seyahat
etmek oldukça zordu, Almanya’ya

kadar ulaşmıştım ama Mart ayında
İngiltere’ye dönmek zorunda kaldım.
Çünkü pandemi tüm Avrupa’ya yayı-
lıyordu ve yolculuğa 5 ay ara verdim.
Ağustos’ta tekrar yolculuğa başladım.
Almanya’dan Ukrayna’ya geçtim ve
şimdi de İstanbul’dayım. Yolculuk
çok zorlayıcıydı. Sınırlar kapalıydı ve
açıkçası koronavirüs de geçirdim.
Ama şimdi daha iyiyim ve Pekin’e
olan yolculuğuma devam etmek için
oldukça heyecanlıyım" dedi.

Seyahat etmek istiyorum

Neden uçak ya da başka bir ulaşım
aracı ile yola çıkmadığı sorusuna ise
Luke Grenfell-Shaw, “Benim için bu
maceranın asıl amacı, yol boyunca
değişik ülkeler görmek ve insanlarla
tanışmaktı. Uçakla gitmek daha ucuz
ve hızlı ama ayrıca anlamsız da.
Çünkü benim için bütün mesele yol-
culuk boyunca insanlarla tanışıp, de-
ğişik ülkeler görmek ve bu macerayı
diğer insanlarla paylaşmak. Fiziksel
olarak aktifim, sağlıklıyım, kendimi
formda tutmak için bedensel gücümle
yolculuk yapmak istiyorum. Vücu-
dumu kullanarak seyahat etmek isti-
yorum. Bu arada, çift kişilik bisiklet ile
yolculuğa devam etmeye karar ver-
dim. Çünkü bu macerayı aile ile, ar-
kadaşlarla ve yol boyunca tanıştığım
diğer insanlarla paylaşmak istedim.
Mesela Almanya’dan, Ukrayna’dan,
Romanya’dan insanlar. Çok heyecan-
lıyım, bu deneyimi diğer insanlarla
paylaştığım için çok heyecanlıyım" ya-
nıtını verdi. 

Türk insanları çok sıcak

İstanbul’da bir haftadan fazla bir süre
kaldıktan sonra yoluna devam edece-
ğini dile getiren Shaw, "İstanbul’dan
Ankara’ya, Doğu’ya doğru devam
edeceğim. Ama oldukça zor olacak
çünkü Gürcistan ve İran sınırları ka-
palı. Nasıl devam edeceğimi bilmiyo-
rum. Ancak bir yolunu bulmak için
yeterli azmim var. Türk insanları çok
sevgi dolu, çok misafirperver. Örneğin
Fethiye’de Likya yolunda yürürken,
tanıştığım Antalyalı bir dişçi, beni
davet etti. Barbekü yaptık, köfte ve
balık yedik. Türk insanları çok sıcak
ve arkadaş canlısı" dedi.

Fırsat yaratabilirsiniz

2,5 yıl önce kanser olduğunu öğren-
diğini kaydeden Shaw, “Bu yüzden
yolculuğa çıkmaya karar verdim.
Çok ciddi, çok tehlikeliydi.
Kanser hali hazırda akciğerlerime
yayılmış durumda. Yeni yılı göreme-
yeceğimi düşünmüştüm. Bu yolcu-
luğa çıkma sebebim kanserle
mücadele edilebileceğini göstermek.
Ve kanser teşhisi varken de bunun
yapılabileceğini göstermek istedim.
Birçok insan için bu intihar gibi gö-
rünebilir ama 'Kanserken de hala
çok şey yapabilirsiniz ve böyle fırsat-
lar yaratabilirsiniz' demek istedim.
'Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir
fırsat yaratabilirsiniz' yapmaya çalış-
tığım şey bunu göstermek" ifadele-
rini kullandı. DHA
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NE KANSER 
NE KORONA

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ)

İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İdaremiz Akaryakıt Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/6552
1-İdarenin
a) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125652000 - 3122667748
c) Elektronik Posta Adresi : aafsin@toki.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Araç İçin 7.200 Lt Kurşunsuz 95 Oktan(Diğer) Benzin, 27 Araç İçin 

97.200 Lt Motorin(Diğer) ve 2 ad. Jeneratör İçin 17.616 Lt Mazot
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Montaj İdare Adresinde veya İdarenin Gösterdiği bir Adreste 
yapılır. Akaryakıt alımı tüm Türkiyeyi kapsar.

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzaladıktan sonra 01.03.2021 tarihinden itibaren 
malların teslimine başlanır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Ç.Ş.B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza 

B1 Blok 06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 02.02.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu" ise; Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafın-
dan verilmiş ise ihale son başvuru tarihinde  geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu
olduğunu gösteren belge.
b) istekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi" ise teklif sahibinin bayiisi olduğu
kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve dağıtım Kuruluşunun Bayii si olduğuna dair Bayiilik Belgesi" sözleş-
mesini.
c) İstekli enerji piyasası düzenleme kurumundan bayiilik yapmak üzere verilmiş  istasyonlu bayiilik bel-
gesini.
d-İstekli Türkiye genelinde en az 700 (yediyüz) Taşıt Tanıma cihazının kurulu ve faal olarak işlem yapan
istasyon listesini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı
veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve
organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.(Taşıt
tanıma sistemi ile akaryakıt veya LPG satışı yapmış olmak.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Ç.Ş.B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok
06800 Bilkent - Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Yardım kurumlarına bağış toplamak için İngiltere'den Çin'e doğru bisikletiyle 30 bin 
kilometrelik yolculuğu çıkan kanser hastası Luke Grenfell-Shaw, İstanbul'a ulaştı.
Yolculuğu boyunca yakalandığı koronavirüsü de atlatan 26 yaşındaki Shaw, birkaç gün
sonra Çin'e doğru tekrar pedal çevirmeye başlayacak. Shaw, "Eğer siz de yolda
pembe-mavi bir bisikletle dolaşan birini görürseniz, merhaba ya da 'Hello' deyin " diyor

İki kişilik bisikletini 1 yıldır kullandığını ve en önemli
şeyin bu macerayı farklı insanlarla paylaşmak oldu-
ğunu anlatan luke Grenfell-shaw, "İstanbul’a gel-
mem 1 yıl sürdü. Romanya’dan almanya’dan,
ukrayna’dan insanlar bana katıldı. Kimisi 2 kilo-
metre, bazı insanlar 1 gün boyunca, bazıları ise
1 hafta bana eşlik etti. En önemlisi macerayı
farklı insanlarla paylaşmaktı. ayrıca değişik
kültürleri öğrenmek ve anlamaktı. 11 ya-
şımdayken bisiklet sürmeye başladım
ve dürüstçe söylemek gerekirse ilk
kullanmaya başladığımda nefret et-
miştim. 17 yaşımdayken yarış bi-
sikleti aldım ve onunla uçuyor
gibi hissetmiştim. Çok heye-
canlanmıştım. ama bu
daha değişik bir
bisiklet tarzı. Çok
yavaş. daha çok
şey görüyorsun
ve çok daha
fazla eğleni-
yorsun"
dedi. 

BANA KATILANLAR OLDU

HİJYEN KONTROLÜ

PandEMİ döneminde
paket servislere talep
arttı. Paket servis yapan

kafe ve restoranların hangi şartlarda
yemeği hazırladığı hijyen koşullara
uyup uymadıkları merak konusu
oldu. belediyeler bu nedenle tedbir-
lerini genişletti. uzmanlarsa vatan-
daşları uyardı “sipariş verirken
gıdanın karton kutularda gelmesini
talep edin” dedi.

Eldiven hassasiyeti

Hafta sonu kısıtlamalarında siparişlerin
arttığını söyleyen Kurye Muhammet
Fırat, “siparişi götürürken en çok
maske ve eldivene dikkat ediyorum.
bunlardan biri olmadığı zaman vatan-
daş hemen uyarıyor. bizlerde özen gös-
teriyoruz” dedi. En çok temizliğe önem
verdiklerini belirten restoran görevlisi
Mahsun akgül ise “İçeriye müşteri ala-
madığımız için sürekli dışarıya sipariş-
lerimiz oluyor. Vatandaşlar genellikle
kebap ve lahmacun sipariş ediyor. aynı
zamanda müşterilerimiz özellikle eldi-
ven konusunda çok hassas. Müşteriler
sipariş vermeden önce ustalarınız
maske, eldiven takıyor mu diye soru-
yor” diye konuştu. Esenler belediyesi
Ruhsat denetim Şefi Ömer Faruk Çiçek
ise “tüm restoran ve kafe çalışanlarının
maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uyup uymadığına bakıyoruz. siparişi
hazırlayan kişilerin eldiven ile çalışma-
ları en önem verdiğimiz kriter. bizler bu
kurallara uymayan yerlerle ilgili idari
yaptırımlar ve kapama cezaları uygula-
maktayız” dedi.

Karton ürünler kullanılmalı

sipariş verdiğimiz yerin mutfak konforu
evimizdeki gibi olması gerektiğini söyle-
yen Medipol Mega Üniversite Hastanesi

Gastroenteroloji uzmanı Prof. dr. Vedat
Göral, “sipariş verirken verdiğimiz si-
parişin hazırlandığı yeri göremiyoruz.
siparişin hazırlandığı yerde sosyal me-
safe, hijyen, maske kurallarına uyul-
ması gerekir. Yine sipariş hazırlanırken
el hijyeni çok önemli. Günü geçmemiş
doğal ve taze ürünler kullanılmalı. Yine
sipariş verilen gıdaların paketlenmesi
de oldukça önemli. İşletme sahipleri
plastik ambalajlar yerine karton ürünler
kullanmalı. Plastik ürünle gelen gıdaya
kimyasal maddeler bulaşabilir. bu se-
beple vatandaşlarımız sipariş verirken
kartonda getirilmesini istiyorum diyebi-
lir” dedi. dHa

Paket servis yapan kafe ve restoranların hangi şartlarda yemeği hazırladığı
hijyen koşullara uyup uymadıkları tartışmalara neden oldu. Belediyeler bu
nedenle tedbirlerini genişletti. Sadece restoran ve kafelerin fiziksel şartlarına
değil aynı zamanda hijyen şartlarını da kontrol etmeye başladı

Bilinen ve güvenilen yerlerden sipariş verilmesi ge-
rektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr.
Vedat Göral, “Merdiven altı yerlerden verilen siparişin
hangi ortamlarda hazırlandığını bilmiyoruz. Eğer si-
pariş verdiğimiz gıdada bir virüs
varsa, gıda zehirlenmesi yaşayabili-
riz. Bu zehirlenmeyle birlikte bağır-
sak enfeksiyonu meydana gelebilir.
Enfeksiyona maruz kalma oranına
göre ağır tablolarla karşılaşabiliriz.
Yine sipariş verdiğimiz et ürünü
bozuk olması halinde midede gaz
sıkışması, şişkinlik ve ishal şikayetleri
oluşabilir” ifadelerini kullandı. 

Merdiven altına dikkat 

İstanbul’da yaşayan Karayel,
azmin ve emeğin tüm engellerin
üstesinden gelinebileceğinin ya-

şayan kanıtı oldu. Kübra Karayel, henüz iki
buçuk yaşındayken tornavidayı prize sokması
sonucu elektrik akımına kapılarak parmakla-
rını kaybetti. Okul yıllarında resme ve el sa-
natlarına olan yeteneği öğretmenlerinin de
gözünden kaçmayan Kübra, çömlek yapa-
bilme hayaline Zeytinburnu Kültür ve sanat
Merkezi’nde ulaştı.

Kötü hissediyordum

Parmaklarının eksik olmasına bağlı olarak
hayatının belli noktalarında zorluklar yaşadı-
ğını söyleyen uluslararası ticaret ve lojistik
Yönetimi mezunu Kübra Karayel, “İki buçuk
yaşında tornavidayı prize soktuğum için elek-
trik akımına kapılarak parmaklarımı kaybet-
tim. Olay anında bayıldığım için çene
kısmında da yanıklar oluşmuş. 6 yaşına
kadar bir sürü ameliyat geçirdim. arkadaşla-
rım görünüşümden dolayı beni hep dışladılar.
Oyun oynarken durumumun kendilerine de
bulaşacağını sanıyorlardı. Ellerimi tutmaktan
korkuyorlardı. lisede ufak bir operasyon ge-

çirmem gerektiği için sınavlara giremedim.
İnsanlar içlerinden söylemesi gereken ‘al-
lah'ım çok şükür bizde böyle bir şey yok’ sö-
zünü yüzüme karşı söyleyebiliyordu. ailem
her zaman destekçim oldu. Ellerime baktığım
zaman kendimi çok kötü hissediyordum. Ha-
yata hep geriden başladığımı düşündüm. Yazı
yazarken bile çok zorlanıyordum. sınıf içeri-
sinde tedirgin oluyordum. sürekli yanlış
yapma korkum vardı. Zamanla bunların ge-
reksiz endişeler olduğunu anladım” dedi.

Dışlanmaktan korktum

Öğretmenlerinin desteğiyle el sanatlarına yö-
neldiğini söyleyen Karayel, “
Resim yapmayı ve şarkı söylemeyi
de çok seviyorum. Öğretmenlerim,
bana resim çizmeye devam
etmem gerektiğini hep söylüyordu.
Parmaklarım olmadığı içini insan-
lar resim yapabildiğime inanmı-
yordu. Resim öğretmeni olmayı
çok istedim ancak dışlanmaktan
korktuğum için tercihimi farklı
yönde kullandım. Hayallerime Zey-
tinburnu Kültür ve sanat Merke-

zi’nde
ulaşmaya
karar verdim.
Çömlek yapmayı
çok istiyordum. İzleyerek
öğrenmeye çalışıyordum.  Ellerim birçok
şeye reaksiyon verdiği için ilk başlarda yapa-
mayacağım diye düşündüm. İlk bir hafta sı-
kıntı yaşamayınca kursa devam ettim. benim
için iyi bir terapi oldu. burası bana dostluk
kattı. İlk defa bir ortamda dışlanmadım. Yapa-
bildiğimi gördükçe kendime olan inancım
arttı. Özgüvenim artıkça da daha güzel fikirler
çıkmaya başladı” diye konuştu. dHa

Çocuk yaşta 
elektrik çarpması sonucu

parmaklarını kaybeden 24
yaşındaki Kübra Karayel,
mucize olarak görülen 
hayallerini başarmanın

sevincini yaşıyor

Sanatla engeli aştı



İ stanbul Büyük-
şehir Belediyesi
(İBB) tarafın-

dan yürüyüş yolu ça-
lışmaları başlatıldı.
Sosyal medyada da
tartışma yaratan ko-
nuyla ilgili olarak Ta-
rihçi Mehmet Dilbaz, "Bu böyle
doldurulduğu sürece bu böyle devam eder.
Yarın kötü zihniyette birisi buraya bir kafe
inşa etse ne yapacaksınız?” diyerek tepki gös-
terdi. Şemsi Ahmet Paşa tarafından, Mimar
Sinan'a yaptırılan ve yaklaşık 441 yıllık tarihe
sahip olan Şemsi Ahmet Paşa Cami’nin
önüne 4 yıl önce önüne deniz üstüne kazıklı
yol yapılmaya başlanmış, bu çalışma tarihi
camiyi çatlatmıştı. O dönemde tepkiler üze-
rine proje iptal edilmişti. 

İstanbul'un en güzel camisi

Tarih araştırmacısı yazar Mehmet Dilbaz Bir
diğer adı Kuşkonmaz Cami olan Şemsi
Ahmet Paşa Cami hakkında yaptığı açıkla-
mada, "Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptı-
rılan küçük bir külliye. İnşaat tarihi 1580.
Mimarı da dünya tarihinin gelmiş geçmiş en
büyük mimarlarından birisi olan Mimar
Sinan. Şemsi Ahmet Paşa’nın Sokullu Meh-
met Paşa’dan sonraki sedaretinde burada
bulunan yazlık sarayının bahçesine bir cami
yaptırmak istemesi. Mimar Sinan ustalık
eseri olan Selimiye Camisini yaptıktan sonra
inşa ederken bu yapıyı bütün mimari sanatı-
nın sıkıştırılmış bir örneği olarak inşa ettiri-
yor. Pek çok mimar ve sanat tarihçisi bu
yapıyı İstanbul’un en güzel camisi olarak
kabul eder. Çünkü çok küçük alana sıkıştırıl-
mış sanatlı bir yapıdır. Aynı zamanda müthiş
mühendislik örnekleri vardır" dedi.

Lakabı Kuşkonmaz

Şemsi Ahmet Paşa Cami’ye yapılmış olan
restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren
Mehmet Dilbaz, "Bu caminin lakabı Kuşkon-

maz camidir.
Mimar Sinan,
Şemsi Ahmet Pa-
şa’dan gelen ta-
leple böyle bir
cami aradığında
paşanın yazlık sa-
rayının bulun-

duğu avluda bulunduğumuz bu noktanın
kuzey ve güney rüzgarlarının kesiştiği ve aynı
zamanda denizdeki akıntıların da çok şiddetli
olduğu bir yerde, denizin ve havanın etkisiyle
oluşan ses dalgalarının burada kuşların kon-
masına engel olacağını fark edince camiyi
buraya yapar. Hatta denizden bu yapının al-
tına giren kanallar vasıtasıyla ses dalgalarının
oluştuğu söyleniyor. Burası bir yalı cami. Ca-
miyi denize sıfır yapmış ki kuş konmasın. Bu
caminin lakabı buradan geliyor. 1894’te İs-
tanbul korkunç bir deprem yaşadı. O dep-
remde de bu cami büyük oranda harap oldu.
Camiinin içerisi hatta paşanın türbesinin ol-
duğu yer dahil pek çok yerin maalesef ki tu-
valet olarak kullanıldığı biliniyor. 1930’larda
Mustafa Kemal Atatürk’e bununla ilgili bir
talep geldiğinde, kendisinin talimatıyla bu-
rada çok büyük bir inşaatla burada restoras-
yon yapıldı. O restorasyon sırasında
normalde arkadaki kapı direkt denize iniyor-
ken caminin önüne beton ilave edilerek yürü-
yüş yolu açıldı" diye konuştu.

Kimse bir şey yapmasın!

Caminin önündeki yürüme yolunun genişle-
tilmesini eleştiren Dilbaz, "Bu yürüme yolu-
nun genişletmesine yönelik tepkilere yanıt
şöyle oluyor, ‘Biz buraya beton dökmeyece-
ğiz, buraya açılır-kapanır bir şey yapıyoruz’
biz de tarihçiler olarak diyoruz ki, ‘Niye yapı-
yorsunuz?’ Yaptığınız şey caminin suyla bağ-
lantısını kesmeyecek şey de olsa ki arkada
beton dökülecek onu da gördük öyle bile olsa
gerek yok. Hemen tam arkada Üsküdar
Harem sahil yolu yok. Yürümek isteyen in-
sanlar oradan yürüsünler. Koskoca Üsküdar

sahilinde yer mi kalmadı da buranın önüne
çelikler yapılarak ekstra bir yol haline getirili-
yor. Bu böyle doldurulduğu sürece bu böyle
devam eder. Yarın kötü zihniyette birisi bu-
raya bir kafe inşa etse ne yapacaksınız? Bu-
rası sürekli böyle devam edecek. Biz diyoruz
ki Mimar Sinan’ın eserine kimse dokunma-
sın. Burası böyle kalsın ve insanlar da bura-
dan yürümesin. Bizim derdimiz bu olay
siyasi değil. Sadece İstanbul’un kültürel mi-
rasına artık dokunulmasın. Herkes bir şeyler
yaptı artık kimse bir şey yapmasın istiyoruz"
dedi. 

Zekamızla dalga geçiliyor

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Afyoncu da  Şemsi Ahmet Paşa Ca-
mi’nin önüne yapılmak istene yola tepki gös-
terdi. "Bu kadar güzel bir eser başka bir
memlekette olsa cam fanusta korunur ama
biz birkaç yıldır orijinalliğini ve güzelliğini
bozmak için elimizden geleni yapıyoruz"
diyen Afyoncu, "Kadir Topbaş'ın belediye
başkanlığı döneminde 2017'de kazık çakıla-
rak caminin deniz tarafına yol yapılmaya
başlanmış, binada çatlaklar oluşunca vazge-
çilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Şemsi Paşa Camii'ni denizden koparmak için
yol projesini şimdi tekrar başlattı. Ekrem
İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın yanlış bir icraa-

tını devam ettiriyor ve yol tamamlandığında
Şemsi Paşa Camii'nin yalı cami özelliği ile
orijinalliği ortadan kalkacak! Kazıklı yol
kadar olmasa da yapılan yol ve yoğun yaya
trafiği camiye zarar verecek. İşin en ilginci ise
"Portatif yol yapıyoruz, yalı cami özelliği bo-
zulmayacak" diye yapılan yanlış işin savunul-
ması. Caminin deniz tarafına yol yapılınca
yalı özelliği nasıl kalır? İnsanların zekâsı ile
dalga geçiliyor. Ayrıca caminin öbür tara-
fında yayaların geçtiği bir yol zaten var" eleş-
tirisinde bulundu. 

Mimar Sinan akıl edemedi mi!

Kültürel eserleri muhafaza etmekle görevli
olan '6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu'nu da eleştiren Afyoncu, "Ca-
minin orijinalliğini ve siluetini bozacak bu
projeye nasıl izin verir? Mimar Sinan, cami-
nin önüne yol yapmayı düşünemeyecek dere-
cede öngörüsüz ve yeteneksiz bir mimar
mıydı? Mimarîye ileri derecedeki hakimiyeti
ile denizin üzerine yaya yolu yapmayı düşü-
nemez miydi? Büyükşehir Belediyesi ecdadın
en önemli eserlerinden birine niçin saygı gös-
termiyor? Üsküdar Belediyesi bu tarihî ve mi-
marî cinayete niçin ses çıkarmaz? Yol
yapımına daha önce karşı çıkan Mimarlar
Odası şimdi niçin ses çıkarmıyor?" sorularına
cevap istedi. 
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2017 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın yapmak istediği fakat gelen tepkiler üzerine geri adım attığı
kazıklı yol projesi yeniden başlatıldı. Üsküdar meydanda bulunan yalı cami özelliği taşıyan, tarihi Şemsi Ahmet
Paşa Camii’nin hemen önüne yapılmak istenen yürüyüş yolu tepkilere neden oldu. Yolun, tarihi ibadethaneye
zarar vereceği belirtilerek, yalı cami olma özelliğini de kaybedeceği belirtildi

IBB’NIN YOLUNA 
TARIHI TEPKI YAPILAN

HATADAN

DERS ALINMADI!
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HATADAN

DERS ALINMADI!

YAPILAN
HATADAN
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YAPILAN
HATADAN

DERS ALINMADI!

YAPILAN
HATADAN

DERS ALINMADI!

YAPILAN
HATADAN

DERS ALINMADI!

2017 yılında İBB, Üsküdar yürüyüş yolu kapsa-
mında Şemsi Paşa Camisi önüne çakılan demir
kazıklar çaktı. Bu kazıklar tarihi camide hasar
meydana getirdi. Gelen tepkiler üzerine açık-
lama yapmak zorunda kalan dönemin İBB Baş-
kanı Kadir Topbaş, Şemsi Paşa Cami için
yeniden bir projeyi bizzat kendisi çizdiğini ve
kazık çakılmayacağını söyledi. "Hassasiyeti
olanlar vatandaşlara te-
şekkür ediyorum. Ko-
ruma Kurulu onayı
olmasına rağmen
hemen müdahale ettik
ve bu bölümdeki çalış-
madan vazgeçildi" diyen
Topbaş, "Bunlar tarihi-
mizi yansıtan önemli
eserler, dikkat etmeniz
gerekiyor. Mesai arka-

daşlarıma bu konuda daha hassas davranma-
larını özellikle ifade ettim. Elimizde daha önce
fotoğraflar var, caminin bahçe duvarındaki çat-
laklar kazıklar çakılmadan önce oluşmuş.
Şemsi Paşa Camii’nin içerisinde çatlak yok.
Bunların hepsi fotoğraflarla, belgelerle, rapor-
larla tespitli. Mimar olarak ben kendim kaleme
alarak bir düzenleme yaptım. Şu an caminin

önüne çakılmış olan ka-
zıklar kesilecek ve
oraya dolgu yapılmaya-
cak. Kazıklar kısmen
çakılmış olmasına rağ-
men Şemsi Paşa
Cami’nin önüne dolgu
yapılmadan diğer taraf-
larda çalışmaların
devam edecek" açıkla-
masını yapmıştı. 

KADİR TOPBAŞ GERİ ADIM ATTI

Koronavirüs 
nedeniyle geleceği

merak edenler,
astrolojiye merak 

sardı. Sosyal 
medyada binlerce
takipçisi olan ünlü

astrologlardan 
randevu almak zorlaştı.
Pandemiden önce 9 ay

sonrasına randevu
alınabilirken şimdi 2024

yılına randevu veren 
astrologlar var. 

Astrologlara ödenen
ücret ise en az 

bin 200 TL

Koronavirüs salgını
nedeniyle kötü geçirilen
2020 yılı geride kalırken,

tüm dünyada insanların kaygı sevi-
yeleri yükseldi. Bu süreçte gelecek
kaygısı yaşayanlar, astrolojiye büyük
merak sardı. Sosyal medyada yüz
binlerce takipçisi olan ve televizyon-
larda yaptıkları tahminlerle öngörü-
lerinde bazen haklı çıkan
astrologların da bu süreçte iş yükleri
arttı. Vatandaşlar, 2021 yılında ken-
dilerini nasıl bir geleceğin bekledi-
ğini öğrenmek için aradıkları
astrologlardan randevu alamadı.
Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine
göre Türkiye’nin en ünlü astrolog-
ları, 2022, 2023 ve hatta 2024 yılına
kadar bile randevu verdi. Türki-
ye’nin en ünlü astrologlarından
Hakan Kırkoğlu, yıldız haritasına
bakarak neler yaşayacağınızı, hangi
konularda neler yapmanız gerekti-
ğini söylüyor. Kırkoğlu’ndan ran-
devu almak için 2024 yılını

beklemek gerekiyor çünkü randevu-
ları 2024 yılına kadar dolu.

Görüşmelerim çok kapsamlı

Kırkoğlu’nun danışmanlık şirketi
pandemi nedeniyle yoğunluk yaşa-
dıklarını belirtti. Kırkoğlu ise, “Haf-
tada bir kez üç saati geçen görüşme
yapıyorum. O kişiyle bir ameliyat
gibi vakit geçiriyorum. Sürekli her
dakika görüşme yapmıyorum, o
yüzden belirli sayıda kişiyi alabiliyo-
rum. Görüşmelerim çok kapsamlı,
dolayısıyla 2024’e kadar beklemek
durumunda kalabiliyorlar. Pandemi
nedeniyle rağbet oldu diyemem.
Çünkü danışanlarım uzun zaman-
dan beri gelirler. Bir kişiyle daha
fazla vakit geçiriyorum. Belirli bir
kitlem var” dedi.

Çıldırmış gibi randevu aldılar

Astroloji danışmanı, eğitmeni ve ya-
zarı Öner Döşer’in randevuları ise
Aralık 2022'ye kadar dolu. Haftanın

dört günü danışmanlık hizmeti
veren Döşer’in yardımcısı, “Özel-
likle bu pandemi döneminde insan-
lar çıldırmış gibi randevu aldı.
Geçtiğimiz dört ay içerisinde 1.5 yıl-
lık randevu verdim. Öner Hoca’nın
öngörüleri çok yerinde ve doğru ol-
duğu için popülaritesi arttı” dedi.
Astrolojinin Türkiye’deki önde gelen
isimlerinden olan Dinçer Güner, bi-
reysel harita analizi yapıyor. 1.5 sa-
atlik danışmanlık hizmeti veren
Güner, bir yılın yakın planını analiz
ediyor. Başvuran kişinin yaşayacak-
larıyla ilgili öngörülerini aktaran
Güner, sorulan soruları yanıtlıyor.
Haftanın üç günü danışmanlık hiz-
meti veren Güner’in yardımcısı,
“Temmuz 2023'e kadar randevuları-
mız dolu. Pandemi nedeniyle fazla
talep var. Pandemiden önce dokuz
ay sonrasına randevu veriyorduk.
Pandemi çok fazla tetikledi. İnsanlar
netleşmek istedi ve astrolojiye ilgi
duymaya başladı” diye konuştu.

Y azıma giriş yapmadan önce; evlat acısı çeken eli öpü-
lesi annelerden, evlat kokusuna hasret annelerden
özür dileyerek aflarına sığınıyorum. 

*
Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kadın olmak yüz-

yıllardır aşamadığımız çağ dışı bir konudur. Kadının yüce-
liği kutsallığı tüm inançlarda üstün tutulurken, inacının
arkasına saklanarak kadını arka plana atan garip bir toplu-
muz. Oysa bazen perde arkasında kalsalarda yöneten hep
bir kadındır. Eş-anne farketmeksizin bir kadın hep vardır.
Kadının yüceliğinden yapacaklarının gücünden korkan top-
lumun kodlamasıdır sadece. Bunu başka bir zamana bıra-
kalım ve kadının annelik konusununda kalalım.

*
Anneliğin hamilelik sürecinden başlayan yolculuğundan

itibaren hissedilen o muhteşem duygunun güzelliğinden
bahsetmek istiyorum.

Anneliği bana her anlamda harikulade yaşatan evladımı
dünyaya binlerce kez gelsem yine onun annesi olmayı aşkla,
gururla, onurla isterim.

Bugün meleğimin doğum günü vesilesi ile geçmişe dal-
dım gittim yine. Albüme baktım (teknolojiye esir düşmeden
önceki albümümüz duruyor) her resimdeki o an'a gittim.
Doğum sonrası kucağıma verdiklerindeki tanışmamıza git-
tim. Gözlerine bakınca içimdeki hislerin tarifsiz muazzam
güzelliğine gittim. Harikalar diyarına gittim açıkcası... 

İlk gülümsemesi, kelimeleri, ateşinin ilk çıktığındaki ya-
şadığım travma gibi olan paniğimi, uyurken bakmaya doya-
madığımı, kokusunu içime çekince yaşadığım o muhteşem
duyguya, anne kelimesini duymak için yaptığım cambazlık-
ların sonucundaki baba demesindeki şaşkınlığıma, okuldaki
uyumuna, başarısına, defalarca ayın öğrencisi olmasına,
ödevlerini sorumluluklarını nasıl yaptığına, dürüstlüğüne,
dik duruşuna, merhametine, saygısına, ideallerinin peşin-
den sabırla sebatla gitmesine, gurur duymama ve şimdi de
anne-kız ilişkimizdeki sağlam, dostluk, sırdaşlık çerçevesin-
deki bağımıza kadar uzun bir yolculuğa çıktım. 

Daha ne isteyebilirim bu hayattan bundan büyük nimet
mi var? Binlerce kez varlığına şükrettiğim canımdan öte
canım o benim. 

Her doğum gününde yazdığım yazıların uzunluğuna
kızar ve eminim bunu okurken de aynı isyanı edecektir.
Affet meleğim mevzu bahis sen isen es yapmak çok zor
benim için. 

Sana hayatın boyunca kullanacağın maddelerden oluşan
nasihatler vermeyeceğim. Çünkü ayağa kalkmayı daha yü-
rümeye başladığında düşmelerinden gördün. Ben ihtiyaç
hissettiğinde söyleyeceğim ama elbette ki hiç düşmemen
için dua edeceğim,yanında olacağım. Hatalarında da doğ-
rularında da ömrüm boyunca gölgen kadar yakınında ola-
cağım, sen yeter ki bu gücü bil ama tecrübeye has
deneyimleri sen kazanacaksın. Nasıl ki "anne" dediğinde
ben"canım" diye cevap veriyorsam her zaman yanında oldu-
ğumu canımı hisset yeter. 

Rabbim seni bize verdi ve bana ömrün boyunca ona her
baktığında mutluluğun tablosunu çiz işte dedi. O yüzdendir
ki; sana her baktığımda çok mutluyum, yorgunluğum,
üzüntüm senin yanında eriyip gidiyor. Harika bir babanın,
muhteşem kızısın sen meleğim. 

Ben seninle ikinci kez doğdum, hayatın anlamını seninle
öğrendim. Sen bana beni kattın, anlam kattın ve seninle ta-
mamlandım. Annemi anlamayı öğrendim. Anneliği öğren-
dim. Yaşamın en güzel anlamını varlığınla öğrendim. Ve
bunlar gibi öyle çok anlam kattın ki hayatıma, seni veren
rabbime binlerce kez şükürler olsun. 

Sana herzaman öğretmeye çalıştığım ilk madde bu ha-
yatta bir genç kadın olarak kendi ideallerin için yoluna
çıkan taşları gör ve yoksay, yolunda dik yürü, kendin için
yürü, alnın açık başın dik olsun, eline aldığın hangi iş ödev
sorumluluk varsa kendi gücünü unutma ve en iyisini yapa-
bileceğini bilmendir. Zaten senin karakterin, terbiyen, zara-
fetin, gözlem yetenğin, arkadaş seçimin, zekan, istikrarın
herşey ile mücadele edebilecek güce müsait. Sen Allah'ın
muhteşem bir lütfusun inan bana. Çünkü seni sen yapan ha-
rika özelliklerin var ve bunu her yaş aldığında sen görecek-
sin zaten. 

Bu dünya çirkinliklere gebe olarak hızlı dönmeye devam
edecek ve sen modern, çağdaş, güçlü kadınlara örnek kişi
olacaksın, bunu şimdiden görüyorum. Ve gurur duyuyorum
seninle. 

Benim güzel yürekli, cesur kızım seni çok seviyorum(z)
ömrün çiçek bahçesi güzelliğinde geçsin, eline batmasını
engellenemeyecek o hain dikenler anlık geçsin acıtmasın o
güzel yüreğini birtanem... 

Bu güzel yaşları doya doya üretken, verimli ve keyifle
yaşa. Boşa giden zaman çöptür ve çöpe atacak hiç bir an
olmamalı, hayatın her an'ı öyle kıymetli ki ; sen daima en-
leri yaşa, sev, çalış, öğren, öğret, gez, şükret, sen olmaya
devam et... 

Canımın canı, meleğim hayatımın ödülü, birtanem
benim, güzel ve mutlu yaşların olsun... 

Bu sene, evin duvarlarına az not yazacağım sadece yir-
mibir tanecik seni seviyorum o kadar... 

Velhasıl kelam sen benim cennetimsin... 
İyi ki doğdun canım güzel kızım...

Astroloji yazarı Hande Kazanova ise koronavirüs salgını
nedeniyle görüntülü görüşme yapıyor. Şubat 2022'ye
kadar randevuları dolu olan Kazanova’nın normalde de
yoğun olduğu ancak pandemi nedeniyle daha fazla baş-
vuru aldığı öğrenildi. Kazanova’nın danışmanlık ücreti
ise doğum saati belliyse bin 775 TL, eğer saat tam net

değilse 2 bin TL. En erken randevu astrolog Zeynep Tu-
ran’dan alınabiliyor. Turan, yüz yüze yaptığı görüşme-
lerde doğum haritasını yorumlayarak danışanına bir
yıllık öngörülerde bulunuyor. Turan, pandemi nedeniyle
bütün randevuları sıkıştığı için ertelemelerle en erken
nisan ayına randevu verebiliyor.

SAAT BELLİYSE
BİN 775 TL
DEĞİLSE 

2 BİN LİRA!

ASTROLOJiYE MERAK ARTTI

Rahsa P. Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com

Yaşa, sev, çalış... 

İBB eski 
Başkanı 
Kadir Topbaş

İBB’nin yeni yol
çalışması portatif
özellik taşıyor. 

Hande 
Kazanova
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BASIN İLAN KURUMU



S uudi Arabistan Veliaht Prensi Mu-
hammed bin Selman’ın 41. Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için 

Suudi Arabistan’a gelen Katar Emiri 
Temim bin Hamed Al Sani’yi uçağın kapı-
sında karşılayarak sıkı biçimde kucaklaş-
ması “bükemediğin eli öpeceksin” 
atasözünü akıllara getirdi. Katar’a yönelik 
ablukanın baş mimarlarından biri olarak 
kabul edilen Muhammed bin Selman’ın 
bu tavrının samimiyetten uzak olduğu 
söylenebilse de, aynı zamanda içinde bu-
lunduğu sıkışıklık halinden bir çıkış yolu 
aradığı şeklinde de değerlendirilebilir. 
Özellikle gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öl-
dürülmesi hadisesinden itibaren ulusal ve 
uluslararası düzeyde itibarı giderek aza-
lan Muhammed bin Selman’ın, son ola-
rak ABD’de Joe Biden’ın göreve 
gelmesiyle birlikte kendisine yönelecek 
yasal süreçlerden dolayı endişe içinde ol-
duğu biliniyor. Katar’a yönelik ablukanın 
sonlandırılmasına zemin hazırlayan bu 
gelişmeler, gelinen noktada, Suudi Ara-
bistan’ın öncülük etmesi ve diğer ülkelerin 
de isteyerek ya da istemeyerek destek ver-
mesiyle üç buçuk yıl süren abluka süreci-
nin, en azından kâğıt üstünde sona 
ermesi sonucunu doğurdu. Her ne kadar 
kriz çözülmüş gibi görünse de Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bah-
reyn’in devlet başkanları düzeyinde katı-
lım göstermemesi ve bu ülkelerin resmî 
medya kanallarında ablukanın sona eri-
şiyle ilgili çok kısıtlı bir haber akışına yer 
verilmesi, bu aktörlerin Katar’a karşı poli-
tikalarında ciddi bir değişim olmadığını 
ortaya koyuyor. Öte yandan kendisine 
karşı gerçekleştirilen ve kimi yönleriyle 
“onur kırıcı” olan abluka sürecinin mağ-
duru Katar’ın da yaşananları sineye çek-
mesi zor gözüküyor. Bununla birlikte 41. 
KİK Zirvesi, 2017 yılından bu yana 
Katar’a karşı uygulanan ambargoyu sona 
erdiren gelişme olarak görülürken, aynı 
zamanda Katar’ın güçlü iradesi sayesinde 
krizin üstesinden geldiğini de tescil eden 
bir toplantı oldu. Toplantının detaylarına 
geçmeden önce, Katar krizinin arka planı 
ve krize ulaşan süreci kısaca hatırlamak 
faydalı olacaktır. 

Katar ablukasına gelinen süreç 

2010’lu yıllarda Ortadoğu siyasetinde 
yükselen Körfez bölgesi, uzun bir dönem 
boyunca önemli bir işbirliği platformunu 
ve ortak siyaset kültürünü yansıtan KİK 
ile bölgesel örgütlenme açısından da 
önemli bir mesafe kat etti. Bununla bir-
likte Körfez ülkeleri arasında özellikle dış 
politika alanındaki farklılıklar süregeldi. 
KİK ülkeleri içinde Suudi Arabistan, BAE 
ve Katar yoğun ve aktif bir dış politika iz-
lerken Kuveyt, Bahreyn ve Umman’ın dış 
politika stratejileri daha düşük yoğunlukta 
ve pasif halde devam etti. 2010 yılının 
Aralık ayında Tunus’ta başlayan ve diğer 
bölge ülkelerine yayılan halk ayaklanma-
larına verilen tepkilerle şekillenen siyasi ve 
ideolojik farklılıklar, Körfez ülkeleri ara-
sında mevcut politika farklılıklarının da 
derinleşmesine neden oldu. 2014 yılında 
Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn bu po-
litika farklılıklarını öne sürerek ve Katar’ın 
yükümlülüklerini yerine getirmediğini sa-
vunarak ülkedeki büyükelçilerini çektiler 
ve diplomatik krize neden oldular. Yakla-
şık bir yıl süren bu kriz, bölgesel ve küre-
sel gelişmelerin de etkisiyle, yapılan KİK 
Zirvesi ile sona erdirildi. Katar’ın dış poli-
tikasını hedef alan bu üç ülke Doha’ya 
karşı tutumlarını gizliden gizliye devam 
ettirirken, bu kez 2017 yılında çok daha 
keskin bir politika izleyerek Katar’a karşı 
kara, hava ve deniz ablukasını da içeren 
bir dizi ağır kararlar aldılar. Doha liderli-
ğini “terörizmi fonlamakla” suçlayan 
Riyad, Abu Dabi ve Manama 5 Haziran 
2017’de Mısır’ın da desteklediği abluka 
uygulamasını başlattı. 5 Haziran 

2017’den 5 Ocak 2021’e kadar geçen yak-
laşık 3,5 yılın ardından, yine bir KİK Zir-
vesi ile Katar ve ablukacı ülkeler 
arasındaki kriz kâğıt üstünde sona erdi-
rildi. 

Zirveye gelinirken 

Zirve öncesinde Suudi Arabistan ve Katar 
arasında Kuveyt’in arabuluculuğunda 
gerçekleştirilen görüşmelerde krizin çözül-
mesi aşamasında belirli bir noktaya gelin-
mesi sağlanmıştı. Nitekim KİK 
Zirvesi’nden bir gün önce, 4 Ocak’ta Ku-
veyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Mu-
hammed es-Sabah, Kuveyt emirinden 
aldığı bilgiye dayanarak, Suudi Arabistan 
ve Katar arasındaki kara, hava ve deniz 
sınırlarının 5 Ocak’tan itibaren açılacağını 
duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte, Katar 
Haber Ajansı tarafından Emir Temim bin 
Hamed’in de zirveye katılacağının açık-
lanması, KİK Zirvesi öncesi siyasi yumu-
şamayı artırdı ve bu adım güven artırıcı 
bir hamle olarak değerlendirildi. Suudi 
Arabistan’ın batısında yer alan el-Ula 
kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi’ne 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Sa-
vunma Bakanı Muhammed bin Selman, 
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-
Cabir es-Sabah, BAE Başbakanı ve 
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid 
el-Maktum, Bahreyn Başbakanı ve Veliaht 
Prensi Selman bin Hamed bin İsa el-Ha-
life ve Umman adına Başbakan Yardım-
cısı Fahd bin Mahmud es-Said ve Katar 
Emiri Temim bin Hamed es-Sani katıldı. 
2017 yılından bu yana zirveye düşük sevi-
yede katılan Katar’ın 2021 yılındaki zir-
vede Emir Temim bin Hamed tarafından 
temsil edilmesi Körfez krizinde bir dönüm 
noktasına işaret ederken sembolik bir 
anlam da taşıyor. 

Yumuşamanın zamanlaması 

Üç buçuk yıldır devam eden ve tarafı olan 
her ülkeye mali, siyasi ve finansal zararlar 
veren Körfez krizinde yumuşamaya gidil-
mesinin zamanlaması da manidar. 41. 
KİK Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Suudi 
Arabistan’ın siyasi yumuşama faaliyetle-
rine, aslında dış politikasında ve ekonomi-
sinde yaşadığı sıkışmışlıkların da neden 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Dış politika düzeyinde büyük oranda 
Suudi Arabistan’ın hamlelerini yansıtan 
zamanlama, yapısal anlamda da ABD 

başkanlık seçimlerini takiben Donald 
Trump’ın görevini Joe Biden’a devredecek 
olmasıyla açıklanabilir. Trump döne-
minde Ortadoğu’da dış politikada geniş 
manevra alanları bulan Suudi Arabistan 
ve BAE gibi ortaklara, Joe Biden yöneti-
minde daha kısıtlı bir alan kalacağı söyle-
nebilir. 2018 yılındaki Kaşıkçı cinayetinin 
ardından Batılı ülkelerle siyasi ilişkilerinde 
gerginlikler meydana gelen Suudi Arabis-
tan ve özellikle Muhammed bin Selman, 
çareyi Asya turlarında aramıştı. Nitekim 
Kaşıkçı cinayetine ek olarak, maceracı dış 
politikasıyla Yemen’de 2015 yılında baş-
lattığı müdahale sonucunda elde etmek 
istediği amaçlara da ulaşamayan Suudi 
Arabistan, BAE’nin Yemen’den askeri 
olarak Şubat 2020’de çekilmesi ile Husi 
tehdidini tek başına karşılamak duru-
munda kalmıştı. Başarısız siyasi hamlele-

rinin yanı sıra, 2019 yılının sonunda yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş 
göstermesiyle birlikte ilk önce turizm faa-
liyetlerinin azalması ve ardından kesil-
mesi, bunun yanında ekonomik sektörlere 
inen darbe ve son olarak petrol fiyatların-
daki düşüş, Suudi ekonomisine beklenen-
den fazla zarar vermişti. Bu gelişmeler 
ışığında siyasi ve ekonomik olarak bir çık-
maza giren Suudi Arabistan, 2020 yılının 
sonlarına doğru Biden yönetimine hazır-
lanmaya başlamış, Türkiye ile ilişkilerinde 
tekrar olumlu sinyaller vermiş ve iki dışiş-
leri bakanı arasında bir görüşme gerçek-
leşmişti. Ayrıca Katar krizinin çözümüne 
yönelik girişimlerde bulunulmuş, Kuveyt 
arabuluculuğunda görüşmeler gerçekleş-
tirilmişti. Yemen’de de yeni bir kabinenin 
kurulmasıyla, Biden dönemine hazırlık 
için yapılan hamleler tamamlanmıştı.

PAZARTESİ 11 OCAK 2021 11DIŞ HABER

TİMES gazetesinin haberinde, 
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 
torunu Sussex Dükü Prens 

Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'a 
yakın bir kaynağın, uzun süredir paylaşım 
yapmayan çiftin sosyal medyaya dönme 
ihtimallerinin "çok düşük" olduğunu söy-
lediği belirtildi. Çiftin ayrıca, Archewell 

Vakfı için de sosyal medyayı kullanma 
planları olmadığı aktarıldı. Haberde, 
Prens Harry ile eşinin, Twitter veya Face-
book gibi sosyal medya platformlarında 
karşılaştıkları "nefret" nedeniyle hayal kı-
rıklığına uğradığı vurgulandı. Geçen sene 
Kraliyetle ilgili görevlerini bırakan çiftin, 
Instagram'daki "sussexroyal" hesabından 

en son 30 Mart'ta paylaşım yaptığı gö-
rüldü. Haberin, Twitter ve Facebook'un 
ABD Başkanı Donald Trump'ın hesapla-
rını kapatması veya süresiz olarak askıya 
almasının ardından gelmesi dikkati çekti. 
Markle, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayı-
sıyla verdiği bir röportajda 2019'da "dün-
yanın en trollü kişisi" olduğunu belirterek, 

yapılan saldırılar için "dayanılamaz" ifa-
desini kullanmıştı. Prens Harry de daha 
önce sosyal medyanın "nefret krizi, sağlık 
krizi ve hakikat krizi" yaratmaya yardım 
ettiğini dile getirmişti.  
Siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı 
olan Markle, sosyal medyada en çok ırkçı 
ifadelerle karşılaşıyordu.

Prens Harry ve eşi Düşes Markle sosyal medyayı bıraktılar

Japonya’da  
OHAL kapıda 

KATILDIĞI televizyon programında 
konuşan Başbakan Suga, önceki 
gün Ulusal Valiler Birliğinde (NGA) 

vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği 
eyaletlerin OHAL kapsamına alınma talebini 
değerlendirdi. Suga, "Durumu birkaç günde 
daha izlememiz gerektiği şeklinde bilgilendi-
rildim. Zor bir süreç içerisinde olduklarının 
farkındayım. Gerekirse ivedilikle müdahale 
edeceğiz.” dedi. Kovid-19 Tedbirlerinden So-
rumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, 
OHAL kapsamına alınmayı talep eden 
Osaka, Kyoto ve Hyogo valileriyle çevrim içi 
görüşme yapmıştı. Görüşmede valilerden, 
bölgelerinde bar ve restoranların işletim süre-
lerinin daraltılması, halka akşam 20.00'den 
sonra evlerinde kalmaları gibi bazı ön tedbir 
almaları istendi. Öte yandan Kyodo ajansına 
göre Aiçi ve Gifu ile Toçigi eyalet valileri de 
merkezi hükümete OHAL kapsamına alınma-
ları yönünde talepte bulunacak. Ulusal Valiler 
Birliği (NGA) ise tedbirlere rağmen vaka sayı-
larının düşürülemediği eyaletlerde ivedilikle 
OHAL ilan edilmesini öngören tavsiye kara-
rını hükümete sundu. Tokyo metropolü, kuze-
yindeki Saitama, doğusundaki Çiba, 
güneyindeki Kanagawa eyaletlerinde cuma 
günü yürürlüğe giren OHAL'in 7 Şubat’a dek 
sürmesi planlanıyor. Geçen yıl nisan ayında 
önce 7 bölgede ilan edilen daha sonra tüm 
ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyi-
leşme sonrası kademeli kaldırılmış ve 25 Ma-
yıs'ta ülke genelinde sona ermişti. 

Ölü sayısı 4 bini geçti 

Kovid-19 vaka sayısının 283 bin 385’e, ölü sa-
yısının 4 bin 35’e yükseldiği Japonya'da 827 
kişi yoğun bakım servislerinde tedavisi görü-
yor. Vakalar Tokyo’da 73 bin 450’ye, Osaka’da 
33 bin 920’ye, Kanagawa’da 26 bin 616’ya, 
Aiçi’de 19 bin 95’e, Saitama’da 17 bin 410’a, 
Hokkaido’da 14 bin 529’a, Çiba’da 13 bin 
815’e, Hyogo’da 11 bin 819’a çıktı.

Papa aşı olacak
KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vati-
kan Devlet Başkanı Papa Francis-
cus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

aşısı yaptıracağını söyledi. İtalyan TG5 kana-
lına röportaj veren Papa, küçüklüğünde çocuk 
felci krizinin olduğunu ve aşı için çaresizlik 
yaşandığını hatırlattı. Papa, "Birilerinin neden 
'Hayır, aşı tehlikelidir.' dediğini bilmiyorum. 
Doktorlar, bunu size iyi olabilecek, herhangi 
bir öne çıkan tehlikesi olmayan bir şey olarak 
öneriyorlarsa neden almayalım ki? İntihara 
meyilli bir inkar var ama bugün aşı yaptırıl-
malı." diye konuştu. Papa Franciscus, "Ahlaki 
açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanı-
yorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzu-
bahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı 
zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyor-
sunuz." ifadelerini kullandı. Katoliklerin ru-
hani lideri, Vatikan'da gelecek hafta 
aşılamanın başlayacağını belirterek, "Ben de 
kendimi yazdırdım. Aşı yapılmalı." 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği öne sürüldü 

KORFEZ’DE NELER OLUYOR? 
Katar Emiri Al Sani’nin KİK Zirvesi için Suudi Arabistan’a gelmesi, gelinen noktada, Suudi Arabistan’ın öncülük etmesi ve 

diğer ülkelerin de destek vermesiyle üç buçuk yıl süren abluka sürecinin, en azından kâğıt üstünde sona erdiğini gösteriyor

ZİRVENİN ardından katılımcılar “da-
yanışma ve istikrar” adı altında bir 
anlaşma imzalayarak Körfez’in siyasi 
ve ekonomik birliğine olan inançla-
rını tazelediklerini gösterdiler. Her ne 
kadar kırılganlıkların taze olduğu bir 
dönemde imzalanmış olsa da, bu an-
laşma gelecek için ümit verici bir ge-
lişme olarak değerlendirilebilir. 
Bununla birlikte, Körfez ülkeleri ara-
sındaki güven ve dayanışma 
duygusuna ciddi bi-
çimde zarar veren ab-
luka sürecinin 
yaralarının sarıl-
ması kolay olma-
yacaktır. Körfez 
krizinin 3,5 yılın 
ardından sona er-
diği bu tarihi zirve-
den daha da önemli 
olan, katılımcı ülkeler 
arasındaki dayanışma ve 
istikrarın nasıl tanımlanacağı ve 
nasıl işletileceği konusudur. Zira 
Suudi Arabistan ve Katar arasındaki 
yumuşama sinyallerinin KİK Zir-
vesi’nde tüm üye ülkeler önünde ve 

örgüt zemininde tescil edilmesi, kri-
zin kâğıt üzerinde bitişini simgeliyor. 
Fakat kâğıt üzerindeki gelişmelerden 
ziyade, örgütün içindeki dayanışma-
nın ve istikrarın yanında, ikili ilişkiler-
deki güvenin sağlanması 
konusundaki irade daha önemli gö-
rünüyor. Kriz sürecinde BAE ve 
Katar ikili ilişkilerinin hiç olmadığı 
kadar gergin dönemlerden geçmesi, 

Katar’ın egemenliğinin hiçe 
sayılarak belirli taleplerin 

Katar’a iletilmesi, en 
azından Abu Dabi ile 
Doha arasındaki 
güven bağlarının çok 
yakın zamanda ku-
rulamayacağını gös-
teriyor. Öte yandan 

41. KİK Zirvesi’nin 
sonunda imzalanan 

belgenin tescil ettiği asıl 
nokta, 3,5 yıllık abluka döne-

mini asgari hasarla atlatan Katar’ın, 
gerek bölge jeopolitiğine gerekse de 
Körfez’deki güç dengesine tekrar 
güçlü biçimde ve 2017’den daha ba-
ğımsız bir şekilde katılıyor oluşudur.

Zirvenin ardından 

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 
 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

vakalarının artış trendini koruduğu Osaka 
ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal 

(OHAL) ilan edilebileceğini söylediZirve için Suudi 
Arabistan’a gelen 
Katar Emiri Temim 
bin Hamed Al 
Sani’yi uçağın  
kapısında karşıla-
yarak sıkı biçimde 
kucaklaşması  
“bükemediğin  
eli öpeceksin”  
atasözünü akıllara 
getirdi

Yaklaşık 6 milyon 500 bin nüfuslu ül-
kede biyometrik verileri alınan 3 mil-
yon 563 bin 574 seçmen, yerel 
saatte 08.00'de açılan 2 bin 474 
sandıkta oy kullanmaya başladı. Se-
çimde, cumhurbaşkanlığı için eski 
Başbakan Sadır Caparov, eski Mec-

lis Başkanı Adahan Madumarov, eski 
Devlet Güvenlik Devlet Komitesi Baş-
kanı Abdil Segizbayev ve eski Ana-
yasa Mahkemesi üyesi Klara 
Sooronkulova'nın da bulunduğu 17 
aday yarışıyor. Sandık başındaki gö-
revliler tarafından seçmene verilen 

iki pusulada, 17 aday ve "hepsine 
karşı" seçeneği ile 2010 yılından bu 
yana parlamenter sistemle yönetilen 
ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi 
için "devlet başkanlığı", "parlamen-
ter sistem" ve "hepsine karşı" seçe-
neği yer alıyor. 

Kırgızlar sandık başına gitti
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ASK SIIRLERININ 
ADAMI
 
 

G erçek adı Cemalettin Seber olan 
usta edebiyatçı, Hüseyin ve Gül-
beyaz çiftinin oğlu olarak, 

1931'de Erzincan'da dünyaya geldi. Ailesi 
1938'de sürgün edilince, Pülümür'den Bi-
lecik'e gitmek zorunda kalan Süreya, kimi 
kaynaklara göre 1937'de, kimi kaynaklara 
göre ise sürgünden 6 ay sonra henüz 23 
yaşında olan annesini kaybetti. Süreya, 
annesinin vefatının ardından iyi bir eğitim 
alması için İstanbul'da yaşayan halasının 
yanına gönderildi. Bir yıl sonra babası, 
diğer çocuklarını da alarak İstanbul'a 
geldi ve çalışmaya başladı. Ancak aile ye-
niden sürgün yeri olan Bilecik'e gönde-
rildi. Cemal Süreya, 1944'te Bilecik 
Ortaokuluna başladı ancak aynı yıl baba-
sıyla evlenen üvey annesi Esma'nın eziye-
tinden kaçmak üzere parasız yatılı okul 
sınavlarına girdi. Okul yıllarında Türkçe 
ve edebiyat derslerindeki başarısıyla öğ-
retmenlerinin dikkatini çeken başarılı ede-
biyatçı, okuldan arta kalan vakitlerini 
Bakırcılar Çarşısı’ndaki Halkevi Kitaplı-
ğı'nda geçirdi. Usta kalem, 1947'de para-
sız yatılı olarak girdiği Haydarpaşa 
Lisesinin ardından, 1950’de Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 
Maliye ve İktisat Bölümünde eğitimine 
devam etti. Henüz üniversite öğrencisiy-
ken 23 Kasım 1953'te, Seniha Hanım ile 
evlenen Süreya, 1954'te okuldan mezun 
oldu ve aynı yıl Eskişehir Vergi Daire-
si’nde stajyer olarak göreve başladı. Sü-
reya, Teftiş Kurulu sınavını kazanması 
sonucu, 11 Ağustos 1955'te maliye mü-
fettiş yardımcısı olarak İstanbul'da gitti. 
Cemal ve Seniha çiftinin kızları Ayçe, 3 
Ağustos 1955’te dünyaya geldi. 

Sezai Karakoç ile arkadaş oldu 

Şiire çocuk yaşlarda ilgi duyan şairin ilk 
şiiri, 1953'te "Mülkiye" adlı okul dergi-
sinde çıkan "Şarkısı Beyaz" oldu. Cemal 
Süreya, "İkinci Yeni" şiirinin öncülerinden 
biri kabul edildi. Şiirlerindeki ironiyi or-
taya koyan "Gül" şiiri, Yeditepe dergisinde 
yayınlandığında 23 yaşında olan Süreya, 
Sezai Karakoç ile fakültede yakın arkadaş 
oldu. Karakoç ile birlikte Muzaffer Er-
dost, Nihat Kemal Eren ve Hasan Bas-
ri'yle de yakın arkadaş olan Süreya, hem 
şiirleri hem de yazılarının yayımlanma-
sıyla dergi çıkarma düşüncesi içine girdi. 
Maliye müfettişi olarak teftiş için farklı 
şehirleri gezme imkanı bulan Süreya, 
Temmuz 1959'da başladığı askerlik gör-

evini 31 Aralık 1960'ta tamamladı. 

Papirüs 1960'ta yayımladı 

Askerliğini yaparken fark dersleri vererek 
hukuk diploması da alan Süreya, 1 Ağus-
tos 1960'ta "Papirüs" dergisinin ilk sayısını 
yayımladı. İkinci sayısından sonra kapanan 
dört sayfalık dergiyi, 8 aylık bir aradan 
sonra tekrar çıkaran şair, dergiyi üç sayı 
sonra Temmuz 1961'de tekrar kapattı. 
Cemal Süreya, Maliye Bakanlığı tarafın-
dan bir yıllığına Paris’e gönderildi ve 
1964'te İstanbul'a geri döndü. Maliye Teftiş 
Kurulundan arkadaşları Sezai Karakoç ve 
Doğan Yel ile 31 Temmuz 1965'te istifa 
eden Süreya, edebiyata ağırlık verdi. Usta 
edebiyatçı, 1 Haziran 1966'da 3. kez "Papi-
rüs"ü okuyucuyla buluşturdu ve Mayıs 
1970'e kadar düzenli olarak aylık yayım-
ladı. Maliye Bakanlığındaki memuriyetine 
1971'de dönen Süreya, İstanbul Hocapaşa 
Vergi Dairesi, Maliye Tetkik Kurulu, İstan-
bul Darphane ve Damga Matbaası Mü-
dürlüğünde görev aldı. Süreya, 
başyazılarını yazdığı "Oluşum" dergisinde 
ve kurucularından olduğu "Türkiye Yazı-
ları" dergisinde yöneticilik de yaptı, 1977'de 
"Politika" gazetesinin sanat sayfasında haf-
tada bir yazdığı "Günübirlik" yazılarıyla ga-
zete yazarlığına başladı. Kültür Bakanlığı 
Kültür Yayınları Danışma Kurulu üyeliği 
de yapan Süreya, "Papirüs"ü son olarak 15 
Mart 1981'de çıkardı. "Yeni Ulus" ve "Ay-
dınlık" gazetelerinde de yazan Süreya, çe-
şitli devlet kademelerinde görev aldıktan 
sonra 1982'de emekli oldu. 

Farklı isimler altında yazdı 

Cemal Süreya, eserlerini, Osman Mazlum, 
Adil Fırat, Ali Fakir, Ali Hakir, Ahmet 
Gürsu, Hüseyin Karayazı, Birsen Sağanak, 
Dr. Suat Hüseyin gibi farklı mahlaslarla ka-
leme aldı. Şiirin yanı sıra deneme, çocuk ki-
tabı, günce, tenkit yazısı, şiir ve düz yazı 
tercümesi ve derleme de yazan Süreya, ilk 
kitabı "Üvercinka" ile 1958'de Yeditepe Şiir 
Ödülünü, Arif Damar'la paylaştı. Süreya, 
ikinci kitabı "Göçebe"yle Türk Dil Kurumu 
1966 Edebiyat Ödülüne, "Sıcak Nal" ve 
"Güz Bitiği" kitaplarıyla 1988'de Behçet Ne-
catigil Şiir Ödülüne değer görüldü. Yaklaşık 
40 kitabı Fransızca'dan Türkçe'ye çeviren ve 
dört kez evlenen Süreya, girdiği şeker ko-
ması sonucu 9 Ocak 1990'da hayatını kay-
betti. Yazdığı şiirlerle modern Türk şiirinin 
ustalarından biri olarak tanınan Cemal Sü-
reya'nın cenazesi Şişli Camisi'nde kılınan 
namazın ardından Kulaksız Mezarlığı'nda 
defnedildi.

KÜLTÜR-SANAT
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Kocaeli gün sayıyor

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü mülki-
yetinde olan, kentin ticari ve idari 
merkezine yakın bir konumda yer 

alan ve halk arasında "Yeni Cuma Camisi" ola-
rak anılan cami, vasiyeti üzerine Sultan II. Se-
lim'in veziri Pertev Mehmet Paşa adına 
yaptırıldı. Kitabesine göre 1579 yılında ta-
mamlanan Mimar Sinan'ın eseri olan cami, 
Pertev Mehmet Paşa külliyesine ait bulunuyor. 
Hamam, şadırvan, sıbyan mektebi, çeşme, 
imaret, kervansaraydan oluşan külliyeden bu-
güne cami, çeşme, sıbyan mektebi, şadırvan ve 
hamam kalıntısı ulaştı. Külliyeyi oluşturan ya-
pıların onarımları, 1719, 1764, 1858 ile 1952-
1961 yıllarında ve 17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi sonrası gerçekleştirildi. İnşaatında 
kesme taş malzemesi kullanılan, avlu içinde 
cami giriş aksı hizasında onikigen şadırvan bu-
lunan tek kubbeli ve tek minareli caminin, son 
olarak 2017 yılında başlayan restorasyon çalış-
malarında sona gelindi.  Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünden alınan bilgiye göre, restorasyon 
çalışmaları öncesinde hazırlanan rölöve, resti-
tüsyon ve restorasyon projeleri, koruma kurulu 
tarafından onaylandı. Restorasyon yapım iha-
lesinin ardından çalışmalara 25 Eylül 2017'de 
başlandı. Restorasyon çalışmaları sırasında, 
tarihi yapıya daha önceden çimentoyla yapılan 
müdahaleler olduğu belirlendi. Çimento mü-
dahaleler, titiz çalışmalar sonucunda tarihi ya-
pıdan uzaklaştırıldı ve onaylı projeye göre 
özgün malzemeyle yenilendi. 

Restorasyon sürecinde neler yapıldı? 

Taşıyıcı niteliğini yitirmiş minare sökülerek ye-
niden aslına uygun yapıldı. Şadırvanda yapı-
lan beton imalatlar kaldırılarak aslına uygun 
hale getirildi. Sonradan yapılmış ve zarar 
veren beton imalatların söküldüğü yapıda, 
cami kubbesindeki çalışmalar sırasında ortaya 
çıkan orijinal kalem işleri tekrar canlandırıldı. 
Cami duvarları ve yer döşemeleri aslına uygun 
tamir edilerek yenilendi. Camiyle ilgili bugüne 
kadar sıva raspaları yapılıp muhdes (sonradan 
yapılmış bölümler) yapılardan kurtarıldı, cami 
çatısındaki kurşunların tamamı değiştirilerek 
yenilendi. Statik olarak tehlikeli olan minare-
nin kaideye kadar sökülüp yeniden inşa edil-
diği yapıda, içinde ve son cemaat mahallinde 
olan ve ortaya çıkan özgün kalem işleri ihya 
edildi. Ayrıca caminin özgün kapı ve kepenkleri 
elden geçirilerek ihya edildi, elektrik mekanik 
altyapısı yenilendi. Caminin çevre duvarında 
restorasyon projesine uygun müdahaleler ya-
pıldı, avludaki şadırvan elden geçirildi ve pey-
zaj düzenlenmesine başlandı. Kalem işlerinin 
tamamlanması, iç kısımdaki yer döşemesinin 
yapılması, elektrik ve mekanik tesisat montajı 
gibi işlemlerle restorasyon çalışmasının bitiril-
mesinin ardından caminin, ramazan ayında 
ibadete açılması planlanıyor.

Film festivali için 
başvurular başladı

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından düzenlenen 40. 
İstanbul Film Festivali'ne başvurular 

başladı. İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenle-
nen İstanbul Film Festivali 40. yılında yeni fes-
tival formatıyla 2 Nisan'da çevrim içi 
başlayacak. Festival, haziran ayında da yarış-
malı bölümleriyle sinemalarda, açık hava me-
kanlarında ve yine çevrim içi olarak izleyicisi 
ile buluşacak. Ulusal yarışmalar, 18-29 Hazi-
ran'da yapılacak. Türkiye Sineması bölümün-
deki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel 
Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması baş-
lıkları altında izleyicilerle buluşacak.

Müzik dünyasına destek 

TAYLAN DAŞDÖĞEN 

BAKANLIKTAN yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Bakanlığa 
bağlı Yunus Emre Enstitüsü, 

müzik sektöründe faaliyet gösteren 6 
büyük sivil toplum kuruluşu ve 3 müzik 
meslek birliğinin iş birliğinde Kovid-19 
salgını nedeniyle mağdur olan ve gelir 

kaybına uğrayan müzik sektörü çalışan-
ları için başlatılan destek programının 
son aşamasına gelindi. Başvuruları 16-
25 Aralık 2020 tarihlerinde alınan des-
tek programına 29 bin 679 başvuru 
yapıldı. İlgili sivil toplum kuruluşları ve 
meslek birliklerince yapılan incelemeler 

sonucunda toplam 24 bin 522 başvuru 
sahibine destek verilmesi kararlaştırıldı. 
Bu çerçevede başvurusu onaylanan bu 
24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca her ay 
net 1000 lira tutarında destek sağlana-
cak. Açıklamada, "Söz konusu prog-
ramda başvuruların hızlı bir biçimde 

alınması, tasnif edilmesi ve değerlendi-
rilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre 
Enstitüsüne ve projede bizimle iş birliği 
yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve 
meslek birliklerine teşekkür ediyoruz." 
ifadesine de yer verildi. 

Sektör emekçisi mutlu olacak 

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: 
"Çok kısa bir zamanda sonuçlandırdı-
ğımız bu destek programının yanı sıra 
yine Bakanlığımız kaynaklarından kar-
şılanmak üzere; Türkiye Musiki Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), 
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği 
(MÜYORBİR) ve Türkiye Musiki Eseri 
Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) 
kendi üyelerine çağrıda bulunarak ayrı 
ayrı destek programları geliştirmiştir. 
MESAM'ın programına 2 bin 559, 
MSG'nin programına 3 bin 28 ve MÜ-
YORBİR'in programına da 635 olmak 
üzere toplam 6 bin 222 üye katılım gös-
termiştir. Toplam 30 bin 744 müzisyen 
ve sektör emekçisine ulaşacak destek 
ödemelerinin ilk dilimi, ocak ayı içeri-
sinde tamamlanacaktır.  
Destek programlarına gösterilen yoğun 
ilgiden duyduğumuz memnuniyeti  
belirterek müzik sektörüne hayırlı  
olmasını dileriz."

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan destek programı kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelir 
kaybına uğrayan 24 bin 522 müzik sektörü çalışanına 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek sağlanacak 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1579 yılında  
yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Meh-
met Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdür-

lüğü koordinasyonunda aslına uygun 
restore edilerek cemaatle buluşacak 

“Üvercinka”, “Göçebe” ve "”Türkçe Bilenin İşi Rast Gider"” adlı  
eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kitaba imza atan şair, 
yazar ve çevirmen Cemal Süreya, ölümünün 31. yılında anılıyor

ESERLERİNDEN bazıları şöyle: 
"Şapkam Dolu Çiçekle", "Göçebe", 
"Günler", "Güz Bitiği",  
"Sevda Sözleri", "Üvercinka",  
"Uzaktan Seviyorum Seni",  
"Günübirlik", "Uzat Saçlarını 
Frigya", "Aydınlık Yazıları / Paçal", 

"Papirüs'ten Başyazılar",  
"Onüç Günün Mektupları",  
"Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi",  
"Güvercin Curnatası",  
"Mülkiyeli Şairler",  
"Oluşum'da Cemal Süreya",  
"Yüz Aşk Şiiri"

İşte bazı eserleri  

Cemal Süreya, 
eserlerini, Osman 
Mazlum, Adil Fırat, 
Ali Fakir, Ali Hakir, 

Ahmet Gürsu,  
Hüseyin Karayazı, 
Birsen Sağanak,  
Dr. Suat Hüseyin 

gibi farklı  
mahlaslarla  
kaleme aldı. 

Başvuruları  
16-25 Aralık 
2020 tarihlerinde 
alınan destek 
programına  
29 bin 679  
başvuru yapıldı



M ücadelenin ilk dakikaları oldukça 
çekişmeli geçerken, televizyon 
molasına konuk ekibin 11-12’lik 

üstünlüğü ile gidildi. Eric Green’in üst üste 
dış atış isabetleriyle skoru 15-20’ye çeken 
İstanbul ekibi, ilk periyodu da 19-25’lik 
skor avantajıyla tamamladı. İkinci periyot 
karşılıklı sayılarla başlarken, Eric Green’in 
hücum potansiyelinden faydalanmaya 
devam eden Bahçeşehir Koleji, 13'üncü da-
kika içerisinde farkı çift hanelere yükseltti: 
23-33. Bu bölümde pota altından aldığı ve-
rimle oyunda kalan TOFAŞ, Phillip’in dış 
atış isabetiyle farkı 4’e kadar indirdi: 34-38. 
Soyunma odasına ise, 39-44’lük konuk ekip 
üstünlüğü ile gidildi. Dönüşte iyi bir baş-
langıç yapan konuk ekip, farkı bir anda 
12’ye çıkardı: 39-51. Hakemin bu noktada 
verdiği kararlar üzerine, TOFAŞ Başantre-
nörü Hakan Demir itirazları sonrasında, 
22'nci dakikada aldığı iki kez teknik faul 
sonrası oyundan atıldı. TOFAŞ bench'ine 
yönelik hareketleri nedeniyle Bahçeşehir 
Koleji’nden Jamal Jones da teknik faul aldı. 

Onuncu kez mağlup oldu 

Hakemlerin kararları üzerine oldukça tansi-
yonun yükseldiği oyunda, TOFAŞ önemli 
bir direnç gösterdi. Simmons'un üst üste 
sayıları sonrası farkı tek hanelere indiren 
Bursa temsilcisi, sert bir savunma yaparak, 
rakibe kolay atış şansı tanımadı. Chris-
ton’ın da skora katkıları sonrası, son peri-
yoda 62-62’lik eşitlikle girildi. Son periyoda 
iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, Akoon 
Purcell’in dış atış isabetiyle skoru 69-63’e 
getirdi. Muhsin Yaşar’ın basket-faulü son-
rası, iyice rakibine oyun üstünlüğünü kabul 
ettiren Bursa temsilcisi, yaptığı iyi savunma 
ile de skor avantajını korumasını bildi. Zub-
cic’in de devreye girmesiyle son anlarda 
rahat bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, par-
keden 87-80 galip ayrıldı. Bu sonucun ar-
dından TOFAŞ ligdeki sekizinci galibiyetini 
alırken, Bahçeşehir Koleji ise onuncu kez 
parkeden mağlup ayrıldı.  DHA 
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SÜPER Lig’de evinde Fraport TAV 
Antalyaspor’a 1-0 yenilen Gözte-
pe’de Teknik Direktör İlhan Palut 
devri sona eriyor. Son haftalarda alı-

nan kötü sonuçların ardından Antal-
yaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılı-
larda genç teknik adam maç sonu 
oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan 

Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya 
gelecek Palut’un istifa edeceği bildi-
rildi. Yönetimin de Palut konusunda 
resmi açıklama yapacağı ifade edildi.  

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin düzenlediği 
21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak 
Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ile 4 kilo-
metrelik halk koşusunda, bu yıl sadece 
Türkiye’den bine yakın sporcu ve vatan-
daş ter döktü. Seyhan ilçesindeki Fuzuli 
Caddesi’nde başlayan koşu, kentin tarihi 
ve doğal güzelliklerinin yer aldığı güzer-
gahta devam etti. Her yıl onlarca farklı ül-
keden katılımın olduğu maraton, bu yıl 
koronavirüs salgını nedeniyle sadece ülke 
içinden sporcuların katılımıyla koşuldu. 
Sporcular, “Sağlık emekçileri için kurtu-
luşa koşuyoruz” sloganıyla yapılan ko-
şuda, start çizgisine maske takarak geldi. 

Eşine selam gönderdi 

Her yaştan katılımın olduğu halk koşu-
suna, Adıyaman’ın Samsat ilçesinden 
gelen bir sporcunun, elindeki ‘Kıymet, 
aşkım seni çok seviyorum’ yazılı kağıtla 
koşması, renkli görüntüler oluşturdu. 
Öte yandan koşuya geç kalan bir kadın 
sporcu, “Geç kaldım. Kendime çok inanı-
yorum” diyerek maratona katıldı. İl Em-
niyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik 
önlemi aldığı maraton, Merkez Park’ta 
son buldu. Adanalılar'ın, evlerinin bal-
konlarından ilgiyle takip ettiği mara-
tonda, koşuya katılanlara madalya 
takılırken, dereceye girenlere toplamda 
107 bin TL para ödülü dağıtıldı. 11’inci 
Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı 
Maratonu’nun sonucunda erkeklerde 
Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 47 saniye ile, 
kadınlarda ise Yayla Kılıç, 1 saat 13 da-
kika 48 saniye ile birinci olarak 20 bin TL 
para ödülü aldı. Erkeklerde ikinci olan 
Saffet Elkatmış ile kadınlarda Fatma 
Demir 10 bin TL ödül alırken, üçüncü 
olan Ersin Tekal ile Bahar Atalay ise 5 bin 
TL para ödülü aldı. DHA 

SP   R

ADANALILAR 
KOŞTU

GÖZTEPE'DE İLHAN PALUT VEDALAŞTI

ING Basketbol Süper Ligi’nin 16'ncı hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı 
Bahçeşehir Koleji’ni 87-80 mağlup ederek, ligdeki sekizinci galibiyetini aldı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu-
nun 99’uncu yıldönümü anısına düzen-
lenen 11'inci Uluslararası 5 Ocak Adana 
Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 

bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak 
yoğun katılımla tamamlandı

PANDEMİ koşulları nedeniyle eleme müsa-
bakaları bu sene kadınlarda Dubai'de, er-
keklerde ise Doha'da gerçekleşecek 
Avustralya Açık'ta Türkiye'yi Çağla Büyü-
kakçay, Pemra Özgen ve Cem İlkel temsil 
edecek. 10-13 Ocak tarihleri arasında dü-
zenlenecek Avustralya Açık elemelerinin 
kuraları bugün çekildi. Klasmanın 178'inci 
basamağında bulunan temsilcimiz Çağla 
Büyükakçay, yarın TSİ 09.00'da oynayacağı 
ilk tur maçında 15 yaşındaki Andorralı 
genç raket Victoria Jimenez Kasintseva ile 
karşı karşıya gelecek. Turnuvaya wild card 
ile katılan Kasintseva aynı zamanda 2020 
yılı Avustralya Açık Gençler şampiyonu. 
Kadınlarda bir diğer temsilcimiz Pemra 
Özgen, Avustralya Açık ana tablo yolunda 
ilk turda Ukraynalı dünya 163 numarası 
Anhelina Kalinina ile kozlarını paylaşacak. 
Senenin ilk Grand Slam turnuvası Avus-
tralya Açık'ın erkekler kategorisinde ülke-
mizi temsil edecek Cem İlkel'in ilk tur rakibi 
ise klasmanda 39'uncu basamağa kadar 
yükselmiş dünya 146 numarası Alman 
raket Peter Gojowczyk olacak. 

Teniste  
3 yıldız isim

BAHCESEHIR MAGLUP OLDU

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Göztepe'yi yenerek 155 gün sonra galip gelmeyi başardı. Kırmızı beyazlı 
takım Göztepe maçından önce geçen sezonun 33'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı

155 gün sonra gelen zafer
SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Fraport 
TAV Antalyaspor, deplasmanda Gözte-
pe'yi Doğukan Sinik'in attığı golle 1-0 
mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu golle 
10 maç, 155 gün aradan sonra dış sa-
hada galip gelmeyi başardı. Akdeniz 
ekibi, bu galibiyetle puanını 24'e yük-
seltti. Fraport TAV Antalyaspor, bu 
sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta 
sadece 1 kez galip gelebildi. Kırmızı-be-
yazlılar, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 
topladığı 24 puanın sadece 8'ini dış sa-
halarda alabildi. Akdeniz ekibi bu sezon 
deplasmanda Göztepe'yi yenerken, Be-
şiktaş, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor, Sivasspor ve Galatasaray 
maçlarından beraberlikle sahadan ay-
rıldı. Yeni Malatya, Medipol Başakşehir 
ile Çaykur Rizespor mücadelelerinden 
ise puan çıkartamadı. Antalyaspor, 9 
deplasman maçının 6'sında kalesinde 
gol gördü. Bu maçlarda 13 gole engel 
olamayan Akdeniz ekibi, rakip ağları ise 
8 kez sarsabildi. Fraport TAV Antalyas-
por, Sivasspor, Galatasaray ve bu sezon 
deplasmanda ilk galibiyetini aldığı Göz-
tepe maçında kalesini gole kapatma ba-

şarısı elde etti. 

Süper Lig'de ilk gol sevinci 

Göztepe karşısında attığı golle takımına 
3 puanı kazandıran isim olan Antalyas-
por'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Do-
ğukan Sinik, kariyerindeki ilk Süper Lig 
golünü kaydetmiş oldu. Antalyaspor ile 

ilk kez 2014-2015 sezonunda TFF 1’inci 
Lig'deyken 3-1 kaybedilen Elazığspor 
maçında forma giymeye başlayan Do-
ğukan Sinik, kırmızı beyazlılarla 71 
maça çıktı. Genç orta saha oyuncusu 63 
Süper Lig, 7 Türkiye Kupası ve 1 kez de 
TFF 1’inci Lig'de takımı adına forma 
giydi. Genç oyuncu, Göztepe'ye gol ata-

rak Süper Lig kariyerindeki ilk gol sevin-
cini yaşarken, 2019-2020 yılında oyna-
nan Türkiye Kupası maçında da bir kez 
gol sevinci yaşadı. Doğukan Sinik, geçen 
sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oyna-
nan Sivasspor mücadelesinde Antalyas-
por formasıyla ilk golünü kaydetmişti. 

Golü babasına armağan etti 

Göztepe maçının 68'inci dakikasında 
oyuna giren ve takımına galibiyeti geti-
ren golü kaydeden Doğukan Sinik, gol 
sevincini teknik direktör Ersun Yanal'a 
sarılarak yaşadı. Maçın ardından ya-
yıncı kuruluşa yaptığı açıklamada 
“Benim için çok özel bir gün. İlk Süper 
Lig golümü attım. Bugünün mutlulu-
ğunu doya doya yaşamak istiyorum. 
Hep bugünü bekliyordum. Duygularıyla 
hareket eden biriyim. Çoğu zaman 
başka mevkilerde oynadım, gol atama-
dım, bu konuda çok eleştirildim ama 
duygularımla hareket eden birisi oldu-
ğum için belki hata yapıyorum. Çok 
mutluyum. İnşallah devamı gelir" dedi. 
Sinik, attığı golü 2014 yılında kaybettiği 
babasına armağan etti. DHA 
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GALATASARAY, Gençlerbirliği kar-
şısında gol şov yaparken, ilk yarıda 
Belhanda fırtınası esti. 3 gol kayde-

den yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki 
kariyerinde de ilk defa hat-trick yaptı. Bel-
handa en son 6 Ekim 2013'te Dinamo Kiev 
formasıyla bu başarıya ulaşmıştı. Belhanda bu 
sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Galatasa-
ray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın 
sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Me-
najeri William D'Avila, Galatasaray yöneti-
miyle görüşmelerini sürdürürken, senelik 2 
milyon 250 bin Euro talepte bulundu. İstan-
bul'da kalmak isteyen Belhanda'nın ise ücreti 1 
milyon 500 bin Euro'ya kadar inmeye hazır ol-
duğu öğrenildi. Görüşmelerini sürdüren Sarı-
kırmızılı yönetim, yakın zamanda kararını 
verecek. 

Terim'den radikal karar 

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 
Gençlerbirliği karşısına iki radikal kararla çıktı. 
As durumdaki kenar bekleri kenara çeken 
Fatih Terim, Linnes'in yerine Şener'i, Saracc-
hi'nin yerine de Emre Taşdemir'i oynattı. Şe-
ner'in de ortalamanın üzerinde performans 
gösterdiği ilk 45'te Emre Taşdemir ise ilk ya-
rıda Aslan'ı uçurdu. Sol tarafı koridor yapan 
Emre Taşdemir, Diagne'nin golünde de asist 
yaptı. Güncel kurda 243 bin Euro'luk maaşa 
sahip 25 yaşındaki oyuncunun mevkidaşı 
senelik 1 milyon 350 bin Euro'ya oynuyor.

Aslan gol oldu 
yağdı

21.9’LUK yaş ortalaması ile birlikte 
ligin en genç ekiplerinden biri olan 
Bursa temsilcisinde, 13 genç oyuncu, 

kariyerlerinde ilk kez ligde maça çıktı. Aynı za-
manda Bursaspor formasıyla da, profesyonel 
futbol kariyerlerinde A Takım düzeyinde kendile-
rini gösterme şansı bulan gençler, sergiledikleri 
performanslarla da aldıkları süreleri artırdı. Ligi 
ilk kez bu sezon deneyimleyen 19 yaşındaki Ba-
tuhan Kör, ilk yarı boyunca 15 maçta şans bula-
rak dikkatleri üzerine çekti. Yine bu kapsamda 
ilki yaşayan oyunculardan 23 yaşındaki Furkan 
Emre Ünver 11 lig maçında, 21 yaşındaki Çağa-
tay Yılmaz da 10 lig maçında ter döktü. Hü-
cumda görev alan Batuhan ve Çağatay, lig 
mücadelelerinde takımına toplamda 6 gol ve bir 
asitlik katkı sundu. Bursaspor formasıyla birlikte, 
kupa maçları dışında ilk kez ligde süre alan diğer 
isimler ise; Deniz Aydın (20), Kerem Şen (18), 
Tuğbey Akgün (17), Ertuğrul Kurtuluş (18), İs-
mail Can Çavuşluk (24), Berat Altındiş (19), 
Vefa Temel (18), Canberk Yurdakul (19), Kerem 
Kök (16) ve Eren Güler (17) oldu. 

Şans buldular 

Yeşil beyazlılar, kadrosunda bu denli genç ve 
yeni deneyim sahibi oyuncularla mücadele ve-
rirken, Play-Off hattının da yalnızca 3 puan ge-
risinde devreyi noktaladı. Öte yandan Emirhan 
Aydoğan, Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail 
Çokçalış, Ataberk Dadakdeniz, Ramazan Kes-
kin ve Ozan İsmail Koç gibi, genç ve altyapıdan 
yetişen isimler de, geçtiğimiz sezonun ardından 
bu sezon da lig maçlarında şanslar buldu. DHA 

Galatasaray, Fraport-TAV Antalyaspor 
ve İttifak Holding Konyaspor karşısın-
daki puan kayıplarının ardından adeta 
Gençlerbirliği'ne patladı. Sarı-kırmızılı 
takım, evinde ağırladığı Ankara temsil-
cisinin filelerine tam 6 gol gönderip, gol 

yemeden kazanmayı başardı

Sezona transfer engeli nedeniyle, altyapı ve 
genç oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadro 

ile başlayan Bursaspor’da, birçok oyuncu  
ilk kez TFF 1. Ligi’ni deneyimledi

YASADIGI KOTULUK 
ONU SPORCU YAPTI

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı al-
dığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından evindeki maçı kazanmak isteyen Akdeniz temsilcisi, bu maça 3 puan parolasıyla çıkacak 

SÜPER Lig'in 18'inci 
haftasında Aytemiz 
Alanyaspor evinde İs-

tanbul takımlarından Kasımpaşa 
ile karşılaşacak. Yarın saat 
19.00'da Bahçeşehir Okulları Stad-
yumu'nda oynanacak maçı Abdul-
kadir Bitigen yönetecek. Evinde 
İstanbul takımlarına karşı iyi bir 
oyun ortaya koyan Akdeniz temsil-
cisi, genel olarak bu sezon evindeki 
hiçbir maçı da kaybetmedi. Son 5 
deplasman maçında istemediği so-
nuçlar alan Alanyaspor, son 5 dep-
lasman maçını kaybederken, 
Alanya'daki son 5 maçın 3'ünü ka-
zandı 2'sinde de rakibiyle puanları 
paylaşmak zorunda kaldı. Evinde 
oynadığı son iki maçın ikisini de 
İstanbul takımlarına karşı oynayan 
Alanyaspor, önce güçlü rakibi Be-
şiktaş'ı 2-1, daha sonra son şampi-
yon Medipol Başakşehir'i 3-0'lık 
skorlarla mağlup etti. 

Alanya rakibine karşı üstün 

Aytemiz Alanyaspor rakibiyle lig 
tarihinde 9'uncu kez karşı karşıya 
gelecek. Geride kalan maçlarda 
bugüne dek Alanyaspor 5 kez raki-
bini mağlup ederken, Kasımpaşa 
sadece 3 kez sahadan galip ayrılan 
taraf oldu. Lig maçlarında hiç be-
raberlik yaşanmazken, iki takım 
arasında oynanan son 4 maçın ta-
mamını Alanyaspor kazandı. Ak-
deniz temsilcisi bugüne dek evinde 
oynadığı 4 maçın sadece 1'ini kay-

bederken, bu maçlarda 11 gol atıp, 
kalesinde yalnızca 5 gol gördü. İki 
rakibin oynadığı maçların hepsi 
bol gollü ve her iki takımın golüyle 
geçerken, sadece 2018-2019 se-
zonu 2'nci yarısında Alanya'da oy-
nanan maçta Alanyaspor 
rakibinden gol yemeden 3-0'lık net 
skorla sahadan galip ayrıldı. Ayte-
miz Alanyaspor ve Kasımpaşa 
aralarında oynanan maçlarda bu-
güne dek 30 gol atılırken, Alanyas-
por 18, Kasımpaşa ise 12 kez gol 
sevinci yaşadı. 

2 isim cezalı 

Aytemiz Alanyaspor Kasımpaşa 
maçı hazırlıklarını tamamlarken, 
takımda 2 oyuncu sarı kart cezalısı 
durumunda. Fenerbahçe maçında 
sarı kart gören Georgios Tzavellas 
ve Davidson yarın oynanacak 
maçta forma giyemeyecek. Teknik 
direktör Çağdaş Atan'ın bu iki 
oyuncunun yerine stoperde Fatih 
Aksoy'a, sol kanatta da daha önce 
denediği ve iyi bir performans gös-
teren asıl mevkii sağ bek olan Tay-
fur Bingöl'ü oynatması bekleniyor. 
Takımda ayrıca Manolis Siopis, 
Francois Moubandje ve geçen 
hafta sarı kart görerek sınıra ula-
şan Berkan Kutlu kart cezası sını-
rında. Bu maçta kart görmeleri 
durumunda 20'nci haftada deplas-
manda oynanacak Büyükşehir Be-
lediyesi Erzurumspor maçında 
cezalı duruma düşecekler.

KASIMPAŞA MESAİSİ

B elçika'da yaşayan İpek Dönmezer, 
4 yıl önce Eskişehir'e geldi. Bu-
rada tanıştığı erkek arkadaşının 

şiddetine uğrayan Dönmezer, kendisini sa-
vunmak için kick boksa başladı. Turnuva-
lara katılarak şampiyonluklar elde edilen 
Dönmezer, yaşadığı sakatlığın ardından 
kariyerine antrenör olarak devam etmeye 
başladı. Kadınlara kendilerini savunmaları 
için kick boks öğreten Dönmezer, sosyal 
medyada da büyük destek görüyor. Erkek 
arkadaşından hastanelik olana kadar şid-
det gördüğünü, psikolojik olarak çöktü-
ğünü, hayata, kick boks yaparak 
döndüğünü anlatan İpek Dönmezer, “Psi-
kolojik olarak çökmüş ve çok kötü şeyler 
yaşamıştım. Daha doğrusu dayak yemiş-
tim. Hastanelik oldum. Bir hafta yataktan 
kalkamadım. Sonrasında bir hırs büyüyor 
insanın içinde. Bir erkeğin gücüyle kendini 
hiçbir zaman kıyaslayamazsın; ama sa-
vunma tekniklerini öğrendiğinde bir insanı 
yaralamadan da etkisiz hale getirebilirsin. 
Ama benim o gün böyle bir şansım ol-
madı. Çok kötü haldeydim. Bir yıllık erkek 
arkadaşımdı. Kadınların önce özgüveni ol-
ması lazım. Her kadın, bunu yapabilir. 
En azından özgüvenlerini kazanmaları 
için bir savunma teknikleri olur. Bir erkeğin 
karşısında nasıl davranması gerektiğini 
bilir. Günümüzde pek çok kadın korkuyor 
kick boks sporundan. Fakat 6 ay ya da 1 
sene içerisinde kick boks yapabilirler. Ken-
dilerine güvenmeleri gerekiyor” dedi. 

Kadınlar beni destekliyor 

Sosyal medyadan gelen desteğin kendisini 
gururlandırdığını kaydeden Dönmezer, çok 
sayıda kadının kick boks öğrenip kendisini 
savunma arzusunda olduğunu ifade ede-
rek, şunları söyledi: 
“Bana sosyal medyadan çok fazla mesaj 
geliyor. Tanımadığım insanlar 'seninle 
gurur duyuyoruz' yazıyorlar. Bu mesajı al-
dığımda kendimle çok gurur duyuyorum 
ve diyorum ki; 'Ben bir şey başardım'. Artık 
özgüvenle yürüyebiliyorum. Bir gün dışarı 
çıktığında başına ne geleceğini kimse bile-
mez. En azından ‘ben bir şey yaptım' diye-
bileyim". 

Kadınlara savunmayı öğreteceğim 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında spor 
salonlarının kapalı olduğunu hatırlatan 
İpek Dönmezer, “Spor salonumuz açıldı-
ğında pek çok arkadaşım benimle çalış-

maya gelecek. Bu da benim için gurur ve-
rici. Çok güzel mesajlar alıyorum. Herkes 
benimle gurur duyuyor, beni tanımayan in-
sanlar bile. ‘Nasıl yapacağız? Ben yapa-
mam’ diye soruyorlar. Ben de diyorum ki, 
‘Gel, ben sana yavaş yavaş her şekilde öğ-
retirim. Sabırlı bir şekilde beklersen emin ol 
bu altı ay, bir sene içinde olacak’ diyorum. 
Onlar da bana güveniyor. Eski sevgililerin-

den şiddet gören bir kaç arkadaşım var. 
Maalesef geri dönüyorlar o kişiye ve tekrar 
pişmanlık yaşıyorlar. Bana ‘Biz de öğren-
mek, biz de yapmak istiyoruz. En azından 
böyle bir durumla karşılaşırsak bir şey ya-
palım’ Her zaman buyurun gelin, ben bu-
radayım. Her zaman size öğretirim. Asla, 
hiçbir zaman kendinizi ezdirmeyin. 'Kadın' 
dediğiniz varlık bir çiçektir, hiç kimse kıya-

maz ancak günümüzde oluyor böyle şey-
ler. Kadın her zaman güçlüdür, her zaman 
tek başınadır. Onların her şeyi başarabile-
ceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Kick boksun genellikle erkek sporu olarak 
görüldüğünü anlatan Dönmezer, sağlık 
açısından da kalori yakmak, kilo vermek 
için kick boks yapılabileceğini de sözlerine 
ekledi.

Sevgilisinden şiddet gördükten sonra kick boksa başlayan İpek Dönmezer, adını şampiyonluklara yazdırmayı başardı. Dönmezer, ”Kadınlar  
hayatlarına o kadar çok şey sığdırabiliyorlar ki, bu yapacakları spor, onlar için hiçbir şey. Onların her şeyi başarabileceklerine inanıyorum” dedi

KİCK boks antrenörü Mehmet 
Ömürlü (48) de spor salo-
nunda şiddete uğramış kadın-
lara kendilerini savunmaları 
için bir projeyle eğitim vermek 
istediklerini söyledi. Şiddet 
gören, yakınları tarafından öl-
dürülen kadınların kendilerini 
çok etkilediğini kaydeden 

Ömürlü, “Biz özellikle kadın-
lara kick boksu tanıtmak için 
İpek hoca ile birlikte proje ha-
zırlıyoruz. 2020 yılında 500'e 
yakın kadın, cinayete kurban 
gitti. Kocası, eski kocası, sev-
gilisi tarafından öldürüldüler. 
Bu bizi derinden etkiledi. İpek 
hanım da şiddet gördüğü için 
birlikte bir proje başlattık. Bu 
projede Eskişehir Valiliği, mil-
letvekillerimiz ve tüm Eskişe-
hir halkı ile birlikte 'Kadına 
Şiddete Hayır' diyeceğiz. Ka-
dınlara kendilerini savunma-
larını öğreteceğiz” dedi. DHA 

Eğitim vermek istiyoruz 

Dönmezer “Kadın her 
zaman güçlüdür, her zaman 
tek başınadır. Onların her 
şeyi başarabileceklerine 
inanıyorum” dedi.
“

Gençlerde iş var



 
 

F arika Kitaplı Kahve’de düzenlenen 
programda yerel gazeteciler ile bir 
araya gelen Başkan Usta, her türlü 

zorluğa rağmen özveriyle haber yapmaya 
çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. 
Programda konuşan Başkan Usta, 2020 
yılının değerlendirmesini yaparken, ilçede 
devam eden ve planlanan çalışmaları 
basın mensuplarına anlattı. 
Göreve geldiklerinde en büyük hayallerin-
den birinin ilçeye metronun gelmesi oldu-
ğunu ifade eden Başkan Usta, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kadir 
Topbaş ile temelini attığımız Mahmutbey-
Mecidiyeköy Metro Hattı bu yıl hizmete 
girdi. Şu anda ilçemizde 4 tane istasyonu 
var. Büyük bir yatırım bu. 14,5 kilometre. 
Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıt-
hane metroya kavuştu. Bu açıdan 2020 yılı 
bölgemiz için bir metro yılı oldu” dedi. 

Kentsel dönüşüm sürüyor 

Başkan Usta, “Kentsel dönüşümde de 

2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Türkiye’de kentsel dönüşümün startını 
verdiği Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Proje-
si’nin geçen hafta kurasını çektik. 809 ko-
nutluk bir projeydi bu. En çok bizi motive 
eden, 2020 yılında bizi en çok mutlu eden 
çalışmaydı. Bu proje bitinceye kadar 3.883 
konutu teslim etmiştik. Ama kentsel dönü-
şümde 2020 yılına Sarıgöl’deki konutlar 
damga vurdu diye düşünüyorum. Çünkü 
büyük sıkıntılar atlattık ve çok şükür ta-
mamladık. Diğer taraftan TEM Avrasya 
Projesi ile birlikte bir okul, bir cami, bir de 
spor salonu getirdik. Bizim bütün kentsel 
dönüşüm projelerinde inşallah ilçemize 
kazandıracağımız hayallerimiz bunlar” 
diye konuştu. 

Enerji sorunu kalmayacak 

Gaziosmanpaşa’da enerji ve elektrik hatla-
rının yer altına alınması çalışmalarına de-
ğinen Başkan Usta, “2021’de elektrik 
kablolarının yer altına alınma çalışmalarını 
eksik kalan mahallelerimizde tamamlaya-
cağız. İlçemizde yaklaşık 100 milyon liralık 
yatırımla bir enerji bindirme merkezi yapı-

lıyor. Bağlarbaşı Kentsel Dönüşüm Proje-
mizin arkasında yer tahsis ettik. İnşaatı 
devam ediyor, muhtemelen Haziran 
ayında bitecek. Enerji Bakanlığı, Türki-
ye’de yeni bir sistem deniyor. Ring sistemi, 

kendi enerjisini kendi içinde yöneten, elek-
trik kesintisine anında müdahale eden bir 
sistem. İlk kez burada denenecek. İnşallah 
takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

TRT 1’İN sevilen dizisi Uyanış Sel-
çuklu’nun çekimleri Çekmeköy’de 
devam ediyor. Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Beledi-
yesi Sinema Akademisi öğrencileriyle 
birlikte yayınlandığı ilk günden itibaren 
izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi-
nin setini ziyaret etti. Dizi setini gezen 
Başkan Yıldız ata da binerek kısa bir 
tur attı. Başkan Yıldız daha sonra 
Oyuncularla ve teknik ekiple bir araya 
gelerek sohbet etti. Tarihi dizilerin, 
özellikle de yeni nesilde tarih bilincinin 
yaygınlaştırılması açısından büyük 
önem arz ettiğini söyleyen Başkan Yıl-
dız, bu anlamda Uyanış Selçuklu dizi-
sinin de önemli bir misyonu 
üstlendiğini söyledi. Oyunculara Be-
yoğlu hatırası olarak Galata Kulesi’nin 
maketini de hediye eden Başkan Yıldız 
başarılarının devamını diledi. 

Uyanış Selçuklu dizisinin şanlı tarihi-
mize adeta bir ayna tutuğunu belirten 
Başkan Yıldız “Bugün, TRT 1’de her 
pazartesi bizleri ekran başına bağlayan 
Uyanış Selçuklu dizisinin setindeyiz. 
Uyanış Selçuklu dizisi ve oradaki ka-
rakterler bize tarihimizi anlatıyor, tari-
himizin büyüklüğünü anlatıyor. 
İnanıyorum ki, bir uyanışa vesile ola-
cak. Gençlerimiz Büyük Selçukluyu bil-
dikçe, Osmanlıyı bildikçe Cumhuriyeti 
daha iyi anlayacaklar. Geleceğe emin 
adımlarla yürüyecekler. Çünkü geçmişi 
olmayanın geleceği yoktur. Tarihimizi 
bildikçe geleceğe daha emin adımlarla 
yürüyeceğiz. Uyanış Selçuklu dizisi de 
bu uyanışa, bu yürüyüşe şahitlik ediyor. 
Emeği geçen sanatçılarımızı, oyuncula-
rımızı, yönetmenlerimizi ve TRT’yi teb-
rik ediyorum. Başarılarının devamını 
diliyorum”dedi.
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SON dönemde açıklamaları ve payla-
şımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu 
Merve Boluğur, YouTube kanalı  
açmasının ardından bu kez de  
şarkıcılığa adım attı.  
"Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım 
yolda" diyen Boluğur, yeni bir payla-
şımda bulundu. Merve Boluğur, sosyal 

medya hesabından yayınladığı gönde-
ride, "Sözler bitti, beste zamanı" ifade-
lerini kullandı. Ünlü oyuncunun 
şarkıcılığa adım attığını duyurmasının 
ardından ilk tepki Işın Karaca'dan 
geldi. Karaca, sosyal medya hesabın-
dan, "Çünkü müzik piyasasında bir sen 
eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.

Üsküdar nefes alıyor

İSTANBUL’DA Boğaz’a nazır ve Üsküdar’ın na-
dide mahallelerinden birinde bulunan Kuzgun-
cuk Bostanı, 2014 yılından itibaren Üsküdar 
Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nden kiralandı. Üsküdar'da nefes alan Üskü-
dar'a nefes vermeli anlayışıyla hareket eden 
Üsküdar Belediyesi 6 yıldır bostanın bakımını ti-
tizlikle yaparken, birçok sosyal faaliyet ve etkin-
likler ile Üsküdarlılara şehrin göbeğinde derin 
bir nefes aldırıyor. 17 dönümlük alanın temizle-
nip, tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı 
bir proje ile peyzaj düzenlemesi yapılan bostanı 
sadece Kuzguncuklular değil, birçok İstanbullu 
ziyaret ediyor. Özellikle fotoğraf çekmek isteyen-
lerin uğrak noktası haline gelen bostanda, hobi 
bahçeleri, meyve bahçeleri, tarım alanları, me-
sire alanı, amfi alanı, yürüyüş yolları, çocuk 
oyun alanı, tıbbi, aromatik bitki alanları, basket-
bol sahası bulunuyor. Hafta sonları kalabalıkla-
şan Kuzguncuk Bostanı’nda geleneksel 
Hıdırellez kutlamaları başta olmak üzere birçok 
özel gün ve etkinlik de burada yapılıyor. 

İhtiyaç sahiplerine gidiyor 

Meraklısına hobi bahçesi kullanım alanı sunu-
lan Kuzguncuk Bostanı’nda mahalle sakinleri 
tarım yapma imkânı buluyor. Yaklaşık 100 
küçük parsele ayrılan bostanda mevsimine göre 
meyve ve sebze dikimi yapılıyor. Bu mevsimde 
ıspanakların pırasaların hasat edildiği küçük tar-
laların sahipleri Üsküdar Belediyesi tarafından 
semt sakinleri arasından kurayla belirleniyor. 
Kuralar her yıl yenilenerek bir sonraki kurada 
daha önce ismi çıkmayanlara öncelik veriliyor. 
Pandemi nedeniyle geçici olarak vatandaşların 
kullanımına kapatılan bostanda önceden ekilen 
ürünler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından hasat ediliyor. Belediye tarafından 
hak sahiplerine ve ihtiyaç sahibi Üsküdarlılara 
ürünlerin dağıtımı sağlanıyor. ARİF ELMAS 
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Üsküdar Belediyesi 6 yıldır bostanın  
bakımını titizlikle yaparken, birçok sosyal 

faaliyet ve etkinlikler ile Üsküdarlılara  
şehrin göbeğinde derin bir nefes aldırıyor

Ümraniye örnek oldu

ÜMRANİYE Belediyesi Hayvan Bakım ve Reha-
bilitasyon Merkezi çevresine yaşlı olduğu için 
sahibi tarafından terk edilen köpeğe, Ümraniye 
Belediyesi ekipleri sahip çıktı. Yaşlı olması ve ba-
kımsızlık nedeniyle gözlerinden ve ağzından yaş 
gelen, ayrıca aşırı derecede zayıf olan köpeğe 
sahip çıkan barınak görevlileri köpeği tedaviye 
alarak kısa sürede sağlığına kavuşturdu. Köpe-
ğin durumu hakkında bilgi veren Ümraniye Be-
lediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde görevli Veteriner Hekim Esma Çer-
kes, “Ciddi anlamda solunum yolu enfeksiyonu 
vardı. Ağzından ve gözünden zaten akıntılar ge-
liyordu. Sahibi yaşlandığı için bırakmıştı. Ol-
dukça yaşlı bir köpek. Yani insan yaşı ile 70-80 
yaşına denk geliyor diyebiliriz. Gözlerinde 
sarkma mevcut zaten yine yaşlılığa bağlı. Hatta 
bazen görmüyor sanıyorlar aslında çok güzel 
görüyor, gözleri biraz sarkmış” dedi. Köpeğin 
sağlık durumunun şuanda iyi olduğunu belirten 
Esma Çerkes, “Genel durumu şuan iyi. İştahı, 
yemek yemesi çok iyi.  Biraz kilo problemi vardı, 
yavaş yavaş kilo alıyor zaten. Çok seviyor yemek 
yemeyi. İlk geldiğinde yemekten de muzdaripti, 
yemek yemiyordu. Şuana kadar operasyon ge-
çirmedi ama operasyon geçirmesi gerekiyor. 
Yaşlı ve kısırlaştırılmamış. Böyle bir durumda 
tümörleri çok görüyoruz veya başka şeyler görü-
lüyor. Onun da ufak bir problemi var. Bir ameli-
yatı olacak. Bunun  için genel durumunun biraz 
daha toparlanmasını, daha da kilo almasını 
bekliyoruz. Ondan sonra ameliyatını yapıp te-
davisini tamamlayacağız” şeklinde konuştu. 

Ümraniye’de sahibi tarafından terk edilen yaşlı 
köpeğe Ümraniye Belediyesi sahip çıktı.  

Sağlık sorunları bulunan yaşlı köpek, uygulanan 
tedaviyle kısa sürede sağlığına kavuşturuldu 

Ana kız alışverişte 
HOLLYWOOD'UN en ünlü oyuncuların-
dan biri olan Angelina Jolie, geçtiğimiz 
gün kızları Zahara ve Shiloh ile birlikte 
alışveriş turuna çıktı. Bir mağazada kı-
yafetlere bakarken görüntülenen Jolie 
ve kızları, ürünleri uzun uzun inceledi. 
45 yaşındaki oyuncu, 16 yaşındaki kızı 
Zahara'nın dünyaya geldiği ülke olan 
Etiyopya'ya özgü desenlerle süslü bir 
kaftan satın aldı. Genellikle koyu renkli 
kıyafetler tercih eden Angelina Jolie'nin 
bu kez alışveriş turu için tepeden tır-
nağa beyazlara büründüğü görüldü.

Merve şimdi şarkıcı oldu! 

EN beğendiği projenin Farika 
Kitaplı Kahve olduğunu söyle-
yen Başkan Usta, “Bir önceki 
yılbaşı gecesi buraya geldim. 
Çocuklar harıl harıl ders çalışı-
yor. Çocuklarla sohbet ettim, 
yılbaşı gecesi ders çalışıyorsu-
nuz dedim. Bizim işimiz ders 
çalışmak dediler. Çok mutlu 
oldum. Ben burada olmaktan 
keyif alıyorum” dedi. Başkan 
Usta, gençleri 2021 yılında yeni 
Farika Kitaplı Kahvelerle buluş-
turacakları müjdesini verdi.

Gençlere hizmet edeceğiz 

Dizi setinde bir başkan

Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla yerel basın mensup-

larını ağırladı. Usta, 
“Gazeteciler halkın gözü-

dür, kulağıdır, sesidir. 
Bizim için de hizmetleri-
mizi anlatabilmek adına 

değerlidir” dedi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediyesi Sinema Akademisi  
öğrencileriyle birlikte TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Uyanış Selçuklu’nun setini  

ziyaret ederek oyunculara ve teknik ekibe başarılarının devamını diledi


