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Tuzla'da, site sakinlerine uygu-
landığı iddia edilen ilginç ceza-

larla gündeme gelen lüks sitenin
Müdürü Yusuf Erbasan, "Biz Site
Yaşam İçtüzüğü'ne göre tespitler
yaptık, tespit ettiklerimize de önce
uyarı yaptık ardından ikazda bulun-

duk. Bu ikazlara
uymayanlara para
cezası gibi yaptı-
rımlar uyguladık"
dedi. Erbasan, site
sakinlerinin basına
konuşması nede-
niyle 2 bin lira ceza
kesildiği yönündeki
iddiaları da yalan-
ladı. I SAYFA 5
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Konuştu diye 
ceza kesmedik!

Yusuf Erbasan

hAyATTA KALmAK ŞANS!

Avcılar'da sokakta çıkan silahlı
kavga sırasında otomobilinde

oturan Sefa Kenan Kılıç, merminin
başına isabet etmesi sonucu ağır ya-
ralandı. Olay yeri incelemesinde oto-
mobille olay yerine gelen kişilerin bir
kişiye ateş ettikten sonra durmaya-

rak yollarına
devam ettiği, ateş
açılan kişinin ise
Kılıç’ın da bulun-
duğu otomobil isti-
kametine kaçan
saldırganların pe-
şinden 4 el ateş et-
tiğini tespit etti.
Polis saldırganları
yakaladı. I SAYFA 3
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Arabanın içinde
başından vuruldu

Sefa Kenan Kılıç

TüLoV’DAN SERT AçIKLAmA 

Türkiye Tanıtım Araştırma
Demokrasi ve Laik Oluşum

Vakfı, (TÜLOV) son günlerde ger-
çekleşen laiklik tartışmaları hakkında
açıklama yaptı. Açıklamada,
"TÜLOV olarak diyoruz ki; iktidar
tarafından gerginlik yoksulluk, yol-
suzluk, çatışma ve ayrışma, tüm
cumhuriyet değerleri yok edilirken
gerçekten yeni bir anayasa ihtiyaç

vardır. Ama mev-
cut TBMM’nin
yeni bir anayasa
yapma yeteneği
ve ehliyeti yok-
tur" denildi. 
I SAYFA 5
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Mevcut TBMM yeni
Anayasa yapamaz

Küçükçekmece Belediyesi,  5.
ve 6. Sınıf öğrencilerine yöne-

lik Türkiye Haritası temalı Yap-Boz
Hız Yarışması düzenlendi. Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzen-
lenen yarışma 16 öğrencinin kıyasıya
rekabetine sahne oldu. Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, "Bu çocuklar,
bizim ülkemizin, milletimizin, bayra-
ğımızın, vatanımızın geleceği. Bu se-
beple onlar için ne yapsak az
diyorum. Onları çok iyi yetiştirme-
miz gerekiyor" diye konuştu. I SAYFA 4
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Çocuklar için 
ne yapsak azdır
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Ben bensiz geleyim
sen sensiz...

Ziya Şakir YILMAZ

sAYFA 4

Pişman 
ederim!

Hakan sÖNMEZ
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Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Enfeksi-

yon Hastalıkları Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,
koronavirüs vaka artışının durdu-
rulmasının, bölgesel tedbirler ile
mümkün olmadığını söyledi. Cey-
han, ilkbahar döneminde korona-
virüse karşı alınan önlemlere
değinerek, "Geçtiğimiz ilkbahar
dönemini hatırlayalım. Aldığımız

önlemlerle vaka sayısını 5 binler-
den binlere indirdik, daha da
aşağı indiremedik; çünkü gevşe-
meye başladı önlemler. Şu anda
bunun neredeyse 10 katına yakın
vaka ile uğraşıyoruz. Karşımızda
bir mutant virüs var ve bu tedbir-
lerin çok daha azı ile salgını kont-
rol altına almaya çalışıyoruz. Bu
çok mümkün değil" açıklamala-
rında bulundu.
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KORONA OLMAMA
SANSINIZ YOK!

BU ÖNLEMLERLE sALGIN dURdURULAMAZ

Vakaların çoğunun İstan-
bul’da olduğunu belirten

Ceyhan, "İstanbul’dan başka yer-
lere yayılıyor. Halk arasında İs-
tanbul için ‘Türkiye’nin Vuhan’ı’
deniyor. ‘İstanbul’u kontrol
edince Türkiye’yi kontrol ederiz’
diye bir düşünce maalesef yok;
çünkü virüs her yere yayıldı. Tabi
gerek yaşam koşulları gerek toplu
taşıma araçları ve trafikte geçiri-

len süredeki farklılıklar İstanbul’u
daha riskli hale getiriyor. İstan-
bul’da sokağa çıktığınızda, met-
roya bindiğinizde, otobüse
bindiğinizde virüsü kapmama
şansınız çok düşük. Birçok virüs
pozitif çıkan kişilerin hikayesine
bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dı-
şarı çıkmamış, bir kere markete
gitmiş ve bütün aile pozitif" dedi. 
I SAYFA 9
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İsTANBUL’A TÜRKİYE’NİN VUHAN’I dENİYOR

KARŞIMIZdA

BİR MUTANT

VİRÜs VAR

Silivri Belediyesi tarafından yetiş-
kin ve çocukların pandemi süre-

cinde hissettiklerini gelecek nesillere
aktarmak amacı ile “Hayat Eve Sığar”
temasıyla düzenlenen şiir, resim ve anı 
yarışması için ödül töreni yapıldı. Belediye
Başkanı Yılmaz, "Yarışmaya katılıp ödül
alan ya da alamayan tüm yarışmacıları-
mızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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hAKKINIzI hELAL EDİN

Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül'ün annesi koronavirüs se-

bebiyle tedavi gördüğü hastanede
yaşamını yitirmişti. 75 yaşındaki Sa-
liha Gül, Gaziantep'te son yolculu-
ğuna uğurlandı. Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldır-
dığı cenaze namazına Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop ile birçok
bakan katıldı. Bakan Gül, "Hakları-
nızı helal edin. Allah hepinizden razı
olsun" açıklamasını yaptı. 
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Abdulhamit Gül
annesini uğurladı

IŞIK, GELECEK PARTİSİ’NDE

Gazetemizin yazarlarından İl-
hami Işık, Gelecek Partisi'ne

katıldı. Genel Başkan Ahmet Davu-
toğlu, Şanlıurfa’da basın mensupla-
rıyla bir araya geldiği program
esnasında yazar İlhami Işık’ın Gele-
cek Partisi‘ne katıldığını duyurdu.
Davutoğlu, rozetini taktığı Işık’ın,
Genel Başkan Danışmanı olarak
görev yapacağını açıkladı. Davu-
toğlu, "Sayın İlhami ışık yakın mesai
arkadaşlarımdan biri olacak dedi. 
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Davutoğlu’nun 
danışmanı oldu

Sayfa 2

İstanbul’u korumak
vatanı korumaktır

Son günlerde yapılan açıkla-
malarla tekrar alevlenen

Kanal İstanbul tartışmaları sürerken
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan
dikkat çeken bir sosyal medya payla-
şımı geldi. İmamoğlu, hesabından
patığı paylaşımla Kanal İstanbul'un
verimli tarım arazilerinin ve su hav-

zalarını yok edeceğini savundu. İma-
moğlu, "İstanbul'u korumak, vatanı
korumaktır. Beton Kanal'ın yok ede-
ceği İstanbul'un en verimli tarım ara-
zilerini ve su havzalarını sizin için
çektik. Projeyle, bu doğal yaşam
alanları yok oluyor ve 1 milyondan
fazla yeni nüfus geliyor" dedi. 
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dOĞAL YAŞAM ALANALRI YOK OLACAK

Türk Polis Teşkilatı'nın
176'ncı kuruluş yıldö-

nümü Sultanahmet Meyda-
nı'nda kutlandı. Törene katılan
İstanbul Valisi  Ali Yerlikaya,
'Dost' isimli polis köpeğini sever-
ken köpek saldırmak için hamle

yaptı. Vali Yerlikaya geri çekilerek
hamle yaptı. Köpek havlamaya
devam edince Yerlikaya gülerek
uzaklaştı. Yerlikaya, "İstanbul'un
huzuru, güvenliği, asayişi için
arkadaşlarımızla birlikte çalışı-
yoruz" diye konuştu. I SAYFA 5
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Yerlikaya’nın çok zor anları!Yerlikaya’nın çok zor anları!Yerlikaya’nın çok zor anları!Yerlikaya’nın çok zor anları!Yerlikaya’nın çok zor anları!Yerlikaya’nın çok zor anları!Yerlikaya’nın çok zor anları!

HAYAT EVE SIĞAR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen 360 bin aktif koronavirüsü vakası olduğunu,
çoğunun da İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Ceyhan, "İstanbul’da sokağa çıktığınızda, metroya
bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" ifadelerini kullandı

"İstanbul’da her dışarı çıkıp, adım attığınızda dikkatli olmak lazım hatta evde dikkatli olmak lazım" diyen
Mehmet Ceyhan, "Evden birileri dışarı çıktığı sürece örneğin; evde 4 kişi var, 1 kişi dışarı çıktığında o kişiyi
sokağa çıkma yasağı ile kapattığınız zaman zaten en sık virüsün bulaş yer ev içi" ifadelerini kullandı. 

EVdE BİLE dİKKATLİ OLMAK LAZIM

UYKU APNEsİ 
ÇOK sİNsİdİR!

Günlerdir söylenen her
hafta yazmaktan usanmadı-
ğımız koronavirüs kabusu ül-
kemizin başına öyle bir
çöktü ki şimdi ayıkla pirincin
taşını. Salgın yokmuş gibi
davranmaya devam ediyo-
ruz. Vaka sayısı 50 bini geçti

ölüm sayısı 300'e dayandı.
Salgında üçüncü kez Türki-
ye’nin Vuhan’ı haline gelen
İstanbul’daki tablo her
geçen gün kötüye giderken,
ilçe ve mahalle bazlı vaka
artış oranları da özel bir al-
goritma ile ortaya çıkartıldı.

İstanbul’da 100 bine yakın aktif vaka var

Oktay Apaydın köşe yazısı sayfa 7'de

TARIHI KAPI 
ATESE VERILDI
Tarihi İstanbul'un fethine dayanan, 'Korunması Gerekli Kültür
Varlığı' olarak tescilli Ayvansaray'daki Kasturya Sinagogu'ndan
geriye kalan tarihi kapı ateşe verildi, çevresi de harabeye döndü

İlk olarak, 15'inci yüz-
yılın ikinci yarısında

inşa edildiği bilinen yapı, Ma-
kedonya'nın Kastoria kasaba-
sından göç eden Yahudiler
tarafından yapıldı. Ancak böl-
gede yaşayanlar, 1930'lu yıl-
larda taşınınca, Sinagog kendi
haline bırakıldı. 1987 yılında
'Korunması Gerekli Kültür
Varlığı' olarak tescil edilen Si-
nagog, 1992 yılında Vakıflar
Genel Müdürlüğü'nden kiraya
verildi. Kiracılar ise sinagogu,
bulunduğu alanı otopark yap-
mak için iş makineleriyle yıktı.

Geriye ise duvarlar ile tarihi
kapı kaldı. Sinagogdan geriye
kalan tarihi kapı da, geçtiğimiz
haftalarda kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler tarafından ateşe
verildi. I SAYFA 5
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OTOPARK YAPMAK İÇİN İŞ MAKİNELERİYLE YIKTILAR

İhtiyaç sahiplerine
300 koli gönderildi

Kader Mahkumları Der-
neği, kader mahkumları

için hazırlanan 300 koliyi kar-
goya verdi. Dernek Baş-
kanı Necdet Yüksel, "Bu
kolilerin yola çıkmasına
vesile olan değerli hayır-
sever kardeşimize teşek-
kür ediyoruz" dedi. İlk

koliyi kendisi arabaya yükleyen
Yüksel, "İhtiyaç sahipleri bizlere
mektuplarla ulaşıyor. Biz de

temin etmeye çalışıyo-
ruz. Temin ettiğimiz
malzemeleri de sahiple-
rine ulaştırıyoruz. Her
türlü kıyafet ve kitaba ih-
tiyacımız var” dedi. 
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TDP kampa girdi
Türkiye Değişim Partisi
Genel Başkanı Mustafa Sarı-

gül ve kurmayları Kumburgaz Ma-
rine Princess Otel'de eğitim kampına
girdi. TDP İstanbul 
İl Başkanlığı'nın orga-
nize ettiği kampta
Genel Başkan Sarıgül
önümüzdeki süreçte
partisinin izleyeceği
politikayı anlattı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
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Mustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa SarıgülMustafa Sarıgül



Okul, çocuk için geleceğe dair birçok kara-
rın belirleyicisi olabiliyor. Bu kararın alınma-
sında en önemli rolü ise şüphesiz ebeveynler

oynuyor. Özellikle artan özel okul sayısıyla da ebe-
veynler nitelikli bir eğitim için çocuğunu emanet ede-
ceği okulu tercih ederken farklı kriterleri dikkate
alabiliyorlar. Ebeveynlerin okul tercihinde hangi kriter-
leri dikkate alması gerektiğini İELEV Özel
İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Özlem Katran Akarsu,
İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürü
Burcu Aybat ve İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu Mü-
dürü Çiğdem Yılmaz açıklıyor.

İyi okul farkı

Ebeveynlerin, çocukları için eğitimci kadrosundan fi-
ziki yeterliliklere kadar birçok farklı kriteri ele alarak
okul seçimi yapması gerektiğinin altını çizen İELEV
Özel İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Özlem Katran
Akarsu, “Ebeveynler çocuklarının geleceğini doğrudan
etkileyecek okul tercihi kararını alırken birçok farklı de-
ğişkene dikkat etmeli. Okulun eğitimci kadrosu, eğitim
programı, sosyal ve duygusal açıdan geliştirici fırsatlar,
teorik ve pratik faaliyetlerin yaygınlığı, güçlü bir veli ile-
tişimi, teknolojik yeterlilik, yabancı dil zenginliği ve
okulun fiziki yeterliliği gibi birçok başlık okul seçi-
minde dikkate alınmalıdır. Çünkü öğretmenine, çalı-
şanlarına ve öğrencilerine değer veren, öğrenci ve veli
ile iletişimi güçlü, onlarla sıkı bir iş birliği içinde olan ve
sık geri bildirim veren, eğitim programı güçlü, öğrenci-
sinin bütüncül olarak; akademik, sosyal, duygusal,
kültürel her alanda gelişimini destekleyen ve psikoloji-
sine önem veren bir okul iyi okuldur” diyor.

seBze ve meyvelerin doğada zarar görme-
den yetişmesi için uygulanan "pestisit", yanlış
ve bilinçsiz kullanıldığı takdirde hem çiftçiler

hem toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol aça-
biliyor. Pestisitlerin meyve ve sebzelerden arındırılması
hakkında tavsiyelerde bulunan Gıda Yüksek Mühen-
disi Dr. Öğr. Üyesi Negin Azarabadi, “Meyve ve sebze-
lerin karbonatlı su ile yıkanması pestisitlerden
arındırmada en etki yöntemlerden biri” diye konuştu.
"Pestisit", sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden

yetişmesi için kullanılan madde veya
maddelerden oluşan karışımlara de-
niyor. Organik ürünlerde de zaman
zaman pestisit görülebildiğini söyle-
yen İstanbul Gelişim Üniversite-
si’nden Dr. Öğr. Üyesi Negin
Azarabadi, “Yapılan bilimsel çalış-
malarda organik ürünlerde bile bazı
pestisit kalıntılarına rastlanıyor.
EPA'ya (Birleşik Devletler Çevre Ko-
ruma Ajansı) göre pestisitler; yabani
otlar, böcekler, sivrisinekler, keneler,

sıçanlar, fareler gibi zararlıları ve hastalık taşıyıcıları
kontrol etmek amacı ile tarım uygulamalarında sıkça
kullanılan kimyasal bileşikler.  Ancak yine bilimsel çalış-
malara göre, sinir hasarı ve kanser gibi sağlık sorunla-
rına da neden olabileceği tespit edilmiş” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN
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P andeminin gölgesinde bir Rama-
zan ayına daha sayılı günler kaldı.
Günlük yaşam alışkanlıklarımızı

kökünden değiştiren ve yeme alışkanlık-
larımızı da büyük ölçüde etkileyen pan-
deminin belirsizliğinde gireceğimiz
Ramazan ayında iftar sofralarında bazı
kurallara dikkat etmek gerekiyor. Acıba-
dem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş uzun açlık sürelerinin ardından
kurulan iftar sofralarında bazı kuralların
çok da dikkate alınmayıp canımızın iste-
diği yiyecekleri, istediğimiz ölçülerde tü-
ketmekte sakınca görmeyebildiğimizi
belirterek “Ancak masum gibi görünen
bu yeme biçimi; midede şişkinlik, gaz ve
hazımsızlıktan, mide yanması ve kilo al-
maya dek bazı sorunlara yol açabiliyor!
İftar menüsünün sağlıklı olması ve bazı
kurallara dikkat etmek, mide ve bağır-
sakları rahatsız etmemek için büyük
önem taşırken, iftar yemeğinde alınan
kaloriyi kontrol etmek de sağlıksız kilo
alımlarını önlemek açısından önemli rol
oynuyor.” diyor. Beslenme ve Diyet Uz-
manı Ece Öneş, pandemide sağlıklı iftar
tabağının kurallarını anlattı, önemli uya-
rılar ve önerilerde bulundu. Uzun süren
açlık sonrası ilk öğün olduğu için iftarı
ikiye ayırmak en doğrusudur. Suyun ar-
dından çorba, peynir, zeytin ve hurma-
dan birini tercih ederek orucunuzu
açtıktan sonra 15 dakika kadar mola
verip, ana yemeğinizi ondan sonra tüket-
melisiniz. Bu hamle sayesinde kan şeke-
riniz çok daha dengeli yükselecektir.

Hafif yiyecekler tercih edin

İftar öğününe hafif yemeklerle, küçük
porsiyonlarla, yavaş yavaş başlamak
uzun zaman boş kalan midenizi ana ye-
meklere hazırlayacak; böylelikle yemek
sonrası oluşabilecek hazımsızlık, mide
yanması, kramp şeklinde mide ağrıları,
bağırsak problemleri, gaz sorunları,
reflü, gastrit, kusma, bulantı, uyku bas-
ması ve halsizlik gibi sorunlarla karşılaş-
manızı önleyecektir. 

Posaya tabağınızda yer verin

Özellikle Ramazan ayının ortalarına
doğru birçok oruç tutan kişinin kabızlık
problemleri yaşadığını görüyoruz. Bu
durum uzun açlıklara bağlı bağırsak ha-
reketlerinin yavaşlamasıyla karşımıza çı-
kıyor ancak bizler aynı zamanda yetersiz
posa tüketerek bağırsak hareketlerimizi
daha da yavaşlatabiliyoruz. Bu nedenle
bağırsak sağlığınız için iftar sofranızda
salata, zeytinyağlı sebze yemekleri ve
tam tahıllara mutlaka yer verin. İftardan
1,5-2 saat sonra yapacağınız ara öğünde
taze meyve ile kefir veya yoğurt tüketmek
yine bağırsaklarınızda olumlu etki yara-
tacaktır. Orucun açlık ve fakirlik farkın-
dalığını arttırmak için tutulduğunu

unutmadan bu bakış açısına uygun çe-
şitten ve bolluktan uzak daha yalın sof-
ralar kurmaya çalışın. Çorba, fırında
veya tencerede pişmiş az yağlı et yemek-
leri, zeytinyağlı sebze yemekleri veya sa-
latalar ile yoğurt gibi sade seçeneklerin
yer aldığı sofralar hem midenize hem de
bedeninize çok daha iyi gelecektir.

Sağlıklı karbonhidratlar tüketin

Uzun süreli açlıkla beraber kan şekeriniz
iftar saatine kadar çok düşecek ve vücut
bunu düzeltebilmek için karbonhidratlı
gıdalar isteyecektir. Evet, iftar tabağı-
nızda karbonhidrat tüketmeye ihtiyacınız
var, ancak bu noktada tabağınızda beyaz
ekmek, pirinç pilavı, patates, mısır gibi
basit karbonhidrat dediğimiz besinleri
tercih ettiğinizde kan şekeriniz çok hızlı
yükselecek ve yemekten sonra şişkinlik,
halsizlik hatta uyku haline neden olacak-
tır. Bu nedenle kan şekerinizi dengeli
yükseltmek ve vücudunuzu yormamak
için çorba, bulgur, karabuğday gibi tam
tahıllar, tam buğday ekmeği veya tam
buğday unundan yapılmış pideler tercih
etmeniz oldukça önemli bir sağlık ham-
lesi olacaktır.

Tabağınızı önceden hazırlayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş “Orucun bir ibadet olduğunu

unutmadan “Nasılsa oruç tuttum, artık
her şeyi yiyebilirim” düşüncesinden ken-
dinizi uzak tutun. Bu düşünce sizi anor-
mal kaloriler almaya itebilir. Bir diğer
önemli nokta ise sofranızda yer alan ye-
mekleri önceden tabağınıza ılımlı porsi-
yonlarda hazırlamak ve iftar yemeği
sırasında sürekli ortadan yememektir.
Bu hamle ile tüketeceğiniz kaloriyi nere-
deyse yarı yarıya düşürebilirsiniz.” diyor.

Kaliteli protein kaynakları tüketin

Tüm gün aç kalan vücut enerji akışı için
karbonhidratları ve yağları öncelikli
yakıt olarak kullanır. Ardından açlık sü-
resi uzadıkça vücudunuzdaki proteinle-
rin de enerji akışı için kullanılmaya
başlandığını biliyoruz. Bu da kas kay-
bını arttırabildiği gibi özellikle bağışıklık
sistemini olumsuz etkilemektedir. Bu
nedenle vücudunuzun günlük ihtiyaç
duyduğu proteini iftar, sahur ve ara
öğünlere dengeli bir şekilde bölmelisi-
niz. İftar tabağınızda mutlaka kırmızı et,
tavuk, balık veya kurubaklagillerden
oluşan bir ana yemeğin yanında yoğurt,
cacık, ayran gibi süt grubu proteinleri de
eşlik etmelidir. Yemeklerin gaz yapıcı
maddelerini azaltmak için yemekleri
kimyon baharatıyla pişirebilir ve ifta-
rın hemen sonrasında rezene 
çayı tüketebilirsiniz. 

ZEYNEP VURAL

SAGLIKLI IFTAR
ICIN 8 ONERI!

Üstelik tedavi edilmezse yaşam
kalitesini oldukça düşürmesinin
yanı sıra yol açtığı sorunlar nede-

niyle özellikle gece veya sabaha karşı ani
ölümle bile sonuçlanabiliyor! Acıbadem
Taksim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.
Mustafa Emir Tavşanlı uyku apnesinde ne-
feste kesilmelerin olduğu dönemde kandaki
oksijen oranının düştüğü uyarısında bulu-
narak, “Oksijen seviyelerindeki dalgalanma-
lar vücuttaki dokulara zarar verebiliyor.
Özellikle damar yapılarında meydana gelen
hasarlar damarlarda tıkanıklıklara neden
olabiliyor. Aynı zamanda kan basıncında
ani yükselmeler de görülebiliyor, tüm bun-
lar kalp krizi ve inme olarak bilinen kalp-
damar ile beyin damar hastalıklarının
riskini arttırıyor. Bu nedenle tedavide geç
kalmamak yaşamsal öneme sahip.” diyor.
Uyku apnesi riski erkeklerde 40 yaş sonra-
sında, kadınlarda da menopoz sonrasında
artıyor. Özellikle fazla kilolu olmak uyku
apnesinde en önemli risk faktörünü oluştu-
ruyor. Yapılan çalışmalara göre; kilomuz-
daki yüzde 10’luk bir artış uyku apnesi
riskini 6 kat artırıyor. Ayrıca kişinin boyun

yapısı kısaysa, boğazda havanın geçtiği yol
yapısal olarak dar bir anatomiye sahipse,
apne riski artıyor. Bunların yanı sıra genetik
bazı hastalıklar, hipotiroidi ve akromegali
gibi durumlar uyku apnesine neden olur-
ken;  bazı ilaçlar, sigara ve alkol tüketimi de
uyku apnesini tetikleyebiliyor. 

‘Basınçlı hava’ ile 
kesintisiz solunum!

Uyku apnesinin tanısı; hastanın şikayetleri-
nin yanı sıra bir gecelik uykusunun izlendiği
ve beyin aktivitesi, solunum, kalp ritmi ile
vücut kas hareketleri gibi çeşitli parametre-
lerin kaydedildiği ‘polisomnografi’ tetkikiyle
konuyor. Bu tetkiklerde aynı zamanda uyku
apnesinin şiddeti de belirleniyor. “Tedavide
de hastaya basınçlı hava veriyoruz. Bu yön-
temle hava yolundaki tıkanıklığı aşarak so-
lunumun kesintisiz devam etmesini
hedefliyoruz. Hastaların genelinde CPAP
dediğimiz sürekli pozitif hava basıncı veren
cihaz yeterli oluyor.” bilgisini veren Nöroloji
Uzmanı Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, şöyle
devam ediyor: “Bazı hastalarda, boğazın ve
burnun anatomik yapısını daraltan yapılar

için ameliyat düşünülebiliyor. Çünkü bu
darlık bazen basınçlı hava veren cihaz kul-
lanımını engelleyecek düzeyde olabiliyor.
Verilen tedaviyle birlikte uyku kalitesi de art-
tığı için hastanın yakınmaları ortadan kalkı-
yor. Bu tedavinin yanında hastanın kilo
vermesi de önemli. Yeterli kilo verildiği tak-
dirde, hastaların ihtiyaç duydukları basınç
azalıyor ve bazı hastalarda cihaz tedavisinin
gereği de kalmayabiliyor.”   “Hastalar sık-
lıkla horlama şikayetiyle gelseler de tek be-
lirti bu değildir. Hatta basit horlama denilen
tabloda apne olmayabilir de.” diyen Dr.
Mustafa Emir Tavşanlı, uyku apnesi açısın-
dan uyarıcı işaretleri şöyle sıralıyor:

Gürültülü ve aralıklı horlama
Hastanın nefesindeki kesintilerin çevre-

dekiler tarafından fark etmesi
Boğulur gibi uyanmak
Gece tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmek
Gece özellikle ense ve göğüs üzerinde ter-

lemenin olması
Sabah yorgun kalkmak
Gün içinde uykulu ve yorgun olmak
Sabah baş ağrısıyla uyanmak
Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon 

bozukluğu

Uyku apnesi çok sinsidir!

Sütlü tatlıları
tercih edin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece
Öneş “Tatlılar iftar menülerinin vaz-
geçilmezlerinden oluyor ancak her
iftar yemeğinin ardından rutin ola-
rak tüketildiğinde içerisindeki şeker
nedeniyle boş kalori alımını arttıra-
cak ve kilo alımını hızlandıracaktır.
Haftada yalnızca 2 veya 3 gün tatlı
tercih edilmeli; seçenek olarak ise
şerbetli ağır tatlılar yerine az şe-
kerli sütlü tatlılar ve meyve tatlıları
tercih edilmelidir.” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, pandemide sağlıklı iftar tabağının kurallarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Tıkayıcı uyku apnesi; hava yolunu çevreleyen kasların gevşemeleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak uyku
esnasında solunumun onlarca veya yüzlerce kez kesintiye uğraması olarak tanımlanıyor. En sık görülen uyku hastalıkları arasında uykusu-
zluktan sonra 2. sırada yer alan uyku apnesi, obezite sıklığındaki artış nedeniyle günümüzde gençlerde, hatta çocuklarda bile görülebiliyor

Okul tavsiyesi

Uzmandan meyve 
yıkamaya dair uyarı

Öneş, pandemide sağlıklı iftar tabağının kurallarını anlattı ve şöyle bir uyarı ve tavsiyede bulundu; “Uzun süren açlık 
sonrası ilk öğün olduğu için iftarı ikiye ayırmak en doğrusudur. Suyun ardından çorba, peynir, zeytin ve hurmadan birini 
tercih ederek orucunuzu açtıktan sonra 15 dakika kadar mola verip, ana yemeğinizi ondan sonra tüketmelisiniz.”

Negin
Azarabadi



O lay, dün saat 15.00 sıralarında Av-
cılar Cihangir Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Sokak üzerinde kimliği 

belirsiz kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Bu 
sırada 16 AGR 096 plakalı otomobilinin 
içinde oturan Sefa Kenan Kılıç, silahtan 
çıkan merminin hedefi oldu. Kavga eden ki-
şiler, otomobilleri ile olay yerinden kaçtı. 
Silah seslerini duyanlar durumu polis ve 
sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede mermi-
nin başına isabet ettiğini tespit ettikleri Kı-
lıç'ı, ilk müdahalenin ardından Bakırköy 
Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırdı. Polis 
ekipleri ise yaptıkları olay yeri incelemesinin 
ardından şüphelileri yakalamak için çalışma-
lara başladı. Yaralının, başına saplanan 
mermi nedeniyle durumunun ağır olduğu ve 
yoğun bakımda tedavisine devam edildiği 
öğrenildi. 

5-6 el silah sesi duydum 

Olay anında dükkanında oturan Atakan Gü-
reşçi, 5-6 el silah sesi duyduğunu söyleyerek, 
"Ben esnafım. Camın önünde oturuyordum. 

5-6 el silah sesi duydum. Zaten korkudan 
önce oturduğum yerden kalktım, kapıyı açıp 
dışarı baktım. Bir araba kaçtı. Heyecandan 
göremedim. Orada bir ağabey vurulmuş 
arabanın içinde. Mermi benim oturduğum 
yerin 50 santimetre yanından geçerek arka-
daki arabayı parçalamış" dedi. 

Kanlar içindeydi 

Güreşçi, "Tam benim hizamda gerçekleşmiş. 
Benim dükkanımın önünde vuruluyor ara-
banın içinde. Cam bizim cephemizde. İçerde 
ben de masam oturuyordum.  
Bu kadar büyük olduğunu tahmin 
etmiyordum. Arkadaki arabanın camlarını 
bile parçalamış. O an korkudan kafamı  
korkarak çıkardım. Ne oldu ne bitti derken 
bağırışları duydum. Ağabey zaten kanlar 
içindeydi. Hemen polis ve ambulansı aradık" 
ifadelerini kullandı. Olayı gören başka bir 
kişi ise "Kulağının tarafından vurulmuş  
herhalde. Kimlerin yaptığı belli değil.  
Çekip, gitmiş zaten" şeklinde konuştu. 
Korku dolu anların ardından yaşananlar  
ise cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA 

OLAY, 7 Nisan Çarşamba 
Bahçelievler Yenibosna Mer-
kez Mahallesi'ndeki iş yerinde 

meydana geldi. Kimliği henüz öğrenile-
meyen iki kişi, önünden geçtikleri iş ye-
rinde masanın üzerinde duran cep 
telefonunu fark etti. Biri gözcülük yapar-
ken, diğeri açık olan kapıdan içeri girip, 
çalışanların içeride iş başında olduğu sı-
rada, cep telefonunu çaldı. Şüpheli, dışa-
rıda gözcülük yapan arkadaşıyla birlikte 
olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibi 
Mine U., gelip masasına oturduğunda 
telefonunun yerinde olmadığını fark etti. 
Bir süre arayıp bulamayınca iş yerinin 
kamera kayıtlarını kontrol eden Mine U., 
telefonunun çalındığını anladı.  
Hırsızlık anları kameralara yansıdı. İş 
yeri çalışanlarından Volkan Kaya, "İki 
kişi geliyorlar, bir kişi dışarıda bekliyor, 
ikincisi içeri giriyor. Yan tarafta üç kişi 
var, burasının boş olduğunu görüyor. 
Tek seferde telefonu alıp, çıkıp, gidiyor. 
Hırsızlığın olduğu gün aradık yarım saat 
sonra hırsızları yakaladık ama elimizden 
son anda kaçtılar. Telefonun değeri  
9 bin liraydı" dedi. DHA 

MALTEPE'DE koronavirüs 
tedbirleri kapsamında kapalı 
olması gereken saatlerde 

açık olan ve kumar oynatılan kıraatha-
neye baskın düzenlendi. Baskında 11 
kişiye toplamda 55 bin lira para cezası 
kesilirken, baskın anı kameraya yan-
sıdı. Maltepe Küçükyalı Mahallesi'nde 
koronavirüs tedbirleri kapsamında ka-
palı olması gereken saatlerde kumar 
oynatıldığı tespit edilen kıraathaneye 
baskın düzenlendi. Adreste yapılan 
aramalarda; masa üzerinde poker kâ-
ğıtları ve kumar oynatılmasından elde 
edildiği değerlendirilen 700 lira ele ge-
çirildi. Öte yandan işyeri içerisinde bu-
lunan kişilere 1593 Sayılı İl 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. Madde-
sine istinaden 40 bin 950 lira, kumar 
oynadığı tespit edilen kişilere ise 15 bin 
lira olmak üzere toplamda 55 bin 950 
lira ceza kesildi. İşyeri sahibi olan ki-
şiye "Kumar Oynanması İçin Yer ve 
İmkan Sağlama" suçundan adli işlem 
yapıldı.

Kumarbazlara 
baskın

BAŞAKŞEHİR- Mahmutbey 
yolunda sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybet-

mesiyle kontrolden çıkan otomobil, 
orta refüjde bulunan elektrik direğine 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomo-
bilde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza, 
saat 20.30 sularında Mahmutbey yo-
lunda meydana geldi. İddiaya göre, 
Ergin G.'nin kullandığı 22 AC 540 pla-
kalı otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden 
çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan 
elektrik direğine çarparak durabildi. 
Otomobilde bulunan iki kişi kendi im-
kanları ile çıkarken, sürücü Ergin G. 
bulunduğu yerde sıkıştı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü 
kurtardı. Sürücü Ergin G., sağlık ekip-
leri tarafından ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme 
devam ediyor. 

ESENYURT'TA bir tekstil fab-
rikasında çıkan yangın, büyü-
meden kısa sürede itfaiye 

ekiplerince söndürüldü. 
Yangın, akşam saatlerinde Osmangazi 
Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki 4 
katlı tekstil fabrikasında çıktı. Fabrika-
nın çatısında dumanların yüksekliğini 
görenler, durumu polis ve itfaiye ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri, merdivenli araç yardımıyla 
yangına müdahale etti. Ekiplerin erken 
müdahalesiyle yangın kontrol altına alı-
narak söndürüldü. Osmangazi Mahalle 
Muhtarı Mustafa Aslan, "Balkondan 
baktığımda yangını gördüm hemen 
olay yerine gelerek polis ve itfaiye ekip-
lerine haber verdik. Yangın kısa sürede 
kontrol altına alındı. Yangında herhangi 
bir can kaybı yaşanmadı. Yangın kont-
rol altına alındı" dedi. 

Esenyurt’ta korku 
dolu anlar yaşandı

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği, otomobil takla 
attı. Sürücü kazadan hafif sıyrıklarla 
kurtuldu. Kaza dün saat 15.30 sırala-
rında meydana geldi. Cendere Cadde-

si'nde sürücüsünün direksiyon hakimi-
yetini kaybettiği otomobil, takla attı. 
Otomobilin sürücüsü kazayı görüp 
duran diğer sürücülerin yardımıyla 
araçtan dışarı çıktı. Kazayı hafif sıyrık-

larla atlatan otomobil sürücüsüne olay 
yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdaha-
lede bulundu. Kaza nedeniyle aksayan 
trafik aracın çekici ile kaldırılmasının 
ardından normale döndü.

FERHATPAŞA Mahallesi Dursunbey Cad-
desi üzerinde bulunan bar ile eğlence me-
kanının açık olduğu ihbarını alan Ataşehir 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna bas-
kın için harekete geçti. Açık olan eğlence 
mekanın önüne gelen ekipler içeriden kim-
senin kaçmaması için tüm etrafı sardı. İçe-
ride bulunan kişiler bir süre kapıları 
açmadı. Daha sonrasında polis ekiplerinin 
çalışmasıyla kepenkler açılarak polis ekip-
leri eğlence yapılan mekana baskın yaptı. 
İçeriye giren ekipler, koronavirüs tedbirleri 
ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ka-
palı olması gereken mekânda eğlence dü-
zenleyen 45 kişiyle karşılaştı. 

Çatı katı ve özel bölmelere saklandılar 

Asayiş büro ekipleri eğlence mekanının çatı 
katınıda kontrol etmek isteyince kilitlenmiş 
kapı ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen 
ekipler kapının açılması için mekan sahibi 
ile görüştü. Mekan sahipleri yukarıda kim-
senin olmadığını söyleyerek zorluk çıkarsa 
da ekipler çalışanların üstünde anahtarı bu-
larak kapıyı açıp çatı katına çıktı. Boş ol-
duğu görülen çatı katında detaylı arama 
yapan ekipler, tahta parçalarının arasına 
saklanmış 1 kişiyle özel bir bölgede saklan-

mış 4 kadını yakaladı. 
Koronavirüs salgınına karşı kapalı olması 
gereken mekanda eğlence düzenleyip ya-
kalanan kişileri görüntülemek isteyen basın 
mensuplarına da tepki gösterildi. Eğlence 
mekanınında yanındaki kadın ile görüntü-
lenmek istemeyen bir kişi ise “Çekmeyin 
herkesin ailesi çocuğu var, gidin polisleri 
çekin bu masayı çekmeyin” diyerek pest 
dedirtti. 

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan 
polis ekipleri 45 kişiye koronavirüs tedbir-
lerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtla-
masını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 
lira olmak üzere 143 bin 100 lira para ce-
zası kesildi. Mekanda ayrıca 1 kişinin ise 
aranan hakkında arama kararı olduğu belir-
lendi. Tedbir ve kısıtlama kararlarına uyma-
yan mekana da ayrıca işlem yapılacağı 
öğrenildi.

Sürücünün verilmiş sadakası varmış!

Eğlence cezayla bitti 
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Otomobil direğe  
saplanıp kaldı

Avcılar’da sokakta çıkan silahlı kavga sırasında otomobilinde 
oturan Sefa Kenan Kılıç, merminin başına isabet etmesi sonucu 

yaralandı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

Ataşehirde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kısıtlamaya uymayarak bar ve eğlence  
mekanında eğlenen kişilere polis baskın yaptı. Polisin baskın yaptığını gören içerideki kişiler ceza yememek 

için çatı katı ve özel bölmelere saklandı. Kendilerinin görüntülenmemesini isteyen kişiler ise “ çekmeyin  
herkesin ailesi çocuğu var” diye tepki gösterirken içerde bulunan 45 kişiye 143bin 100 TL ceza kesildi

ARABANIN ICINDE 
BASINDAN VURULDU

DİYARBAKIR Lice'de ekim ayında 
gerçekleştirilen hava destekli 
PKK/KCK terör örgütü operasyo-

nunda şüphelilerin üzerinden çıkan dijital ve-
rilerin incelenmesinin ardından, İstanbul'daki 
saldırılarla bağlantıları oldukları tespit edilen 
9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler-
den 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 

3'ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 
Diyarbakır Lice'de 03 Ekim 2020 tarihinde 
gerçekleştirilen hava destekli PKK/KCK terör 
örgütü operasyonunda şüphelilerin üzerin-
den çıkan dijital verilerin incelenmesinde 9 ki-
şinin İstanbul'daki saldırılarla bağlantıları 
oldukları tespit edildiği belirtildi. 

Bahçelievler’de, iki şüpheli iş yerin-
den telefon çaldı. Şüphelilerden biri-

nin gözcülük yaptığı, diğerinin ise 
masa üzerinde duran cep telefonunu 

çaldığı anlar kameralara yansıdı

İş yerinde  
telefon hırsızlığı

Terör örgütüne ağır darbe

Sokak üzerinde kimliği 
belirsiz kişiler arasında  
silahlı kavga çıktı. Bu sırada 
16 AGR 096 plakalı  
otomobilinin içinde oturan 
Sefa Kenan Kılıç, silahtan 
çıkan merminin hedefi oldu.



B ir kere olsun Bülent Ecevit, Süley-
man Demirel, İsmet İnönü, Nec-
mettin Erbakan, Ahmet Necdet

Sezer ve siyasi donanımına hayran olduğum
eski Meclis Başkanı Kamer Genç gibi siya-
setçilerden "Anayasa Mahkemesini tanımı-
yoruz, hukukun üstünlüğüne inanmıyoruz"
söylemlerine denk gelmedim.

Hatta; Osmanlı misali devletin kurumla-
rına akraba-i taallukatlarını atadıklarını,
güreşçiyi zorla ekonomist yapmaya çalıştık-
larını, müslüman oldukları halde ellerine
bir kere olsun Kuran-ı Kerimi alıp siyasete
alet ettiklerini, ya da kul hakkı haramdır

diyerek birkaç yerden maaş alıp bunu helal-
miş gibi yediklerini ve en önemlisi de ça-
murdan olsun bizim olsun mantığı güderek
üniversitelere liyakatsiz rektörleri atadıkla-
rını ne duydum nede gördüm!Ve bugün bu
meclisin başında rahmetli Kamer Genç ol-
saydı; "Hayırdır beyler! 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti size baba-
nızdan miras mı kaldı?" derdi. (Buna kendi
partisi de dahil) Ki denilmeliydi de!

Çünkü Anayasa’ya sadakatten ayrılma-
yacağına dair namus ve şereflerini ortaya
koyarak yemin eden milletvekillerinin önce-
likli görevi halkın hakkını, hukukunu ve çı-
karını sağlamaktı. Aynen; AYM’nin
(Anayasa Mahkemesi) iki defa iptal kararı
verdiği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv

Araştırması Kânunu
Teklifi"nin toplum menfaatine olmadığını
düşünülerek kanun maddesini reddetmesi
gibi.

Ama şaşırmıyorduk! 
Çünkü Anayasa Mahkemesini tanımadı-

ğını söyleyenlerin olduğu bir ülkede "onay-
lanmayan" ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kânunu Teklifi’ni onaylatmak
için Mirkelam hızıyla Meclis Başkanlık Di-

vanını toplayıp onaylatanlardan yasal dü-
zenlemeye dayanılmadan, sadece yönetme-
likle yapılmasının hukuka aykırı olduğuna
hükmeden Danıştay’ı tanımasını beklemek
hata olurdu. 

Ve bu ülkede; 
Muhalefet yapanlar terörist,
işsizim diyenler provokatör, pazarda yer-

den yiyecek toplayanlar dış güç,
bildiri yayınlayanlar darbecilikle suçla-

nırken, halkın iradesiyle seçilmiş bir millet-
vekilini “pişman ederim” demek bir tehdit
değil “sevgi sözcüğü” idi. Neyse ki Özgür
Özel, Sayın Meclis Başbakanının “pişman
ederim” sevgi sözcüğüne karşılık aynı sevgi
dolu cümlelerle "gel bekliyorum" dememişti. 

Yoksa Tekirdağ, Manisa, Manisa Tekir-

dağ arası kamyon tepesinde seyahat eden
“pişman ederim” çiçeklerini sıkça görmek
mümkün olurdu. Şaka bir tarafa da; Gü-
venlik Soruşturmasının neden gerekli oldu-
ğunu son günlerde “pudracı” ve Bağımsız
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “balya-
lar halinde eurolar” twiti ile görmüştük.Ve
bence güvenlik soruşturması kadar önemli
olan diğer bir konu; 600 vekilinin kendisine
dokunulamadığı gibi kullandığı aracın ve
oturdukları evlerinine dahi dokunulamıyor
olmasıydı. Yani siyasal gücün arkasına sığı-
nıp bunu rahatça yapıldığı bir ülkede, bire-
bir siyasal güce sahip birinin bagajında
neleri taşıyabileceğini yada evinde neleri
bulundurabileceğini düşünmek dahi 
istemiyorum. 

PİŞMAN EDERİM!
Hakan SÖNMEZ 
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İ ÜDK Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi
binadan, Göztepe'deki yerleşkeye ta-
şınma kararının alınmasına öğrenci-

ler tepki gösterdi. İtalyan mimar
Umberto Ferrari'nin 1927'de hal binası
olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahne-
si'ne de ev sahipliği yapan bina, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait. İBB
tarafından restore edilecek 286 koltuklu
tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk
kapasitesine sahip olacak. Ancak
1986'dan bu yana sayısız öğrencinin ye-
tiştiği İÜDK, artık bu binada yer almaya-
cak. İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine
Göztepe'de değil, İBB tarafından restore
edilecek hal binasında devam etmek isti-
yor. Okullarının taşınacağını yayın kuru-
luşlarından öğrendiklerini ifade eden
öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise
İBB ile iletişime geçmeye çalıştıkları
ancak bir cevap alamadıkları için tepkili.
Seslerini duyurmak adına okul binası
önünde toplanan bir grup öğrenci, basın
açıklaması yaptı. Durumu sanatları ile
protesto etmek isteyen öğrenciler, açıkla-
madan önce keman çalarak, şarkı söyledi.

Şov yapmak istiyoruz

"Öncelikle size sanatımızla, amiyane tabir
olacak ama bir şov yapmak istiyoruz.
Seslerimizle, söylediğimiz şarkılarla ve
danslarımızla. Akabinde de basın açıkla-
mamızı yapacağız" diyen öğrenciler, bir
süre keman çalarak şarkı söyledikten
sonra basın açıklaması yaptı. Öğrenciler
İnsiyatifi temsilcisi ve Bale Anasanat Dalı
son sınıf öğrencisi Ekin Deniz Akarslan,
grup adına basın açıklamasını okudu.
Açıklamada, "Okulumuzun taşınma ha-
berini internet üzerinden öğrenmenin
üzüntüsü ve kızgınlığı içerisinde beledi-
yeye ulaşabileceğimize inandığımız her
türlü kanaldan iletişime geçmeye ve kara-
rın netliği ve durumu hakkında bilgi al-
maya çalıştık. Bu süreçte İstanbul
Büyükşehir Belediyesine onlarca mail,
beyaz masaya şikayet formları ve belediye
binasına gidip görüşme gerçekleştirmeye
çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden
ne de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim
kanallarından, alınan karar üzerine bir
bilgi ve yapılan itirazlara bir cevap alama-
dık. Restorasyon sonrasında gideceğimiz
söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesin-
likle bir sanat eğitiminin fiziksel ihtiyaçla-

rını karşılamayacak halde olduğu inisiya-
tifteki arkadaşlarımız tarafından, bizzat
Göztepe'ye gidilerek görülmüştür. Alına-
mayan cevaplara karşılık olarak başlattı-
ğımız kamuoyu çalışmalarında bizimle
olduğunu gördüğümüz sanatçılara ve öğ-
renci dayanışmalarına teşekkür ederken,
kamuoyuna henüz bir açıklamada bulun-
mayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne
ve başkanına şu soruyu soruyoruz:
Neden düzenlenen yarışmada seçildiği
gibi hal binasının restorasyonunda koru-
nacak olan konservatuvarımızı, 2016 yı-
lında onaylanmış başka bir projeye
dönerek kapsam dışına alıyor ve bizi oku-
lumuzdan ediyorsunuz? Ve bu süreci şef-
faflıkla neden okulun tüm bileşenleri ile
paylaşmıyorsunuz?" ifadelerine yer 
verildi.

İmamoğlu ile görüşemedik

Akarslan, şöyle devam etti: "Sanata ve
sanatçıya bilhassa gençliğe değer verdi-
ğini her fırsatta dile getiren İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ile görüşme talebimizin olumlu
sonuç alacağından ve karşılıklı görüştü-
ğümüzde bu konu hakkında anlaşabile-
ceğimize olan inancımızdan dolayı,
sürecin başından sonuna tavrımızı her
zaman anlaşmaya ve anlamaya açık tut-
tuk. Ama ne yazık ki, bu süreç boyunca
hiçbir görüşme talebimize olumlu bir
dönüş alamadık, muhataplarımıza ulaşa-
madık. Ve okulumuzun hakkında alınan
kararların hiçbirinde okulun öznesi olan
öğrencilere fikrini belirtme imkanı sunul-
mamış, görüşlerimiz alınmamıştır. O
yüzden başta belirttiğimiz gibi bugün bu-
rada haklı taleplerimizi ve isteklerimizi
seslenmek için toplandık. Biz istiyoruz ki,
Kadıköy Rıhtımın simgesi haline gelmiş
binamızda, eksiklerimiz giderilerek ve ih-
tiyaçlarımız gözetilerek yapılacak resto-
rasyon sonrasında burada, olması
gereken yerde olalım. Biz istiyoruz ki, İs-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatu-
varı yerinde kalsın." DHA

KONSERVATUVAR
YERINDE GUZEL! Kıyasıya rekabet

Kangren bir 
sorunu çözdük

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Kemal Çebi, ço-
cukların eğlenirken öğrenmesi amacıyla yarışmayı dü-
zenlediklerini ifade ederek, “Bu çocuklar, bizim
ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın ge-
leceği. Bu sebeple onlar için ne yapsak az diyorum.
Onları çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Ülkemizin gele-
ceğinde söz sahibi olacak olan bu çocuklar, bizi yaşlı-
lığımızda rahat ettirecek. Gençlik ve Spor
Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu yarışmaya
katılan tüm çocukları tebrik ediyorum” diye konuştu.

816 öğrenci katıldı

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniver-
sitesi’nden 5 ve 6. sınıflarda eğitim gören 816 öğrenci
arasında yapılan eleme sonucu 7 bilgi evi ve 1 çocuk
üniversitesi olmak üzere toplam 8 kurumdan 2’şer öğ-
renci Yap-Boz Hız Yarışmasına girmeye hak kazandı.
Pandemi kurallarına riayet edilerek, sosyal mesafeye
uyularak gerçekleşen yarışmada,  toplam 16 öğrencinin
ter döktü. Daha önce görmedikleri 81 parçadan oluşan
özellikli Türkiye haritası şeklindeki yap-bozları hızla ta-
mamlamak adına kıyasıya bir mücadele veren öğrenci-
ler, 3 turun sonunda finale adını yazdırdı. Kanarya Bilgi
Evi öğrencisi Elif Aközel yarışmayı birincilikle tamam-
larken, Sefaköy Bilgi Evi öğrencisi Didem Koçbaşı ikinci
ve yine Sefaköy Bilgi Evi öğrencisi Zeynep Feyza Kıvrak
üçüncü oldu. Tablet, akıllı saat ve kulaklık hediye edilen
öğrenciler, madalyalarını ve ödüllerini de Başkan Kemal
Çebi’nin elinden aldı.

KARTAL Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu,
Kartal Belediyesi’nin 2020 yılı faaliyetleri hakkında bir sunum
gerçekleştirerek, bir yılı aşkın süredir yaşanan pandemi süreci-
nin tüm olumsuzluklarına rağmen Kartal Belediyesi tarafından
ilçe genelinde pek çok önemli faaliyet ve projenin hayata geçiril-
diğini ifade etti.

10 bin kişiye sıcak yemek

Kartal Belediyesi’nin alt yapıdan meydanlara,
kreşlerden yeşil alanlar ve yeni kültür merke-
zine kadar pek çok örnek belediyecilik hizme-
tini Kartal’a ve Kartallılara kazandırdığını
belirten Başkan Yardımcısı Aksu, koronavirü-
sün yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen
farklı alanda çok sayıda hizmet ürettiklerini
ifade etti. 200 bin çağrı alan Komşu iletişim
Merkezi ekibi ile Kartal genelinde 45 bin hanenin ziyaret edildi-
ğini söyleyen Aksu, bir yandan Kartallı komşularının fikir, öneri
ve taleplerini alırken, bir yandan da kendilerine içerisinde hijyen
malzemelerinin bulunduğu bir kit teslim edildiğini belirtti. Kar-
tal’da bir ilki gerçekleştirerek Aşevi ve Gıda Bankası’nı ilçeye 
kazandıracaklarını söyleyen Aksu, günlük 10 bin kişinin sıcak
yemek ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti.

Oy çokluğu ile kabul edildi

Kartal Belediyesi’nin, İBB ve İSKİ ile beraber gerçekleştirdiği
atık ve yağmur suyu kanalları ile beraber 65 bin tonu bulan as-
falt serimi gerçekleştirdiği bilgisini veren Aksu, "Kartal’ın
önemli bir alt yapı sorununu çok kısa bir sürede çözdük. 2 ayrı
koldan biri 2,5 metrekare, diğeri ise 8 metrekare (4 metre taban
2 metre yükseklik) çevre yağmur sularını toplayan ve denize
ulaşabilmesini sağlayan toplamda 5 km’lik yağmur suyu alt ya-
pısını yenileyerek, denizle birleşen Prekast dere inşa edip Kartal
merkezinin 25 yıldır kangren sorunu olan su baskınlarından
kurtardık” açıklamasını yaptı.

TÜRK Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıldönümü,
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı.
10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü ve
Polis Haftası nedeniyle saat 10.00'da Cumhuriyet Anı-
tı'nda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali
Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı
sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın anıta çelenk
koymasının ardından başlayan törende, şehitler anısına
yapılan saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu.
Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın me-
sajının okunmasının ardından sona erdi. DHA

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) öğrencileri, Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleş-
keye taşınması kararını protesto etti. Bina önünde toplanan öğrenciler, "Konservatuvar yerinde güzel" diyerek basın açık-
laması yaptı. Öğrenciler, "İBB sanatsever olmalı betonsever değil", "Konservatuvarıma dokunma" yazılı dövizler taşıdı

Küçükçekmece Belediyesi,  5. ve 6. Sınıf öğren-
cilerine yönelik Türkiye Haritası temalı Yap-
Boz Hız Yarışması düzenlendi. Sefaköy Kültür
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen yarışma 16
öğrencinin kıyasıya rekabetine sahne oldu

Kartal Belediyesi meclis salonunda Özlem Bulut
başkanlığında gerçekleştirilen 3’üncü toplantı yılı
Nisan ayı 3’ncü oturumunda 2020 faaliyet raporu
oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunu oku-
yan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay
Aksu, "Kartal merkezinin 25 yıldır kangren sorunu
olan su baskınlarından kurtardık" dedi

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNDEN TARİHİ BİNADAN TAŞINMA KARARINA TEPKİ

BURASI BİR TARİH

İÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sa-
natları Bölümü'nde son sınıfta oldu-
ğunu ifade eden bir öğrenci ise, "İBB
İletişim platformlarına ulaşmaya ça-
lıştığımızda, aldığımız cevaplar neti-
cesinde, bu yerleşkenin halk
oylaması ile seçilen bir projede bu-
rada kalacağını biliyorduk. Lakin,
sonrasında bir haber ajansından al-
dığımız bilgi ile, bizim Göztepe Yer-
leşkesi'ne taşınacağımızı öğrendik.
Bir proje söz konusu ama bu projede
biz okul öznesi öğrenciler ve öğretim
elemanları kale alınmamış. Burası
sadece bir eğitim yerleşkesi değil,
burası bir tarih. Biz 100 yılı aşkın sü-
redir buradayız. Hali hazırda istenen
hal binası projesinde neden bizim ol-
madığımızı İBB kanallarından değil,
ulusal bir yayın kanalından öğreni-
yoruz" ifadelerini kullandı.

İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölü-
mü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yıl-
maz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir
şeylerin daha güzel olacağına çok inan-
dık ancak şu an olan şey sadece bir

hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Gözte-
pe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piya-
nolarımız bile oraya sığmaz. Okula
sığmayacağımızı belediyeye söylediğimiz
zaman da, bize gelen cevap 'O zaman pi-

yanoları depoya koyarsınız?' okulun yö-
netici hocalarına gelen cevabı söylüyo-
rum. Bu bina çok daha iyi bir hale
getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar,
sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk.
'Her şey çok güzel olacak' dendi ama
hiçbir şey güzel olmadı" diye konuştu.

PİYANOLARI DEPOYA KOYARSINIZ! 

176’ıncı yıl kutlandı

hknsnmz59@hotmail.com

İÜDK öğrencileri eğitimlerine
Göztepe'de değil, İBB tarafından
restore edilecek hal binasında

devam etmek istiyor. Okullarının
taşınacağını yayın kuruluşların-
dan öğrendiklerini ifade eden

öğrenciler, taleplerini dile getir-
mek için ise İBB ile iletişime geç-
meye çalıştıkları ancak bir cevap

alamadıkları için tepkili. 



İ lk olarak, 15'inci yüzyılın ikinci yarı-
sında inşa edildiği bilinen yapı, Ma-
kedonya'nın Kastoria kasabasından

göç eden Yahudiler tarafından yapıldı.
Ancak bölgede yaşayanlar, 1930'lu yıl-
larda taşınınca, Sinagog kendi haline bı-
rakıldı. 1987 yılında 'Korunması Gerekli
Kültür Varlığı' olarak tescil edilen Sina-
gog, 1992 yılında Vakıflar Genel Müdür-
lüğü'nden kiraya verildi. Kiracılar ise
sinagogu, bulunduğu alanı otopark yap-
mak için iş makineleriyle yıktı. Geriye ise
duvarlar ile tarihi kapı kaldı. Sinagogdan
geriye kalan tarihi kapı da, geçtiğimiz
haftalarda kimliği belirsiz kişi ya da kişi-
ler tarafından ateşe verildi. 

Önemli bir mirastı

Rehber ve Yazar Mois Gabay, "Make-
donya'nın Kastoria kentinden dönemin
din bilgini Matatya Tamar öncülüğünde
bu bölgeye yerleşen ve Fatih döneminden
beri burada yaşayan Yahudi toplumun
önemli bir mirasıydı bu sinagog. Burası,
özellikle bulunduğumuz bölge, Tekfur
Sarayı Bölgesi olarak geçer. Balat civa-
rında yaşayan Yahudilerin uzun dönem
en varlıklı kesiminin de yaşadığı bölge.
Mesela Palti'lerin ailesinden bahsedilir.
Güzel manzarasıyla, görkemli evleriyle,
görkemli Yahudi yaşamıyla geçmişin o
güzel atmosferini bizlere yansıtıyordu.
Birçok talihsizlikler geldi sinagogun ba-
şına. Öncelikle sinagogun 1930'lu yıl-
larda önemli bir restorasyon geçirdiğini,
hatta o dönem sinagoga elektriğin zor
şartlar altında 1937'de getirdiğini biliyo-
ruz. 1970'lere kadar aslında burada o Ya-
hudi yaşamı bir şekilde devam ediyor.
Tabii, bildiğimiz olaylar neticesinde bura-
daki cemaat daha çok Galata bölgesine,
daha yeni semtlere doğru gitti. Gitme-
siyle birlikte yavaş yavaş, Sinagogun ce-
maati zaman içerisinde yok olmaya
başlayacak" dedi. 

Sadece dört duvar kaldı

Yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne
devredilmesinin ardından, 1992'de kira-
landığını ve otopark olarak kullanılmak
istendiğini anlatan Gabay, şöyle devam
etti: "Maalesef vakıflara geçtikten sonra,
vakıflardan 1992 yılında burayı bir oto-
park olarak kullanmak üzere kiralayan

şahıslar, buradaki ahalinin itirazına rağ-
men bir sabah buraya buldozerlerle gire-
cekler ve buranın sadece dört duvarını
bırakacaklar. Ve maalesef içi tamamıyla
yok edilecek. Son dönemde Vakıflar yeni
bir proje başlatmıştı. Sanıyorum burası
kültürel anlamda değerlendirilmeye çalı-
şılıyordu. Maalesef buraya ısınma ama-
cıyla girdiği söylenen bazı gençler, gece
vakti ateş yakıyor, ardından alev alıyor
kapı. Dostlarımız şans eseri bunu görü-
yor. Önce kendi imkanlarıyla gelip, yan-
gına müdahale etmeye çalışıyor,
ardından da itfaiye gelip yangını söndü-
rüyor. Zaten kapının üzerindeki yangın
nedeniyle oluşan izleri rahatlıkla görebili-
yoruz. Dikkat ederseniz 5653 tarihi yaz-
makta. İbrani takvimine göre aslında
tekrardan inşa edildiği 1893 yılına bizleri
götürmekte."

Restore edilsin

Geçici bir koruma önlemi olarak sac lev-
halarla sinagog girişinin kapatıldığını
ancak hala dışarıdan müdahaleye açık
durumda olduğunu vurgulayan Gabay,
"Biliyorsunuz özellikle Osmanlı döne-
minde buradaki sinagoglar tekrar tekrar
yangınlarla, depremlerle yıkılıp tekrar tek-
rar aynı yerleri inşa edilecek. Ve diliyoruz
ki, tabi tam karşısında eski bir yeşiva ya-
pısı yani dini bir okul da var. Bütün bu

bölge tekrardan restore edilsin ve kazandı-
rılsın, çünkü hepimizin kültürel mirasının,
bu toprakların zenginliğinin güzel bir ör-
neği Kasturya. Sanıyorum şuan acil bir
önlem olarak, tekrardan böyle bir üzücü
hadise yaşanmasın diye hızlıca bir kapat-
mayı denediler. Ama bu tabii geçici bir
önlem. Acilen restorasyonun hızlandırıl-
ması ve buranın korunmaya alınarak
biran evvel o çalışmaların başlatılması ge-
rekiyor. Umut ediyorum ki, böyle kalmaz.
O sacın bir tarafı açılmış durumda, yani
dışarıdan yine müdahaleye açık bir du-
rumda. Restore edilmesi hem bu bölge
için, hem de ülkemiz için bu zenginliğe
büyük bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Arkeolojik kazı yapıldı

Alanda daha önce arkeolojik kazıların da
yapıldığını ifade eden Gabay, "Vakıflar ta-
rafından kazılar yapılıyor. Arkeologlar
geçtiğimiz dönemlerde buraya gelmişler
ve sinagogun gerek 'geniza' dediğimiz,
yani artık kullanılmayan dini objelerin gö-
müldüğü bölüm, gerek 'teva'nın bulun-
duğu, dua kürsüsünün bulunduğu bölüm,
gerek kutsal tevrat dolabının bulunduğu
bölümler böyle imkan verdikçe açığa çıka-
rılmaya çalışılıyor. Ama tabii büyük bir
kısmı yok olduğu için daha çok bir resti-
tüsyon çalışması olacağını tahmin ediyo-
rum içerdeki çalışmaların" dedi. DHA
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Yerlikaya’nın çok zor anları!
Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş
yıldönümü Sultanahmet Meydanı'nda
kutlandı. Kutlama törenine İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü
Zafer Aktaş ve çok sayıda polis memuru
katıldı. Yerlikaya ve Aktaş, polisleri tek tek
tebrik etti. Vali Ali Yerlikaya "Kahraman
Türk polisi kuruluşunuzun 176. Yıldö-
nümü kutlu olsun" şeklinde polislere ses-
lendikten sonra polis memurlarına çiçek
verdi. Vali polis atını ve polis köpeğini
sevdi. Vali Ali Yerlikaya, 'Dost' isimli polis
köpeğini severken köpek saldırmak için
hamle yaptı. Vali Yerlikaya geri çekilerek
hamle yaptı. Köpek havlamaya devam
edince Yerlikaya gülerek uzaklaştı.

Onları seviyoruz

Polislere hitaben konuşan Vali Ali Yerli-
kaya, "47 bin 491 polis ve bekçimizden
oluşan büyük İstanbul polis ailemizi tem-
silen bu meydanda İstanbul İl Emniyet
Müdürümüz ve burada bulunan arkadaş-
larımızın şahsında tüm hemşerilerimiz
adına onların kuruluş yıl dönümlerini kut-
lamak için bir araya geldik" dedi. Yerli-
kaya, "Onları seviyoruz, onlar bizim huzur
ve güvenliğimiz için her gün evlerinden bu
şehrin güvenliği için bu şehrin esenliği için
ailelerinden ayrılıyor. Tekrardan görev sü-
releri dolup evine gelinceye kadar bilin ki

gönlü işi ve şehrin huzur için kanunun
kendine verdiği yetkiden, güçten ama em-
pati yaparak yaptığı bir davranış olarak
her şeyinin içinden çıktığı milletinin sevgi-
sini kazanmak için gayret ediyor. Bu ruhla
her zaman çalıştığına sizler de bizler de
şahit oluyoruz" diye konuştu. "İstanbul'un
huzuru, güvenliği, asayişi için arkadaşları-
mızla birlikte çalışıyoruz" diyen Yerlikaya,
"Pek çok arkadaşımız görev süresi içeri-

sinde hep bu salgın döneminde salgın ted-
birlerinin salgın önlemlerinin yerli yerince
uygulanması konusunda 1 yıldan beri
cansiperane görev yapıyor. Biliyorsunuz
Vefa Sosyal Destek Grupları'nda 65 yaş
üstü ve kronik rahatsızlığı olup evinden çı-
kamayan vatandaşlarımızın da bir telefon
ucunda arkadaşlarımız gayret gösterdiler,
göstermeye de devam ediyorlar. Ben şunu
söylemek istiyorum İstanbul'umuz poli-

sini seviyor. Biz her gün aynı heyecanla
arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'un hu-
zuru, güvenliği, asayişi için arkadaşları-
mızla birlikte çalışıyoruz. İstanbul İl
Emniyet Müdürü'nün şahsında bütün
polislerimizin, aileleriyle beraber bu güzel
günlerini kutluyorum. Allah ayaklarına taş
değdirmesin diyorum, sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
DHA

HODRİ MEYDAN!

Milli İrade Platformu çatısı altında Esenyurt ta
faaliyet gösteren STK’lar, Esenyurt'ta gece yarısı
bildirise karşı açıklama yaptı. Yılmaz Batur’un oku-
duğu basın açıklamasında, "Bu aziz millet, tarihin
en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yek-
vücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek iste-
nen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin
dışına atmak isteyen dâhili ve haricî düşmanlarına
bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşat-
mıştır. 15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten
uzak olanlar bir gece vakti toplanıp bu milletin ira-
desine karşı bildiri yayınlama cür’etine ve hadsizli-
ğine kalkışmışlardır" denildi. 

Bin gider bir döneriz

"Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik
girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin
kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullan-
maya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşü-
nenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı
buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan" denilen
açıklamada, "Milletinizin emrinde ve hizmetinde
olmayı en yüksek rütbe, en yüksek şeref ve şan
kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün ol-
duğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dâhilî ve
haricî bütün bedhahlar ve onların her türlü uzantı-
ları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir döne-
riz ama zaferle döneriz" ifadeleri yer aldı. 

Değiştirilmesi
teklif edilemez!

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik
Oluşum Vakfı, (TÜLOV) son günlerde gerçekle-
şene laiklik tartışmaları hakkında açıklama yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her birey  istediğini
düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü bir si-
yasal fikre sahip olmak, bağlı bulunduğu bir dinin
yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.
Kişinin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz" sözü-
nün hatırlatıldığı açıklamada, "Cumhuriyetin ve öz-
gürlüğün en temel ilkelerinden biri olan laiklik ilkesi
ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda Atatürkçü dü-
şünce yapısı içinde en önemli ilkelerinden biridir.
Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ka-
nunları içerisinde yer alır ve değiştirilmez hatta de-
ğiştirilmesi dahi teklif edilemez. Bu nedenler tüm
Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının laiklik ilkesini
bilmesi dil, din ve vicdan özgürlüğü açısından çok
önemli olduğundan ve çok zor koşullarda Anayasa-
larımıza ve kanunlarımıza giren laiklik ilkesinin gü-
venilmesi ve savunulması gerekir" denildi. 

Yeni Anayasa yapamaz

"Son günlerde siyasal iktidar tarafından sık sık gün-
deme getirilen ve anayasa ile ilgili tartışmaları özel-
likle bu dönemde gündeme getirilmesini samimi
bulmuyoruz" denilen açıklamada, "Ayrıca mevcut
TBMM yeni bir anayasa yapmak için gündem de-
ğiştirmek yerine her geçen gün artan yolsuzluk,
yoksulluk çevre ve insan katliamları ile ilgili araş-
tırma fikir önergelerine, hak temelli tekliflere, millet-
vekili dokunulmazlığına ilişkin konularda blok oy
kullanma yerine her milletvekilinin bireysel iradesi
ile hareket edebileceğine dair hiçbir örneğine rast-
lanmayacak davranışları ve hüküm adına üzücü.
Diğer taraftan ülkemizin olanakları güçleri ve sivil
toplum örgütleride sessiz ve etkisizler yıllardır kişi
ve kurumlar üzerinde kurulan baskılar nedeniyle
toplumsal muhalefetin sesi kesilmiştir. Son olarak
TÜLOV olarak diyoruz ki; ülkemizde bu gerginlik
yoksulluk, yolsuzluk, çatışma ve ayrışma iktidar ta-
rafından yaratılırken diğer taraftan tüm cumhuriyet
değerlerini yok edilirken gerçekten yeni bir anayasa
ihtiyaç vardır. Ama bugünkü TBMM’de laik, de-
mokratik, çağdaş, eşitlikçi, özgürlükçü, hak ve emek
temelli çoğulcu, katılımcı, barışçıl bir anayasa yap-
manın olanağı yoktur bulunmamaktadır. Bu ça-
tışma ve kaos ortamında çatışma ve düşmanlıkların
alabildiğine yoğunlaştığı bu günlerde iradeleri asla
kendilerine ait olmayan milletvekillerinin oluştur-
duğu mevcut TBMM’nin yeni bir anayasa yapma
yeteneği ve ehliyeti yoktur" ifadelerine yer verildi. 

Tarihi İstanbul'un fethine
dayanan, 'Korunması Gerekli

Kültür Varlığı' olarak tescilli
Ayvansaray'daki Kasturya 

Sinagogu'ndan geriye kalan
tarihi kapı ateşe verildi, 

çevresi de harabeye döndü. 
Rehber ve Yazar Mois Gabay,

"Makedonya'nın Kastoria
kentinden dönemin din bilgini

Matatya Tamar öncülüğünde bu
bölgeye yerleşen ve Fatih döne-

minden beri burada yaşayan
Yahudi toplumun önemli bir

mirasıydı bu sinagog" dedi

TARIHI KAPI 
ATESE VERILDI

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü Sultanahmet Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaya
katılan Vali Ali Yerlikaya, sevdiği polis köpeği saldırmaya çalışınca zor anlar yaşadı.

'KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI' OLARAK TESCİLLİ AMA HARAP HALDE

KORUMA KURUL'UNUN
ONAYI BEKLENİYOR

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü
tarafından restore edilecek Sinago-
gun hazırlanan projeleri, çalışmaların
başlayabilmesi için koruma kurulun-
dan gelecek onayı bekliyor. Buradaki
çalışmalar bittiğinde ise Sinagogun,
kültür merkezi olarak kullanılması
planlanıyor. Vakıflar İstanbul 1. Bölge
Müdürlüğü ise çalışmalar ile ilgili şu
bilgileri verdi: "Yaklaşık bin 100 metre
kare yüzölçümüne sahip bir parsel
üzerinde sinagog ile eklenti yapıları
bulunmaktaydı. Sinagogun yalnızca
avlu duvarları sağlam olarak günü-
müze ulaşmıştır. Sinagogun tekrar
ayağa kaldırılması için Vakıflar İstan-
bul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından
2019 yılında bir çalışma başlatılmıştır.
Bu çalışma, araştırma kazısı, kazı rö-
lövesi, rölöve, restitüsyon, restoras-
yon, rekonstrüksiyon, elektrik ve
makine tesisat projeleri ile statik ve
zemin etüt raporunu içerecek şekilde
kapsamlı olup, bunların tamamına ya-
kınında sona gelinmiştir. Rölöveler,
Koruma Kurulunca onaylanmıştır. Res-
titüsyon ve restorasyon projesi de çi-
zilerek, Koruma Kurulu'na gönderilmiş,
değerlendirme beklenmektedir. Kazı
çalışmaları sırasında avluda 2 adet
yapıya ait temel duvarları ortaya çıka-
rılmış ve bunların belgeleme işi yapıl-
mıştır. Eski haritalar, fotoğraflar ve
belgeler yardımıyla üç yapıya ait otu-
rum alanları, mimari özellikleri tespit
edilmiş ve bu kapsamda projeye yön
verilmiştir. Kasturya Sinagogu merkezi
planlı olup, mihrap (ehal) ve teva
kısmı (sinagogun ortasındaki yüksel-
tilmiş kısım) ile özellikli bir sinagog
olarak bilinmektedir."

Emekli generallerin bildirisinin “Ülkenin
seçilmiş yönetimine karşı bir darbe tehdidi”
taşıdığını belirten Milli İrade Platformu çatısı
altında Esenyurt ta faaliyet gösteren STK’lar,
Esenyurt Meydanı’nda basın açıklaması 
yaparak ‘Hodri Meydan’ mesajı verdi



E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, kamu binalarında 
enerji verimliliğiyle sağlanan tasar-

ruf miktarını 2023'e kadar 870 milyon liraya 
çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara 
Üniversitesi Rektörlüğü arasında Enerji Ve-
rimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası 
Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği 
Protokolü, üniversitenin Maltepe'de inşa 
edilen Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde 
imzalandı. İmzalar, Bakan Dönmez ve 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erol Özvar tarafından atıldı. Dönmez, bu-
rada yaptığı konuşmada, Marmara Üniver-
sitesi'nin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde 
hizmet veren birimlerinin tek çatı altında 
toplanacağını ve Türkiye'nin en büyük yer-
leşkelerinden biri olacağını dile getirdi. 
Bu yerleşkenin "yeşil bir külliye" olacağını 
kaydeden Dönmez, buradaki binaların tü-
kettiği enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan 
üreteceğini ve sıfır atık hedefiyle atıkları geri 
dönüştürecek tesislerin faaliyete geçeceğini 
ifade etti. 

Organizasyonlar düzenleyeceğiz 

Dönmez, enerji verimliliğinin en ucuz enerji 
kaynağı olduğunu anımsatarak, şöyle ko-
nuştu: 
"Kamu binalarında geçen yıl yüzde 15 enerji 
verimliliği hedefi belirledik. Bu kapsamda, 
kamu binalarımız, eğitim kurumlarımız, 
yerel yönetimlerin binaları dahil bu hedef 
için çeşitli projeler yapıyorlar ve biz de des-

tek oluyoruz. Üniversitemizle yaptığımız 
protokol çerçevesinde sahadaki tecrübemizi 
de paylaşacağız. Protokolün kapsamı ulusal 
ve uluslararası fonlardan yararlanmaya yö-
nelik çalışmalardır. Proje yazılım ve yönetim 
tecrübesinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. 
Ortak projeler geliştireceğiz ve organizas-
yonlar düzenleyeceğiz. Bu konuda görünür-
lüğü artırmayı amaçlıyoruz." 

43 milyon liraya ulaştı 

Türkiye'de son 4 yılda enerji verimliliği için 
4,8 milyar dolar yatırım yapıldığı anımsatan 
Dönmez, "Buna karşılık 1,2 milyar dolar ta-
sarruf sağlandı. Sadece geçen yıl 635 mil-
yon dolar enerji verimliliği yatırımı yaptık ve 
158 milyon dolar tasarruf sağladık. Sanayi 
ve imalat sektöründe enerji verimliliğinin ar-
tırılmasına yönelik proje desteğimizi 300 bin 
liradan 1,5 milyon liraya çıkardık. Nisan 
2021 itibarıyla destek verdiğimiz proje sayısı 
325'e, destek miktarı da 43 milyon liraya 
ulaştı." diye konuştu. Dönmez, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 
Ekonomi Reform Paketi çerçevesinde ve-
rimlilik artırıcı projelerin kapsamının geniş-
letileceğini ifade ederek, "Kamu binalarında 
enerji verimliliğinden sağlanan tasarruf mik-
tarını 2023'te 870 milyon liraya çıkarmayı 
hedefliyoruz. Emisyonların azaltılması ve 
yutak alanlarının genişletilmesi için son 3 
yılda enerji sektörü olarak 2 milyon 645 bin 
ağaç diktik." diye konuştu. Dönmez, imza 
töreninin ardından yerleşkeyi dolaştı ve son-
rasında ağaç dikti. 

 

TARIM ve Orman Bakanlığı ta-
rafından belirlenen deniz pat-
lıcanı avlak sahalarından olan 

Aydın'ın Didim ilçesinde dalış yapan pro-
fesyonel dalgıçlar, adeta mevsimlik işçi 
gibi yılın 6 ayını suyun altında geçiriyor. 
Günün ilk ışıklarıyla açıldıkları denizde 
kahvaltılarını yaptıktan sonra hazırlık 
yapan dalgıçlar, hava makinesine bağla-
dıkları 150 metre uzunluğundaki özel 
hortumlarla 35 metreye dalış yapıyor. Su 
altında bireysel çalışan dalgıçlar, bulduk-
ları deniz patlıcanlarını elleriyle toplayıp 
boyunlarına taktıkları filenin içine doldu-
ruyor. "Vurgun yeme" riski nedeniyle su 
altında kaldıkları derinliği sürekli kontrol 
eden ve basınca uyum sağlamak için sık 
sık ara veren dalgıçlar, hava şartlarının 
izin vermesi durumunda ortalama 6 sa-
atlik dalış yapıyor. Günlük 40 kilogram 
deniz patlıcanı avlama kotası bulunan 
dalgıçlar, topladıkları patlıcanları kesip 
temizledikten sonra satışa hazır hale geti-
riyor ve kıyıda bekleyen ihracatçı firma 
temsilcilerine beyaz olanları 72, siyahları 
ise kilogramını 40 liradan satıyor. 

Tedbir almazsanız ölüm riski var 

Bireysel Su Ürünleri Dalgıçları Derneği 
Başkanı Kemal Kuk, kendilerini "denizin 
mevsimlik işçileri" olarak nitelendirdikle-
rini söyledi. Derneğin yaklaşık 1000 üye-
sinin bulunduğunu aktaran Kuk, "Bir 
nevi gurbetçi gibiyiz. Türkiye’nin birçok 
bölgesinden gelen insanlar var. Her kitle-
den insanın çalıştığı bir aile. Bizim işte en 
önemli şey tedbir. Tedbir almazsanız 
maalesef ölüm riski var. Bu ürünün ülke 
ekonomisine milyonlarca dolar katkısı 
var. Tamamı yurt dışına gönderiliyor. 
Bizim kültürümüzde yok ama Çin ve 
Kore bu canlıyı çok tüketiyor." dedi.

Su altında  
mesai var 

PEGASUS Hava Yolları'nda 
görev yapan uçuş ekipleri için 
koronavirüs aşısı uygulaması 

başladı. Pegasus Hava Yolları, tüm dün-
yayı derinden etkileyen Kovid-19 pande-
misiyle mücadeleye devam ettiğini 
açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pegasus 
Hava Yolları’nda görev yapan uçuş ekip-
leri için koronavirüs aşısı uygulaması baş-
ladı. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı 
ile iş birliği içerisinde yürütülen aşı uygu-
laması kapsamında aşı yaptıran Pegasus 
Hava Yolları uçuş ekipleri, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün genelgesine uygun 
olarak aşıyı takiben 48 saat uçuşlarda 
görev almıyor" denildi.

Uçuş ekipleri için 
aşılama başladı
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KAMU BINALARI ICIN  
DESTEK VERIYORUZ
Bakan Dönmez, “Kamu binalarında geçen yıl yüzde 15 enerji 
verimliliği hedefi belirledik. Bu kapsamda, kamu binalarımız, 
eğitim kurumlarımız, yerel yönetimlerin binaları dahil bu hedef 
için çeşitli projeler yapıyorlar ve biz de destek oluyoruz” dedi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, yap-
tığı yazılı açıklamada 

ocakta gerçekleşen ilk seferde 42 kon-
teynerlik boraks pentahidrat sevkiyatı-
nın 800 metre uzunluğundaki blok 
trenle Çin'e gönderildiğini anımsattı. 
İlk parti teslimatın şubatta tamamlan-
dığını aktaran Dönmez, "Özellikle 
Kovid-19 nedeniyle dünya ticaretinde 
ve deniz taşımacılığında yaşanan ya-
pısal bozulma, lojistik sektöründe ya-
şanan ekipman sıkıntıları ve buna 
bağlı olarak deniz yoluyla yapılan sev-
kiyatlarda geçen yılın sonlarında artan 
yüksek navlunlar bu yılın başından 
beri hala sürüyor. Deniz navlunlarının 
zirve yaptığı bu dönemde ihracatçıla-
rımız da demir yoluyla daha fazla ih-
racat arayışına girdiler." ifadelerini 
kullandı. Dönmez, 23 Mart'ta Süveyş 
Kanalı'nda meydana gelen kaza ve 
sonrasında alternatif ticaret yollarının 
öneminin bir kez daha ortaya çıktığı-
nın altını çizerek şunları kaydetti: 
"Dünya ticareti sadece birkaç günde 
milyon dolarlık kayba uğradı. Bu 
durum bizlere tek bir rota ya da tek bir 
geçiş güzergahı üzerinden yapılabile-
cek ticaretin ne tür risklere gebe oldu-
ğunu da gösterdi. Küresel aşı 

çalışmalarıyla birlikte bu yılın başın-
dan beri imalat sektöründe ham 
madde talebi de artışa geçti. Bu duru-
mun dünya ticaretine pozitif ivme ka-
zandırdığı bir dönmede başarıyla 
gerçekleşen bu stratejik demir yolu de-
neme operasyonumuz meyvelerini de 
vermeye başladı. Bugün Eti Maden, 
TCCD ile birlikte Çin’e demiryoluyla 
ikinci tren sevkiyatını yapıyor. Kır-

ka’daki bor işletmemizde üretilen ra-
fine bor ürünleri, yaklaşık 50 kontey-
ner blok vagonlarda Çin’in Şiyan 
istasyonuna doğru yeniden yola çıktı. 
Eti Maden, Çin pazarına geleneksel 
olarak yaptığı deniz konteyner taşıma-
cılığının yanı sıra, gemi kiralama ve 
demir yolu alternatifleriyle de başarılı 
bir stratejik hamleyi de gerçekleştirmiş 
olacak." 

Çin için ikinci tren yola çıktı 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatının ocakta yapıldığını  

belirterek “Bugün Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin’e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor.” dedi

Türkiye’de tüketilmese de özellikle 
Uzak Doğu mutfak kültürünün ilginç 
lezzetlerinden deniz patlıcanı, Ege'nin 

mavi sularında metrelerce derinde  
çalışan dalgıçların zorlu mesaisiyle  

ülkeye döviz kazandırıyor

ÖDEME altyapıları sunan Pay-
ten, PCI Checklist iş birliği ile 
bankalara ve finans kuruluşla-

rına işyeri güvenlik çözümleri sunmaya 
başladığını duyurdu. Geliştirilen ürünle, 
bankalara üye işyerlerinin risk kontrolü 
ve üçüncü parti veri ihlallerinin riskleri 
ölçülebilecek. Bankalar ve ödeme kuru-
luşlarının diğer firmalara göre daha 
büyük siber riskleri bulunuyor. Kontrol 
edilmeyen tek bir üye işyeri bu şirketlere 
büyük zarar verebiliyor. Bu kapsamda, 
Payten Türkiye ile PCI Checklist ara-
sında iş birliği yapıldı. 

Bankalar için 
çözüm yolu

TARIM ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, stok artışla-
rını önlemek için patates ve 

kuru soğan alımına başlayacaklarını ve 
alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ai-
lelere bedelsiz dağıtılacağını ifade etti. 
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süre-
cinde otel, lokanta gibi toplu tüketim 
yerlerinde yaşanan talep daralması ne-
deniyle yurt içi ve dışı piyasalarda pata-
tes ve soğan satışlarının gerilediğine 
dikkati çekti. Bu gelişmelerin, stokların 
artmasına ve fiyatların üretici aleyhine 

düşmesine neden olduğunu aktaran 
Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi: "Patates ve soğan piyasaların-
daki ortaya çıkan bu durumun çiftçileri-
mizi olumsuz etkilememesi ve 
stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza ulaştırılması amacıyla 
Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları 
ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) pa-
tates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı 
ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda 
üretimin yoğun olarak yapıldığı ve de-
polandığı illerimizden başlamak üzere 
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 

üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracı-
lığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 
kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram 
başına 85 kuruştan satın alınacaktır. 
Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik 
ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır." 

Ailelere gıda yardımı olacak 

TMO tarafından alımı yapılan patates 
ve kuru soğanın valilikler (sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışma vakıfları) aracı-
lığıyla düzenli olarak yardım yapılan 
ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak 
dağıtılacağını bildiren Pakdemirli, Ba-

kanlık ve TMO olarak depo, finansman, 
personel ve lojistik gibi tüm hazırlıkların 
ikmal edildiğini ve ramazana girmeden 
illere sevkiyat işlemlerinin başlatılmış 
olacağını vurguladı. Pakdemirli, "Ba-
kanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi 
elinde patates ve kuru soğan bulunan 
üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu 
vesileyle de temel gıda ürünlerinden 
olan patates ve kuru soğanı özellikle ih-
tiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir 
nebze olsun gıda giderlerine katkıda bu-
lunmayı amaçlıyoruz." değerlendirme-
sinde bulundu.

Ramazan öncesi sevkiyat başladı 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, 

mübarek ramazan ayına girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır.” dedi

Bekir Pakdemirli

Enerji ve Tabii  
Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, kamu 
binalarında enerji 
verimliliğiyle  
sağlanan tasarruf 
miktarını 2023'e 
kadar 870 milyon  
liraya çıkarmayı  
hedeflediklerini  
bildirdi
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G ünlerdir söylenen her hafta yazmaktan usanmadı-
ğımız Corona virüs kabusu ülkemizin başına öyle
bir çöktü ki şimdi ayıkla pirincin taşını. Salgın

yokmuş gibi davranmaya devam ediyoruz. Hem hükümet
hem de vatandaşlar olarak. Vaka sayısı 50 bini geçti
ölüm sayısı 300'e dayandı. Böylelikle dünya da Avrupa'da
da liderliği ele geçirdik.Müjdeler olsun 1,5 milyarlık Hin-
distan’dan da Brezilya’dan da çok vakamız var. Bu gidişle
daha da artar. Ramazan’da lokantaları kapatarak bu işi
çözeceğini zannedenler ise yanıldıklarını görecekler ama
çok geç olacak. Göz göre göre bu hale geldik aslında. Fa-
turayı yine halk ödeyecek. Kısa çalışma ödeneği kalktığı
için, pek yakında servis sektöründeki milyonlarca insan
hızlı biçimde işsiz kalacak. Artan sayılar nedeniyle turizm
de büyük darbe alacak. Şu anda turist yollayan tek ülke
olan Rusya’dan bile uçuş yasakları başladı. Peşpeşe gelen
AB ülkeleri ve Rusya ile ABD'nin Türkiye'yiyüksek riskli
bölge "Tehlikeli" kategorisine de alma cabası. Hani turizm
turizm diyorlar ya bazıları. Bu iş düzelmeden turizmde de
işler açıklmaz haberleri olsunAma şu anda bunlarla uğra-
şan yok, varsa yoksa amiraller. darbe mi ne menem işelr
ise bunlar. Ulaşımı metrobüsle yapan, sokağa çıkma kısıt-
laması olan emekli amiraller darbe yapacakmış İsmet Pa-
şanın deyimiyle bende diyeyim. Bu darbe sevicilere hadi
canım sende! Çünkü bu söylentiden nermalanmaya heves-
liler ancak bu kez hevesleri kursaklarında kalacak göre-
ceksiniz. Darbe falan olmaz yok öyle bir şey.Bizle kafa
buluyorlar. 104 amirali hemen içeri atınca tüm bunlar dü-
zelecek ise hemen atın. Yok ama düzelmeyecekse birileri
de bu konu ile aşı ve Corona belası ile ilgilensin. ,Toplum-
sal düzeyde bulaşıcılık önlenemedi. Bilimin ışığında akılcı
bir pandemiyle mücadele olmadı. Algılar üzerinden giden
bir savrulmanın ortasındayız. Pandemi hızla yayılırken,
toplum her gün artan bedeller ödüyor. Yanlış sağlık politi-
kalarında ısrar, sosyal cinayettir! Salgınla ilgili durum ve
veriler yorum gerektirmeyecek kadar açık Bugün en kap-
samlı önlem alınsa yıkıcı etkisi haftalarca sürer  Önlem
alınmazsa rakamlar ve dolayısıyla ölümler çok artacak
bir alıntı ile hiçbir virüs davranışı insan davranışı kadar
endişe verici olmamıştırİstanbul’da haftalık 100 bin kişi-
deki vaka oranı 590. Bu çok yüksek. Uyaran bilim insan-
larına felaket tellalı deniyordu, ama felaketi maalesef
yaşıyoruz.

İstanbul'un Covid-19 röntgeni: 
Bulaşı katlana katlana artıyor

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, 4700 aile hekiminden
aldığı veriler ile HES uygulamasındaki renk skalasını özel
algoritmayla sayısal veriye döktü ve bazı bölgelerde
Covid-19 röntgenini çekti. 10 Mart-4 Nisan aralığında
özellikle bu bölgelerde vaka patlaması yaşanıyor. İşte kor-
kutucu rakamlardan detaylar...Covid-19 salgınında
üçüncü kez Türkiye’nin Vuhan’ı haline gelen megakent İs-
tanbul’daki tablo her geçen gün kötüye giderken, ilçe ve
mahalle bazlı vaka artış oranları da özel bir algoritma ile
ortaya çıkartıldı. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Bilim
Komisyonu üyeleri, "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulama-
sındaki renk skalasını, piksel bazlı olarak özel bir algo-
ritma ile sayısal veriye dökerek, kent genelindeki 4700
aile hekimindeki verilerle bir araya getirdi. Doğruluk pa-
yının yüzde 99 olarak saptandığı verilere göre İstan-
bul’daki kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada
yüzde 25.7 arttı.İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan
Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, hem elde edilen verileri
hem de İstanbul’un Covid-19 karnesi için şunları söyledi:
“Hayat Eve Sığar uygulamasındaki renk skalasını piksel
bazlı olarak sayısal veriye dönüştürdük. Sahadan elde edi-
len verilerle, piksel bazlı renk skalasındaki sayısal verileri
birbiriyle karşılaştırdığımız özel bir algoritma sayesinde
vaka artış oranlarını yüzde 99 doğruluk payı ile yayınla-
dık. Hayat Eve Sığar uygulaması gibi oluşturduğumuz
veri seti de sürekli yenileniyor. Buna göre İstanbul’daki
kırmızı ve sarı alan yoğunluğu son bir haftada yüzde 25.7
arttı. Örneğin vaka artışı olan bir ilçenin, vaka artışı ol-
mayan bir ilçeye yarattığı risk de yüzde 7.5 oranında art-
mış durumda. Biz buna kombine artış riski diyoruz. Söz
gelimi Pendik’te vakalar ciddi oranda artıyorsa, Kartal il-
çesinde hiç vaka artışı olmasa da kombine risk dolayısıyla
yüzde 7.5’lik etkileşim olması kaçınılmaz. 10 Mart’tan 4
Nisan’a uzanan süreçte sırasıyla Bağcılar, Gaziosman-
paşa, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kağıthane, Güngören,
Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Küçükçekmece, Kartal,
Zeytinburnu, Esenyurt, Maltepe, Sancaktepe, vaka artış
oranının en yüksek olduğu ilçeler olarak saptandı.

En düşük Silivri Adalar ve Şile ama

En düşük vaka artış oranı ise Adalar, Silivri ve Şile ola-
rak tespit edildi. Ancak buna rağmen Adalar ilçesinde bile
son bir haftadaki vaka artış oranı yüzde 211 olarak sap-
tandı. Durum hiç iyiye gitmiyor. PCR testi negatif olup
akciğer tomografisi ve tetkiklerde Covid-19 teşhisi konu-
lan bazı hastalar kayıt sisteminde yaşanan bir takım so-
runlardan ötürü karantina listesine düşmemiş olabiliyor.
Alt gelir grubu sürekli işe gidip geldiğinden hareket halin-
deler. Bu şekilde devam edilmesi durumunda virüsün bu-
laşmadığı kimse kalmayacak. Hiç olmadığı kadar yüksek
vaka artış oranları söz konusu.”

Vakalar patladı

10 Mart-4 Nisan haftasından bir önceki haftaya göre
vaka artış oranı, Bağcılar’da yüzde 7.2, Gaziosman-
paşa’da yüzde 6.9, Bahçelievler’de yüzde 9.9, Bayrampa-
şa’da yüzde 7.5, Kağıthane’de yüzde 16.6, Güngören’de
yüzde 14.1, Üsküdar’da yüzde 25.4, Ümraniye’de yüzde
28.8 ve Küçükçekmece’de ise yüzde 16.1 olarak tespit
edildi.Vaka artış ortalaması en yüksek 7 ilçe şöyle:- Ada-
lar: yüzde 211.5- Silivri: yüzde 115.4- Arnavutköy: yüzde
77.5- Beykoz: yüzde 68.2- Sultanbeyli: yüzde 59.3- Be-
şiktaş: yüzde 50- Tuzla: yüzde 51Vaka artış oranının en
çok görüldüğü bazı mahalleler ise şöyle sıralandı:- Bakır-
köy: Kartaltepe- Bağcılar: İnönü ve Kemalpaşa- Bahçeli-
evler: Yenibosna, Soğanlı, Çobançeşme, Şirinevler-

Gaziosmanpaşa: Barbaros ve Sarıgöl- Şişli: Halide Edip
Adıvar, Eskişehir, Ayazağa, Maslak- Beşiktaş: Gayret-
tepe, Akatlar, Ulus, Türkali, Bebek- Esenler: Kazım Ka-
rabekir, Oruçreis, Namık Kemal- Esenyurt: Örnek,
Selahaddin Eyyubi, Mevlana- Kadıköy: Göztepe, Hasan-
paşa, Kozyatağı, 19 Mayıs- Sultanbeyli: Mehmet Akif,
Yavuz Selim, Turgut Reis- Ümraniye: Ihlamurkuyu, Ata-
türk, Dumlupınarİstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan
Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, İstanbul’da 4000 aile he-
kimi bulunduğunu, bir aile hekimine ortalama 3600 hasta
düştüğünü belirterek, son verilere göre test pozitif oranı
yüzde 20’yi bulduğunu söyledi.Tamur, “Bir aile hekimine
20 pozitif vaka oranı söz konusu. Bu rakama hastanede
yatan vakalar dahil değil. İstanbul genelinde tespit edile-
bilen vaka oranı 10 bin civarında. Ancak salgınlarda bir
vakaya, 8 kayıp vaka hesaplaması baz alınır. En düşük
hızla seyreden salgında bile 1 hastaya karşın 5 tespit edi-
lemeyen enfekte hasta vardır. İngiltere, Brezilya ve Afrika
varyantını yayılım hızını göz önüne aldığımızda İstan-
bul’da şu an için 100 bine yakın aktif vaka olduğunu söy-
leyebiliriz” dedi.

Ölümüne siyaset

Almanya'daki yeni vaka sayısı Türkiye'dekinin 3de 1i ve
geldiğimiz nokta bu. Tüm büyük virologlar Almanya için
artık çok geç kalındı diyorken, Türkiye için gerisini siz dü-
şünün.Ha bu arada, Türkiye'de GERÇEK (yatak değil, iş-
levsel) Yoğun Bakım kapasitesi buranın yarısı kadar...

Pandemi yönetimini en iyi yapan ülke olduğumuz söylene
söylene geldiğimiz yere bakın. Nüfusa oranla vaka sayı-
sında açık ara öne geçtik. Vaka sayısında ise  dünyada 4.
sıradayız. Önümüzdeki ülkelerin nüfusları bizden birkaç
kat daha fazla. Hatta 15 kat fazla olan bile var. Yani yap-
tık, sıvamakla meşgulüz.  Ancak büyük bir başarı ile hiç-
bir şey yokmuş gibi davranmaya da devam ediyoruz. Ve
tüm bunların en önemli nedenlerinden biri olan AK Parti
kongreleri de kurbanlarını vermeye başladı. Ne yazık ki,
bir belediye başka adayı bir meclis üyesi muhtemelen kon-
gre sırasında kaptığı hastalıktan dün hayatını kaybetti.
Partiye kaybettiği coşkuyu yeniden kazandırmak, hava
getirmek için yapılan kongrelerin sonucu acı oldu. Ölü-
müne siyaset bu olsa gerek.7 nisan günü Türkiye'de pan-
deminin başından bu yana en yüksek günlük yeni vaka
sayısı kaydedildi  Son 24 saatte 54.740 koronavirüs va-
kası tespit edildi, 276 kişi hayatını kaybetti. AKP Grup
Başkanvekili Cahit Özkan, kongreden bir hafta sonra gö-
receksiniz artış değil vaka sayısında azalış olacak di-
yordu. Bugün vaka sayısında rekor kırıldı. Bu millet bunu
unutmaz! Resmi rakamlara göre son hafta toplam vaka
sayısı 300 binin üstüne çıktı haftalık ölüm sayısı 1282.
Nüfusa oranlandığında da sayı hızla yükseliyor Salgının
yayılımını durduracağımıza hızlandırıyoruz.
Doğru zamanda doğru müdahaleler ve etkin salgın yöne-
timi ile bu hız kesilebilir. Filyasyon oranınız %99,9 iken
günlük olgu sayısı 5 binden 50 bine çıkıyorsa ya duyurdu-
ğunuz oran yanlış ya da yaptığınız iş. Filyasyon, bulaşıcı
hastalık salgınlarında ilk olgunun ve bu olguyla temas
eden kişilerin veya başka olguların bulunmasına yönelik
çalışmalar. Günlük ortalama 40 bin vaka var. Şimdiye
kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin ve-
rilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi
ki, gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından 5
ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak, ül-
kemizde 40 bin vaka saptandığına göre, günlük 200 bin
kişi enfekte oluyor demektir. Bir kişinin bulaştırıcılığının
en az 7 gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an
itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir.
Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından ha-
bersiz aramızda dolaşıyor. Önlemleri sıkılaştırmak için ra-
mazana kadar beklemenin doğru olmadığını
düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ramazana en az
60 bin vakayla gireriz. Yoğun bakımlarda doktorlar has-
tayı seçerek almak zorunda kalırlar. Ölüm sayısı yükselir.
Bundan endişe duyuyorum. Şu anda bekleyip görülecek
vakit değil, hızla hareket edilecek vakit.

Bu bir ölüm kalım savaşı

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof.
Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'de Koronavirüs (Covid-
19) vaka, günlük vefat ve aktif hasta sayısına işaret ede-
rek, "Bütün bilim insanları artık sessizliğini bozup
konuşmalı. Bu bir ölüm kalım savaşı" diye konuştu.  Prof.
Şenol, 30 yıllık akademisyon olduğunu belirterek, "Bizim
sesimiz duyulmuyor ama tarih yazıyor dünya şu anda.
Hep beraber tarih yazıyoruz ve o tarih bir arşiv oluşturu-
yor hem de yakın zamanlı bir arşiv. 8-10 ay sonra bir bi-
lanço çıkartılacak. O bilançoyu farkında olmak diyelim
buna. Yüksek sesle ‘şunu biliyoruz, şunu fark ettik’ deme
zamanı. Onun için bütün hekimlerin, bütün bilim insanla-
rının artık sessizliğini bozup, bildiğini söylemesi gerek. Ne
kadar ağır karşılık görürse görsün bu bir ölüm kalım sa-
vaşı. Bildiklerinizden sorumlusunuz. Gelecek iki hafta
içinde neler olacağını bilen herkese sesleniyorum, bildikle-
rinizden sorumlusunuz." diye konuştu.

"Herkes konuşacak ki, geri adımlar atılacak

"Prof. Şenol, "Herkes konuşacak ki böylece geri adımlar
atılacak. Başka türlü bir irade görmeyeceğimizden ben
artık eminim çünkü 12 aydır bu böyle. İstedikleri kadar
eleştirsinler, onlara uzatılan bir dal bu, onlar onu kırabilir
hiç umurumda bile değil. Bu bir insanlık tarihi, 100 yıl
sonra anlatılacak bir hikaye yazıyoruz. Herkes kendi ver-
diği cevaptan sorumlu. Her şey bizim yaptıklarımızla ya
da yapmadıklarımızla ilgili." dedi."Sağlık Bakanlığı'na da-
nışmanlık verenlerin yüzde 90'ı viroloji ve epidemiyoloji
bilmiyorlar"Esin Davutoğlu Şenol "Madde madde sıraladı-
ğımız şeylere kulak tıkadıklarına ben eminim. Ben Don
Kişot değilim yel değirmenlerine karşı savaşmıyorum.
Ben 30 yıllık akademisyenim. Benim branşım o kadar
gerçekçi bir branştır ve sonuç almaya dönüktür ki hasta
ya ölür, ya kalır. Ne yaptığımın çok farkındayım. 13 aydır
yaptığım şeylerin arşive geçtiğini ve bir dal uzatmak oldu-
ğunun farkındayım. Türkiye’de masalarda yer alan Sağlık
Bakanlığı’na danışmanlık veren arkadaşların yüzde 90’ı
viroloji ve epidemiyoloji bilmiyorlar, liyakat sahibi değil-
ler. Ama biliyorlarsa sorumlular" diye konuştu

Dünya ve Avrupa yasaklıyor

Üç kaynak pazardan da kötü haber, Rusya kapattı, Al-
manya yüksek riskli ülke listesine aldı, İngiltere erteledi.
Rusya resmen henüz açıklamasa da Türkiye’ye uçuşları
Haziran ayına kadar kapattı. Almanya Türkiye’yi riskli
ülkeler listesine aldı. İngiltere 17 Mayıs’ta açılması bekle-
nen uçuşları belirsiz tarihe erteledi. Peş peşe gelen haber-
lerden en kötüsü Rusya ile ilgili olan. Türkiye ile ilgili

kararın Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağı
bilindiği halde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kül-
tür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy önce Arnavutluk’a
gitti, oradan Rusya’ya geçti. Konuyla ilgili kararın görü-
şüleceği bakanlar kurulu  toplantısı öncesinde yapılması 
gereken görüşme karar çıktıktan sonra olacağı için so-
nucu değiştirme olasılığı yok.Bu arada Almanya Tür-
kiye’yi yüksek riskli ülkeler listesine aldı. Almanya bu
kararı artan vaka sayısı üzerine aldı. Türkiye ile birlikte
Hırvatistan da artık yüksek riskli ülkeler listesine alındı.
İngiltere’de ise Global Travel Taskforce raporu üzerine
daha önce 17 Mayıs olarak duyurduğu seyahatlerin açıl-
ması tarihini belirsiz bir zamana erteledi. İngiltere’de hü-
kümetin açıklamaları seyahatlerin 17 Mayıs’da
açılmasını bekleyen sektör ve tatilcilerde hayal kırıklığı
yarattı. Jet2holidays CEO’su Steve Heapy yayınlanan
Global Travel Taskforce raporu üzerine uçuş planını 24
Haziran'a ertelediklerini söyledi.

Vakalar ağırlaştı, yoğun bakımlar alarm veriyor

Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakım doluluk oranlarının
zirveye yaklaştığını belirterek, "Bu kadar artan vaka sa-
yısı ciddi bir alarma işaret ediyor. Yoğun bakıma ulaşma
süreleri artmaya başladı. Son 3 haftadır yüzde olarak
müthiş artışlarla gidiyoruz. Bu çok rahatsız edici ve
yoğun bakım çalışanları için ürkütücü bir tablo" ifade-
sinde bulundu. Covid-19 vaka sayılarındaki artışla birlikte
yoğun bakım doluluk oranlarının salgının pik dönemin-
deki oranlara yaklaşması alarm zillerini çaldı.Yoğun ba-
kımların yüzde 75’lik doluluk oranlarıyla pik yaptığı
Kasım-Aralık aylarına göre daha az doluluk olduğunu
ancak yükselme trendini devam ettiren vaka sayılarıyla
yeni zirvelerin görülebileceğine dikkat çeken Cinel, şöyle
konuştu:* Aşının belli oranda işe yaramasıyla yaş ortala-
ması 58-60 arasına düştü. Ancak son pik döneminden
farklı olarak artık yaygın olarak İstanbul'da İngiliz mu-
tantı var.* Yeni mutant virüsler yeni silahlar geliştirebili-
yor. Vakalar daha erken dönemde yoğun bakımlara
gelebiliyor ve daha hızlı seyredebiliyor. Yoğun bakımlarda
yatak yeri biraz daha var. Henüz pik dönemindeki yüzde
75’lik doluluk oranlarına ulaşılmasa da bu dönemin özel-
liği, Covid olmayan hasta sayısının çok fazla olması.*
Yoğun bakıma ulaşma süreleri artmaya başladı. Son 3
haftadır yüzde olarak müthiş artışlarla gidiyoruz. Bu çok
rahatsız edici ve yoğun bakım çalışanları için ürkütücü bir
tablo.*Zirvenin nereden döneceğini bilmiyoruz. Zirveden
vaka sayıları döndükten sonra da yoğun bakımlar için 7-
10 güne gereksinimimiz var.Kontrolu normalleşme yanlış
anlaşıldıVefat sayılarında ilk kez bir günde yüzde 30,8 üs-
tünde artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Cinel,
“Bu korkunç bir rakam” ve “Yoğun bakımcıların bundan
etkilenmemesi olanaksız” yorumunda bulundu. Hastane-
lerde dikkat çeken kalabalıklar olduğunu belirten Cinel,
vatandaşların ertelenebilir sağlık hizmetlerini bile ötele-
mediğini, durumun ciddiyetini tam hissetmediğini ve va-
tandaşlarda birinci zirveye gidişte gördüğü seferberlik
ruhunu göremediğini söyledi.İlk dalgada seferberlik ruhu-
nun yüksek olmasıyla sağlık çalışanlarının üzerindeki
yükün hafiflemesine olanak tanındığı ve böylece sağlık ça-
lışanlarının Covid-19 hastalarına daha iyi odaklanabildi-
ğini anlatan Cinel, 1 Mart itibarıyla uygulanan kademeli
normalleşme önlemlerinin ise iyi anlatılamadığını ve va-
tandaş algısının yükseltilemediğini savundu.* Bilim insan-
ları iyi örnek olamadı. Kontrollü normalleşmeyi yanlış
anladık. Kontrollü normalleşme döneminde aşı, toplumun
yüzde 70-80’ine ulaşana kadar, aslında virüsün varlığını
devam ettirdiği unutuldu.* Kontrollü normalleşmeyi an-
latmayı başaramadık. Bu vicdanlara hitap eden bir şey.
Okumuş, yazmış kesim, bilim insanları, hekimlerden top-
luma daha fazla doğru yol göstermelerini isterdim.*
Doğru yol gösterselerdi böyle bir algı olmazdı. Kafelerin
açılması, derneklerin toplantısı, toplu yemekler gibi ör-
nekler hatta tıp derneklerinin bile genel kurul yapması bu
işin ciddiyetinin anlaşılmadığını gösteriyor.Salgının daha
önce pik yaptığı dönemdeki ağır hasta sayısının 5 bin
988’e ulaştığını hatırlatan Cinel, şimdi ağır hasta sayısı-
nın 2 bin 658’lerde olduğunu belirterek, “Açıklanan ra-
kamların sahadaki yansıması daha farklı. Her yer dolu
gibi şu anda şehir merkezlerinde.”

Tsunami geldi umut 
Ramazan’a kaldı.

İstanbul’da 100 bine yakın
aktif vaka var...

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

Sağlık yönetimine
çağrıda bulundu

Perşembenin gelişi, 
Çarşambadan belliydi

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail
Cinel, sağlık yönetimine şu çağrılarda bulundu:* Yaz ge-
lirken aşılamayı daha hızlı, daha geniş popülasyonlara
yaymamız lazım. Aşılama kısa zaman diliminde geniş
kitlelere ulaşmalı. Vatandaşlara durumun ciddi oldu-
ğunu anlatmak gerekiyor. Herkesin bir adım geri çekil-
mesi ile ilişkili Ramazan ayından faydalanmamız
gerekiyor.* Ramazan, Türkiye için bir şans olabilir. Ra-
mazan’dan sonra uygulanacak sert tedbirlerin uygula-
nabilirliği daha zor olacaktır ve Ramazan’dan sonra
uygulanacak tedbirlerin zamanlama olarak işe yara-
mama olasılıkları olabilir. Ne yapacaksak Ramazan’da
yapmalıyız. Tedbirlerin ciddi anlamda artırılması bek-
lentim var.Son olarak sağlık çalışanlarının üzerindeki
yüke değinen Cinel, “Sağlık çalışanının üzerindeki yük
çok fazla. Biz tam kapanma yapmadan bir zirve atlattık
ve çok zorlandık yoğun bakımlarda. Birinci pike oranla
ikinci pikte yoğun bakımlardaki ölüm oranlarımız arttı.
Şimdi de yukarıya doğru gidiyoruz. Bu gidişin nereden
döneceğini bilmiyoruz. Virüs çok hızlı bulaşabiliyor. Her
geçen gün artan yoğun bakım doluluk oranları ve ölüm
oranları yoğun bakım çalışanlarını psikolojik olarak
kötü yönde etkiliyor” dedi.Durum kötü peki  Ne yap-
malı?Önceki gün bir rekor kırdık. Maalesef dün bir
rekor daha kırdık hem enfeksiyon sayısı hem ölüm sayı-
sında. Korkarım yarın da rekor kıracağız. Bu gidişle
daha sonraki gün de. Durum kötüleşiyor. Oysa böyle ol-
mayabilirdi.Yeni Covid enfeksiyonları üssel bir şekilde
artıyor. Bulaşma hızı, ivmelenerek yükseliyor. Ölüm sa-
yıları da öyle. Adetya her gün bir uçak düşüyor, içinde-
kilerin hepsi ölüyor; covid ölümleri o düzeyde. 7 Nisan
Çarşamba günü 276 kişi öldü Sağlık Bakanlığı verilerine
göre, günlük hasta sayısı 60 bine gidiyor.

Ekim ayından sonra aldığımız yarım yamalak tedbir-
lerle, ancak sınırlı bir miktar sayısı azaltılan enfeksiyon-
lar, Ocak sonunda yeniden artmaya başlamıştı.
Hükümet önceden, salgın dışı saiklerle kafasına koy-
duğu 1 Mart’ta var olan tedbirleri de gevşetti. Üstüne
“lebaleb” dolu salonlarla, omuz omuza cenazelerle sal-
gının önemli olmadığı yolunda subliminal mesajlar
iletti.İnsanlar etkisi çok az, eziyeti çok, süresi sabırları
zorlayan tedbirlerden bunalmıştı. Esnafın bir yılı aşmış
durgunluktan canı yanmıştı. Kimse vakaların arttığını,
tedbirleri bırakmamak gerektiğini duymak istemedi.
Kısacası yokuş aşağı hızlanan kamyonda bir de gaz pe-
dalına basıldı. Gidişat kötü, daha da kötüleşiyor. Gö-
züne far tutulmuş tavşan gibi felç olmuş şekilde avcıyı
beklemekten vaz geçmemiz lazım.



İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği, son zamanlarda
yaşanan motokurye ölümleri ve yaşadıkları zorluklara
ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada ayrıca, 
trafikte sürücülerin kendilerini fark etmeleri istendi
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B
eşiktaş Meydanı'nda dün
saat 19.30'da bir araya gelen
İstanbul Motosikletli Kurye-

ler Derneği üyesi bir grup, basın
açıklaması gerçekleştirdi. Son dö-
nemde yaşanan kurye ölümleri ve
kuryelerin hayatındaki zorlukların
çoğalmasındaki rahatsızlıklarını
dile getirmek isteyen kuryeler adına
İbrahim Bozkurt, "Önceleri hobi
olan,şimdilerde ihtiyaç ve yeri gel-
diğinde hayat kurtaran motosiklet
bizler için ekmek kapısı, yaşamı-
mızı idame etmek için gerekli bir
araçtır. Sizler asker, doktor, öğret-
men vs. mesleklerinizle bunu ya-

parken, biz motokurye olarak evle-
rimize ekmek götürüyor ve aileleri-
mizin geçimini sağlıyoruz.
Yaptığımız işe saygı duyuyor hak-
kımızda söylenenleri ise görmez-
den geliyoruz. Hepimiz sizler gibi
bir annenin oğlu, kızıyız. Gösterdi-
ğimiz çaba ve gayretin sonunda
hak ettiğimizi almak istiyoruz.
Küfür değil teşekkür bekliyoruz"
dedi.

Yollar sadace sizin değil

"Bize verilen kısıtlı zamanda tesli-
mat konusunu şiddetle ret ediyo-
ruz" diyen Bozkurt, "Taşıdığımız

malzemenin, ürünün emniyetini
düşündüğümüz gibi kendi emniye-
timizi de düşünmek zorundayız.
Lütfen siparişiniz az bir süre gecik-
tiğinde hesap sorulacak korkusuyla
yaşatmayın bizi. Ailelerimizi gözü
yaşlı, eşlerimizi dul, çocuklarımızı
anne-babasız bırakmayın" diye ko-
nuştu. Bozkurt, "Yol sadece 4 teker
araçlar için değil, hepimiz içindir.
Yolda bizi de görün, yolu bizimle
paylaşın, bizi sıkıştırıp,önümüze
kırıp kaza yapmamıza, ölmemize,
geçici veya kalıcı olarak iş göremez
hale gelmemize engel olun" ifade-
lerini kullandı. DHA

TBMM Hükümetinin ilk Savunma Bakanı, eski Genelkurmay başkanlarından Mareşal Fevzi Çakmak,
ölümünün 71. yılında, Eyüpsultan'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, "Fevzi Çakmak ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi" dedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1354435)

104 KALEM BASİT TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ

104 Kalem Basit Tıbbi Sarf Malzeme 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 :2021/205592
1-İdarenin
a) Adresi :BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ G-434 CADDESİ NO: 2L 34480 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02129096000 -
c) Elektronik Posta Adresi :basaksehirsh.satin@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :104 Kalem Basit Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi 
Sarf Depo Birimi

c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak
olup, idarenin yazılı talebi doğrultusunda 30.09.2021 
tarihine kadar 10 (on) iş günü içinde peyderpey olarak
ilgili depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik 

Binası 2. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :06.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 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 düzenlendiği 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 % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış 
Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2019/19 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari 
ile teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 
Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi 
cihazlar/ürünler için UBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" 
ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler UBB/ÜTS kayıt çıktılarını
ihale dosyasında sunacaklardır.
b) İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) 
olduklarına dair UBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı 
durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair UBB/ÜTS 
kayıt ve bildirimini sunacaklardır.
c) Sağlık Bakanlığının 2019/19 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi
tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise 
(tıbbi cihazlar kapsamında değilse) UBB/ÜTS kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, 
bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına 
dair beyanının sunulması gerekmektedir.
d) Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunların 
tümüne ait UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale saatine  kadar teklif sundukları kalemlere ait orijinal ambalajında
Teknik Şartnamede belirtilen miktarlarda (Teknik Şartnamede belirtilmemişse en az 1 adet) 
numune vereceklerdir.  Teslim edilen numunelerin üzerinde firma adı, hangi  
kaleme ait olduğu (kalem numarası) kesinlikle yazılmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü sarf ve/veya tıbbi sarf malzemesi satım 
işi kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi (Satınalma Birimi)
Başakşehir Mah. G-434 Cad. No:2-L Başakşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) 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.

BIZI FARK 
EDIN ARTIK!

Fevzi Çakmak
unutulmadı

Mareşal Fevzi Çakmak
için ölümünün 71. yı-
lında, Eyüpsultan'daki

kabri başında anma  töreni düzen-
lendi. Törene TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya , Eyüpsultan Kaymakamı
İhsan Kara, AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Hasan Turan, 52. Motorlu
Piyade Tümen Komutanı Tuğgene-
ral Ali Ekiyor katıldı. Fevzi Çakmak
için bir dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu. İstanbul İl Müftüsü
Mehmet Emin Maşalı tarafından
Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Geleceğe ışık tutacak

Anma töreninde Meclis Başkanı
Şentop konuşma yaptı. Şentop Ko-
nuşmasına "Millî mücadelenin ön-
cüsü, Atatürk'ün yakın silah
arkadaşı ve Genel Kurmay Başka-
nımız merhum Mareşal Fevzi Çak-
mak'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve
mağfiret diliyorum" diyerek başladı.
Fevzi Çakmak'ın büyük ideallere ve
düşüncelere sahip olduğunu söyle-
yen Şentop, "Onun gibi vatanımıza
hizmet etmiş daha nice ismi tanı-
mak köklerimiz ile bağ kurup gele-
ceğe ışık tutmamızı sağlayacaktır.
Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça
ve bazı Balkan dillerini bilen ve fıkıh
tahsili yapan Mareşal Fevzi Çak-
mak, aynı zamanda tasavvufla da
ilgilenmiştir. Büyük Taarruz'un ka-
zanılmasında büyük rolü vardır.
Yunan ordusunu kesin yenilgiye
uğratan Başkumandanlık Meydan
Muharebesinin savaş planlarını
yine Fevzi Çakmak hazırlamıştır. 31
Ağustos 1922'de, Büyük Millet
Meclisi tarafından ismiyle bütünle-
şen Mareşallik rütbesinin verilmesi-

dir. Mondros Mütarekesi'nin şartla-
rını yerine getirir gibi görünerek İs-
tanbul'dan Ankara'ya silah ve
cephane nakilleri ile birçok kişinin
Milli Mücadele'ye katılmasını sağ-
lamıştır" dedi.

Askerliği tercih etti

Meclis Başkanı Şentop konuşma-
sında ordu siyaset ilişkisine değine-
rek Fevzi Çakmak'ın bakışını
anlattı. Şentop, "Gönlü daima as-
kerlik mesleğindeydi. Nitekim ku-
manda mevkiinde bulunmuş
milletvekillerinin politika veya as-
kerlikten birini seçmeleri istenince,
Fevzi Paşa iki dönem milletvekilliği
yapmasına rağmen nice başarıya
imza attığı askerlik mesleğini tercih
etmiştir. O ordunun politikaya ka-
rışmasına asla razı değildi. Bu dü-
şüncesini açıkça ifade ettiği
sözlerine geçtiğimiz günlerde yaşa-
nan bildiri mevzusu sebebiyle de
hasseten yer vermek isterim. Fevzi
Paşa kendisine yapılan teklife şu

sözlerle cevap vermektedir. 'Bu de-
diğiniz şey hiçbir zaman olamaz.
Sizin de bu yolda çalışmaktan vaz-
geçmenizi tavsiye ederim. Hepimiz
bulunduğumuz mevkilere rıza gös-
terecek ve el birliği ile memleketin
yükselmesi için alışacağız. Yapıla-
cak o kadar çok işimiz var ki hepi-
mize bol bol yeter. Eğer bu yolu
bırakarak birtakım siyasi entrikalara
kapılacak olursak bu memleketi ba-
tırırız. Buna da hakkımız yoktur.
Hele ordunun politikaya karışma-
sına hiçbir şekilde razı olamam.
Ben bugün ordunun en sorumlu bir
yerinde bulunuyorum. Teklifinizi
kabul edecek olursam yarın benim
yerime geçecek olan bir paşa da or-
dunun kendisine bağlı olduğuna
güvenerek beni devirir ve yerime
geçer. Onu da çok geçmeden bir
üçüncü paşa taklit eder. Memleket
asıl o zaman askeri diktatörlüğe
doğru kayar ve memleketin bizden
beklediği hizmetlerin hiçbirisi
yapılamaz." DHA

İSPARK, kent genelinde bu-
lunan tüm otoparklarında
kredi kartı ve İstanbulkart

ile gerçekleştirilen ödemelerde indi-
rim kampanyası başlattı. Yüzde 5 in-
dirim fırsatı sağlayan kampanya,
Mayıs sonuna kadar geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraklerinden İSPARK, katlı, açık ve
yol üstü otoparklarında her gün yak-
laşık 150 bin sürücüye hizmet veriyor.
Yeni bir kampanya başlatan İSPARK,
araç sahipleri parklanma ücretini
kredi kartı ve İstanbulkart ile ödedik-
lerinde yüzde 5 indirim alacaklar. İs-

teyen sürücüler bu ödemelerini te-
massız olarak da gerçekleştirebiliyor.

Yeni bir kampanya başlattık

Pandemi ile birlikte, sürücülerin
kartlı ve temassız ödeme sistemlerini
kullanmaları için projeler geliştirdik-
lerini açıklayan İSPARK Genel Mü-
dürü Murat Çakır, “Son iki yılda
yaptığımız kampanya ve çalışmalarla
kartla ödeme oranını artırdık. Yüzde
25’in üzerinde otopark ücretleri
kartla ödeniyor ve her gün bu oran
artıyor. Biz de hem sürücülerimize in-
dirim sağlayarak onları teşvik etmek

hem de pandemi döneminde nakit te-
masını azaltmak üzere yeni bir kam-
panya başlattık” dedi. Kredi kartı ve
İstanbulkart ile ödemelerde yüzde 5
indirim fırsatı sağlayan kampanya İS-
PARK’ın tüm otoparklarında 31 Mayıs
2021 tarihine kadar geçerli olacak

Kart ile ödemede yüzde 5 indirim
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kanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona
virüs vaka artışının durdurulmasının,
bölgesel tedbirler ile mümkün olmadı-
ğını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, ilkbahar
döneminde corona virüse karşı alınan
önlemlere değinerek, “İlkbahar döne-
mini hatırlayalım, aldığımız önlemleri
düşünürsek okullar kapalı, seyahat ya-
sağı var, kamuda da olsa sadece kade-
meli mesai uygulaması var, restoranlar
kapalı, 65 yaşın üstü ve 20 yaşın altı ay-
larca sokağa çıkamıyor, nüfusa hafta
sonları sokağa çıkma yasağı uygulanı-
yor. Biz bu önlemler ile vaka sayısını 5
binlerden binlere indirdik, daha da aşağı
indiremedik; çünkü gevşemeye başladı
önlemler. Şu anda bunun neredeyse 10
katına yakın vaka ile uğraşıyoruz, karşı-
mızda bir mutant virüs var ve bu tedbir-
lerin çok daha azı ile ve de en önemlisi
bölgesel tedbirler ile salgını kontrol al-
tına almaya çalışıyoruz. Bu çok müm-
kün görünmüyor” diye konuştu.

Virüs hafife alınıyor

Prof. Dr. Ceyhan, vakaların artmaya
devam edebileceğini belirterek, “Vaka ar-
tışları bu tedbirler ile gidersek artmaya
devam edecek. Ramazanda belli yerler
kapanacak; ama seyahat kısıtlaması yok.
Mesailerin kademeleştirilmesi yok, toplu
taşıma araçları dolu. Bütün bunları illeri
farklı kategorilere ayırarak kontrol et-
meye çalışmak, biraz virüsü hafife almak

gibi oluyor. Türkiye’de salgın öyle bir du-
rumdaki şu an, alınan bütün önlemler,
Türkiye genelinde uygulanmalı” dedi.

Tarama testi yapılmalı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vakaların ço-
ğunun İstanbul’da olduğunu belirterek,
"İstanbul’dan başka yerlere yayılıyor.
Halk arasında İstanbul için ‘Türkiye’nin
Vuhan’ı’ deniyor. Artık o Vuhan özelliği
kayboldu; çünkü Çinliler Vuhan’da has-
talığı kontrol ettiler, tek merkezliydi. ‘İs-
tanbul’u kontrol edince Türkiye’yi
kontrol ederiz’ diye bir düşünce maalesef
yok; çünkü virüs her yere yayıldı. Tabi

gerek yaşam koşulları gerek toplu taşıma
araçları ve trafikte geçirilen süredeki fark-
lılıklar İstanbul’u daha riskli hale getiri-
yor. Bizim Türkiye genelinde 360 bin
tespit ettiğimiz aktif vaka var yani virüsü
bulaştırma potansiyeli olan kişi var.
Bunun, tarama testi yapmazsanız, 10
katı kadar insan şu anda virüsü taşıyor ve
bulaştırma potansiyeli var anlamına
gelir" diye konuştu. 

Virüsün bulaş yer ev içi

"İstanbul’da sokağa çıktığınızda, met-
roya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde
virüsü kapmama şansınız çok düşük.

Birçok virüs pozitif çıkan kişilerin hika-
yesine bakıyoruz; evden çalışıyor, hiç dı-
şarı çıkmamış, bir kere markete gitmiş ve
bütün aile pozitif" diyen Ceyhan, "Böyle
bir durumda İstanbul’da her dışarı çıkıp,
adım attığınızda dikkatli olmak lazım
hatta evde dikkatli olmak lazım. Evden
birileri dışarı çıktığı sürece örneğin; evde
4 kişi var, 1 kişi dışarı çıktığında o kişiyi
sokağa çıkma yasağı ile kapattığınız
zaman zaten en sık virüsün bulaş yer ev
içi. Orada bulaştırmayı kolaylaştırıyoruz.
Bu tedbirler uygulanacaksa yaş grubu,
bölge farkı gözetmemek lazım" 
ifadelerini kullandı. 

T uzla'da başta asgari ücret cezası,
çimlere basma cezası gibi cezaların
uygulandığı iddiası ile gündeme

gelen lüks sitede en son daire sakinlerine
basına konuştukları için 2 bin lira ceza
uygulandığı iddia edilmişti. Lüks sitenin
müdürü Yusuf Erbasan, iddialarla ilgili
açıklama yaptı.

Yaptırımlarımız oldu

Sitede 250 mülk sahibinden oluşan bin
kişinin yaşadığını belirten Yusuf Erbasan,
"Bu tür ceza ve benzeri şeylerden şika-
yetçi olanların sayısı toplamda 15 kişi
zaten. Ağustos ayı itibari ile Kat Mülki-
yeti Kanunu ve Yönetim Planı'na istina-
den site yaşam kuralları iç tüzüğü
şeklinde bir yayınlamamız oldu. Bu ku-
ralların tamamını Ağustos ve Eylül ayı
itibari ile tebliğ ettik tüm site sakinleri-
mize. Fakat kuralların bazılarına bazı
daire sakinleri uymadı. Özellikle kapı ön-
lerine ayakkabı, scooter ve akülü araba
koyanlar oldu. Biz bunları tekrar yazılım
programımız üzerinden duyuru yaparak
kaldırmalarını ve bunların uygun olmadı-
ğını tebliğ ettiğimiz halde dikkate almadı-
lar. Almayınca biz Site Yaşam
İçtüzüğü'ne göre tespitler yaptık, tespit
ettiklerimize de önce uyarı yaptık ardın-
dan ikazda bulunduk" dedi. İkazların ar-
dından 54'e yakın daire sakininden 15'e
yakın site sakininin kurallara uyma konu-
sunda direndiğini ileri süren Yusuf Erba-
san, "Onlara da para cezası gibi bazı
yaptırımlarımız oldu. Bundan sonraki
yaptırımlarımız hukuksal olarak neyse
onları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ceza yazmadık uyardık

Bazı site sakinlerinin çimlere bastığı için
ceza yedikleri yönündeki iddialara
cevap veren Yusuf Erbasan, "Ceza yaz-
madık ama dört ya da beş aileye çok
ciddi şekilde önce uyarı daha sonra ikaz
yaptık. Çimlerimizin üzerinde futbol
topu oynanmaya başlanmıştı. Diğer
aile sakinlerinin çok büyük talebi ve
baskısı üzerine yaptık. Bizim çimlerimiz
ve çim alanımız çok küçük olduğu için
futbol oynamaya müsait değil ve buna
da şu an izin vermiyoruz, vermeyeceğiz

de. Ama çime basabilir, çimde gezebilir,
oturabilir" şeklinde konuştu.

Gaz borcumuz var

Cezalarını ödemeyen bazı site sakinleri-
nin su sayaçlarının söküldüğü bazıları-
nın ise otoparka alınmadığı yönündeki
iddiaları da yanıtlayan Yusuf Erbasan,
"Geçmişte mart ayı gibi devletimizin ya-
saklamış olduğu nedenlerden dolayı,
bir önceki yönetim tarafından ödemele-
rini yapmayan daire sakinlerine icra uy-
gulanmamıştı. İcraya veremeyince çok
yüklü miktarda gaz borcumuz vardı.
Aidat, doğalgaz, su ve buna benzer pa-
raları ödemeyen çok fazla daire sakini-
miz vardı. Biz göreve başladığımızda
Ağustos ayı itibari ile baktığımızda öde-
yemeyeceğimiz kadar borcumuz vardı.

Borcu kapayabilmek için de daire sakin-
lerimize tebliğler yaptık. Bir önce borç-
larınızı ödeyin yoksa gazımız kesilecek
şeklinde ama dikkate alınmadı. Dikkate
alınmayınca kaos yaşamayalım diye 80
bin lira borç para bulduk. Bu para ile
geçmiş borcunu ödedik. Fakat biz bu 80
bin lirayı geri ödeyebilmek için de hem
ödemesini yapmayanları icraya verdik.
Hem de Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yö-
netim Planı'na istinaden karar defterine
yazılarak yönetim kurulunun almış ol-
duğu kararı site sakinlerimize tebliğ
ettik. Ödemelerini yapmayanlara bazı
yaptırımlar uygulayacağımızı duyur-
duk. Birinci kararımız su ve doğalgazını
ödemeyenlerin doğal gaz sayaçlarını
aktif halden pasif hale getirdik. Sayaç-
lar zaten yönetime ait İGDAŞ'a karşı

sorumlu olan biziz, borçlu olan biziz.
Site sakinlerimiz değil. Aidat ve ortak
alan elektrik gibi bunları ödemeyen
daire sakinlerimize de ve bu paraları da
daha kısa bir sürede alarak borçlarımızı
ödeyebilmemiz için otopark girişlerini
de pasif hale getirdik" dedi.

Öyle bir uygulama yok

Site sakinlerinin basına konuşması ne-
deniyle 2 bin lira ceza kesildiği yönün-
deki iddiaları da yalanlayan Yusuf
Erbasan, "Hiçbir şekilde öyle bir ceza
kesilmedi. Öyle bir uygulamamız da
yok" diye konuştu. Yusuf Erbasan, ko-
ronavirüs tedbirleri kapsamında ertele-
nen sitenin genel kurul seçimin de 21
Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.
DHA
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Ben bensiz geleyim
sen sensiz...

M erhaba güzel insanlar,
Merhaba güzel kalpli insanlar,
Bize en önemli iletişim becerisinin konuşmak

olduğu söylenir çoğunlukla. Siz de defalarca şu cümleye
şahit olmuşsunuzdur; “Ağzı çok iyi laf yapıyor, süper 
satıcı olur.” Ne dersiniz, gerçekten de satışın temeli bir
tek ağza mı bağlıdır? 

Defalarca şahit olduğum üzere en iyi satıcılar iyi din-
leyicilerdir. Sadece en iyi satıcılar mı? Gördüğüm en iyi
liderler, yöneticiler, ilham veren insanlar… Sahip olduk-
ları en önemli özelliklerin başında çok iyi birer dinleyici
olmalarıdır. Bir adım daha ileri gidelim. En yakın dost-
larınızı bir an için düşünün. Neden sizin dostunuz ol-
mayı hak ediyorlar? Çünkü sizi dinliyor ve anlıyorlar.
İşte bu kadar önemlidir dinlemek.

“Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, 
bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır.” 
Epictetus

İnsanlığın ilk sanatlarından biri dans diğeri de hita-
bet sanatıdır. İnsanların kendini doğru ve sağlıklı ifade
edebilmelerinin temeli bir sanata dayanmaktadır. Ancak
şu da gözden kaçırılmamalıdır. Bir hitap varsa onu
duyan, dinleyen de vardır. Birçok kimse nasıl etkili ko-
nuşacağına dair diksiyon ve beden dili ile ilgili eğitimler
alıyor. Peki ya dinlemek üzerine eğitim alıyorlar mı?
Aynı soruyu size sorsam “Dinlemenin de eğitimi mi
olurmuş canım!” diye serzenişler duyabilirim. Birile-
riyle güçlü bir ilişki kurmak, birilerini etkilemek hatta
ikna etmek istiyorsak eğer önce o kişi ve kişileri anla-
mak, anlamak için de dinlememiz gerekir. Çünkü Dean
Rusk’ın da dile getirdiği gibi “Başkalarını inandırmanın
en iyi yolu, onları dinlemektir.”

Dinlemek, sadece karşımızdaki kişinin söylediklerine
kulak vermek gibi PASİF bir eylem değildir. Aksine il-
giyle ve etkin biçimde dinlemek AKTİF bir eylemdir. Ve
bundandır ki dinlemenin dört seviyesi vardır. Bu kısımda
sizin de okumanızı tavsiye ettiğim, Hülya Mutlu’nun İş
Dünyasında İletişim için yazdığı Tam Üstüne Bastın ki-
tabından Etkin Dinleme bölümündeki harika örnekleri
ve açıklamaları da bolca kullanacağım. 

* Birinci seviye dinlemek demek sadece bedenen
orada olmak, işitmek ama dinlememektir. İşitmek istem
dışı çalışır. Bir şeyi istemesek de duyabiliriz fakat bir
şeyi istemesek de dinleyemeyiz. Çünkü dinlemek bir 
seçimdir. Karşınızdaki kişi bir şey anlatır. Fakat siz 
anlatılanı değil kendinizi dinlediğiniz için bir anda, 
karşınızdakinin şaşkın bakışları arasında bambaşka 
bir konudan söz etmeye başlarsınız.

 “Karşınızdaki kişiyi dinliyor musunuz yoksa 
konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz?”
Sigmund Freud 

* İkinci seviyede ise ya dinlemeyi taklit ederiz, ya sa-
dece bir kısmına kulak veririz ya da konuları seçerek
dinleriz. “Hı hı, evet, tamam” gibi başımızı sallayarak,
onaylıyormuş gibi yaparak tepkiler veya cevaplar veri-
riz. Söylenenlerden ilgimizi çeken kelime ve cümlelerin
bulunduğu kısmı dinleriz sadece. Gerçekte ise aklımız,
vereceğimiz cevaptadır. Karşı tarafın sesi yerine çoğun-
lukla iç sesimizi duyarız. Bir türlü susturamaz, durdura-
mayız zihnimizden geçenleri. “Bir an önce sussa da
cevabımızı versek” diye bekleme moduna çoktan 
geçtiğimiz aşamadır. 

Gerek birinci, gerek ikinci seviye dinlemede karşımız-
daki kişi, kendini anlaşılmamış ve değersiz hisseder.
Irvin Yalom, Nietzsche Ağladığında kitabında iyi hisset-
tirmeyen dinlemenin olası sonucu için şöyle der; ‘Eğer
kimse sizi dinlemiyorsa bağırmak en doğal şeydir.’ 
Nerede biri sesini yükseltiyor veya bağırıyorsa bilin ki
orada, kişi dinlenilmediğini, daha da önemlisi
anlaşılmadığını düşünüyordur.

* Üçüncü seviye dinlemede gerçekten karşı tarafı din-
leriz. Tüm odağımız anlattıklarında, yaşadıklarında, his-
settiklerinde ve söylediklerindedir. Burada iç sesimizi
susturabilmiş sadece ve sadece karşı kişiye odaklanmış
durumdayızdır. İmam Gazali’nin ‘Dinleyen konuşana or-
taktır’ sözünün karşılığı tam olarak bu seviye dinlemektir.

* Peki, bundan daha da ileri seviye ne olabilir diye
düşünüyorsanız, dördüncü seviye dinlemeyi paylaşayım
o zaman. Üçüncü seviyeye ek olarak bu derecede söylen-
meyeni de dinleyebilmek gerekir. Karşı taraf bir şeyi 
anlatırken beden dili, mimikleri, tepkilerini v.b. davra-
nışlarını da gözlemleyip söylemediği şeyleri de fark 
ettiğiniz dinleme seviyesidir. Yazınsal alanda, satır 
arasını okumak dediğimiz bu bilinçli eylem, empati ile
dinlemektir. Ve bu yaklaşım, dinlemelerin en değerlisi,
işte bu dördüncü seviyedir.

Empatiyle dinlerken sadece kulaklarınızdan yararlan-
mazsınız. O ana gözleriniz ve yüreğinizi de ortak ederek
bütünsel dinlersiniz. Kısaca hem beyninizle hem de 
kalbinizle hareket edersiniz.  

* * *
Peki, dinlemek madem bu kadar önemli, neden bunda

zorlanıyoruz? 
Çünkü ihtiyaçlarımız, kişiliklerimiz, eğitimlerimiz,

dillerimiz, fiziksel görünüşümüz, beklentilerimiz, yetişti-
ğimiz ortam, kültür ve çevremiz birbirinden parmak izi
derecesinde farklı. İş bu farklılıklarımızı bir kenara
koyup dinleyemediğimiz için karşımızdaki kişinin 
söylediklerine empati ile yaklaşamıyor, dördüncü 
seviyede dinleme becerisine erişemiyoruz. 

Ne zaman farklılıklarımızı bir kenara koyacağız, 
ne zaman bizim kadar karşı tarafın da anlaşılma ve 
dinlenme ihtiyacı olduğunun bilincinde olacağız, işte o
zaman çok iyi bir dinleyici olmaya başlayacağız.

Bunu başarmanın sırrını da tek cümleyle Mevlana’dan
alalım; ‘Haydi ben bensiz geleyim, sen sensiz gel.’

Virüs kapmama şansınız yok!

KONUSTU DIYE 
CEZA KESILMEDI
Tuzla'da, site sakinlerine uygulandığı iddia edilen ilginç cezalarla gündeme gelen lüks sitenin Müdürü Yusuf
Erbasan, "Biz Site Yaşam İçtüzüğü'ne göre tespitler yaptık, tespit ettiklerimize de önce uyarı yaptık ardın-
dan ikazda bulunduk. Bu ikazlara uymayanlara para cezası gibi yaptırımlar uyguladık" dedi. Erbasan, site
sakinlerinin basına konuşması nedeniyle 2 bin lira ceza kesildiği yönündeki iddiaları da yalanladı

Site sakinlerinin basına konuşması nedeniyle 2 bin lira ceza kesildiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Yusuf 
Erbasan, "Hiçbir şekilde öyle bir ceza kesilmedi. Öyle bir uygulamamız da yok" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de tespit edilen 360 bin aktif corona virüsü
vakası olduğunu, çoğunun da İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Ceyhan, 
“İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük” ifadelerini kullandı

ziya@ziyayilmaz.com

Bazı site sakinlerinin 
çimlere bastığı için ceza

yedikleri yönündeki iddia-
lara cevap veren Yusuf 

Erbasan, "Ceza yazmadık
ama dört ya da beş aileye

çok ciddi şekilde önce
uyarı daha sonra ikaz 

yaptık” dedi.
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BAŞBAKAN Suga Yoşihide, dü-
zenlediği basın toplantısında, artış 
trendi gösteren Kovid-19 vakala-

rına yönelik Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da 
normale nazaran daha sert önlemlerin yer 
aldığı "yarı OHAL" olarak adlandırılan uy-
gulama safhasına geçilme kararı verildiğini 
açıkladı. Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 

Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası aldık-
larını kaydeden Suga, "Lokal vaka patlama-
larını, ülke geneline yayılmadan, hedef 
gözeten adımlarla, ivedi ve odaklanmış şe-
kilde önleyeceğiz." dedi. Bu dönemde halka 
ihtiyaç haricinde eyaletler arası seyahatten 
uzak durması çağrısı yapan Suga, 29 Nisan-
5 Mayıs’ta ülke geneli bir dizi tatili kapsayan 

"Oogon Şuukan" (Altın Hafta) döneminde 
yoğun seyahat trafiğinin önlenmesini istedi. 
Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine 
Üyesi Nişimura Yasutoşi, artış trendinin 
başkent çevresine yayılması halinde Tokyo 
etrafındaki Kanagawa, Saitama, Çiba eya-
letlerinde de "yarı OHAL" önlemleri başlatı-
lacağını söyledi. Tedbirlerin uygulandığı 

bölgelerde restoran ve barlardan en geç 
akşam 20.00'da kapanmaları talep edilecek. 
Ayrıca kültür, spor gibi etkinliklere en fazla 5 
bin kişi kabul edilecek. Tokyo, Okinawa ve 
Kyoto'da 12 Nisan Pazartesi itibarıyla "yarı 
OHAL" önlemleri yürürlüğe girecek. Kyoto 
ve Okinawa'da 5 Mayıs'ta son bulacak uy-
gulama Tokyo'da 11 Mayıs'a kadar sürecek. 

Japonya’da ‘yarı OHAL’ uygulanacak 
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Aşırı sağcı aday geldi!

LE PEN, düzenlediği basın toplantı-
sında, ülkede yapılan son anketlerde 
2022'deki cumhurbaşkanlığı seçi-

minde ikinci tura geçeceğinin öngörüldüğünü 
belirtti. "Anketlerde ilk kez zaferin benim ola-
bileceği belirtiliyor." ifadesini kullanan Le Pen, 
gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçi-
minde yarışacağını açıkladı.  
Ülkede yapılan anketlere göre, Le Pen'in cum-
hurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarış-
ması halinde yüzde 48 oy alması öngörülüyor. 
Le Pen, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimine 
katılmış, ilk turda yüzde 21,3 ve ikinci turda 
yüzde 33,9 oy almıştı. 
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi 
(LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fran-
sa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve 
eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cum-
hurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin 
(RN) lideri Marine Le Pen, 2022'de  

düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde 
aday olduğunu duyurdu 

Kolombiya’da 
ölümler çoğaldı

SAĞLIK Bakanlığından yapılan açık-
lamada, son 24 saatte 269 kişinin 
yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan 

ölenlerin sayısı 65 bin 283'e çıktı. Son 24 sa-
atte 12 bin 125 yeni vaka tespit edilirken, ül-
kede toplam vaka sayısı 2 milyon 504 bin 
206'ya, iyileşenlerin sayısı da 9 bin 734 artarak 
2 milyon 365 bin 566'ya yükseldi. Ülkede sal-
gından en çok etkilenen yerler arasında 704 
bin 464 vaka ile başkent Bogota ve 400 bin 
150 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor. Ül-
kedeki aktif vaka sayısı 64 bin 748'e çıkarken 
yoğum bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 
85-90 arasında değişiyor. İlk Kovid-19 vakası-
nın 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da 
salgınla mücadele kapsamında 5-19 Nisan ta-
rihlerinde 18.00-05.00 saatleri arasında so-
kağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı 
açıklanmıştı. Öte yandan 17 Şubat'tan bu 
yana devam eden kitlesel aşılama kapsamında 
ülkede şimdiye kadar 2 milyon 800 binden 
fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı. 

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) nedeniyle salgının başlangıcından bu 
yana 65 binden fazla kişi yaşamını yitirdi 

A vrupa ülkelerinin Çin ve Rusya ile 
ilişkilerinde ABD’den önemli öl-
çüde ayrışmalarına rağmen Orta-

doğu’da Washington ile birlikte hareket 
etme eğiliminde oldukları, hatta ABD’ye li-
derlik atfettikleri söylenebilir. Öte yandan 
ABD’nin de Çin’le rekabete odaklanırken 
Ortadoğu’daki çıkarlarının korunması için 
Avrupalı ve Ortadoğulu müttefikleriyle 
görev/maliyet paylaşımını artırmaya çalı-
şacağı öngörülebilir. Dolayısıyla Biden dö-
nemi, birbirini tamamlayan bu iki dinamik 
çerçevesinde, Amerikalı ve Avrupalı mütte-
fiklerin Ortadoğu’ya yönelik birçok konuda 
ortak tutum sergilemesine sahne olabilir. 

İran dosyası 

Avrupa ülkeleri ile ABD’nin Ortadoğu 
gündeminde şüphesiz en önemli başlık 
İran ile yeniden nükleer müzakere masa-
sına dönerek kalıcı bir anlaşma sağlamak. 
Zira Atlantik okyanusunun her iki tara-
fında arzulanan, başta İran’ın nükleer si-
laha sahip olmasını kati surette engellemek 
ve bölgede olası bir nükleer yarışın önüne 
geçmektir. Biden yönetiminin İran ile mü-
zakereyi özellikle iç siyasi hesaplar nede-
niyle bu zamana kadar ertelemesi, P5+1 
nükleer müzakere grubu içinde de temsil 
edilen Avrupalıları hayal kırıklığına uğrattı 
ve Ortadoğu’da risk ortamını artırdı. 
İran’daki ekonomik darboğaz ve yaklaşan 
seçimler sebebiyle mevcut fırsat penceresi-
nin kritik olduğunu değerlendiren Al-
manya, Fransa ve İngiltere’den müteşekkil 
E3 grubu Tahran ile Washington arasında 
yoğun bir diplomasi yürüttü. Bu çabanın 
ilk sonucu (ABD ile İran arasında ikili gö-
rüşmelerin yapılması şimdilik öngörülmese 
de) uluslararası müzakereci tarafların 
2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya geri 
dönüşü tartışmak üzere Viyana’da tekrar 
bir araya gelmeyi kabul etmeleri oldu. Bu 
gelişmeyi mümkün kılan diğer bir etken ise 
Biden’ın hem sürmekte olan başkanlığını 
hem de 2024’teki adaylığını koruması açı-
sından, İran ve desteklediği milislerle böl-
gesel bir çatışmanın içine çekilmeyi ya da 
diğer taraftan İran’ın daha çok uranyum 
zenginleştirerek nükleer silaha yakınlaşma-
sına seyirci kalmayı istememesi. Tahran’ın 
2015’teki uzlaşıyı asgari anlaşma zemini 
olarak görmesi ve bölgesel rolünü hedef 
alan ek talepleri reddetmesinde bu gözle-
min de payı olabilir. 

Yeni bir müzakere dönemine adım atarken 
hesaba katılması gereken bir husus da süre-
cin sabote edilmemesi ve sağlanacak anlaş-
manın kalıcı olması için Ortadoğu’da İran 
karşıtı bloğun teskin edilmesidir. Zira böl-
genin tek nükleer gücü olan İsrail başta 
olmak üzere Körfez ülkeleri, İran’ın nükleer 
uzlaşı ve yaptırımların kalkması sonucunda 
ekonomik refahını artırarak Ortadoğu’da 
daha fazla güçlenmesi, vekil gruplarına 
daha çok kaynak aktarması ve bunları daha 
etkin bir şekilde kullanabilmesinden endişe 
duymaktalar. Keza İran’ın balistik füze 
programının ve bölgesel rolünün (2015’te 
sağlanan anlaşmanın dışında tutulduğu 
gibi) şimdi de müzakerenin parçası olma-
yacağı endişesi, İran karşıtı bu ülkelerin iti-
razlarını güçlendiriyor. 

Kaygılar oldukça elzem  

Bu kaygıları paylaşan ancak nükleer anlaş-
manın elzemliğini öne çıkaran Avrupa ve 
Amerika tarafları ise bölgedeki müttefikleri 
ikna etme çabalarında, endişe yaratan 
diğer hususların, İran ile stratejik pazarlı-
ğın başlangıcı olacak bu anlaşmanın sağ-
lanmasından sonra ayrıca tartışılacağı 
yönünde telkinlerde bulunmaktalar. Örne-
ğin Biden yönetimi her ne kadar Ye-
men’deki İran destekli ve sadece İran 
tarafından tanınan Husileri terörist katego-
risinden çıkarsa da, Suudi Arabistan’ın gü-
venliğine gerekli desteği vermeye devam 
edeceğini açıklayarak “İran tehdidine” 
karşı bir güvenlik teminatı mesajı verdi. Bu 
teminatın, ABD’nin Ortadoğu’da angaj-
manını azaltarak kaynaklarını ve dikkatini 
Asya Pasifik bölgesine yönelttiği bir dö-
nemde ne kadar gerçekçi olduğunu, tehdi-
din boyutu ile Washington’ın dış politika 
öncelikleri arasındaki ilişki belirleyecektir. 
Her halükârda, Biden yönetiminin bölgesel 

müttefiklerini koruma ve İran’ı dengeleme 
konusunda, Trump döneminde başvurulan 
(Kasım Süleymani suikastında olduğu 
gibi) sert güç unsurlarına daha temkinli 
yaklaşması bekleniyor. Tam da bu gibi bek-
lentiler ve ABD’nin bölgede azalan rolü se-
bebiyle İsrail, Körfez ve Kuzey Afrika 
ülkeleri İran tehdidi karşısında resmi bir 
normalleşme sürecine girdiler. Özetle, 
transatlantik bir İran politikası beklenebilir. 
Nitekim ABD’nin ilk kez başkanlık düze-
yinde temsil edildiği Münih Güvenlik Kon-
feransı’nda Biden’ın sarf ettiği “Amerika 
geri döndü; transatlantik ittifak geri 
döndü” ifadeleri Avrupa başkentlerinde 
ABD’ye yönelik liderlik beklentilerini can-
landırdı. Nükleer diplomasiden elde edile-
cek sonuç, İran’ın Batı’yla olduğu gibi 
Ortadoğu ülkeleriyle de ilişkilerini önemli 
ölçüde etkileyecektir. Avrupa için nükleer 
uzlaşı istikrarsızlık dalgaları yaratabilecek 
bölgesel bir çatışma potansiyelinin ortadan 
kaldırılması anlamına gelse de, İran üze-
rindeki siyasi baskının kalkması sonucunu 
doğurmaz. Bilakis Tahran’ın bölgesel poli-
tikalarında tavizler vermesi beklenebilir ve 
bu yönde talepler çoğalabilir. 

İsrail ile normalleşme 

Halkları baypas ederek İsrail ile Arap yö-
netimleri arasında Trump liderliğinde sağ-
lanan ve İbrahim Anlaşmaları (Abraham 
Accords) ile resmileşen normalleşme Avru-
palı ülkeler tarafından da takdirle karşılan-
mıştı. Trump’ın Biden döneminde de 
devamlılık teşkil edecek bu mirası, Av-
rupa’da “Ortadoğu’da barış ve istikrara 
katkı sunacak tarihi bir yakınlaşma” şek-
linde yorumlanıyor. Washington Avrupalı 
müttefikleriyle beraber, bir siyasi momen-
tum olarak gördüğü İsrail ile normalleşme 
trendine katılımın artması için, başta Suudi 
Arabistan olmak üzere Ortadoğu’da ve Af-
rika’da birçok ülkeyi teşvik etmeyi sürdüre-
cektir. Bu gidişat elbette Filistinlilerin 
durumunu akla getiriyor. Söz konusu nor-
malleşme Filistin açısından hiçbir iyileşme 
ifade etmemekle beraber, uluslararası hu-
kuka aykırı olan mevcut durumu daha da 
konsolide ediyor. Bu noktada, demokrasi 
ve insan hakları gibi uluslararası normlara 
vurgu yapan Biden yönetiminin Trump’ın 
aksine İsrail’in Arap ve Müslüman dünya 
ile normalleşmesini Filistin meselesinden 
ayrı tutması ve Trump’ın damadı Kushner 
tarafından ortaya atılan “Yüzyılın Anlaş-
ması” gibi Filistin halkını kaderinin dışında 
bırakan inisiyatiflere mesafeli durması bek-
leniyor. Seçim kampanyası sırasında Doğu 
Kudüs’te bir ABD konsolosluğu açma 
önerisinde bulunan Biden’ın, Filistin varlı-
ğının ABD ve Batı tarafından yok sayılma-
dığı mesajını taşıyan birtakım sembolik 
adımlar atması ihtimal dahilinde. Bu 
yönde uluslararası çok taraflılık ve kurum-
salcılık vurgularının artması ve Avrupalı 
müttefiklerle beraber Filistinlilere yönelik 
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde 

maddi ve insani yardım gibi birtakım “koz-
metik olumlulukların” görülmesi muhte-
mel. Nitekim Biden’ın ilk icraatlarından 
biri olarak, Trump tarafından dondurulan 
Filistinlilere yardımın yeniden başlatılması 
bunun habercisi olarak okunabilir. Bunun 
yanı sıra Biden yönetimi Avrupalı ortak-
larla, sahadaki realitenin aksine, iki devletli 
çözümden yana olduklarının altını çizerek 
söylem birliği içinde olacaktır. Ancak Batı 
Şeria ve Doğu Kudüs’te görüldüğü gibi, 
transatlantik ittifakın, İsrail’in iki devletli 
çözümü imkânsız kılan politikalarını değiş-
tirmeye yönelik temkinli eleştirilerinin öte-
sinde pek bir etkisi olmayacaktır. Bu 
anlamda, Trump döneminde Amerikan 
Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması gibi İs-
rail’i karşılıksız ödüllendiren politikaların 
geriye çevrilmesi beklenmiyor. 

Körfez ile ilişkiler 

Transatlantik güvenlik stratejisinde önemli 
bir yere sahip olan Körfez bölgesinde iş-
birliğinin artacağına dair genel bir kanaat 
söz konusu. Üç buçuk yılın ardından 
Katar ablukasının kaldırılmasıyla beraber, 
Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) özel-
likle yaptırım kıskacından kurtulması bek-
lenen İran’a yönelik daha güçlü bir denge 
oluşturması hedefleniyor. Transatlantik it-
tifak Biden liderliğinde bu dengenin sağ-
lanması ve güvenlik alanında daha fazla 
koordinasyon ve görev paylaşımının yapıl-
ması için teşvik edici rol oynayabilir. KİK 
içinde İsrail ile normalleşenlerin sayısını 
artırmanın bir amacı da Körfez içindeki 
ihtilafları asgariye indirmek. Benzer şe-
kilde, Biden ve Avrupalı müttefiklerin İran 
ile diplomaside önemsediği bir konu olan 
Yemen’deki savaşın sonlandırılması 
KİK içindeki önemli bir çatlağı kapatacak-
tır. Körfez’de elde edilecek “saf birliğinin” 
ve istikrarın Avrupa’nın sınır güvenliğine 
de katkı sağlayacağı ve özellikle Irak, Su-
riye, Lübnan ve Libya’dan Avrupa sınırla-
rına doğru taşan sorunların önüne 
geçilmesinde yararlı olacağı düşünülüyor. 
Tam da bu noktada, Ortadoğu’da 
2011’den bu yana bölgesel düzenin statü-
konun aleyhine dönüşmesini engellemeyi 
önceliği haline getiren Körfez ülkeleri ile 
transatlantik ittifak arasında bir çıkar bir-
liği oluşmakta. Bunun en güncel örneği, 
barındırdığı tüm fark ve çeşitliliği göz ardı 
ederek siyasal İslam’a karşı topyekûn bir 
mücadele ilan eden Abu Dabi ile Paris 
arasındaki stratejik yakınlaşma. Washing-
ton, Londra, Berlin, Paris ve Abu Dabi ile 
Riyad hattında terörle mücadelede daha 
fazla işbirliği vurgusu beklenirken,  
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
arasındaki rekabeti gözetmek özellikle  
Avrupa Birliği (AB) açısından önemli  
olacaktır. Bu bölgesel çerçevenin yanı sıra, 
Kaşıkçı suikastının gösterdiği üzere, insan 
hakları ihlalleri gibi ülkelerin iç siyasetine 
yönelik konular karşılıklı ilişkilerde daha 
tali bir rol oynayabilir.

Biden dönemi, birbirini  
tamamlayan bu iki dinamik 
çerçevesinde, Amerikalı ve 
Avrupalı müttefiklerin  
Ortadoğu’ya yönelik birçok 
konuda ortak tutum  
sergilemesine sahne olabilir 

NATO’NUN yakın bir zamanda Irak’taki 
personelini 500’den 4 bine çıkarmasının 
da işaret ettiği gibi, transatlantik ittifa-
kın önümüzdeki dönemde Ortadoğu’da 
görev/maliyet paylaşımını artıracağı yö-
nündeki tahminler güçleniyor. DEAŞ 
terör örgütünün Irak özelinde tekrar 
zemin kazanmasını engellemek bu per-
sonel artışının resmi gerekçesi olarak 
öne sürülse de, NATO’nun varlığı aynı 
zamanda İran’ın Irak üzerinde 2003 
Amerikan işgali sonucunda tahkim et-
tiği siyasi etkisini sınırlandırmaya yöne-
liktir. Son olarak, petrol piyasalarında 
istikrar, askeri güvenlik ve -geçen hafta-
larda Süveyş kanalında yaşanan kaza-
nın gözler önüne serdiği- ticaret 
yollarının güvenliği gibi Körfez’le gele-
neksel işbirliği alanlarının yanına, gele-

cek dönemlerde alternatif enerji kaynak-
ları, dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat gibi 
başlıklar eklenecektir. DHA 

Irak’ta neler olacak? 

Japonya’da yeni tip koronavirüs vakalarının yükselişe geçtiği Tokyo, Kyoto ve Okinawa’da 12 Nisan'dan 
itibaren “yarı olağanüstü hal” tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi
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HEYKELTIRAŞ Hande Şekerciler 
ile dijital sanatçı Arda Yalkın im-
zasını taşıyan geleneksel ve dijital 

heykeller CerModern'de buluştu. Karşılıklı iki 
galeride sanatseverlerin beğenisine sunulan 
sergilerden "ecstasy"de Hande Şekerciler'in 
Helenistik ve Rönesans dönemi etkileri taşı-
yan heykelleri, "ha:ar"da ise Şekerciler'in Arda 
Yalkın ile ürettiği "Lucid ve İmkansız Heykel-
ler" serilerinden eserler yer alıyor. Kuzey ve 
Güney Hangar'da yer alan sergiler, sanatse-
verleri iki farklı formla farklı dünyalarda, 
farklı ruh hallerinde yolculuğa çıkarıyor. 

Ödüllü sanatçı Şekerciler 
New York'ta Residency Unlimited ödülüne 
layık görülen heykeltıraş Hande Şekerciler, 
yaptığı açıklamada, heykellerinde insanın çe-
lişkilerine yer verdiğini söyledi. Albert Ca-
mus'nun "İnsan ne ise o olmaya yanaşmayan 
tek canlıdır" sözünü hatırlatan Şekerciler, ye-
tersizlik hatta daha çok değersizlik duygula-
rıyla boğuşan insanların kendilerine ve 
başkalarına çok gördüğü iç huzuru ve mutlu-
luğu paralel evrende tersine çeviren dingin 
formlar oluşturduğunu belirtti. Şekerciler, 
ecstasy'de toplumsal etiketleri reddetmek 
üzere kıyafetlerden, aksesuarlardan ve hatta 
saçtan arındırılmış karakterler yarattığını dile 
getirdi. ha:ar'da ise sanatsal ikili oldukları 
Arda Yalkın ile dijital teknolojiyi, geleneksel 
sanat üretimine dahil etmenin yollarını ara-
dıklarını anlatan Şekerciler, fiziki olarak kur-
gulamanın mümkün görünmediği 
heykellerden bir dünya kurduklarını ifade etti. 
Sanatçı Hande Şekerciler, fiziksel ortamda 
üretilen heykellerde olduğu gibi entelektüel, 
anatomik, estetik çabalarla sıra dışı eserler 
oluşturmaya, insanların büyük bir hızla içine 
çekildiği dijital dünyada, heykel gibi en for-
matif eserlerin nasıl var olduğunu göster-
meye çalıştıklarını kaydetti. 
"ecstasy" 20 Nisan, "ha:ar" ise 18 Mayıs'a 
kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.

N obel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 
kısa bir süre önce yayınladığı 
"Veba Geceleri" adlı kitabının hi-

kayesini okurlarla paylaştı. D&R tarafın-
dan düzenlenen, Oylum Talu'nun yönettiği 
söyleşi, "dr_dunyasi" adlı Instagram hesa-
bından canlı olarak yayınlandı. Pamuk, bir 
veba salgınında geçen tarihi türde bir 
roman konusunu yaklaşık 40 yıldır düşün-
düğünü söyledi. Vebaya karşı çeşitli uygar-
lıkların davranışlarının değiştiğini ve 
romanda bunu irdelemek istediğine işaret 
eden Pamuk, "Batılıların Müslümanlar 
hakkında 'Onlar fazla tedbir almaz, kader-
cidirler.' lafı üzerine eğilerek ve bu lafa 
karşı çıkarak, 'neden böyle diyorlar' üze-
rine sorarak, bir roman düşündüm. Biraz-
cık da karantina tedbiri almayan şu veya 
bu insanlar üzerine, devletin bu anlamda 
sertleşmesi ya da çökmesi gibi şeyler vardı 
aklımda. Uzun dönem bu roman üzerine 
düşündüm." dedi. 
Kitabı yazmaya başladığı zaman dünyada 
daha yeni tip koronavirüs salgınının başla-
madığına dikkati çeken Pamuk, pandemi 
başladıktan sonra eserini yüzde 80 yeni-
den yazdığını belirtti. 

Ciddi konuları işledim 

Pamuk, bu salgın döneminde gelişen olay-
ları kopya etmemek adına kitabında en 
aza indirdiğini ifade ederek, şöyle devam 
etti: "Veba salgınında hem ölüm konusunu 
hem salgına karşı esnafın, dindarların, la-
iklerin tepkisini ve bilime yakın olanların 
tepkisini, birbirileriyle olan kavgasını, çe-
lişkilerini düşünüyordum. Son 10 yıldır 
karantina nasıl tutulur, insanlar karanti-
naya nasıl karşı çıkmışlar, isyan etmişler 
bu konu ilgimi çekmeye başladı ve dün-
yada da karantina isyanları vardır. En çok 
da Avrupa'da. Bugün mikroplar hakkında 
hepimizin bilgisi var. Ama 19. yüzyılda el 
yordamıyla mikrop bulunduğu için insan-
lar bunlara inanmıyordu. Bu konularla il-
gilenmek istiyordum. Sonuç olarak 
romanım da karantina tarihi ve bu konu-
larla ilgilendi." 

Koronavirüsle yaşamayı öğrenidik 

Usta yazar, koronavirüs salgını döneminin 

başında 96 yaşındaki teyzesini kaybettiğini 
dile getirerek, "Hepimiz sarsıldık. İçimize 
döndük. Cenazesine bile gidemedik. Şaşır-
dım ve korktum. Sonra hissettiğim o kor-
kuyu, romanda yazdığım 
kahramanlarımda görmedim ve bu yüzden 
salgının başlaması bana kahramanlarıma 
daha çok korku vermeyi öğretti." diye ko-
nuştu. Kitabının değerinin araştırmalar 
üzerinden değil, hayal gücünden kaynak-
landığının altını çizen Orhan Pamuk, ro-
manın karakterlerine ilişkin şu bilgileri 
verdi: "Romanda 3 çift var. Osmanlı vila-
yeti içerisinde hayali adanın valisi Sami 
Paşa ve onun gizli sevgilisinin hikayesi var. 
Onu takip ediyoruz. O sayede okurlar 
adadaki gelişmeleri öğreniyorlar. Sami 
Paşa da kendi başına ilginç biri. Kitabımı-
zın anlatıcısına yardım eden ablasına mek-
tuplar yazan 5. Murat'ın kızı var. Ama 
hayali kızı.  
Ondan evvel 2 ablası var. Adları gerçek. 
Üçüncüsünü ben icat ettim. Bir de onun 
kocası var. Karantina konusunda uzman-
laşmış bir doktor. Padişah da onları evlen-
dirmiş. Bir de genç bir Osmanlı subayı var. 
Minger adasında doğmuş. Sonra Osmanlı 
ordusunda başarılı olmuş.1897 Yunan sa-
vaşında madalya bile almış. Bir sebepten 
adaya gelmiş. Annesini görüyor ve adadan 
bir kızla annesinin aracılığıyla evleniyor. 
Bu çiftin de hikayesini kitapta takip ediyo-
rum. Bu çiftlerin hikayesini okura inandı-
rıcı bir şekilde anlatmak istiyordum.  
Ama bir veba salgını olunca devlet ne ya-
pıyor, halk neye kızıyor, esnaf ne diyor, 
hastaneler nasıl hemen doluyor, ölüler 
nasıl gömülüyor, söylentiler nedir, bunları 
da yazdım ve yazdıkça yakınlarıma okut-
tum. Bir yandan çiftleri yazıyordum, bir 
yandan da veba salgınında toplumsal tab-
loyu görmek istiyordum. Birazcık kitabı-
mın tarihi yanı da vardır." 
Pamuk, Veba Geceleri'nin polisiye türünde 
bir tarafı olduğuna da işaret ederek, "Ro-
manlarıma polisiye koymayı seviyorum. 
Romanlarım daha rahat okunsun diye. 
Ama romanımı sadece polisiye olarak yaz-
mıyorum. Bir polisiye romancı kimliğim 
de yok. 3-4 romanımda polisiye felsefesi 
ile de ilgilendim." ifadelerini kullandı.

CerModern, Hande Şekerciler'in Helenistik 
ve Rönesans dönemi etkileri taşıyan  

heykelleriyle Arda Yalkın ve Şekerciler'in 
bilindik formların dışına çıkarak  

hazırladıkları dijital heykellerin estetik 
buluşmasına ev sahipliği yapıyor

Avrasya Aşıklar Birliği Genel Başkanı  
Aşık Zeki Erdali, “Türküleri söylediğiniz 
zaman Türkiye'nin haritasını çıkarmış 

olursunuz. Türk milleti var olduğu  
müddetçe, bu bayrak dalgalandığı  

müddetçe Türklerin türküsü bitmez.” dedi
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Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk son kitabı Veba Gece-
leri hakkında konuştu. Pamuk, “Son 10 yıldır karantina 
nasıl tutulur, karantinaya nasıl karşı çıkılmış, ilgimi çek-
meye başladı. Bugün mikroplar hakkında hepimizin bil-
gisi var. Ama 19. yüzyılda insanlar bunlara inanmıyordu. 
Romanım da karantina tarihi ile ilgilendi” dedi

KİTAPLARINDA hikayeleri kaleme alır-
ken, aynı zamanda kafasında resimle-
rini de tasarladığına dikkati çeken 
Pamuk, şu değerlendirmelerde bu-
lundu: "Bu konuda 'Saf ve Duygusal 
Romancı' diye kısa bir kitap da yazdım. 
Yani bir romancı ne yapar? Bir sahneyi 
tıpkı film gibi kafasında çeker. En azın-
dan ben böyle yapıyorum. Sonra o sah-
neyi uygun kelimelerle anlatıyorum. 
Kelimeler yalnızca araç. Amacım oku-
run kafasında o sahneleri canlandır-
mak. Tarih de bence resmin önemli 
olduğu bir yer. Romanımın geçtiği 1901 
yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Pa-
dişah Abdülhamid fotoğrafa meraklıydı 
ve çeşitli fotoğrafçıları bir yerlere yollar, 
onları albüm yapardı. Bu albümün üze-
rine de biraz çalıştım. Tarihi fotoğraf-
lara bakmaktan çocuk gibi zevk alırım." 

Ödüllü yazar, aynı zamanda amatör bir 
ressam olduğunu dile getirerek, "Gen-
çliğimde ressam olmak istemiştim. 
Hala da içimdeki o ressam ölmedi. 
Ölür gibi oldu, sonra dirildi. Son 10 yıl-
dır resim yapıyorum. Resim yaparken 
biraz da roman sahnelerini tasarlıyo-
rum." dedi. Yapı Kredi Yayınları'ndan 
çıkan Veba Geceleri'nin yanı sıra kitap 
kapaklarının tasarımlarını Ahmet Işık-
çı'nın hazırladığını aktaran Pamuk, ile-
riki dönemde Işıkçı'nın eserlerini 
sergilemeyi de düşündüğünü ifade etti. 
Orhan Pamuk, anlattığı her karakterle 
her zaman özdeşleşmek istediğini vur-
gulayarak, kitaplarının yazım sürecinin 
yavaş ilerlediğini, hızlı bir roman yaza-
madığını ve 'bir roman nasıl yazılır' 
üzerine bir kitap da kaleme almak iste-
diğini sözlerine ekledi. DHA 

Amaç canlandırma yapmak 

DUAYEN balet Tan Sağtürk'ün kurucusu ol-
duğu Tan Sağtürk Akademi, İstanbul Street 
Dance Karnavalı iş birliği ile her yaştan dans-
çının ve dans severin katılabileceği "Dansın 
Yaratıcı Gençleri" çevrim için solo dans yarış-
ması düzenleyecek. Balet Tan Sağtürk, 
"Dünya Dans Günü" kapsamında 29 Nisan'da 
düzenlenecek çevrim içi solo dans yarışma-
sına ilişkin , videokonferans üzerinden açıkla-
malarda bulundu. Sağtürk, Kovid-19 salgını 
sürecinde gençlerin sosyal etkinliklerden uzak 
kaldığını ve dansçıların yeteneklerini festival 
ve yarışma gibi yerlerde göstermek  
istediklerini dile getirdi. 
Yarışma için çok güzel bir ekip oluştuğunu, 
Türkiye'nin önemli dans otoriteleri ile bir 
araya geldiklerini belirten Tan Sağtürk, yarış-
mayı 13-17 yaş "gençler" ile 18 yaş ve üzeri 
"yetişkinler" kategorilerinde düzenleyecekle-

rini anlattı. Sağtürk, "Sadece dans değil, 
dansa ilgi duyan insanların da bu yarışmaya 
gelmelerini bekliyoruz. Tüm Türkiye'den 
'street dance' yani sokak dansı dediğimiz 
danslara kimler ilgi duyuyorsa katılabilecek. 
Benim de jürisi olduğum 'Benimle Dans Eder 
Misin' programındaki dansları kategorize 
ettik. Belki önümüzdeki yarışmalarda daha da 
genişletilebilir bu kategoriler." ifadesini kul-
landı. 

Tek tek izleyeceğim 

Dansçıların ve dans severlerin 18 Nisan'a 
kadar birer dakikalık orijinal ve yaratıcı sokak 
dans videolarını çekmelerini, kendi Instagram 
ve YouTube hesaplarında paylaşmalarını, Tan 
Sağtürk Akademinin internet sayfasındaki 
başvuru formunu doldurduktan sonra bu vi-
deoları oraya da yüklemelerini isteyen Sağ-

türk, yarışma jürisinin videoları tek tek izleye-
ceğini ve detaylı şekilde analiz edeceklerini 
söyledi. Duygu Etikan, Aydan Uysal, Yaman 
Okur, Can Tohma gibi alanında başarılı dans-
çılar ile kendisinin bulunduğu jürinin, 20-21 
Nisan'da finale kalanlara çevrim içi dans da-
nışmanlığı vereceğini ve ikinci kez yine video-
larını çekmelerini isteyeceklerini vurgulayan 
Tan Sağtürk, şunları kaydetti: "29 Nisan 
Dünya Dans Günü'nde iki kategoride birinci, 
ikinci ve üçüncüler belirlenecek ve çeşitli 
ödüller verilecek.  
Dansçılar için ödüller motive edici olabilir 
ama asıl motivasyon yarışmanın paydaşı 
olmak. Dansçılar kendisini kıyaslama fırsatı 
bulabilecek. Dansçılar yarışma sonrasında 
Tan Sağtürk Akademi'de eğitim alabilecek ve 
o pedagojik formasyona ulaştıktan sonra  
eğitim de verebilir hale gelebilecek."

Dansçılara destek verin
Akademinin kurucusu balet Tan Sağtürk, “Hayatınızda hiç dans etmemiş olsanız bile kendinizi çekmişsinizdir cep  

telefonunuzdan. Birer dakikalık çekin gönderin, en azından dansçılara destek vermek için yapın.” dedi

Heykel dijital 
sanat gelenekçi!

ERZURUM'UN Şenkaya ilçesi Do-
ğanköy'de 1958'de dünyaya gelen 
Aşık Erdali, lise öğrenimini ta-

mamladıktan sonra başladığı aşıklık gelene-
ğini halen sürdürüyor. Türkiye'nin birçok 
şehrinde, ilçesinde ve köyünde etkinliklere ka-
tılan Erdali, aynı zamanda Almanya, Hol-
landa, Belçika, Fransa, Avusturya, 
Avustralya, İsveç, İsviçre, Hindistan gibi ül-
keler başta olmak üzere çok sayıda ülkede de 
türkülerini seslendirdi. Erdali, Altındağ Bele-
diyesinin "Hamamönü Söyleşileri" başlığıyla 
Kabakçı Konağı'nda yürüttüğü kültür sanat 
programlarında, kendisi gibi aşık olan kızı 
Şeyda Erdali ile ayda bir program yapıp din-
leyenleri ile buluşuyor. 

Türküler bizim haritamız 
Çok sayıda şiiri de bulunan Erdali, yaptığı 
açıklamada, 1999'da bir televizyon progra-
mında saz çaldığı sırada Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu bir 
şiir nedeniyle cezaevine gireceğini öğrendiği 
ve ardından "Bir şairin sözü için İstanbul'un 
Büyükşehir Belediye Başkanı ceza aldı, 2 ay 
da ben yatayım. Çünkü bir şairin sözü için 
ceza aldı." sözlerini söylediğini belirtti. Er-
dali, Anadolu insanı olduklarını belirterek, 
şunları söyledi: "Türküler Türkiye'nin hari-
tası. Türküleri söylediğiniz zaman Türki-
ye'nin haritasını çıkarmış olursunuz. Rize'nin, 
Tekirdağ'ın, Antalya'nın, Adana'nın türkü-
sünü söylersiniz, Türkiye'nin haritasını çizer-
siniz. Ama çağın yenilikler getirdiğinin 
hepimiz farkındayız. Ufak tefek yıpranmalar 
da olsa Türk milleti var olduğu müddetçe, bu 
bayrak dalgalandığı müddetçe Türklerin tür-
küsü bitmez, türküler, aşıklık geleneği devam 
edecektir. Çünkü bu bizim damarımızda olan 
bir şey. Onun için hiçbir şikayetim yok."

Türklerin türküsü bitmez! 

VEBA GECELERI ROMANI  
MUTLAKA OKUNMALI 

YARIŞMANIN bu yılki önemli 
özelliklerinden biri de bölgesel 
kadın üretimini desteklemek 

için kadın kooperatifleri ile yapılan iş bir-
liği. Müze mağazalarındaki ürün ihtiyaç-
larının bölgesel kaynaklarla iş birliği 
içerisinde çözülmesi amacıyla kadın koo-
peratifleri ile bağlantı kuruluyor. Böylece, 
kadın kooperatiflerindeki kadın emeğinin 
doğru hedef kitleyle buluşturulması he-
defleniyor.  

Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri 
modernize ederek günümüze taşıyan 
ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek 
amacıyla 5 ayrı kategoride düzenlenen 
yarışmaya, Türkiye’nin dört bir yanından 
kadın tasarımcı ve üreticiler 5 ayrı kate-
goride yarışacak. Takı, Tekstil, Ev & De-
korasyon, Kahve Seti kategorilerinde 
satışa sunulmaya hazır ürünler yarışır-
ken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı 
çizgiler arasından seçim yapılacak. Ya-

rışma, ww.anadolununkadingucu.com 
adresi üzerinden 30 Nisan 2021’e kadar 
başvuruları kabul ediyor. Jüri, 5 katego-
ride finalistler arasında değerlendirme 
yaptıktan sonra her kategorinin birinci 
sonuçları Haziran  2021 tarihinde açıkla-
nacak. Birincilere 10 bin TL ön alım ga-
rantisi veren yarışmada, yerel kalkınmayı 
desteklemek amacıyla; bölgedeki kadın 
üreticiler ilgili müze mağazalarının teda-
rikçi listesine de alınacaklar.

Kadınlar şansını her zaman denesin
Kadın üreticileri ve tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlenen Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması bu yıl üçüncü kez  “Şans’’ temasıyla düzenleniyor

Orhan Pamuk, kısa bir 
süre önce yayınladığı 
"Veba Geceleri" adlı  
kitabının hikayesini 
okurlarla paylaştı. D&R 
tarafından düzenlenen, 
Oylum Talu'nun yönettiği 
söyleşi, "dr_dunyasi" adlı 
Instagram hesabından 
canlı olarak yayınlandı. 



ANTRENÖR Akbulut, su sporlarına il-
gisi olan oğlu Alper'i kanoya yönlen-
dirdi. Kano sporunda oğlunun da 
uluslararası yarışlarda mücadele ver-
mesi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil 
etmesi için çaba sarf eden Akbulut, 18 
yaşındaki oğlu ve diğer sporcuların 
üzerine titriyor. Muğla'da çalışmala-
rını sürdüren Akbulut, kano da yeni 
şampiyonların yetişmesi için ter dökü-
yor. Akbulut, oğluyla devam ettiği 
kano branşında çok sayıda başarıya 
imza attıklarını söyledi. Hedeflerinin 
2024 olimpiyatlarında başarılı şekilde 
ülkeyi temsil etmek olduğunu anlatan 
Akbulut, "Alper küçük yaştan itibaren 
yüzme başta olmak üzere farklı 
branşlarda eğitim aldı. Kano, Türki-
ye'de gelişmekte olan bir branş. Özel-
likle geleceğin sporcularını bu branşa 
yönlendirmek için çok önemli faaliyet-
ler yürütülüyor." dedi. Oğlunun genç 
erkelerde kayak kısmında mücadele 
ettiğini aktaran Akbulut, "Oğlumdan 
en büyük beklentim vatanına, mille-
tine bağlı iyi birey olması, ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmesi. Bunu fazla-
sıyla yapıyor. Hedefimiz uluslararası 
yarışlar. Bu hedef doğrultusunda hem 
oğlumu hem de sporcularımızı Av-
rupa ve dünya seviyesinde dereceler 
elde etmeleri için çaba gösteriyoruz." 
ifadelerini kullandı.

HER ŞEY MİLLİ 
TAKIM İÇİN
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FRANSA Birinci Futbol Ligi'nin 32. haftasında 
Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yıl-
maz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle Metz'i 
2-0 mağlup etti. İlk yarının golsüz berabere bit-
tiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak 
Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturma-
sıyla Lille1-0 öne geçti. Zeki Çelik'in 89. daki-
kada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. 
Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde 
önemli rol oynadı. Lille'de forma giyen milli 
futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 da-
kika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip ko-
ronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 
kadroda yer almadı. Lider Lille, puanını 69'a 
yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı. 
 

BASKETBOL THY Avrupa Ligi'nde nor-
mal sezonun 34. ve son haftasında Ana-
dolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX 
Armani Exchange Milan takımına 98-75 
mağlup oldu. Ligde play-off'a kalmayı ga-

rantileyen iki takım, Milano kentindeki 
Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi. 
Maça iyi başlayan AX Armani Exchange 
Milan, ilk çeyreği 29-19 önde geçerken so-
yunma odasına da 49-39 üstün girdi. İkinci 

devrede aradaki farkı açan ev sahibi ekip, 
üçüncü çeyreğini 78-56 önde bitirdiği kar-
şılaşmayı 98-75 kazandı. Anadolu Efes, 
normal sezonu 22 galibiyet ve 12 yenilgiyle 
3. sırada tamamladı.

ANADOLU EFES SEZONU ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ 

Y ıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyo-
nası'nda 2019 yılında altın madalya 
kazanan milli sporcu, 10 Nisan'da 

başlayacak Gençler Dünya Şampiyonası 
için hazıklıklarını Türkiye Boks Federasyo-
nunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merke-
zi'nde sürdürüyor. Lise son sınıf öğrencisi 
Ece Asude Ediz, yaptığı açıklamada, boksa 
babasının tavsiyesiyle 2017 yılında başladı-
ğını dile getirerek, "Babam spor olsun diye 
boksa gidiyordu. Sonra hocama söylemiş ve 
ben de gitmeye başladım. Birlikte gidiyor-
duk. Sonra o bıraktı, ben devam ettim. İn-
şallah Dünya Şampiyonası'nda madalya 
alıp, babamı gururlandıracağım." dedi. 

İstiklal Marşı'nı okutacağım 

İlk olarak 2019'da Türkiye şampiyonu  
olduğunu belirten milli boksör, "O yıl katıl-
dığım Avrupa Şampiyonası'nda da şampi-
yon oldum. 2020 yılında bir talihsizlik  
oldu Türkiye ikincisi oldum.  
Avrupa'ya gitme şansım vardı ama salgın 
nedeniyle gidemedik. Dünya şampiyonlu-
ğuna ulaşıp, Avrupa şampiyonluğumu taç-
landırmak istiyorum. İlk katıldığım Dünya 

Şampiyonası olacak. Ülkemi en iyi şekilde 
temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak is-
tiyorum." diye konuştu. 

Dünya Şampiyonu olacağım 

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı antrenör-
lerinden Muhammed Ali Keskin, ilk olarak 
Ece Asude'nin babası ile tanıştığını anlata-
rak, şunları kaydetti: "Babası eski futbolcu-
lardan. Kilo problemi olduğu için 
antrenman yapmak amacıyla boksa geldi. 
Antrenmanlar sırasında salondaki küçük 
çocukları da görünce, 'Benim kızım da 
gelse olur mu?' dedi. Ece Asude geldiğinde 
bazı teknikleri gösterdim. Baktım çok yete-
nekli. Hem Avrupa hem de dünya şampi-
yonu olacağını ilk gün söyledim, kimse 
inanmadı. Daha sonra devam ettik. Ailesi 
de çok destek verdi. Pandemi döneminde 
çalışmaları hiç bırakmadık. Sakarya'da an-
trenmanlar yaptık. Zaman zaman da İstan-
bul'a giderek 3 Avrupa şampiyonluğu olan 
Büşra (Işıldar) ile haftada 2 antrenman ya-
parak güzel hazırlandık. Şimdi bir ilki başa-
rıp, dünya şampiyonluğunu getireceğimizi 
düşünüyoruz." 

OLİMPİYAT meşalesini taşımak için 
yaptığı başvurunun kabul edilmesinin 
ardından Durna Özkaya, meşalenin Ku-
şimoto ilçesine gelmesini bekledi. Me-
şale taşıyıcılarının giydiği beyaz 
üniformayı giyen Özkaya, meşaleyi 
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komi-
tesi yetkilisinden ilçe sahilinde teslim 
aldı. Komite yetkilisinin meşaleyi tutuş-
turmasının ardından verdiği komutla 
Türk kızı Özkaya, elinde tuttuğu meşa-
leyle 200 metre mesafeli koşusuna baş-

ladı. Sahil hattı boyunca kendisini ilgiyle 
izleyen, Türk ve Japon bayraklarını sal-
layan kent halkının, kendisine yönelik 
alkışlarına Özkaya, "teşekkür ederim" 
ifadesiyle karşılık verdi. 
“Elinden geleni yap ve başar” anlamına 
gelen Japonca "ganbare" ifadesini sıkça 
tekrarlayan seyirciler, cep telefonlarıyla 
Özkaya'nın meşaleyi taşımasını kayıt al-
tına aldı. Ulusal basın temsilcileri Kuşi-
moto sahili boyunca süren koşuyu 
ilgiyle takip etti.  

Kamu yayıncısı NHK de meşale turu ve 
Özkaya'nın koşusunu haberleştirdi. 
Olimpiyatların sembolü kabul edilen 
meşalenin ülke geneli gezisi 25 Mart’ta 
Fukuşima'da başlamıştı. Meşale gezisi 
23 Temmuz’da Tokyo’daki Olimpiyat 
Stadı’nda son bulacak. 
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 
2020'de yapılması planlanan ve salgın 
nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpi-
yat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 
2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyat meşalesi Türk kızının elinde
Japonya'nın Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesinde yaşayan Durna Özkaya,  

kente uğrayan Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıdı

Bursa Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü Kano Takımı Antrenörü 

Levent Akbulut, yarışlara  
hazırladığı kano sporcusu  

oğlu ve diğer sporcuların milli 
takım forması giymesi için  

mücadele veriyor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisik-
let Turu'nun ilk gününde yarın geçil-
mesi planlanan Nevşehir-Kapadokya 
etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal 
edildi. Nevşehir'de dün akşam başla-
yan yoğun kar yağışının şiddetini ar-
tırması sonucu turun ilk etabının 
yapılması için uygun şartların oluş-
madığı belirlendi.  
Kar yağışının yarın da devam edecek 
olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk 
etap yarışının yapılmaması kararı 
alındı.Nevşehir-Kapadokya etabının 
listeden çıkartılması sonrası  
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye  
Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi 
günü 144,9 kilometrelik Konya-
Konya etabıyla start alacak.

BİSİKLET  
YARIŞINA  

KAR ENGELİ

Çebi’den şampiyonluk sözü!
BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Ahmet Nur 
Çebi, Beşiktaş dergisinin nisan sayı-
sında yer alan yazısında, camia olarak 
birlik ve beraberlik içinde olmaları ge-
rektiğini belirterek, "Hem başarılı olmak 
hem de değerlerimizi korumak ve geliş-
tirmek için çalışacağız. Bu sabır gerekti-
ren, inanç gerektiren, disiplin ve 
konsantrasyon gerektiren süreçte camia 
olarak birlik ve beraberlik içinde hareket 
etmeliyiz. Her Beşiktaşlının birbirine 
özenle, sevgiyle ve inançla yaklaşması 
gerekmektedir. Emin adımlarla ilerle-
memizin bir diğer şartı da budur." de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Mali disiplini elden bırakmayacağız 

Bankalarla revize edilen anlaşmanın 
önemine dikkati çeken Çebi şunları 
aktardı: "Beşiktaş'ın geleceğini düşüne-

rek hareket etmeye devam ediyoruz. 
Her adımımızı da 'Beşiktaş'ın geleceğini 
nasıl etkiler?' diye düşünerek atıyoruz. 
Günlük, anlık, popülist tutumlarla asla 
hareket etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu 
kapsamda özenle, dikkatle, sabırla çalı-
şarak Bankalar Konsorsiyumu ile imza-
ladığımız yapılandırma anlaşması 
kulübümüz için büyük önem arz ediyor. 
5+2 yıl olan eski anlaşmayı 2+7 yıl 
olarak revize ettik. Bu anlaşma bugü-
nümüzü finansal olarak yönetilebilir 
hale getirmiştir. Ancak geleceğimiz için 
asla rehavete kapılmamamız gerektiği-
nin de altını bir kez daha önemle çiz-
mek isterim. Bankaların verdiği ciddi 
emeklerle imzalanan bu anlaşma biz 
kulüp yöneticilerinin sorumluluğunu 
bir kez daha artırmıştır. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 

bir yıl evvel bu durumun yürümeyece-
ğini bizzat gidip arz etmiştim. Kendisi-
nin de talimatıyla bugün bu krediyi 
bankalar bize tahsis etti. Bu vesile ile 
Cumhurbaşkanımıza, eski Hazine ve 
Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, 
Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi El-
van'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Meh-
met Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür 
ederim. Şimdi kendimize çekidüzen 
verme zamanıdır. Sorumluluğumuzun 
bilincinde olarak bu görevlere geldik. 
Akıl dışı, popülist tutumlar içinde ol-
madan, elbette yarışmacı karakterimiz-
den taviz vermeden ekonomik yapımızı 
düzelterek geleceğe ilerleyeceğiz. Aldığı-
mız emanetin bilincindeyiz. Mali disip-
linimizi elden bırakmayacağız. Yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımla birlikte 
daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

Beşiktaş Başkanı Çebi, “Futbol takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu  
yaşıyoruz. Tüm spor branşlarında nice yeni şampiyonluklar yaşayacağız.” ifadelerini kullandı 

YAPARSIN ECE!
Babasının yönlendirmesiyle başladığı boksta Avrupa şampiyonluğuna madar ulaşan 
milli sporcu Ece Asude Ediz, yeni hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi

İŞTE BİZİM  
ÇOCUKLAR



 
 

1 7-18 Nisan tarihlerinde yapılacak 
ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 
Antalya'da düzenlenecek Turkcell 

Kadın Futbol Ligi müsabakaları 4 Mayıs 
tarihindeki final müsabakası ile sona ere-
cek.Şampiyonluğu kazanan takım 2021-
2022 sezonunda UEFA Kadınlar 
Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.  
Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takı-
mı’nı belediyede ağırlayan Ataşehir Bele-
diye Başkanı Battal İlgezdi sporculara 
başarılar diledi. Kadın futbolculardan 
şampiyonluğu yeniden Ataşehir’e taşıma-
larını isteyen Başkan İlgezdi, “Türkiye Ka-
dınlar 1. Futbol Ligi’nde 3 kez 
şampiyonluğa erişen Ataşehir Belediyespor 
Kadın Futbol Takımımızın kazanacağı ba-
şarılarla Ataşehir Belediyesi’nin adını dün-
yaya duyurmasını istiyoruz. Hem erkek 
egemen futbol dünyasına hem de Covid - 
19 pandemisine direnen ve zor günler geçi-

ren tüm kadın futbolcularımıza yeni  
sezonda başarılar diliyorum” dedi. 

Yeni sezon nasıl işleyecek? 

Turkcell Kadın Futbol Ligi bu sezon 16 
takım ile oynanacak. 1. Lig'de yer alan 12 
takım ile 2. Lig'den yükselen 4 takımın 
2019-2020 sezonundaki sıralamalarına 
göre takımlar 4 ayrı torbaya ayrıldı. Takım-
lar 1. turda gruplarındaki diğer takımlar ile 
birer kez karşılaşacak. Uzatma devrelerinin 
olmayacağı grup müsabakalarında alınan 
puanlara göre sıralama belirlenecek. Grup-
larında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek fi-
nallerde yer alma hakkını elde edecek. 
Çeyrek finallerden itibaren müsabakalar 
eleme usulü gerçekleştirilecek. Yarı final 
karşılaşmalarında mağlup olan takımlar 
üçüncülük, galip gelen takımlar ise şampi-
yonluk mücadelesi verecek. Türkiye şampi-
yonu olacak takım 2021-2022 sezonunda 
ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar 
Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.

9-10 NİSAN tarihleri arasında iki 
gün sürecek olan Aerobik Cimnas-
tik Türkiye Şampiyonası'na 15-17 

yaş ve 18+ kategorisinde toplam 59 sporcu 
katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda 
düzenlenen şampiyona, gerçekleştirilen açılış 
seremonisi ile başladı. Açılışa Türkiye Cim-
nastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Gökte-
kin, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Şube Müdürleri Ufuk Özlem ve Mustafa 
Buldu katıldı. Organizasyonda, 15-17 yaş ka-
tegorisinde Manisa, Çanakkale, Sakarya, Ko-
caeli, İstanbul, Adana, Tekirdağ ve Ankara, 
18+ kategorisinde ise Ankara, İzmir, Sakarya 
ve Manisa illeri yarışıyor. Yarışmalar sonunda 
milli takıma seçilecek olan sporcular, Antal-
ya'da gerçekleşecek Antalya Uluslararası Cup 
ve Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de yapılacak 
Dünya Şampiyonası'na katılacak. Milliler, 
hemen ardından İtalya'da, sonra da Konya'da 
İslam Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. 

İlk üçte yer almak istiyoruz 

Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail 
Göktekin, "Türkiye Cimnastik Federasyo-
nu'nun bu yılkı takviminde 9-10 Nisan 15, 17 
ve 18 yaş grubu Türkiye Şampiyonası'nı 
bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Yarış-
maya 9 ilden yaklaşık 59 sporcu katıldı. Bu ya-
rışma Türkiye Şampiyonası ama aynı 
zamanda 3-5 Mayıs'ta Antalya ilinde uluslar-
arası cimnastik turnuvası yapacağız. Bu tur-
nuvaya da Rusya, Romanya, Azerbaycan, 
Slovakya ve Türkiye katılacak. Dünya Jimnas-
tik Federasyonu onaylı uluslararası bir ya-
rışma düzenleyeceğiz. Ayşe Begüm Onbaşı 
dünya çapında şampiyon bir sporcumuz. 
Uluslararası turnuvayı yapmamızda sporcu-
muzun da dünya çapındaki başarısından do-
layı, tanınırlığı fazla. Hedefimiz Ayşe Begüm 
Onbaşı'nın Azerbaycan'da yapılacak olan 
Dünya Şampiyonası'nda ilk üçte yer alması-
dır" diye konuştu. DHA 
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ŞAMPİYONANIN ikinci gü-
nünde 4 milli sporcu ma-
dalya için tatamiye çıktı. 

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber 
altın, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs 
ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün 
gümüş madalyanın sahibi oldu. Er-
kekler 68 kiloda Emircan Turan ise 
ilk turda şampiyonaya veda etti. 
Hakan Reçber, ilk turu maç yapma-
dan geçtikten sonra ikinci turda İn-
giltere’den Mohammed Nour’u, 
çeyrek finalde Bulgaristan’dan Boz-
hidar Avramov’u ve yarı finalde Bel-
çika’dan 1 numaralı seri başarı 
Jaouad Achab’ı yenerek finale yük-
seldi. Finalde İspanya’dan Joan Jor-
quera’yı 18-12 yenen milli 
tekvandocu Avrupa şampiyonu 
oldu. Kadınlar 53 kiloda mücadele 
eden Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yap-
madan geçtikten sonra ikinci turda 
Sırbistan’dan Jovana Musicki’yi, 
çeyrek finalde Yunanistan’dan 
Christina Tyrologou’yu ve yarı fi-
nalde Macaristan’dan Luca Patak-
falvy’i 16-4 mağlup ederek adını 
finale yazdırdı. Zeliha Ağrıs, 2017 
dünya şampiyonası finalinde yendiği 
Rus rakibi Tatiana Minina’ya bu kez 
mağlup olarak gümüş madalyanın 
sahibi oldu. 

Avrupa ikincisi oldu 

Türkiye’yi Tokyo 2020 Olimpiyat 
Oyunları’nda temsil edecek olan 
Hatice Kübra İlgün ise, ilk turu maç 
yapmadan geçtikten sonra ikinci 
turda Rusya’dan Alena Mironyuk’u, 

çeyrek finalde Yunanistan’dan Fani 
Tzeli’yi ve yarı finalde Letonya’dan 
Inese Tarvida’yı mağlup ederek fi-
nale yükseldi. Finalde iki kez olimpi-
yat şampiyonu olmuş İngiliz Jade 
Jones ile karşılaşan milli tekvan-
docu, rakibine yenilerek Avrupa 

ikinciliğini kazandı. Şampiyonanın 
üçüncü gününde kadınlar 62 kiloda 
İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar 
ile erkekler 74 kiloda Ferhat Mu-
hammet Saroğlu ve 80 kiloda Hasan 
Can Lazoğlu madalya mücadelesi 
verecek. DHA 

ULUSAL kan stoklarına katkı sağ-
lamak için Kızılay’ın desteğinde 
Marmara Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi Dekanlığı tarafın-
dan gerçekleştirilen, "Kan Bağışı 
Kampanyası"  başladı. Kızılay ile 
Marmara Üniversitesi Spor Bi-
limleri Fakültesi Dekanlığı işbirli-
ğiyle yapılan Kan Bağışı 
Kampanyası'nın ilk gününde kan 
verme üniteleri, Marmara Üniver-
sitesi Anadolu Hisarı Yerleşke-
si’ndeki Spor Bilimleri 
Fakültesi’nde saat 11.00’de hiz-
met vermeye başladı. Türkiye Su-
altı Sporları Federasyonu, Türkiye 
Futbol Antrenörleri Derneği, 
Marmara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesi ve Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu paydaşlı-
ğındaki sosyal sorumluluk projesi, 
10 Nisan’da Anadolu yakasındaki 
6 belediyenin sınırları içinde yine 
aynı saatlerde devam edecek. 
Çekmeköy Madenler Metro Du-
rağı, Beykoz On Çeşme Meydanı, 
Üsküdar Mihrimah Sultan Ca-
misi önü, Ataşehir Örnek Mahal-
lesi Örnek Camisi önü, Kadıköy 
Beşiktaş İskelesi önü ve Ümraniye 
Çarşı durağı önünde kurulacak 
kan alma ünitelerinde vatandaşlar 
kan bağışı yapabilecek. 

Sporcular kan verdi

Cimnastik için 
start verildi 

PANDEMİ nedeniyle basına kapalı 
gerçekleşen sponsorluk imza töreni 
çıkışında açıklamalarda bulunan 

Mehmet Atmaca, "Biz sporun birçok alanına 
bugüne kadar sponsor olduk. Pandemi döne-
minde spor camiası çok zor durumda biz de 
destek amacıyla Ankaragücü’yle sponsorluk 
anlaşması yaptık, forma sponsorluğu inşallah 
her iki taraf için de hayırlı olur" dedi. Bütün 
spor dallarına destek olduklarını söyleyen Meh-
met Atmaca, “Denk geldiği için Ankaragücü ilk 
sırada oldu. Reklam anlamında bizim bütün ta-
kımlara desteğimiz var. Ben buna karşıyım 
özellikle kulüplerin Euro bazından futbolcu 
transfer etmeleri, Euro’nun artışı, kulüpleri 
zaten çok zor durumda bırakıyor. Türkiye’de 
çok iyi futbolcularımız var. Biz eğer bunları des-
teklersek çok daha iyi olacak. Ben milli ve yerli 
olan her şeyi destekliyorum. Biz de zaten milli 
ve yerli üretim yapıyoruz. Herkesten rica ediyo-
rum lütfen yerli sporcularımıza destek olalım. 
Onları bir yerlere getirelim.  
Yurtdışına bu kadar para göndermeyelim, 
yazık. Ülke emeğine yazık. Biz destek oluyoruz, 
bizim gibi bir sürü sanayici var, onlar da  
mutlaka destek olacaktır. Bütün Ankaragücü 
taraftarlarına teşekkür ederim. Ankaragücü’nü 
desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ankaragücü 
sponsor buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye 
Cimnastik Federasyonu tarafından  

düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye 
Şampiyonası, Manisa'da başladı 

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile  
Onvo TV arasında göğüs sponsorluğu anlaşması  
imzalandı. Beştepe Tesisleri’nde düzenlenen ve 
Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ile Onvo 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca’nın  
katıldığı törende atılan imzalarla işbirliği başladı 

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando  
Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı

Tekvando bizden sorulur

BURAK ZİHNİ

ATASEHIRLI KIZLAR 
SAHAYA INIYOR 

Turkcell Kadın Futbol Ligi fikstür çekiminde Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu.  
Sağlık çalışanlarına adanan 2020 -2021 sezonunda; kura sonucu B Grubu’na yerleşen Ataşehir Belediyespor’un  
rakipleri; Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurdu-spor ve 1207 Antalyaspor kadın futbol takımları oldu

RAKİPLER 
BELLİ 

A GRUBU
Beşiktaş 

Fatih Vatan Spor 

Amed Sportif Faaliyetler 

İlkadım Belediyesi 

B GRUBU
Ataşehir Belediyespor 

Hakkarigücü Spor 

Adana İdmanyurduspor 

1207 Antalyaspor 

C GRUBU
ALG Gaziantep Spor 

Fomget Gençlik 

Kireçburnu 

Dudullu

D GRUBU
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü 

Konak Belediyespor 

Karadeniz Ereğli 

Kayseri Gençlerbirliği

TURKCELL KADINLAR 1. LİGİ GRUPLARI

Erkekler 63 kiloda 
Hakan Reçber 
altın, kadınlar  
53 kiloda Zeliha 
Ağrıs ve 57 kiloda 
Hatice Kübra 
İlgün gümüş  
madalyanın  
sahibi oldu.



 
 

Z eytinburnu Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde ‘2 Yılda Neler Oldu’ adlı 
bir bilgilendirme toplantısı ger-

çekleşti. Toplantıda Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi 
boyunca Zeytinburnu’nda yapılan ça-
lışma, proje ve yatırımları değerlendirdi. 
Düzenlenen programa, AK Parti Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) 
Üyesi Metin Tarhan, AK Parti Zeytin-
burnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, 
MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip 
Kapıcıoğlu, kadın ve gençlik kolları üye-
leri katıldı. 

Zeytinburnu'ya yeşil alan 

Görevinin 2’nci yılında, ilçede yapılan 
proje ve yatırımlarla ilgili bilgi veren Baş-
kan Arısoy, “Bugün göreve başlayışımızın 
ikinci yılı doluyor. 2 yıl önce 9 Nisan’da 
görevi devralmıştık, bu süreçte evimize, 

memleketimize büyük emekler verdik. 
Verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olma-
nın ve bazı şeyleri yoluna koymuş olma-
nın huzuru ve mutluluğu içindeyim. En 
önem verdiğimiz işlerden biri, Zeytinbur-
nu’nun tam ortasına yeni bir yeşil alan 
kazandırıyoruz. Askeri lojmanların tasfi-
yesiyle meydana gelen alana Millet Bah-
çesi inşaatımız tamamlanmak üzere ve 
haziranda kullanıma açılmasını planlıyo-
ruz” diye konuştu. 

Projeler devam ediyor 

İlçede başlatılan kentsel dönüşüm proje-
leri ile ilgili açıklama yapan Arısoy, “Öte 
yandan seçimde karşımıza çıkan, beledi-
yemizin başlatmış olduğu, kentsel dönü-
şüm meseleleri vardı. 4 ayrı bölgede 
kentsel dönüşüm uygulamamız devam 
ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisi-
nin ihalesi dün yapıldı, biri Merkezefendi 
Arnavut Mahallesi’nde kentsel dönüşü-
mün konsept projesi onaylandı. Bu bağ-

lamda mayısta hak sahipleriyle oturup, 
müzakerelere başlayacağız. Çırpıcı Ma-
hallesi’nde özel sektör tarafından başlatı-
lıp, yarım kalan projenin planını çözdük. 

Orada da inşaat hızlanıyor. Kentsel dö-
nüşümle ilgili sözlerimizin tamamını ye-
rine getirip, işleri yoluna koyduk. 
İlerlemeye de devam ediyoruz” dedi.

BAYRAMPAŞA Belediye Meclisi, 2020 
Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek ve 
karara bağlamak üzere Meclis İkinci 
Başkan Vekili Mehmet Çakır başkanlı-
ğında belediye kültür salonunda top-
landı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner, belediye başkan 
yardımcıları, belediye meclis üyeleri, 
birim müdürleri ve basın mensupları 
katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 
2020 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile 
kabul edildi. 2020 yılında hayata geçir-
dikleri projeleri sunum eşliğinde anla-
tan ve ilçedeki Covid-19 çalışmaları 
hakkında bilgi veren Başkan Atila Aydı-
ner,  “Bayrampaşa’nın bir evladı olarak 
ilçemize hizmet yolunda acısıyla tatlı-
sıyla gururla dolu 10 yılı arkamızda bı-
raktık… Halkımızın efendisi değil, 
hizmetkârı olmakla hep gururlandık. 
Canla başla çalıştık; eğitimde, sağlıkta, 
ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda, 
kent estetiğinde ve kent mimarisinde 
arkamızda iz bırakan mega projelere 
imza attık. Proje üstüne proje geliştire-
rek ilçemizin değerine değer kattık. 

Çünkü bizim en büyük sevdamız Bay-
rampaşa’mız. Önümüzdeki dönem için 
de birçok alanda yepyeni projeler plan-
ladık. Tüm bu projelerimizi belirli bir 
plan dâhilinde, hep birlikte hayata geçi-
receğiz ve ilçemize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünce-
lerle 2020 yıllında yapılan çalışmaları-
mızda emeği geçen başkan 
yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, 
birim müdürlerimize, belediye persone-
limize ve çalışmalarımıza destek veren 
tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Yeni dönemin ilçemize, şeh-
rimize, ülkemize ve değerli halkımıza 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Bütçe idareli kullanılmalı 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
söz alan Meclis Üyesi Gökhan Dal da, 
bazı harcama kalemlerinde kısıtlama 
yapılması gerektiğini savundu ve yeni 
dönemde bütçenin daha idareli kulla-
nılması gerektiğini söyledi.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bayrampaşa için proje çok

YAKUP TEZCAN 

Ebru Şallı 
kitap yazıyor
HER Perşembe Trendyol Instagram hesabı 
üzerinden ünlü isimlerin konuk olduğu  
“Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı 
yayın programının bu haftaki konuğu Ebru 
Şallı oldu. İlk kez canlı yayın yaptığını söyleye-
rek sohbete başlayan Şallı, çok yakında You-
tube kanalı açmaya hazırlandığını ve bunun 
için de çok heyecanlı olduğunu belirtti. Şallı: 
“17 - 18 yaşından bu yana çalışıyorum.  
Pilates DVD’leri, yemek kitapları, spor kıyafet-
leri derken büyük bir birikimim var. 3 yıl önce 
tüm çalışmalarımı Ebru Şallı markası altında 
topladım. Eşim Uğur Akkuş ile de bu sayede 
tanıştık zaten. Tüm bu birikimimi paylaşmayı 
çok özledim. Youtube ile tekrardan geri dönüş 
yapacağım. Bölgesel egzersizler, pratik tarifler 
gibi kısa videolar çekmeye başladım. Aynı  
zamanda yeni kitabımı da çok yakında  
yayınlamış olacağım” dedi.  

El ayak bakımı önemli 

Canlı yayında bakım sırlarına da değinen  
Şallı: “Ben küçüklüğümden beri cilt ve  
el - ayak bakımına çok önem veririm.  
Pandemi öncesinde her ay hamama giderdim. 
Bir de ben çok su içiyorum ve sağlıklı besleni-
yorum. İçten gelen güzelliğe inanan bir insan 
olarak bol su içmenin ve sağlıklı beslenmenin 
hep faydasını gördüm” dedi.

Vur patlasın  
çal oynasın

TÜRK Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dö-
nümü ve Polis Haftası kapsamında Toplum 
Desteklik Polislik Şube Müdürlüğü ile Moto-
sikletli Polis Timleri (Yunus polisleri) Bağcı-
lar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler 
Sarayı’nı ziyaret etti. Yoğun bir ilgiyle karşıla-
nan polisler, atölyeleri tek tek dolaşıp kursi-
yerlerle birlikte derse girdi. Eğitimler 
hakkında bilgi alan polisler, onlarla birlikte 
etkinliklere katıldı. Engelliler ders sırasında 
yaptıkları ahşap oyuncak, yağlı boya, kilden 
dekoratif eşyaları polislere hediye etti. Ziyare-
tin sonunda ise müzik sınıfında misafirler 
için müzik şöleni düzenlendi. “Engellileri 
Aşalım” müzik grubu mini bir konser verdi. 
Polisler, kendileri için çalınan şarkılara kimi 
zaman söyleyerek kimi zaman da oynayarak 
eşlik etti. Müziğin ritmine kendini kaptıran 
çocuklar, gönüllerince eğlendi.  Anlamlı bir 
zaman geçirilen günün sonunda hatıra fo-
toğrafı çekildi. BARIŞ KIŞ

ZEYTINBURNU 
DONUSUYOR
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu’nda yapılan çalışma, proje 
ve yatırımları değerlendirdi. Kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerinin altını çizen Arısoy, “4 ayrı bölgede 
kentsel dönüşüm uygulamamız devam ediyor. Birisinin inşaatı yükseliyor, birisinin ihalesi dün yapıldı” dedi

Millet Bahçesi için geri sayım 

TÜRKİYE'DE ve yurt dışındaki çellistleri 
bir araya getiren “Dört Telde Dünya 
Turu” konseri 8 Nisan Perşembe  
akşamı Cemal Reşit Rey Konser  
Salonu YouTube Kanalı’ndan yayın-
landı. Çellist Melih Kara, Murat Berk, 
Köklü Yiğit Tan, İbrahim Aydoğdu, 
Yaz Irmak, Doğuş Ergin, Yusuf Çelik 
ve Hakan Hürkan Şahin bu zorlu gün-
lerde çellonun hem naif hem duygusal 
hem de enerjik sesleri ile müzikseverleri 
dünya turuna çıkardı. Konser kaydını 
bir hafta boyunca CRR YouTube  
kanalından izleyebilirsiniz.

Kulakların  
pası silindi

İlçede başlatılan kentsel 
dönüşüm projeleri ile ilgili 
açıklama yapan Arısoy, 
“Öte yandan seçimde  
karşımıza çıkan, belediye-
mizin başlatmış olduğu, 
kentsel dönüşüm mesele-
leri vardı. 4 ayrı bölgede 
kentsel dönüşüm uygula-
mamız devam ediyor.  
Birisinin inşaatı yükseliyor, 
birisinin ihalesi dün ya-
pıldı, biri Merkezefendi  
Arnavut Mahallesi’nde 
kentsel dönüşümün 

“ZEYTİNBURNU’NUN kalbinde askeri loj-
manların tasfiyesi ile bir Millet Camii in-
şaatımız başladı. Biz ihale ettik, 
önümüzdeki günlerde de temelini ataca-
ğız. Sadece ibadet mekanı değil aynı za-
manda sosyalleşme mekanı, taziye evi ve 
emekliler kıraathanesi ile Zeytinbur-
nu’nun sembollerinden birisi olacak” 
diyen Başkan Arısoy, sözlerine şöyle 
devam etti: “Kültür merkezimizin ya-
nında çok amaçlı bir salon projemiz var. 
Ayrıca ilçemize yeni bir kültür sanat mer-
kezi de kazandırdık. ‘Kazlıçeşme Sanat’ 

diye ifade ettiğimiz bir alan burası.  
Burada daha önce keşfettiğimiz mozai-
ğin, otopark alanında da bina dışında da 
devam ettiğini gördüğümüz yere bir  
Mozaik Müzesi kazandıracağız. Yine 
aynı yerde bir Sanat İhtisas Kütüphanesi 
planladık, önümüzdeki aylarda o da hiz-
mete açılacak. İstanbul yeni bir kültür 
sanat mekanı elde ediyor. Örneğin Bilgi 
Evi'nde de çok öncü bir belediyeyiz.  
İlk defa Bilgi Evi projesini uygulayan  
belediyeyiz. Bir yenisini ve güzelini daha 
ilçemize kazandıracağız.”

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık 
Engelliler Sarayı kursiyerleri, kendilerini 

ziyaret eden polislerle keyifli zaman  
geçirdiler. Polislerle birlikte oyuncak 

yapan, resim boyayan engelliler,  
sundukları müzik şöleninde misafirle-

riyle doyasıya eğlendi 

GOP rapor için 
onay aldı

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi’nin 2020 Yılı 
Faaliyet Raporu, Nisan Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı’nda yapılan oylamayla onaylandı 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Nisan Ayı Meclis 
Toplantısı’nın 2. Birleşiminde, 2020 faaliyet 
raporu görüşüldü. Belediyenin 2020 yılı bo-
yunca gerçekleştirdiği tüm hizmet ve çalışma-
ların yer aldığı faaliyet raporu toplantıda 
müzakereye açıldı. İlk olarak partiler adına 
grup sözcüleri görüşlerini dile getirdi. Ardın-
dan söz alan meclis üyeleri konuşmalarını ger-
çekleştirdi. Özellikle kültür-sanat çalışmaları, 
engellilere yönelik hizmetler, kadın ve aile hiz-
metleri, psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik 
hizmetleri gibi sosyal belediyecilik alanındaki 
başarılı çalışmalar değerlendirmelerde ön 
plana çıktı. Konuşmaların ardından Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, belediye meclisine faaliyet raporunu 
sundu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2020 
yılı faaliyet raporu, gerçekleştirilen oylamayla 
kabul edildi. Onaylanan 2020 yılı faaliyet ra-
porunun hayırlı olmasını dileyen Başkan Usta, 
“Emeği geçen meclis üyelerimize, çalışma ar-
kadaşlarıma ve Gaziosmanpaşalı hemşehrile-
rime teşekkür ederim” diye konuştu. 
 

Ömer Arısoy

2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu görüşmek için toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, raporu oy çokluğu ile onayladı. 
2020 yılında hayata geçirdikleri projeleri sunum eşliğinde anlatan ve ilçedeki Covid-19 çalışmaları hakkında bilgi veren 

Başkan Atila Aydıner,  “Önümüzdeki dönem için birçok alanda yepyeni projeler planladık” dedi

 Başkan Atila Aydıner,  “Bayrampaşa’nın 
bir evladı olarak ilçemize hizmet  
yolunda acısıyla tatlısıyla gururla dolu 
10 yılı arkamızda bıraktık… Halkımızın 
efendisi değil, hizmetkârı olmakla hep 
gururlandık. Canla başla çalıştık;  
eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, 
sanatta, sporda, kent estetiğinde ve kent  
mimarisinde arkamızda iz bırakan 
mega projelere imza attık” dedi.


