
Koronavirüsü atlattıktan bir
hafta sonra inme geçiren 13

haftalık gebe kadın, telafisi mümkün
olmayan yola girmesine ramak kala
hastaneye yetiştirildi. Beyninde pıhtı
attıktan sonra sağ tarafını hareket 
ettiremeyen ve konuşamayan Zehra
Korada'nın beynindeki pıhtı Kartal
Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastane-
si'nde yapılan ameliyatla alındı.
Ameliyatı yapan Doç.Dr. Erdem
Gürkaş “Muhtemel kovidle alakalı
bir pıhtı atma olayı” dedi. I SAYFA 5
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GünlüK siyasi Gazete

KÖTÜ KADERE DENK GELDİ

Beklenen İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçelerden biri olan Büyükçekmece’de
riskli ve hasarlı binalar tehlike saçıyor. Vatandaşları ve yetkilileri uyaran Belediye Başkanı
Hasan Akgün; “Belediye, vatandaş, devlet ve müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılmadan önce
gelin bu binaları yıkalım, yenileyelim ve canımızı kurtaralım” çağrısı yaptı.  

21. Yüzyıl Türkiye’mizde açlık ve yoksulluk
içerisinde yaşamaya çalışan ve 3 kuruşluk
merhem parası bulama-
yıp acılar içerisinde kıvra-
nan çocuklara başta
Sağlık Bakanlığı olmak
üzere tüm yetkililere çağ-
rımızdır. Bu insanlar, bu
çocuklar bizim çocukları-
mızdır yardım edelim.

ÇOCUKLAR ACI İÇİNDE 
KIVRANIYOR

İçişleri Bakanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu hakkında “görev-
den uzaklaştırılan HDP'li belediye
başkanlarını ziyaret ederek suçluyu
övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in
türbesine saygısızlık yaptığı” iddiala-
rıyla ilgili soruşturma izni vermedi.
Bundan sonraki süreçte İmamoğ-
lu'yla ilgili soruşturma izni verilme-

mesi kararı
ilgililere tebliğ
edilecek. 
Herhangi bir iti-
razın olmaması
veya olası bir iti-
razın Danıştay
tarafından 
reddedilmesi 
halinde karar
kesinleşecek.
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YER YERİNDEN OYNAMIŞTI

Soruşturmaya 
izin çıkmadı

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 40 ve 45 yıl önce
inşa edilmiş, 2019 Silivri depreminde hasar gören 36

daire ve 9 dükkandan oluşan 5 bina yıkıldı. Büyükçekmece 
Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin
gözetiminde gerçekleşen yıkımlara katılan Büyükçekmece 
Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçede devam eden kentsel 
döşümüm çalışmaları hakkında, “İstanbul’u derinden sarsacak
Marmara depreminin hangi zamanda olacağını bilmiyoruz
ama çok büyük bir deprem olacaktır. Türkiye’de ve dünyada
bütün bilim insanları bunu teyid etmişlerdi. Biz Büyükçekmece
Belediyesi olarak, 1999 depreminden sonra şehrimizin imar
planını yeniden elden geçirdik, yeniden düzenledik ve ondan
sonrada 2002 yılında kentsel dönüşüme başladık” dedi. 
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NE ZAMAN OLACAK BiLMiYORUZ
AMA BÜYÜK OLACAK

“Şehrimizdeki eskimiş olası depremde yıkılacak binalar
tamamen yıkılıp yenilenesiye kadar devam edecektir”

diyen Akgün, “Bugün arkamda gördüğünüz binalar dıştan ba-
karsanız çok güzel binalar. Ama içerisi tamamen korozyona uğ-
ramış. Ne demir kalmış ne beton kalmış. Deprem olmadan bile
çökecek noktaya gelmiş olan binalardır. Ana cadde üzerinde
trafiğin yolun olduğu yerlerdeki binaları daha hızlı yıkmaya
başladık. Bu sitelerde onlardan bir tanesi. Çünkü
deprem geliyor. Binlerce onbinlerce can alacağını
biliyorum. Dolayısıyla tavsiyem Büyükçekmece
halkımızın, İstanbul halkımızın belediye, vatandaş,
devlet ve müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılma-
dan önce gelin bu binaları yıkalım yenileyelim ve
canımızı kurtaralım” ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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Yeşilköy'de bulunan Süryani
Kadim Vakfı Mor Efrem

Süryani Kadim Ortodoks Kilise-
si'nin yapım çalışmaları devam 
ediyor. Kaba inşaatı biten kilise 
çalışmaların ardından Cumhuriyet
tarihinin sıfırdan inşa edilen ilk 
Süryani kilisesi olacak. Kaba
inşaatı biten kilisenin 2021 yılı
Ağustos ayında faaliyete geçmesi
planlanıyor. Çalışmaların ardından
açılacak olan kilise, Cumhuriyet
tarihinde sıfırdan inşa edilmiş ilk
Süryani kilisesi olacak.   I SAYFA 5
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Virüsü atlattı
inme geçirdi

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

GELIN CANIMIZI 
KURTARALIM!

KiLiSE GUN SAYIYOR!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Silivri’ye sürpriz bir ziyarette
bulundu. Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal ve 

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Vali Yerlikaya’yı 
karşılayarak ziyaretine eşlik etti. Başkan Yılmaz, Vali
Yerlikaya ile birlikte restorasyon çalışmaları ta-
mamlanan Tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nü
inceleyerek açılış planlaması ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yıl-
maz, “Restorasyonu tamamlanan Tarihi
Mimar Sinan Köprümüzde açılış planla-
ması ve yapılan çalışmalar hakkında bil-
giler verdik. Ziyaretlerinden dolayı Sayın
Valimize teşekkür ediyorum” dedi.
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Ekrem İmamoğlu

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca'nın paylaştığı güncel 

haritaya göre, İstanbul, Kastamonu,
Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum
100 bin kişide en çok korona vakası
görülen iller oldu. İllere göre haftalık
Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin ki-
şide İstanbul’da 359,99, Ankara’da
247,68, İzmir’de 161,92 oldu. En az

corona vakası
görülen iller ise
Şırnak, Adana,
Mardin, Şanlı-
urfa ve Van oldu.
Bakan Koca,
“Kararlılığımız
vaka sayılarını
düşürmeye
devam edecek”
diye konuştu.
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VAKA SAYILARI ARTTI

İstanbul yine 
zirveye çıktı!

Fahrettin Koca

SANAT UZUN 
HAYAT KISA!

Birçok yapımda rol alan 
başarılı oyuncu Murat Taygur,

Damga’ ya konuştu. Pandemi 
koşulları sebebiyle yaşanılan sıkıntı-
lara ve gerçekleşecek projelerine de-
ğinen Taygur; “Arş longa vita brevis”
(sanat uzun hayat kısa) hele şu pan-

demi geçsin güzel şeyler
olacak diye düşünüyorum”
ifadelerini kullandı. Toygur,
“Pandemi tüm dünyayı
kasıp kavurdu.  

DİLEK BOZKURT’UN SÖYLEŞİSİ SAYFA 10’DA 
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Sadakatsiz dizisinin oyuncu-
ları çekim için gittikleri Zekeri-

yeköy'de ölmek üzereyken yolda
gördükleri sıpanın yardımına koştu.
Sıpanın yanına giden oyuncu Melis
Sezen, HAYKURDER'i arayarak
yardım istedi. Özel bir sağlık kurulu-
şuna sevk edilen ve femur kırığı 
bulunan sol bacağı ameliyat edilen
sıpa, koruma altına alındı.  I SAYFA 9
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Şile'ye bağlı Akçakese
Sahili'ndeki yapı-

laşma tartışmalara neden
oldu. Sosyal medyadan
birçok kişi sahilin son ha-
line tepki gösterdi. İddia-
lara, Şile Belediyesi'nden ve
işletmeyi alan firmadan

yanıt geldi. Şile Belediyesi
Hukuk Danışmanı Avukat
Ali Kahraman, “Burada
beton yok, demonte yapılar
söz konusu, tabiata zarar
veren her hangi bir yapılaş-
mada söz konusu değil”
şeklinde konuştu. I SAYFA 9
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OYUNCULAR ÖRNEK OLDU

Sadakatsiz ama 
vefasız değiller!

Türkiye Sakatlar Derneği 
Büyükçekmece Şube Başkanı

Derya Çebi, Engeliler Haftası nede-
niyle yaptığı açıklamada çok sert
eleştirilerde bulundu. Engelliler Haf-
tası bitince engellilerin yine unutula-
cağını belirten Çebi, “Bu günlerden
geriye yalnızca
medya organla-
rına düşen bir-
kaç satır, birkaç
görüntü ve söz
kalacak. Sonra-
sında engelliler
yine kendi dün-
yalarına geri 
dönecek” dedi.
I SAYFA 8
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ENGELLİLER SİTEM ETTİ

Bir hafta sonra
unutuluruz!

Derya Çebi

TAylAn 
DAŞDÖĞEn

HABER

iÇi SENi YAKAR DIŞI BENi!
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bugün arkamda gördüğünüz 
binalar dıştan bakarsanız çok güzel binalar. Ama içerisi tamamen korozyona 
uğramış. Biz buna belediye olarak kesinlikle önlem alacağız” açıklamasında bulundu.

Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin
dozları, sonraki randevulara

aktarılıyor. Gün sonunda da elde
kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki

hastaneler arasında “insan transferi”
başlıyor. Doktorlar randevusu alıp

gelmeyenlerin büyük bir vebale
girdiğini belirtiyor

Aşıların İstanbul'da saklandığı
Halk Sağlığı Kurumu'na ait eksi

80 dereceye kadar soğutmaya sahip aşı
dolapları ve İstanbul'da depodan hasta-
neye Biontech aşısının yolculuğu, ilk kez
görüntülendi. Geçtiğimiz ay ülkemizde
de vatandaşlara uygulanmaya başlanan
Pfizer-Biontech aşısı, saklanma koşulları
ve sıkı soğuk zincir mecburiyeti nedeniyle
tüm dünyadaki aşı uygulamalarında ez-
berleri bozdu. İstanbul Halk Sağlığı Hiz-

metleri Başkanlığı Aşı Sorumlusu Dr.
Önder Yel, “Randevu alan vatandaşları-
mızın zamanında aşıya gitmesi bu açı-
dan çok önemli gerçekten” dedi. Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane
Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İdris Kurtuluş
da “Randevusunu alan bir vatandaşımız
buraya gelip bu aşıyı olmadığı zaman,
bizim elimizde tek doz aşı ile ne yapaca-
ğız korkusu başlıyor. Hakikaten bu bir
vebal” diye konuştu. 
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ELiMiZDE TEK DOZ AŞI iLE NE YAPACAĞIZ?

COK BUYUK 
BiR VEBAL! Bunlar beton değil

demonte yapılar!

SOKAK NE DİYOR?
Sokak diyor ki;
"Sesimizi duyan var mı?
Hepimiz pandemiden etkileniyoruz...

Metin KülünK’ün Köşe yazısı sayfa 5’te 
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Fenerbahçeli Mesut Özil, Türk 
Kızılay tarafından Suriye'nin İdlib

kentinde kurulan Taybe Yetimhanesi'nde
kalan çocuklar ile ailelerine Razaman ayı
boyunca iftar yemeği dağıttı. Günde 567 
kişiye iftar yemeği veren Özil, yetim çocuk-
ları, Ramazan Bayramı'nda da çeşitli 
hediyeler göndererek sevindirecek. I SAYFA 5
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YETİMLERE 
İFTAR  SOFRASI

VALi’DEN SiLiVRi’YE SÜRPRiZ ZiYARET

BU BiNALAR DEPREM OLMADAN
BiLE ÇÖEKEBİLİR

Murat
Taygur



5 ay önce koronavirüse yakalanan Kemal
Tekin'de (50), yine virüs tespit edildi. Has-
tanede tedavi gören Tekin, "İlk virüsü çok

rahat atlatırken, ikinci virüs beni sarstı. Yeni virüsün
İngiliz mutantı olduğunu öğrendim. Sırtımda bat-
malar var" dedi. Kayseri Tekden Hastanesi'nde ula-
şım sorumlusu olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası
Kemal Tekin, yaklaşık 5 ay önce koronavirüse yaka-
landı. 10 gün evde karantinada kalan Tekin, sağlığına
kavuştuktan sonra görevinin başına döndü. Tekin,
aradan 5 ay geçtikten sonra, kas ağrısı ve yüksek ateş
şikayetiyle çalıştığı hastanede koronavirüs testi yap-
tırdı. Sonuçları pozitif çıkan Tekin, ikinci kez korona-
virüse yakalandığını öğrendi. Evinde karantinaya
alınan Tekin, 4 gün sonra durumu kötüye gidince
hastanede tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gören
Tekin, ilk virüse 5 ay önce yakalandığını ve çok ciddi
belirtileri olmadığını belirterek, "Sadece baş ağrısı ile
hastalığa tutulmuştum. 10 gün evde karantinada ka-
larak hastalığı atlamıştım. Şimdiki yakalandığım
ikinci koronavirüsün semptomları ise sırtımda ağrı ve
üşümeyle başladı. Şu an bende görülen yeni virüsün
İngiliz mutantı olduğunu öğrendim. Hastaneye gel-
dim ve doktor Tahir beyin kararı ile yatarak tedavi
görüyorum. 4 günü ev olmak üzere 10 gündür teda-
vim hastanede sürüyor. Serum ve ilaç tedavisi uygu-
lanıyor" dedi.

Bunu hiç beklemiyordum

Tekin, ayrıca hastalığa ikinci kez yakalandığı için şaş-
kın olduğunu ifade ederek, "İkinci kez virüse yakalan-
mayı kesinlikle beklemiyordum ancak yakalanmış
olduk. Kendimi şu anda eskiye göre iyi hissediyo-
rum. Şikayet ettiğim semptomlar kayboldu. İkinci
defa görülen İngiliz mutasyonu olduğu için vücuttan
gitmesi uzun sürüyormuş. Normale dönmem zaman
alacak gibi. Vatandaşlarımız bakanlığın açıkladığı
tedbirlere mutlaka uysun. İlk virüs ile ikinci yakalan-
dığım virüs arasında fark var. İlk virüsü çok rahat at-
latırken, ikinci virüs beni sarstı. Sırtımda batmalar
var. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Sağlığıma
kavuşmam için çaba harcayan sağlık çalışanlarına te-
şekkür ediyorum" diye konuştu. 

Kovid-19 geçirenlerin diş yapılarında
olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve
renginde değişikliklerin baş gösterdiğini

söyleyen Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Pandem-
yle ağız içi kistler, enfeksiyon, kanama, 20 yaş diş so-
runları da hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle strese
bağlı gelişen diş sıkmaları aşınmaya neden oluyor.
Aşınmış dişler ise iki çene arasındaki ilişkiyi bozar ve
ağız yapısını değiştirir. Mutlaka doktora gidip, rönt-
gen çektirin” dedi. Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun,
ağız sağlığının önemine dikkat çekerek, pandemi dö-
neminde diş eti kanamaları, diş kayıpları, dildeki de-
ğişikliklere yönelik bilgi verdi. Bir hastanın ağzına
bakarak o kişinin hayat kalitesini, hastalık geçmişini,
kişisel bakımı gibi farklı konuları çok rahat bir şekilde
anlayabildiklerini belirten Zogun, bol su içmeyi, diş-
leri düzenli fırçalamayı ve sağlıklı beslenmeyi önerdi.
Bağışıklık sistemi düşünce ortaya çıkan problemlere
dikkat çeken Zogun, “En büyük etkiyi diş etlerinde
gördük. Çürük başlangıçlarını yine bir nebze göz

ardı edebiliriz ama diş et-
lerindeki ve kemikteki yı-
kımlar çok dikkat çekici.
Kovid-19 geçirmiş birçok
hastanın diş etlerinde ilti-
haplı doku oluştuğunu
gördük ve çok fazla diş
sıkma rahatsızlığı ile kar-
şılaştık. Hastaların yüzde
90-95’inde bu hastalığı
görüyoruz, pandemiyle
diş sıkmanın şiddeti arttı”
diye konuştu.
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5 ayda ikinci
kez hastalandı

Virüs ağız
yapısını bozuyor

10-16 mayıs Engelliler Haf-
tası’na yönelik olarak çeşitli
konulara dikkat çeken İstan-

bul Ayvansaray Üniversitesi Uygula-
malı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr.
Üyesi Faruk Salih Şeker, “Hareket be-
cerilerini geliştirmek için ulaşılması güç
veya pahalı materyallere gerek yoktur.
Örneğin sıçrama, atlama gibi becerileri
geliştirmek için evdeki kırlentleri kulla-
nabilirler. Böylelikle çocuğun en basi-
tinden sandalyede oturup sağ elini
kaldırdığında, sandalyede oturduğu-
nun ve sağ elini kaldırdığının bilincinde
olmak gibi, vücudun uzayda nerede ol-
duğunun farkında olması anlamına
gelen proprioseptif duyusu ve denge
duyusunun gelişimine katkı sağlayabi-
lirler. Birkaç deneme atlayışıyla çocu-
ğun hazır bulunma düzeyini tespit eder
ve parkuru kurabilirler. Ayrıca bu yolla,
bu duyuların ve kaslarının gerilemesi-
nin, zayıflamasının önüne de geçebile-
ceklerdir” diye konuştu.

En güvenilir yerler

Özellikle bu dönemde ebeveynlerin ço-
cuklarına daha da sabırlı davranıp on-
ların enerji atma ihtiyaçlarını
karşılaması gerektiğini belirten Faruk
Salih Şeker, aksi takdirde çocukların bu
enerjiyi atmanın başka yollarını bula-

cağını söyledi. Pandemi döneminde
kronik hastalığı bulunan özel ihtiyaçlı
çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıf
olmasından dolayı sosyalleşmenin zor
olduğunu, en güvenilir yerin evleri ol-
duğunu vurgulayan Şeker şu ifadeleri
kullandı: “Evlerde temel hareket bece-

rilerini geliştirecek basit oyunlar ve ma-
teryallerle ebeveynler ile birlikte spor
yapmak bu dönemde en uygunudur.
Genelde zihinsel veya bedensel engelli
bireylerin sosyalleşme süreci çok uzun
olabilir. Ailenin durumu geç kabulü,
utanması, sıkılması gibi durumlar en-

gelli bireylerin sosyalleşmesine ket vu-
rabilir. Tabi bir de dışarıdaki, parktaki
bireylerin onlara olan bakışları bu sü-
reci daha da uzun tutabilir. Öncelikle
ailenin durumu kabullenip kendilerine
‘çocuğum için ne yapabilirim’ soru-
sunu sormaları gerekmektedir.”

Spor salonlarına gidilmeli

Sadece engelli bireyler özelinde değil
herkesin evin içinde olsa bile günde 7
bin ile bin adım aralığında bir etkinlik
yapması gerektiğini belirten Şeker,
“Tüm dünya olarak zor bir süreçten
yıpranarak geçiyoruz. Ama ebeveynler
bu yıpranmada çocuklarına daha da
sabırlı olmalılar. Mutlaka çocukların
günlük enerjilerini evde de olsa atmala-
rına yardım etmeli, tabii ki özellikle ço-
cukları abur cuburdan korumalılar.
Aileler, tam kapanma sonrası çocukla-
rın gittikleri özel eğitim okulundan
veya özel eğitim ve rehabilitasyon mer-
kezlerinden, onlara nerede spor yaptı-
rabileceklerini öğrenebilir, bulundukları
belediyelerden de bu desteği alabilirler.
Ancak spor salonlarına pandemi bi-
tince başlanmalıdır. Eğer açık havada
bir etkinlik yapılıyorsa da kapanma
sonrası temizlik, mesafe ve hijyen 
kurallarına uyarak başlanabilir” 
ifadelerini kullandı.

Pandemide sporu
unutmak olmaz
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, özel ihtiyaçlı çocuklara fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri
açısından çok daha zor bir süreç yaşattı. Pandemi, iş yoğunluğu veya yorgunluk sebebiyle çocuklarını dışarıya, parka
götüremeyen ebeveynlerin evde çocuklarının temel hareket becerilerinin gelişiminin sağlanabileceği belirtildi
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Glutensiz beslenmenin son yılların yeni diyet trendi olduğunu
ve hemen hemen her markette glütensiz ürünlerin bulun-
duğu raflar olduğunu belirten Dr. Dyt. Serap Andaç Öztürk,
Çölyak hastası olanlar ve glütene hassasiyeti olan kişiler 
dışında glutensiz beslenmenin şart olmadığını ifade etti

G lutenin, başta ekmek olmak
üzere tahıl ağırlıklı besinlerin
çoğunda yer alan, bulunduğu

gıdaya kıvam veren, kabarmayı sağla-
yan ve ürünlerin birbirine bağlanma-
sına yardımcı olan bir protein türü
olduğunu vurgulayan Öztürk, Çölyak
hastalığı, buğday alerjisi gibi, sindirim
ve emilim sorunları yaşayan insanların
glutensiz beslenmesi gerektiğini belirtti.
Herkesin glutenden uzak durmasının
şart olmadığının altını çizen İstanbul
Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Dyt. Andaç Öztürk,
“Günümüzde glutensiz beslenme,

özellikle zayıflama, sindirim sistemi
hassasiyetleri ve otizm, şizofreni, fibro-
miyalji gibi kimi hastalıkların tedavi-
sinde sıkça tercih edilen, çok popüler
bir yaklaşım. Ancak glutensiz diyet
temel olarak; sadece Çölyak hastası,
Çölyak olmayan gluten duyarlılığı,
buğday alerjisi gibi durumlarda kulla-
nılan ve bu rahatsızlıklara sahip kişiler
tarafından bir ömür boyu uygulanması
gereken diyet programıdır. Bunun dı-
şında kalan kişilerin ‘muhakkak gluten-
siz diyet programı izlemeleri gerekir’
şekilde kesin ve net bir bilimsel görüş
birliği yok. Ancak elbette tıbben gerekli
olduğu durumlarda glutensiz diyet uy-

gulamalarının tercih edilmesi gerek”
diye konuştu.

Gluten yerine ne kullanmalı?

Glutensiz diyette buğday, arpa, çavdar
ve bunları içine alan ürünler diyetten çı-
kartıldığı için yerine kurubaklagil, mısır,
pirinç, patates ya da bizim “psödotahıl”
olarak adlandırdığımız amarant, kinoa,
karabuğdayın kullanılabileceğini söyle-
yen Dr. Dyt. Andaç Öztürk, “Yulaf
içinse bir parantez açmak gerekebilir.
Eğer diğer tahıllar ile karışmamışsa, ye-
tişkinlerde 50 grama kadar yulaf tüketi-
mine izin verilebilmektedir. Bunun
dışında buğday, arpa ve çavdar gibi ta-

hıllardan uzak durulması gerekir” dedi.

Çok dikkatli olunmalı

Glutensiz ürünlerin posa ve B grubu vi-
taminleri diğer besinlere göre daha az
bulundurduğunu hatırlatan Dr. Dyt.
Andaç Öztürk, “Glutensiz diyet prog-
ramı uygularken çok dikkatli bir tüketici
olmak gerekiyor. Zira gluten, kıvam artı-
rıcı olarak diş macunu gibi maddelerde
de kullanılıyor. Bu nedenle gluten diyeti
yapanların, satın alacakları ürünleri çok
dikkatli okuması, dışarıda yemek yerken
bu hassasiyetinin altının çizilmesi ve 
sipariş içeriğini titizlikle sorgulanması
gerekir” ifadelerini kullandı.

Gelecek nesiller için tehdit
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-
gütü (FAO) tarafından yapılan çalışmada
2050 yılında dünyada 300 milyon insanın
açlıkla mücadele etmek zorunda olacağını
ortaya koydu. Dünya nüfus artışı ve iklim
değişikliği nedeniyle günümüzde daha dik-
kat çeker hale gelen ‘sürdürülebilir bes-
lenme’ hakkında açıklamalar yapan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Huri
Özkarabulut, “Dünya çapında artan nüfus
ve gıda israfı gelecek nesiller için büyük bir
tehdit oluşturuyor” dedi. Sürdürülebilir
beslenmenin güvenilir, sağlıklı, besleyici ve

çevresel etkisinin düşük olması gerektiğini
ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Di-
yetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe
Huri Özkarabulut, “Bu beslenme tarzı eko-
nomik, herkesin ulaşabildiği, kültürel açı-
dan benimsenebilir, adil, gıda güvenliğine
katkısı olan ve nesillerin devam edebilmesi
için elzem olan yaşam şeklidir. Değişen
beslenme şekilleri ihtiyacımız olan protein
miktarından çok daha fazlasının tüketilme-
sine neden olmaya başlamıştır” diye ko-
nuştu. Sağlıklı bir yetişkinin tüketmesi

gereken 56 gram protein sınırının 2009 iti-
bari ile aşıldığına dikkat çeken Dr. Özkara-
bulut, “Dünya ortalaması 68 grama ulaştı.
Dünya Kaynakları Enstitüsü 2016, ‘Sürdü-
rülebilir Gıda Geleceği için Beslenme Şek-
lini Değiştirmek’ raporuna göre;
tüketicilerin beslenme seçimlerindeki küçük
değişimler, çevre problemlerinin azalması
ve tarımsal kaynak kullanımı gibi büyük et-
kiler oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Bitkisel protein tercih edin

Yeterli ve dengeli beslenilmesi gerektiğini

belirten Dr. Özkarabulut, şu önerilerde
bulundu: “Hayvansal kaynaklı proteinle-
rin (yumurta, et, süt) yerine bitkisel pro-
tein kaynaklarını tercih edin. Günde en az
5 porsiyon sebze meyve tüketmeye özen
gösterin. Baklagillerin, tam tahılların, fın-
dık, ceviz veya badem gibi yağlı tohumla-
rın tüketimini arttırın. Sürdürülebilir
balıkçılık ile avlanmış balıkları tercih edin.
Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketin.
Sağlıklı bir yaşam sürmek içinde, ideal 
kiloya inin. Beslenme alışkanlığınız 
sürdürülebilir olsun.”
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israil'in Mescid-i Aksa'da
namaz kılanlara müdahalesini
ve İsrail Başbakanı Binyamin

Netanyahu'nun açıklamalarını protesto
etmek isteyen yüzlerce kişi, gece saatle-
rinde İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Baş-
konsolosluğu önünde bir araya geldi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım
Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla
toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları
taşıdı. İsrail aleyhine sık sık slogan atan
grup, basın açıklamasının ardından, kon-
solosluk önünden ayrıldı.K aza, Fatih Sultan Mehmet Köprü-

sü'nde(FSM) gece saat 22.00 sıra-
larında meydana geldi. İddiaya

göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kul-
lanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, An-
kara istikametinde motosikletin ön tekerini
kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza
yaptı. Kaza sonrası motosiklet köprü üze-
rinde yaklaşık 250 metre sürüklenirken, sü-
rücü ise köprü korkulukları ile bariyer
arasına savrularak ağır yaralandı. Köprüde
görevli koruma polis ekipleri kazanın oldu-
ğunu görünce durumu sağlık ekiplerine
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası
ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle
polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği
tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin olay
yerindeki incelemelerinin ardından sürücü-
nün cansız bedeni ambulans ile olay yerin-
den kaldırıldı. Kaza sonrası sürüklenen
motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu
yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tama-
men araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başla-
tılan soruşturma sürüyor. DHA

İsrail’e protesto

silivri'de kereste fabri-
kasında çıkan yangın, it-
faiye ekipleri tarafından

söndürüldü. Olay, saat 01.30 sı-
ralarında Cumhuriyet Mahallesi,
Doktor Cemal Kozanoğlu So-

kak'taki kereste fabrikasında ya-
şandı. İmalathane bölümünde
dumanların çıktığını gören çalı-
şanlar durumu itfaiye ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen İBB,
Silivri ve Büyükçekmece itfaiye

ekipleri yangına müdahale ede-
rek, diğer bölümlere sıçramadan
söndürdü. Çıkan yangında fabri-
kanın imalathane bölümü kulla-
nılamaz hale geldi. Yangınla ilgili
başlatılan soruşturma sürüyor.

Kereste fabrikasında yangın 
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Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü'nde, 
motosikletin ön 
tekerini kaldırarak
gitmeye çalıştığı 
sırada kaza yapan 
motosiklet sürücüsü
hayatını kaybetti

Taşlı sopalı kavga!
Bağcılar'da pazarcılar ile Suriye uyruklu kişiler arasında henüz 
belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada
3 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

kavga, dün akşam saatlerinde Çiftlik
Cumartesi Pazarı'nda yaşandı. İddiaya
göre, Suriye uyruklu kişiler, pazarcılarla

nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.
Tartışma sonrası pazardan ayrılan kişiler bir süre
sonra kalabalık bir şekilde pazara geldi. Pazarcılar
ile tekrar başlayan sözlü tartışma yerini taşlı sopalı
kavgaya bıraktı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden
yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulansla has-
taneye kaldırılırken, kavga eden kişiler ifadeleri alın-
mak üzere polis merkezine götürüldü. 
Kavgayı gören Ahmet Özkılıç, "Pazarcı grup ile Su-
riyeli grup arasında bir tartışma oldu. Bizimkiler
onlarla kavga edip dövmüşler. Polis geldi, ambu-
lans geldi. 3 kişi yaralandı. Kavganın sebebi her-
halde manav tezgahında ürün beğenmedikleri için
çıkmış." dedi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde
sopa olan kişilerin birbirlerine vurduğu, bazı kişile-
rin taş attığı, kavgada bir kişinin yere düştüğü 
görülüyor. DHA

Telefon hırsızı yakayı ele verdi
Fatih'te müşteri gibi girdiği dönerciden şarja takılı cep telefonunu alıp kaçan şüpheli gece bekçileri tarafından yakalandı

Hırsızlık olayı, 4 Mayıs Salı
gecesi, saat 23.50 sıralarında
Katip Kasım Mahallesi'ndeki

bir dönercide yaşandı. İş yeri sahibi,
şarja takıp tezgahın üzerine bıraktığı cep
telefonunu göremeyince, devriye gezen
bekçilere bildirdi. İş yerinin güvenlik ka-
merasını inceleyen bekçiler, cep telefo-
nunun çalındığını belirledi. Kısa sürede
şüphelinin Erkan Yaşar olduğunu tespit
etti. Bölgede araştırma başlatan bekçiler,
şüpheliyi ara sokakta yürürken yakaladı.
Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) daha
önceden de çok sayıda hırsızlık olayına
karıştığı saptanan şüpheli ifadesi alın-
mak üzere polis merkezine götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 
Erkan Yaşar, adliyeye sevk edildi.
Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin gü-
venlik kamerasınca kaydedildi. Görün-
tüde, şüphelinin iş yeri sahibinin
paketinden sigara ve şarj aletine takılı
olan cep telefonunu alıp, cebine koy-
duğu görülüyor. DHA

avcılar'da aralarında husu-
met bulunan grup arasında
yaşanan silahlı saldırıya ait gü-

venlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde çeşitli suçlardan poliste kaydı
bulunan Resul Y. (17), hızla gelen oto-
mobilden inip, yol kenarında arkadaşla-
rıyla dondurma yiyen Emrah Göktuğ
Ş.'yi (19) ayağından vurarak yaralıyor.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Gü-
müşpala Mahallesi’nde meydana geldi.
Poliste 20’ye yakın suç kaydı bulunan
Emrah Göktuğ Ş., iki arkadaşı ile birlikte
yol kenarında dondurma yerken, siyah
renkli bir otomobilden inen, 'kasten yara-
lama ve mala zarar verme' suçlarından
kaydı bulunan maskeli Resul Y.'nin si-
lahlı saldırısına uğradı. Emrah Göktuğ
Ş., sol ayağından vurularak, yaralanır-
ken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine böl-
geye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, bölgedeki güvenlik kameralarını in-
celemeye aldı. Saldırganın olay yerine
geldiği otomobilin plakasından ruhsat
sahibi kadına ulaşıldı. Kadın, otomobi-
lini suç kaydı bulunan oğlu Umutcan
L.’nin kullandığını söyledi. Gözaltına alı-
nan Umutcan L. ise, otomobili arkada-
şına verdiğini, tesadüfen oradan
geçtiğini, silah sesi duyduğunu, kendisini
durduran mahalle arkadaşı Resul Y.’nin
'Hızla uzaklaşalım' sözleri üzerine bölge-
den uzaklaştıklarını anlattı. Resul Y. de
evinde saldırıda kullandığı tabanca ve 3
mermiyle yakalanarak, gözaltına alındı.
Çocuk şüpheli ile ilgili soruşturma
devam ediyor. 

Avcılar’da
silahlar konuştu

istanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,
piyasada 'torbacı' olarak tabir edilen kişilere
uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı belirle-

nen şüpheli B.M.'nin Fatih ve Esenyurt'ta kullandığı
adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan ara-
malarda 26 kilo gram skunk, 9 kilo gram kokain, 3 adet
hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda
tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, ope-
rasyon anları da kameraya yansıdı.  İstanbul İl Jan-
darma Komutanlığı ekipleri, şüpheli B.M.'nin yasa dışı
yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili
genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini
aldı. Harekete geçen ekipler yaptıkları teknik ve fiziki
takip ile şüpheli B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde
iki farklı adresi kullandığını tespit etti. Belirlenen adres-
ler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekip-
leri söz konusu adreslerde dikkat çekecek nitelikle bir
hareketlilik olduğunu belirledi.

Evden uyuşturucu çıktı

Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon için düğmeye
bastı. Şüpheli B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde
kullandığı adreslerde yapılan aramalarda yatak altla-
rına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlen-
miş olarak 26 kilo gram skunk, 9 kilo gram kokain, 3
adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sa-
yıda tabanca fişeği ele geçirdi.

Zehir tacirlerine

DARBE

istanbul Eyüpsultan'da kopan elektrik
kablolarındaki patlama ve alevler mahalleliyi
korkuttu. O anlar cep telefonu kamerasına

yansıdı. Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı'nda gece saatlerinde kopan ve
patlayarak yanmaya başlayan elektrik
telleri mahalleliyi korkuttu. Zaman
zaman yüksek sesli ve ışık saçarak pat-
layan elektrik telleri bütün caddeyi ay-
dınlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine
gelen itfaiye ekipleri, patlayan elektrik
kablolarına müdahale ederek sön-
dürdü. Patlamanın neden kaynaklan-
dığı ise henüz bilinmiyor.

Elektrik patlaması
herkesi korkuttu

Kapı topuzlarını bile çaldılar
ŞiŞli ve Beşiktaş’ta
apartmanların giriş ka-
pısı üzerinde bulunan

kapı topuzlarını çalan şüpheli ya-
kalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahke-
mece serbest bırakılırken,
şüphelinin hırsızlık anları güvenlik
kameralarına yansıdı. Şişli ve Be-
şiktaş’ta apartmanların giriş kapısı
üzerinde bulunan kapı topuzları
farklı tarihlerde çalındı. Harekete
geçen ekipler, Şişli ve Beşiktaş’ta
hırsızlık yapılan adreslerin güvenlik
kamera görüntülerini inceledi.
Polis, görüntülerden hırsızlık şüp-
helisinin U.T.,(39) isimli kişi oldu-
ğunu belirledi. Şüpheli U.T. önceki
gün Şişli Hüsrev Gerede Caddesi
üzerinde yakalanarak gözaltına
alındı. Polis merkezine götürülen

U.T.’nin yapılan sorgulamasında
2021 yılı içerisinde Kadıköy’de
meydana gelen "Açıktan Hırsızlık"
olayının faili olarak arandığını da
tespit etti.  Emniyetteki işlemlerinin
ardından "Açıktan Hırsızlık" su-
çundan adliyeye sevk edilen şüp-
heli U.T.'nin serbest bırakıldığı
öğrenildi. Öte yandan şüpheli
U.T.'nin apartmanların giriş kapısı
üzerinde bulunan kapı topuzlarını
sökme anları da güvenlik kamera-
larına yansıdı.



A tatürk Mahallesi'nde 40 ve
45 yıl önce inşa edilmiş,
2019 Silivri depreminde

hasar gören 36 daire ve 9 dükkan-
dan oluşan 5 bina yıkıldı. Büyük-
çekmece Belediyesi İmar
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü
ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen
yıkımlara katılan Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
ilçede devam eden kentsel döşü-
müm çalışmaları hakkında, "İstan-
bul’u derinden sarsacak Marmara
depreminin hangi zamanda olaca-
ğını bilmiyoruz ama çok büyük bir
deprem olacaktır. Türkiye’de ve
dünyada bütün bilim insanları
bunu teyid etmişlerdi. Biz Büyük-
çekmece Belediyesi olarak, 1999
depreminden sonra şehrimizin imar
planını yeniden elden geçirdik, yeni-
den düzenledik ve ondan sonrada
2002 yılında kentsel dönüşüme baş-
ladık. Ama son 5 yıldan bu yana en
öncelikli işimizi kentsel dönüşüme
ayırdık. İlk işimiz öncelikli işimiz
kentsel dönüşüm oldu" dedi. 

Ne demir kalmış ne beton!

"Şehrimizdeki eskimiş olası dep-
remde yıkılacak binalar tamamen
yıkılıp yenilenesiye kadar devam
edecektir" diyen Akgün, "Bugün ar-
kamda gördüğünüz binalar dıştan
bakarsanız çok güzel binalar. Ama
içerisi tamamen korozyona uğra-
mış. Ne demir kalmış ne beton kal-
mış. Deprem olmadan bile çökecek
noktaya gelmiş olan binalardır. 

Biz pandemi sürecinde hem pande-
miye yönelik görevlerimizi yürütür-
ken bu süreci aynı zamanda fırsata
çevirdik. 17 günlük sokağa çıkma
yasağını bir fırsat olarak değerlen-
dirdik. Ana cadde üzerinde trafiğin
yolun olduğu yerlerdeki binaları
daha hızlı yıkmaya başladık. Bu si-
telerde onlardan bir tanesi. Yık-
maya devam edeceğiz. Çünkü
deprem geliyor. Binlerce onbinlerce
can alacağını biliyorum. Dolayısıyla
tavsiyem Büyükçekmece halkımızın,
İstanbul halkımızın belediye, vatan-
daş, devlet ve müteahhit işbirliğiyle
başımıza yıkılmadan önce gelin bu
binaları yıkalım yenileyelim ve canı-
mızı kurtaralım" ifadelerini kullandı. 

Evlerinin yıkımını izlediler

30 yılı aşkın süredir içinde yaşadık-
ları evlerinin kentsel dönüşüm kap-

samında yıkımını buruk ama mutlu
bir şekilde izleyen vatandaşlar da
görüşlerini açıkladı. Evi yıkılan
Pelin Turhan, "Yaklaşık olarak 33
senedir burada otuyoruz. Kentsel
dönüşüme verdiğimiz içinde çok
mutluyuz. Bu zaten verdiğimiz
ikinci dairemiz. Bu gelişim adına
Büyükçekmecemiz adına çok fay-
dalı bir çalışma oluyor. Deprem
bölgesinde yaşadığımız için bu ça-
lışmalara hızlı bir şekilde katılım
sağlamamız gerekiyor. Evimizi ver-
diğimiz için çok mutluyum" derken,
Mustafa Özdenk, "1978 senesinden
beri burada oturuyorum. Artık bi-
nalarımızın yıkılması gerekiyordu
kentsel dönüşümle. Sağolsun bele-
diye başkanımızın destekleriyle bu
işler bu seviyeye geldi. Yeniden ya-
pılması için bekliyoruz. Çok mutlu-
yuz" açıklamasında bulundu. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
KEDİ KAFESİ SATIN ALINACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1373219)

Kedi Kafesi Alımı 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 : 2021/253394
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 

Binası Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu 
Bulvarı No:5 Kat:4 34146 BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124494260 - 2124494163
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 35 Adet Kedi Kafesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İdarenin İstanbul ilinde göstereceği yere 
teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın 
İdarenin göstereceği yere şartnamelere uygun olarak 
çalışır / kullanıma hazır vaziyette Taşınır Geçici Alındı 
Belgesi karşılığında idareye teslimine kadar geçen süredir. 
Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 
60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet 

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

b) Tarihi ve saati : 03.06.2021 - 11:30
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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası 
İhale İşleri Müdürlüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5
Kat:4 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, 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, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
İstekli olabilecekler, ?ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR" şerhini, ihale dokümanında belirtilen, 
?ihale dokümanının ücretsiz görülebileceği? idare adresinden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Bakırköy Ek Hizmet Binası Satınalma Müdürlüğü, Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı
No:5 Kat:4, 34146 Bakırköy/İstanbul) yaptırabilirler.
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Beklenen İstanbul 
depreminden en fazla 

etkilenecek ilçelerden biri
olan Büyükçekmece’de

riskli ve hasarlı binalar tek
tek yıkılarak yenileniyor.

Vatandaşları ve yetkilileri
uyaran Büyükçekmece

Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün; “Belediye,

vatandaş, devlet ve
müteahhit işbirliğiyle

başımıza yıkılmadan önce
gelin bu binaları yıkalım,

yenileyelim ve canımızı
kurtaralım” çağrısı yaptı.

GELIN CANIMIZI 
KURTARALIM!

Mutluluğun formülü
Neyzen-yazar Hakan Mengünç, katıldığı Bağcılar Belediyesi’nin 
Ramazan programında üflediği neyle ve güzel sohbetiyle gönülleri 
fethetti. Mengüç, “Mutluluğun formülü nedir?” sorusuna ise “Her gün
kendini geliştirmek ve başkalarına faydalı olmaktır” diyerek cevap verdi

bağcılar Belediye-
si’nin online olarak ger-
çekleşen “Ramazan

Bağcılar’da farklı yaşanır” etkinliği-
nin son konuğu özellikle gençler ta-
rafından çok sevilen yazar – neyzen
Hakan Mengüç oldu. İnternet üze-
rinden yoğun ilgi gören programda
Mengüç, sohbetiyle herkesi etkiledi.
Dostluk konusuna değinen Men-
güç, “Kusur bulanların yanında
huzur bulamazsınız. Gerçek dost
kusur arayan değil huzur verendir.
Dostun en önemli belirtilerden biri
bizi tüm kusurlarımıza rağmen sev-
mesi. Çünkü hiç kimse mükemmel
değildir ve mükemmel olmasını da
bekleyemeyiz” dedi.

Gerçek zenginlik

Gerçek zenginlik üzerine, “Gerçek
zenginlik seni seven insanların ve
senin sevdiğin insanların olmasıdır.
Her ne kadar reklamlar bize mutlu-
luğun zenginlikte olduğunu söylese
de aslında sen mutlu olduğunda
zengin oluyorsun” açıklamasını
yapan Mengüç, “Mutluluğun for-
mülü nedir?” sorusuna da şu cevabı
verdi: “Peygamber efendimizin bu-
yurduğu gibi ‘İki günü aynı olan zi-
yandadır.’ Bu insanı mutlu eden
birinci neden. Diğeri ise yardım
etmek, katkıda bulunmaktır. Yani
her gün kendini geliştirmek ve baş-
kalarına faydalı olmaktır.” Mengüç,
konuşma aralarında sunduğu ney
dinletisiyle de gönüllere dokundu.
Mengüç’ü sosyal medya üzerinden
izleyenler, çok sayıda beğeni ve yo-
rumda bulundu.

2 bin aileye 
gıda kolisi 
Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 
Ramazan Ayı’nda günlük 2 bin aileye gıda kolisi
ve bin aileye sıcak yemek yardımı yapıldığı 
belirtildi. Belediye ekiplerinin evinde yemek yapa-
mayacak durumda olan vatandaşlara ise her gün
bin porsiyon sıcak yemek dağıttığı ifade edildi

EsEnyurt Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü, ilçe genelin-
deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara

yardımlarını sürdürüyor. Gerekli kontrollerden
ve hijyen testlerinden geçirilen 60 bin gıda ko-
lisi ve sıcak yemek Ramazan Ayı’nda ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılıyor. İçerisinde temel gıda
malzemelerinin bulunduğu günlük 2 bin civa-
rında gıda kolisini vatandaşların adreslerine
ulaştıran ekipler, evde yemek yapamayacak
durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile
COVID pozitif hastalar ve ihtiyaç sahibi engel-
lilere her gün bin porsiyon da sıcak yardı-
mında bulunuyor.

Yardımlar sürüyor

Yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sa-
hibi olduğu belirlenen vatandaşlara her türlü
desteği sağladıklarını söyleyen Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü Beyaz Masa Sorumlusu
Canan Düzcü, “Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza günlük bin 500 ila 2
bin erzak kolisi gönderimi yapmaktayız ifade-
lerini kullandı.

117 personelle dip baş temizlik
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İSTAÇ Genel
Müdürlüğü ile Ataşehir

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü’ne bağlı ekipler, Ataşehir’de
bahar temizliği gerçekleştirdi. 27
Araç ve 117 personelle gerçekleştiri-
len bahar temizliği 35 cadde ve bu
caddelere bağlı sokaklarda yapıldı.
İSTAÇ Genel Müdürü M. Aslan
Değirmenci, İBB Çevre Koruma ve
Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr.

Ayşen Erdinçler ve üst düzey yöne-
ticileri ile Ataşehir Belediye Başkan
Yardımcıları Hüseyin Hışman,
Semih Sadık Kayhan, Kalender
Özdemir ve Ekrem Köse’nin de ka-
tılımıyla gerçekleşen “Bahar Temiz-
liği”  Kayışdağı Caddesi Yeditepe
Üniversitesi önünden başladı.

Tazyikli suyla yıkandı

Yoğun mesai harcayan İSTAÇ ve
Ataşehir Belediyesi ekipleri, ilk 
olarak kaldırım ve yol kenarlarında
görüntü kirliliği oluşturan yabani
otları biçti. Çalışmaların sonunda
süpürülen cadde ve sokaklar 
arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla
yıkandı. Çalışmalar hakkında bilgi
veren İSTAÇ Genel Müdürü M.
Aslan Değirmenci,  önemli bir
takım bilgiler verdi.

BU BİR GÖZYAŞI
Evi yıkılan bir vatandaş,
"Bu bizim için bir gözyaşı,
bir dram. Ama bir taraftan
da mecburi olan bir şeydi.
Ölmek istemiyoruz. 
Önlemlerimizi alıp 
gerekenleri yapıyoruz" 
şeklinde konuştu.
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SOKAK NE DİYOR?

S okak diyor ki;
"Sesimizi duyan var mı?
Hepimiz pandemiden etkileniyoruz. 

Ancak etkinlenme şeklimiz ve yaşadığımız 
kayıplar konusunda haberdar olmamız gereken 
ve destek vermeniz gereken çevreler var."

Yaklaşık bir yılı aşkındır kapalı olan düğün 
salonları spor salonları ve etkinlik organizasyon
sektörü gerçekleştiren altyapıyı hazırlayan sektö-
rün temsilcileri ile bir araya gelip dertleştik.

Dijital platformlarda yaptığımız dertleşme top-
lantılarında doğrudan gelir kaybına uğrayan fir-
malarımız, çok ciddi kira baskısı altındalar çünkü
mekanlarının büyüklüğü ile orantılı kira giderle-
rine sahipler ve tabii ki varlıklarını devam ettire-
bilmek için bu süreçte her biri uzunca süredir
tasarruf edebildikleri birikimlerini şirketlerinin 
ticari faaliyetlerinin devamı uğruna aktif eder 
hale getirerek işlerine borçlarına harcadılar.

Ne bekliyorlar;
Tabii ki ayın on yedisinden sonra normalleşme 

yolunda kontrollü olarak atılacak adımlar da tedbir-
leri elden bırakmadan yükün restorantları düğün 
salonlarına ve spor salonlarına yüklenmeksizin ha-
yatlarını devam ettirmelerinin önünün açılmasını.

Ayrıca bu firmalar kapalı iken dahi sağlık Ba-
kanlığının açıkladığı istatistiklerde maalesef 17
günlük kapatmaya sebep olacak artışta ne düğün
salonlarının ne restorantların ne spor salonlarının
etkisinin olmadığını ifade ediyorlar.

Bizim de her fırsatta dillendirdiğimiz gibi; tam
kapama herkesi kapama yöntemi çözüm bir tarafa
sorunu çeşitlendiriyor ve hasarı derinleştiriyor.

17 Mayıs'tan sonra inanıyoruz ki hükumetimiz
sektör sektör rahatlatacak adımlar atacak ve 
normalleşme sürecinde sesini duyuramayan 
mağdurları rahatlatacak teşvikler, serbestlikler
sağlayacaktır.

TÜRKİYE HEPİMİZİN
BİRLİKTE BÜYÜK GÜCÜZ.
VE BİRLİKTE ZORLUKLARI AŞACAĞIZ.

Metin KÜLÜNK
İnfo@gazetedamga.com.tr

http://www.metinkulunk.com

VIRUSU ATLATTI
INME GECIRDI

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay’ı işbirliği ile Tuzla’dan Afrin’in Cin-
deresi bölgesinde yaşayan mülteciler için bayramlık kıyafet ve hijyen malzemesi dolu tır dualarla uğurlandı

170’İNCİ TIR YOLA CIKTI
tuzla Kaymakamlığı koordinasyo-
nunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızı-
lay’ı işbirliği ile 170’inci yardım tırı
Afrin’in Cinderesi bölgesinde kamp dı-
şında yaşayan mülteciler için yola çıktı.
İçerisinde bayramlık kıyafet ve hijyen
malzemeleri taşıyan tıra, Şehit Ethem
Demirci’nin adı verildi. Yardım tırı yola
çıkmadan önce, Tuzla Kaymakamlığı
önünde Tuzla Kaymakamı Ali Akça,
Kızılay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin
Demirci'nin katılımlarıyla dualar edildi.
Yardım tırının uğurlama törenine Şehit
Ethem Demirci’nin abisi Rustem De-
mirci de katıldı.  Yardım tırına ismi veri-
len Şehit Ethem Demirci’nin abisi
Ethem Demirci,” Böyle güzel bir orga-
nizasyonda kardeşimin adının geçme-
sinden gurur duydum. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yardım tırlarını uğurladık

Tuzla Kaymakamı Ali Akça,” Yardım
organizasyonlarını ince bir düşünce ile
aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşat-
mak için, Kızılayımız bir organizasyon
içerisinde oldu. Tuzla Belediyemiz ve
Tuzla Kaymakamlığımız özellikle arzu
ettik ve destekledik. Yine daha önce bu-
rada şehitlerimizin aziz hatırası anısına
yardım tırlarını uğurladık. Yine bugün
de Ethem Demirci kardeşimizin hatı-

rası için bu tırı uğurluyoruz. Tuzlalı
kardeşlerimizin yaptığı bağışlar ile or-
taya çıkan güzellikler, ben o bağışı ya-
panların bereketinin artmasını
diliyorum” dedi.

Adresine ulaşacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
"Türk Kızılay’ı nerede bir ihtiyaç var ise
oraya ulaşmak için elinden geleni yapı-
yor. Bizler de Tuzla Kaymakamlığımız
koordinasyonunda, Tuzla Kızılayımız
ile birlikte 170’inci tırımızı uğurluyoruz.
Tuzlalı vatandaşlarımızın bağışladığı
bayramlıklar ve hijyen malzemeleri böl-
gede ihtiyacı olanlara ulaşacaktır. Biz
millet olarak, ülke olarak gösterdiğimiz
hassasiyeti, bundan sonra da sürdüre-
rek böylesi yardım organizasyonlarını
sürdüreceğiz. Tüm hayırseverlere,
Tuzla Kızılayımıza, Tuzla Kaymakamlı-
ğımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kızı-
lay Tuzla Şube Başkanı Sebahattin
Demirci de “Biz zaman zaman, bu yar-
dım tırlarını gönderiyoruz. Bu yardım
tırlarını gönderirken de bu ülke için
canlarını feda etmiş, kardeşlerimizin
adına bu tırı bölgeye göndermeye çalı-
şıyoruz. Onları da bir nebze olsun
anmak adına ve onların ailelerin yanla-
rında olduğumuz göstermek adına"
diye konuştu.  DHA

Koronavirüsü atlattıktan bir hafta sonra inme geçiren 13 haftalık gebe kadın, telafisi mümkün olmayan yola
girmesine ramak kala hastaneye yetiştirildi. Beyninde pıhtı attıktan sonra sağ tarafını hareket ettiremeyen ve
konuşamayan Zehra Korada'nın beynindeki pıhtı Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yapılan ameli-
yatla alındı. Ameliyatı yapan Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Muhtemel kovidle alakalı bir pıhtı atma olayı" dedi.

K artal'da yaşayan 2 çocuk annesi
Zehra Korada, 5 yıldır evli olduğu
eşiyle 3'üncü çocuklarını bekliyor.

Yaklaşık 1 ay önce 34 yaşındaki kadın
koronavirüse yakalandı. Zehra Korada,
Kovid-19 ile mücadelesinde galip geldi,
ancak testi negatife döndükten 1 hafta
sonra beyninde pıhtı attı. Sağ tarafını
hareket ettiremeyen kadın "Eşime sesle-
nemedim, konuşamadım, hareket ede-
medim eşim ambulansı aradı" dedi.

Ameliyat başarılı geçti

Zehra Korada, ambulansla Kartal Dok-
tor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil
Servisi'ne kaldırıldı. Nöroloji Bölümü
İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr.
Erdem Gürkaş, 34 yaşındaki kadını ame-
liyata aldı. Başarılı geçen ameliyat so-
nunda beynin ana damarında atan pıhtı
alındı. Pıhtının alınması ile sağ tarafın-
daki güç kaybı, konuşma ve iletişim be-
cerileri de geri geldi. Kontrollerinin
ardından 13 haftalık gebe olan Zehra
Korada taburcu edildi. Zehra Korada
"13 haftalık gebeyim. Birden gece sağ ta-
rafımı hissetmedim. Ani gelişti direkt
eşim 112'yi aradı. Seslenemedim, konu-
şamadım sadece böyle bakıyordum.
Onlar anladılar hemen bir şey olduğunu.
Sonrasını hatırlamıyorum. Müdahale-
den sonra kendime geldim hemen" dedi.

Tıkanıklığı gördük

Zehra Korada'ya müdahaleyi yapan
Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hasta-
nesi Nöroloji Bölümü İnme Merkezi So-
rumlusu Doç.Dr. Erdem Gürkaş "Aniden
gelişen bir bilinç kaybı, konuşma ve anla-
mada bozulma sağ tarafında komple güç
kaybıyla geldi. İlk tetkiklerden sonra has-
tamızın beyninin ana damarında büyük
bir tıkanıklık olduğunu gördük. İşleme
aldık. Yaklaşık 45 dakikalık bir müdaha-
lenin ardından beynin ana damarındaki

pıhtıyı aldık" şeklinde konuştu. Doç.Dr.
Erdem Gürkaş "Bu hastamız 3 hafta
önce covid geçirmişti. 1 hafta önce de
izolasyondan çıkmıştı. İzolasyondan çık-
tıktan sonra 1 hafta sonra bu olayı ge-
çirdi. Muhtemel kovidle alakalı bir
hadise. Kovidle alakalı bir pıhtı atma
olayı. Hastanın erken gelmesi çok önemli
hasta gecikmiş olsaydı, hayatına yatalak

olarak devam ediyor olabilirdi" diye
konuştu.

Hem teşhis hem tanı

Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hasta-
nesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr.
Mehmet Mustafa Altıntaş "Biz korona
ile mücadele ederken beraberinde diğer
sağlık problemlerine de hizmet vermeye

devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de
13 Mükemmeliyet Merkezi'mizden biri
olan inme merkezimiz. Burada özellikle
6 - 8 saat içerisinde akut inme vakalarına
ekibimiz ve donanımızla çok hızlı bir şe-
kilde müdahale ederek, hem teşhis ve ta-
nısını koyuyoruz, hem de tedavisini
uyguluyoruz" açıklamalarında bulundu.
DHA

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay’ı işbirliği ile 170’inci
yardım tırı Afrin’in Cinderesi bölgesinde kamp dışında yaşayan mülteciler için yola çıktı.

Suriyeli yetimlere 
özel iftar sofrası
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Türk
Kızılay tarafından Suriye'nin İdlib kentinde ku-
rulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklar ile
ailelerine Razaman ayı boyunca iftar yemeği
dağıttı. Günde 567 kişiye iftar yemeği veren
Özil, yetim çocukları, Ramazan Bayramı'nda da
çeşitli hediyeler göndererek sevindirecek

İdlİb'deKİ Kızılay Lojistik Merkezi'nde kurulan
aşevindeki kazanlarda, günlük 4 bin kişilik yemek
hazırlanırken, bunun 567 kişilik kısmı Özil'in ba-
ğışı ile yapılıyor. Hijyen kurallarına çok dikkat
edilerek hazırlanan yemekler, üzerinde 'Mesut
Özil' yazılı yemek kaplarına konularak dağıtıma
hazır hale getiriliyor. Yemekler, iftar saatine yakın
araçlarla Taybe Yetimhanesi'ne götürülüyor. Bu-
radan da Kızılay görevlileri tarafından yetimha-
nedekiler ile çevre kamplarda kalanlara
dağıtılıyor. Yetimhanede çocuklar için iftar sof-
rası kuruluyor. Günlük alınması gereken besin
değerlerine göre hazırlanan iftar yemeklerinin ar-
dından çocuklara, gofret ve dondurma gibi atış-
tırmalıklar da veriliyor. Özil'in savaşta baba ve
aile üyelerini kaybeden çocukların yaşadığı ye-
timhaneye Ramazan Bayramı'nda çeşitli hediye-
ler de göndereceği öğrenildi. DHA

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, Covid-19 salgını önlemleri ne-
deni ile uygulanan tam kapanma sürecinde
de tam kapasite çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, periyodik olarak gerçekleştirdikleri
dezenfeksiyon çalışmalarını tam kapanma
sürecinde de faaliyette olan kamu kurumla-
rında, hizmet binalarında, toplu taşıma araç-

larında, sağlık kuruluşları ile talep edilen bi-
nalarda yoğunlaştırırken, günlük 400 ile 500
ton çöp topluyor, boşaltılan konteynerleri yı-
kıyor, ilçe genelindeki cadde ve sokakları sü-
pürerek etkin bir temizlik çalışması
yürütüyor.

400 personel çalışıyor

Gündüz 28, gece ise 14 çöp aracının aktif ol-
duğu ilçede, normalde ortalama 350-375 ton
arası toplanan çöp miktarı, tam kapanma

döneminde günlük ortalama 460 tonun üze-
rine çıktı. Pandemi öncesi de Pazartesi veya
uzun tatil günlerinden sonra çöp miktarının
bazen 400-450 tona kadar çıkabildiği ve ekip-
lerin bu duruma hazırlıklı olduğu öğrenildi.
Toplam 400 personel ile hizmet veren Kartal
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,
Komşu İletişim Merkezi’ne ulaşan taleplere
de ayrıca cevap veriyor. Müdürlüğe bağlı 110
personel cadde ve sokakların temizliği ve sü-
pürülmesinden sorumlu, mevsim şartlarının

da değişmesiyle sokakları çöpün yanı sıra
polen ve kuru otlardan süpürerek temizleyen
ekipler, alerji sorunu olan vatandaşların
rahat nefes almasını sağlıyor. Çöp toplama
araçlarında çalışan ve 3 vardiya halinde sayı-
ları 200’ü aşan personel ise her gün 10 bin-
den fazla çöp konteynerini boşaltıyor. Bazı
yoğun bölgelerde çöp konteynerleri birkaç
kez boşaltılırken temizlik faaliyetleri gece sa-
atlerinde de durmuyor ve bu kez 14 araç ilçe
genelinde çöpler toplanıyor. DHA

Her gün 500 ton çöp

Zehra Korada "13 haftalık gebeyim. Birden gece sağ tarafımı hissetmedim.
Ani gelişti direkt eşim 112'yi aradı. Seslenemedim, konuşamadım sadece
böyle bakıyordum. Onlar anladılar hemen bir şey olduğunu. Sonrasını 
hatırlamıyorum. Müdahaleden sonra kendime geldim hemen" dedi.



e-devleT Kış sezonunda
kilosu 800-900 liraya satılan
erik şimdi ise sadece 20 li-

raya satılıyor. Corona virüs tedbirleri
kapsamında bir hafta aradan sonra
bugün ilk kez tezgâhlarını açan
manav, yine fiyatın yüksek olduğunu
dile getirerek, toptancılar ucuz sa-
tarsa vatandaş eriği daha da ucuzdan

tüketebileceği söyledi. Eskişehir'de
tezgahını açan manav Serbülent As-
lanbenzer, konu ile ilgili konuştu.
Manav Aslanbenzer, “Şimdi sattığı-
mız erikler bundan 1-2 ay öncesine
kadar kilosu 800-900 liraya sattık. Ta-
nesi bile 20 liraydı. Yurt dışından gel-
diği için fiyatlar bu derecede
pahalıydı. Ama yerli üretimler gel-

meye başladı. Şimdi ise 20 ila 30 lira
arasında satıyoruz” diye belirtti.800
liran 20 liraya düşen eriğin fiyatı,
Türkiye'de üretim olduğu için yine
pahalı bulan manav Aslanbenzer, bu
konuda şunları söyledi: Aslında bu
eriğin kilosu şu anda 10 liraya satıl-
ması lazım. Çünkü tam sezona girdik
ve üretimler çoğaldı, ürün bollaştı.

Ama şu anda kilosu 20- 30 liraya 
satıyoruz. Fiyatın yüksek olmasından
toptancılar sorumludur.
Üreticiler, örnek veriyorum 5 liraya
aldıkları bize 8-9 liraya satıyor ol-
saydı bizde 10-12 liraya satardık.
Ama onlar 5 liraya aldıkları bize 15 
liraya satıyor. Bu durumda bizim de
eli kolu bağlıdır. 
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Bundan yaklaşık iki ay
öncesine kadar kilosu
800 liraya satılan erik,
şimdilerde ise 
20 liraya satılıyor
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65 yaş üstü
zorda
Türkiye’de 65 yaş ve üstü bireylerin işgücüne
katılımı AB ülkelerinin çok üstünde. Üstelik
65 yaşı aşan çalışanların yüzde 60’ı en az
kazanan yüzde 25’lik dilimde yer alıyor

maddi sıkıntılar 65 yaş ve üstü yaşlı bireyleri
düşük maaşlı ve kayıt dışı olarak, güvencesiz
şartlarda çalışmaya zorluyor. Covid-19 tedbir-

leri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasakları da ekono-
mik güçlüklere neden oluyor. Uygulanan sokağa çıkma
kısıtlamaları çalışmak zorunda olan yaşlı nüfusun ihtiyaç-
larını göz önünde bulundurmadığı gibi uygulanan destek
politikaları da yetersiz kalıyor. İnsani ve Toplumsal Kal-
kınma Programı (İstanpol) “Türkiye'de İşgücündeki Yaşlı-
lar ve Güvencesizlik” konulu bir rapor yayımladı.

AB ortalaması yüzde 4

Rapora göre, Türkiye'de her yaş grubunda işgücüne katı-
lım Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin altındayken 65 yaş ve
üstü bireylerde 3 kat fazla. Nüfusu yaş gruplarına ayırıp,
işgücüne katılma paylarını inceleyen akademisyenler Alp-
han Telek, Cem Özgüzel ve Seren Selvin Korkmaz'ın ha-
zırladığı raporda 65 yaşın altındaki gruplarda, Türkiye ile
AB ülkeleri arasında önemli farklar görünmüyor.  24-64
yaş grubunun işgücüne katılımı beklenildiği üzere AB'ye
oranla bir nebze daha düşük. Ancak, Türkiye'de 65 yaş ve
üzeri çalışanların aynı yaş grubundaki nüfusa oranı AB'nin
üç katına çıkıyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 12 iken, Av-
rupa Birliği ülkelerinin ortalaması yüzde 4 seviyesinde.

Kayıt dışı oran yüzde 25

65 yaş ve üstü istihdama katılan bireylerin yüzde 60'ı top-
lumda en az kazanan yüzde 25'lik dilimde yer alıyor. Da-
hası, en az kazanan yüzde 50'lik kesimle birleştiğinde bu
oran 65 yaş ve üstü nüfus için yüzde 70'in üzerine çıkıyor.
Ortalama olarak 65 yaş ve üstü her on çalışandan yedisi-
nin toplumun en az kazanan yarısından olduğu görülüyor.

Erik fiyatı 800 liradan 20 liraya kadar düştü

Altın tAkı üretiminde
pAndemi etkisi vAr!
Altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci olan Kahramanmaraş'taki
kuyumcuların üretimi, yüzde 70 düştü. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı 
Hacı Mustafa Öz, pandemi tedbirleri çerçevesinde düğün ve nişanların iptal 
edilmesiyle takı üretimlerinin 7 tonlardan 2 tona kadar düştüğünü söyledi

K ahramanmaraş'taki kuyum-
cular, yakın zamanda açılan,
hem alan büyüklüğü hem de

atölye sayısı ile dünyanın en büyük
altın takı üretim tesislerinden olan,
107 bin metrekare kapalı alana sahip
Altınşehir'de takıları üretecek. 24 ayar
saf altınının maharetli ustaların elle-
rinde çeşitli işlemlerden geçirilerek,
kolye, küpe, gerdanlık, yüzük gibi ta-
kılara dönüştürüldüğü atölyelerde
pandemi nedeniyle en sessiz günler
yaşanıyor. Düğün ve nişanların koro-
navirüs tedbirleri kapsamında iptal
edilmesiyle atölyelerin tamamında si-
pariş üzerine üretim yapılıyor.

7 tondan 2 tona düştü

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası
Başkanı Öz, pandeminin sadece Tür-
kiye'de değil tüm dünyada hemen
hemen birçok sektörü olumsuz etki-
lediğini, bu sektörlerden birinin de
altın takı üretimi olduğunu söyledi.
Geçen yıl takı üretiminin 2019'a
oranla yüzde 70 düştüğünü belirten
Öz, buna rağmen sektörde işçi çıka-
rılmadığını kaydetti. Öz, sektördeki
son durumu şöyle anlattı: "Kahra-

manmaraş'ta irili ufaklı ortalama 500
atölye var. 2020'de çıkan bu pandemi
dünyanın her tarafından tüm sektör-
leri ve herkesi etkilediği gibi Kahra-
manmaraş'ta imalat yapan kuyumcu
esnafını da çok derinden etkiledi. Bili-
yorsunuz toplantılar, özel günler, dü-
ğünler, nişanlar gibi birçok etkinlikler
Covid-19'dan dolayı yapılamaz hale
geldiğinden bu yana sektörümüz sü-
rekli can çekişir hale geldi. Sektörü-
müz nefes almak istiyor ama bu
Covid de tüm dünyanın başına bela
olmaya devam ediyor. 2019'da 7 ton
altını takıya dönüştürülürken,
2020'de bu rakam 2 tona kadar düştü
ve bu düşüş halen devam ediyor.
Gerçekten sektör ayakta durmakta
zorlanıyor. Sektörde 4 bin kişi istih-
dam ediliyor ve firmalarımız işçi çı-
karmadan ayakta durmaya, kendi
yağlarıyla kavrulmaya çalışıyorlar.
Kesinlikle kendilerini değil istihdam
edilen çalışanları düşünerek kapıla-
rını açık tutmaya çalışıyorlar. Uma-
rım 2021 yılı bu pandemiden
kurtuluş yılı olur ve bizim de yarın-
larla ilgili bakış açımız değişir. Bu yıl
tamamlanan Altınşehir'de hedefimiz

10 bin istihdamdı. İnşallah pandemi-
nin bitmesiyle o günleri yakalayacağı-
mız düşünüyorum."

35 yıldır böylesini görmedik

Atölye sahiplerinden Yaşar Gözüaçık
da pandeminin bitmesiyle eski gün-
lere dönmenin hayalini kurduklarını
belirterek, "2019'da işlerimiz iyiydi
fakat bu pandemi süreci girince iş-
lerimizde durgunluk oldu. Dü-
ğünlerin iptal olması bizim
işimizi etkiledi. 10 personelimiz
var ve bu süreçte onları çıkar-
mamaya çalışıyoruz. Bir de
mesleğimizde elemanları kendi-
miz yetiştirdiğimiz için onları bir
şekilde çıkarmamaya
çalışıyoruz. 35
yıldır işletme
sahibiyim ve
35 yıldır hiç
böyle bir
şeyle karşı-
laşmadık"
dedi. DHA

Dolar 1 ay sonra
felaket yaşatabilir
Dolar/TL ABD istihdam verisiyle gerilediği 8.3'ün hemen altında,
kısa haftada veri gündemi izlenecek. Istanbul Analytics'ten Atilla
Yeşilada, "Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde
beklediğimiz alevlenme en az 1 ay ertelendi" dedi

dolar/Tl, ABD’de
tarım dışı istihdamın
beklentilerin çok al-

tında kalmasının ardından geçen
haftanın son gününde gerilediği
8.3’ün hemen altında güne baş-
ladı. Bankacılar resmi tatiller ile
bu hafta Çarşamba günü öğlene
kadar açık olacak piyasalarda
hacimlerin nispeten düşük kala-
bileceğini belirttiler. ABD’de
tarım dışı istihdam artışı Ni-
san’da 266,000 ile 978,000 olan
beklentilerin oldukça altında
kaldı. ABD tarım dışı istihdamki
beklentilerin altındaki artış hisse
senedi piyasasını yukarı çekse de
dolar ve ABD Hazine tahvil geti-
rileri üzerinde aşağı yönlü baskı
oluşturdu. Veri ABD’de merkez
bankasının hızlı bir şekilde des-
teklerini geri çekeceği yönündeki
bazı beklentileri de azaltarak ge-
lişmekte olan para birimlerine
yönelimi artırdı. Istanbul Analy-
tics’ten Atilla Yeşilada, “Dolar
endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil
faizlerinde beklediğimiz alev-
lenme en az 1 ay ertelendi” dedi.
Doların başlıca para birimleri
karşısında seyrini izleyen endeks
ilk kez 26 Şubat’tan bu yana
90.128’e kadar geriledikten
sonra 90.178’de bulunuyor.

Kafalar karışık

Geçen haftanın en önemli gün-
demi olarak takip edilen Merkez
Bankası’nın (TCMB) faizleri
sabit tuttuğu faiz kararı piyasada

ilk indirimin zamanlamasına yö-
nelik birbirine zıt algılamalar ya-
rattı. TCMB, Şahap
Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki
ikinci Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısında politika fai-
zini %19’da sabit tutarken en-
flasyonda belirgin düşüş
sağlanana kadar para politika-
sındaki mevcut duruşun sürdü-
rüleceğini belirtti. TCMB’nin bir
önceki karar metninde kullandığı
ifade “Kurul, politika faizini
sabit tutarak sıkı parasal duru-
şun korunmasına karar vermiş-

tir” şeklinde idi. Sıkı yerine mev-
cut duruş ifadesine yer verilme-
sine bazı ekonomistler faiz
indirim döneminin yakın olduğu,
bazı ekonomistler ise ilk indiri-
min ötelendiği yorumunu yaptı-
lar.Piyasalarda TCMB’nin bir an
önce faiz indirimi istediği yönün-
deki kanı değişmiş değil. Ancak
TCMB, Kavcıoğlu göreve geldi-
ğinden beri dünyadaki en yüksek
oranlardan olan %19 politika
faizini değiştirmiş de değil.

Güven unsuru önemli

Bir bankanın döviz masası
işlemcisi, “ABD verisi ve %19 
seviyesinde duran faiz TL’ye 
yönelik risklerin fiyatlamasını 3-
5 hafta öteleyecektir. Bu süreçte
TL lehine fiyatlamalar görebili-
riz. Orta vadeli bir tahmin için
corona virüsteki gelişmeleri ve
turizm sezonundaki döviz girdi-
sinin seviyelerini görmeye çalışı-
yoruz. Yabancı yatırımcı
açısından güven unsurunu da
takip ediyoruz” dedi. 
Piyasada bugün TÜİK tarafın-
dan açıklanacak mart ayı 
işgücü istatistikleri takip edile-
cek. Yarın açıklanacak Mart ayı
ödemeler dengesi ve sanayi üre-
tim verileri de takip edilecek veri-
ler arasında bulunuyor. Ancak
verilerin TL’de etkili olması bek-
lenmiyor. Yurtdışında ise
ABD’de Çarşamba günü açıkla-
nacak enflasyon verileri piyasa-
nın takibinde olacak.

Kadınlar kariyerden
vazgeçmeye başladı

Pandemi, özellikle beyaz yakalı kadınların
kariyerinde büyük bir sarsıntı yarattı. Evde
çalışırken bir yandan evin işleri, bir yandan

varsa çocukları ile ilgili sorumlulukları da katlanan kadın-
lar kariyerlerinden vazgeçme noktasına geldi. Bu durum,
on yıllarca büyük emek ve fedakarlıklarla gelinen iş haya-
tında eşitlik mücadelesinde önemli bir geri dönüş riski ya-
ratıyor. Mckinsey'in kadın işgücünün pandemiyi nasıl
geçirdiğine dair araştırması, durumu net bir biçimde or-
taya koyuyor. Araştırmaya göre karantina ve kapanmala-
rın etkisi ile 4 kadından 1'i, işten ayrılmayı ya da
kariyerinde vites düşürmeyi planlıyor. Araştırma, anneler
ve babaların iş hayatının pandemiden ne kadar farklı etki-
lendiğini de ortaya koyuyor. Buna göre annelerin yüzde
17'si iş saatlerini azaltmayı düşünürken, yüzde 16'sı daha
az talepkâr bir iş aradığını belirtiyor. Anne olan kadın çalı-
şanların yüzde 15'i ücretsiz izin almayı düşünürken,
yüzde 8'i part time bir göreve geçmeyi, yüzde 7'si ise işi ta-
mamen bırakmayı düşünüyor. Bu oranlar baba olan
erkek çalışanlarda çok belirgin şekilde daha düşük.

Büyük gelir kaybı var

Oxfam International'ın araştırmasına göre sadece 2020
yılında pandemi etkisiyle tüm dünyada 64 milyondan
fazla kadın işini kaybetti. Bu rakam, toplam kadın işgücü-
nün yüzde 5'ine karşılık geliyor. İşini kaybeden erkek oranı
ise daha düşük: Yüzde 3.9. Oxfam'ın hesaplamalarına
göre koronavirüs pandemisi global olarak kadınların 800
milyar dolarlık gelirden olmasına yol açtı.
Tüm bu gelişmeler paralelinde kadın işgücünün koruna-
bilmesi için hükümetlerin çok daha etkin adımlar atması
gerektiği vurgulanıyor. Bu süreçte esnek çalışma modelle-
rinin kadınların kariyerlerinden vazgeçmesini engelleme
noktasında etkili olabileceği belirtiliyor.

Öz, pandeminin
sadece 

Türkiye'de değil
tüm dünyada
hemen hemen
birçok sektörü

olumsuz 
etkilediğini, 

bu sektörlerden
birinin de altın

takı üretimi 
olduğunu 
söyledi. 
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21. Yüzyıl Türkiye’mizde açlık ve yoksulluk içerisinde yaşamaya çalışan ve 3 kuruşluk merhem
parası bulamayıp acılar içerisinde kıvranan çocuklara başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm
yetkililere çağrımızdır. Bu insanlar, bu çocuklar bizim çocuklarımızdır yardım edelim.

ÇOCUKLAR ACI İÇİNDE KIVRANIYOR

B ugün 9 Mayıs, Anneler günü: 
Annelik duygularını taşıyan bütün
annelerin anneler günü kutlu olsun.

(Bu yazıyı 9 Mayıs'ta kaleme aldım)
Yine salgın hastalıktan dolayı sözde 

kısıtlamalar devam ediyor. Sözde 
dememin sebebi ben bu kısıtlamadan 
bir şey anlayamadığımdan… 

Neden mi? 
Anlatayım: 
Efendim birçok işyerine salgın hastalıkla

mücadele kapsamında kapatma gelirken,
birçoğu da bu kısıtlamalardan haliyle etki-

lenmedi. Sokaklar insan kaynıyor.
Özellikle sabah ve akşam mesai çıkış 

saatlerinde toplu taşıma araçları tıklım tık-
lım. Toplu taşımaların içerisinde balık istifi
olmuş insanlar. Bu balık istifi şeklindeki
toplu taşıma sistemi sürdüğü müddetçe bıra-
kın salgın hastalıktan korunmayı, sağlıklı in-
sanın bile hastalanmaması bir mucize olur.

Biraz önce de söylediğim gibi: Bugün 
9 Mayıs, pazar Anneler günü… Aylardır
doğru düzgün iş yapamayan başta çiçekçi es-
nafı ve on-line satış yapan birçok esnaf eko-
nomikte olsa biraz nefes alacağa benziyor.

DOĞANIN UYARISI  DOĞANIN UYARISI  DOĞANIN UYARISI  DOĞANIN UYARISI  DOĞANIN UYARISI  DOĞANIN UYARISI  
Bulunduğum yerin yüksek olması-

nın avantajını kullanarak camdan Ka-
ğıthane – Cendere caddesine doğru
bakınıyorum. Baharın gelip geçtiğinin
pek farkında olmasakta hava sıcaklığı
biraz tuhaf. Bir gün bakıyorsun 27 de-
rece olan hava sıcaklığı ertesi gün 13
dereceye kadar düşebiliyor. Bu da do-

ğanın bir uyarısı olsa gerek. Çünkü
biz insanoğlu varken hiçbir şeyin kıy-
metini bilemiyoruz. Doğanın ve yeşilin
de kıymetini bilmediğimiz gibi. 

Çanakkale Kaz dağları, Cengiz İn-
şaata peşkeş çekilen Rize’deki İşken-
cedere vadisi, yine Kağıthane’nin son
gölü olan Katırcılar gölünün bir kıs-

mının molozlarla doldurulup inşaat
yapılması gibi, daha buradan yüzlerce
örnekler verebilirim. Dedim ya bulun-
duğum yerin avantajlarını yaşıyorum
diye. Allahtan sitenin bahçesindeki
çınar, iğde ve çam ağaçlarıyla birlikte
ardıçların verdiği tabloyu andıran bu
güzelliğe kıymamışlar.

Gültekin, “yok abi devlet bir de-
faya mahsus karşılıyor. Ondan
sonra aileler kendi imkanlarıyla
karşılamaya çalışıyor. İmkanı ol-
mayan ailelerin çocukları ise acı-
lar içerisinde kıvranıyor” diyerek
konuşmasını sürdürürken arada
bir duraklayarak dalıp gidiyor.
Dalıp giderken de yüzüne bir
hüzün bir karamsarlık, bir umut-
suzluk çöküp gidiyor.

Gültekin diye seslenmeme rağ-
men duymadı. Tekrar bir daha se-
simi yükselterek hafifçe de
masaya vurarak bir daha “Gülte-
kin” diye seslendim. Ardından
kendine gelerek “buyur abi” diye
döndü ardından “ben çayları taze-
leyim” derken buğulanan gözle-
rini, gözlerimden kaçırmak için

gözlerini kaçırmaya çalıştı. 
Çocukların yara bere içerisin-

deki fotoğraflarını görünce ne söy-
leyeceğimi şaşırmıştım. 21.
Yüzyılda bir ülke nasıl olur da
yurttaşını sağlık sorunlarıyla baş
başa kendi kaderine terk eder.
Devlet böyle durumda yurttaşına
bakmayacakta ne zaman bakacak
diye de sormadan kendini alamı-
yor. Ne tuhaf değil mi? Bir tarafta
devletin parası yandaşa, eşe dosta
peşkeş çekilirken bir tarafta 3 ku-
ruşluk ilaç bulamayıp acılar içeri-
sinde kıvranan ufacık bedenler.

Gültekin çayları tazeledikten
sonra “abi çocukların ihtiyacı olan
ilaçlar, Fito krem, madecassol, be-
panthol ve urgo sargı bezi” diye
söyledi.

Ardından da “abi sadece bu çocukların has-
talığı mı? Bir de şu fotoğraflara bak. İnsanla-
rın yatacak yerleri yok. Açlık sefalet içerisinde
kuru bir ekmek bile bulamıyorlar bak bak abi”
diye elindeki telefondan bu seferde başka fotoğ-
raflar göstermeye başladı. Ardından da yine
anlatmaya devam etti: “abi ben imkanlarım
doğrultusunda etrafımdaki iş insanlarının, es-
nafların, arkadaşlarımın yardımıyla yetişebildi-
ğim kadarıyla yetişmeye çalışıyorum. Bazen
öyle bir zaman oluyor ki işyeri kiramı bile bu
insanlara vermek zorunda kalıyorum. İnsanla-
rın çaresizlikleri karşısında vicdanım elvermi-
yor elimden başka bir şey gelmiyor” diye
sözlerini sürdürürken de: “yardıma ihtiyacı
olan bu insanlara ulaşmak isteyen, hayırsever
insanlar şu vereceğim 0542 395 35 98 nolu
telefondan bana ulaşırlarsa ihtiyaç sahipleriyle
iletişime geçmelerini sağlarım” diyerek konuş-
masını şöyle sürdürüyor “bize ulaştırılan yar-
dımları biz tek tek kendi imkanlarımızla
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” 

MARANGOZ GÜLTEKİN

ÇOCUKLAR ACI İÇERİSİNDE KIVRANIYOR 

İNSANLARIN YATACAK YERLERİ YOK 

Beton yığınlarının arasında tabloyu an-
dıran bu yeşilliği seyrederken çalan telefo-
numun sesiyle büyü bozuldu. Arayan
Gültekin. Bizim Marangoz Gültekin. 

Bir 75 boylarında hafif etine donuk
yanık tenli olan Gültekin kıvırcık saçlı ve
birazda kirli sakallı orta halli bir esnaf.
Semtte onu herkes yardımseverliğiyle de
tanır. Telefonu açtığımda “abi çay demle-
dim hadi gel bir çay içelim” deyince tekli-
fini kıramayarak apar
topar üzerimi giyinip Şi-
rintepe’ye doğru yola çık-
tım. Şirintepe İstanbul’un
Kağıthane ilçesine bağlı
bir mahalledir. Seyran-
tepe, yeşilce, Sanayi ve
Yahya Kemal mahallele-
rine komşudur. Aslında
Şirintepe eskilerde adı
gibi şirin bir yer imiş. Ka-
ğıthane’nin yeşiliyle dut
ağaçları ve üzüm bağla-
rıyla dolu tepelerinden bi-
riymiş. İnsanlar buralara
yaz aylarında yayla niye-
tinde çıkarlarmış. Şim-
diki gibi alabildiğine
böyle beton yığınlarıyla dolu çok katlı ge-
cekondularla dolu bir yer değilmiş. 

Marangoz Gültekin’in marangozhane-
sine geldiğimde  Deniz, Nakliyeci Osman
ve Aytekin. Marangozhanedeki masanın
etrafına oturmuş koyu bir tartışmanın içe-
risine girmişler. Muhalefet partilerinin ik-

tidara sorduğu 128 milyar dolar nerede
tartışmasından tutun, İsrail polisinin işgal
altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i
Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırılarıyla
birlikte son birkaç gündür suç örgütü lideri
Sedat Peker’in youtube kanalı üzerinden
yaptığı açıklamalar üzerine yaptıkları tar-
tışmalar sürüp gidiyordu.

Tartışmalar hararetli bir şekilde sürüp
giderken, Gültekin masanın üzerinde

duran etrafını is kaplaya-
rak iyice kararmış çaydan-
lıktan bardaklara çayları
doldurmaya başladı…

Çaylarımızı içerken
Gültekin “abi sana birkaç
resim göstereceğim” diye-
rek yanıma yaklaşıp tele-
fonundan seçtiği
fotoğrafları göstermeye
başladı… Bir taraftan re-
simleri gösterirken “bu
çocuklar bizim çocukları-
mız, yarasına merhem ol-
mamız gerekmiyor mu?
abi” diye de çocukların
yakalandığı “kelebek”
hastalığından dolayı deri-

lerinin tel tel döküldüğünü gözleri dolarak
anlatmaya başlamıştı. Çocukların fotoğ-
raflarını görünce şaşkınlığımı gizleyemeye-
rek Gültekin “benim bildiğim kadarıyla 18
yaşına kadar çocukların sağlıklarıyla ilgili
tüm harcamaları devlet ücretsiz karşılı-
yor” diye sordum. 

Bizde buradan
devlet yetkilile-

rine, yerel yöne-
timlerle birlikte

STK’lara ve 
hayırsever in-

sanlara, yardıma
ihtiyacı olan bu

insanlara yardım
etmeleri için çağ-
rıda bulunuyoruz. 

Ağız Diş Sağlığı Polikliniği 
Hande kahYa

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

İsmail Hakki aktaş  

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Avcılar İYİ Parti İlçe Başkanı 
Serkan Yalım

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Doğa Hastanesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Nabi kırmızı 

Tuncay Göktaş 

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Avcılar Trabzonlular Derneği Başkanı 

Ramazan
Bayramınızı

en içten dileklerim
ile kutlar; 

sağlık, mutluluk 
ve huzur
dilerim

Gökcan Sürücü Kursları

Ramazan
Bayramınızı

en içten dileklerim
ile kutlar; 

sağlık, mutluluk 
ve huzur dilerim

Ordu Kuyumculuk Ordu Grup
Yönetim Kurulu Başkanvekili

Evren Pehlİvan 

Ali AVCU
aliavcu@gazetedamga.com.tr

KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

Tel: 0212 871 36 06 



T ürkiye Sakatlar Derneği Büyükçek-
mece Şube Başkanı Derya Çebi,
Engeliler Haftası nedeniyle bir açık-

lama yaptı. "Zorunlu yasaklar altında yeni
bir Engelliler Haftası’na daha başlıyoruz.
Farklı engel gruplarından binlerce engelli,
bir hafta süresince, kendilerini ifade etme,
toplumla bütünleşme çabası içinde olacak-
lar" diyen Çebi, "Bu günlerden geriye yal-
nızca medya organlarına düşen birkaç
satır, birkaç görüntü ve söz kalacak. Sonra-
sında engelliler yine görünmeyen, konuşul-
mayan, unutulan bir toplum kesimi olarak
kendi dünyalarına geri dönecek. Bu kısır
döngü, yıllardır sürüyor ve alınmayan ön-
lemler, yapılmayan görevler nedeniyle sür-
meye de devam edecek. Evlerine
hapsedilmiş on binlerce engelli, bir gün
kendilerine de hayatın güleceğine olan
umutlarını her gün biraz daha tüketecek"
ifadelerini kullandı. 

Engelli raporu sorunu

Açıklamasının devamında "Bizlerin ne kut-
lama yapmaya ne de birilerini mutlu etmek
için hoş görünmeye dermanımız yok"
diyen Çebi, "Çünkü her yeni düzenleme ile
hayatımız iyileşmek yerine daha da kötüle-
şiyor. 2013 yılında değişen Anayasa’da,
artık bize topal, kör, kambur, çolak, özürlü
denilmeyecekmiş? Doğrudur, güzeldir.
Ama yapılan düzenlemelerle, engelli rapor
yönetmenliği bizi "sakat"lıyor, "özürlü" hale
getiriyor. Yüzde 40 ve üstü engel derecesi
olan engelliler hasbel kader iş bulup çalış-
mış, süresinde emekliliği hak kazanarak
emekli olmuş fakat 2020 Ocak ayından bu
yana yüzlerce engelli vatandaşa SGK'dan
bir telefon geliyor ve "siz sahte rapor alarak
emekli olmuşsunuz bir ay içerisinde yeni-
den rapor alın" deniyor. Dereceniz yüzde
40 ve üstü olursa emekli maaşınızı almaya
devam edeceksiniz, yeni çıkarılan rapor yö-
netmenliği ise engel dereceleri yüzde elli

düşürülmektedir, bu kişilerin olmayan
ayağı, kolu, ya da gözü veya duymayan ku-
lağı konuşamayan ağzı düzeldi mi tabi ki
hayır. Hatta yaş ilerlemesinden dolayı var
olan engel durumları daha da ağırlaşmış
durumda ve yüzlerce engelli emekli maaş-
ları kesilmiş perişan bir durumda evlerinde
sadaka ile yaşamlarını sürdürmeye çalışı-
yorlar" eleştirisinde bulundu. 

Fiziki engeller kaldırılmadı

Fiziki engeller kaldırılması yönünde söz ve-
rildiğini fakat tutulmadığını belirten Çebi,
"Yine yasa değiştirdiler fiziki engellerin kal-
dırılmasını sonsuzluğa ötelediler. Kalın
harflerle belirtmek gerekirse, bizleri evleri-
mizin içine terk ettiler. Engellilere 2022 sa-
yılı ve 2828 sayılı yasa ile verilen aylık ve
evde bakım parası neredeyse hayal haline
getirdiler. Verdikleri ile yaşamayı ise bir
mucizeye çevirdiler. Bizleri daha iyisini
değil, eğitim almayı bile hayal etmekten
uzaklaştırdılar.Devlet hastanelerinde, te-
davi olmayı, ilaç almayı, yaşamımızı kolay-
laştıran, ortez, protez, tekerlekli sandalye,
akülü tekerlekli sandalye, işitme cihazı,

hasta altı bezi gerekli tıbbi malzeme ve araç
gereçlerimizi sağlamayı bizler için olanak-
sız hale getirdiler. Yıllardır boş tutulan kad-
roları açacağız, engellilerin çalışmasına
olanak tanıyacağız dediler, sevindik. Sevin-
cimizi de kursağımızda bıraktılar, şaibeli
bir sürecin sonunda, yine binlerce kadroyu
boş, binlerce engelliyi işsiz bıraktılar, Zor
şartlar altında okuma şansı bulan ve öğret-
men olan 2511 engellilerin atamaları hala
yapılmadı" diye konuştu. 

Sürekli geri gidiyoruz

TSD Büyükçekmece Şube Başkanı Derya
Çebi açıklamasının sonunda, "Bir yıl da
sizlerin karşısına güler yüzlerle çıkmak,
yeni bir hakkımızı kutlamak isterdik. Ol-
muyor, bir biri ardına yapılan mevzuat de-
ğişiklikleri, bizleri sürekli geriye götürüyor.
Sizleri, sesimiz, sözümüz, gözümüz, kula-
ğımız olmaya davet ediyoruz. Milletvekille-
rimiz gibi her fırsatı kendilerine ayrıcalık
yaratmak derdinde değiliz. Bizler sadece
herkes gibi eşit insanlar olarak yaşamak is-
tiyoruz, bunu hak ettiğimize inanıyoruz" ifa-
delerini kullandı. 
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BARIŞ KIŞ

A nnemin yüzüne baktım.
Gözleri ile isyan ediyordu.

Başını hiç öne eğmeden "Yürü
oğlum” dedi. “Biz utanılacak bir şey yap-
madık. Onlar utansınlar ve sakın üzüldü-
ğünü belli etme" dedi bana ve yavaşça beni
ileriye doğru itekleyerek yürümeye başladı.
Cesaret bulaşıcıdır derler, o andan itibaren
annemin cesaretine teslim oldum ve en az
onun kadar kendinden emin ve kararlı
adımlarla yürümeye başladım.

İkimiz de kelepçeliydik, hem de benim
sağ kolumu annemin sol koluna kelepçele-
mişlerdi. Artık kelepçeler bir küçük düşme,
ezilme ve aşağılanma duygusuna neden ol-
muyordu; tam tersine, sanki göğsüme asıl-
mış bir onur madalyasıymış gibi, gururla
yürüyordum.

Mardin/Savur’da jandarma karakolu ile
adliye arasındaki mesafe yaklaşık bir buçuk
kilometre idi. O mesafeyi nasıl gururla yürü-
düğümü dün gibi hatırlıyorum. Annemi ve
onun destansı cesaretini ruhumda hissetmek
beni bambaşka biri yapmıştı.

Jandarma komutanı “Adliyeye kadar yü-
rütün bunları” demişti. Kimin umurunda?

Sanki güneş bizim için doğmuştu ve biz 
ilk kez bu muhteşem ışıltının altında 
yürüyorduk.

Etrafımızı bir grup jandarma sarmıştı.
Yaklaşık 10 jandarma arasında yürüyorduk.
Annemle kelepçelenmiş bir şekilde.

Babam üç beş metre ilerimizde köylülerin
önünde yürüyordu. Zavallı babam; bir za-
manlar bana şöyle demişti: “Ben sadece iki
şeyden korkarım, Biri, yukarıda Allah. İkin-
cisi, aşağıda hükümet’’. Galiba babam o
gün hükümet korkusunu biraz yenmişti.

Babamın bakışları da çok cesaret veri-
ciydi, her iki adımda bir dönüp anneme ba-
kıyordu ama yüzündeki ifadeler sürekli
değişiyordu.

Kimi zaman kızgınlıkla…
Kimi zaman saygıyla…
Kimi zaman yılların emeği ile ilmik ilmik

örülmüş sevgi ile anneme ve bana bakı-
yordu. Annem de ara sıra ona göz ucuyla
gülümseyerek selam veriyordu.

Savur o zamanlar nüfus olarak küçük bir
yerdi. O gün neredeyse herkes, Savur'un
taşlı yollarında ve dik yokuşlarında yolun iki
yanına dizilmiş gibi, bizi izlemek için kendi-

lerine uygun bir yer 
arıyorlardı.

Evinin balkonundan bizi seyredenler de
az değildi, ya da dükkanının önüne çıkan
kalabalıklara baka baka. Onların arasından
geçerek yürüyorduk.

Beyaz tülbentli bir kadın ve genç bir
çocuk, birbirine kelepçelenmiş bir şekilde
savur sokaklarında jandarma eşliğinde yü-
rütülüyordu. Bu hem çok tanıdık bir görün-
tüydü hem de içinde ciddi korkular
barındıran tuhaf bir seyirlik tabloydu.

Aslında her zaman karşılaştıkları bir
manzaraydı bu; ama içlerine sindirdikleri
bir manzara değildi asla.

Birbirlerine Kürtçe ve Arapça 
soruyorlardı:

Kim bunlar?
Suçları ne?
Ve niye katiller gibi teşhir edile edile yü-

rütülüyorlardı?
Bir anlam veremiyorlardı.
“Bir talebe yakalamışlar galiba” diye ko-

nuşuyorlardı birbirleriyle, fısıltıları kulakla-
rıma ulaşıyordu.

1980’lerde şimdiki gibi "terörist, bölücü"
gibi tanımlar yoktu.

Siyasi suçlulara "Talebeler" diyorlardı.
Ve Talebeler saygı görüyordu.
Hırsız ve katil değillerdi.
Utanılacak işler yapmazlardı.
Ve kudretli devlete kafa tutma cesareti-

nin sembolleriydi onlar.
Böyle bir dönemdi 1980’ler.
Darbe dönemi.
Sıkıyönetim dönemi.
Askeri  yönetimin, bir sağdan bir soldan

deyip idam ettiği dönem işte.
1983 Ağustosunda Mardin’deki köyü-

müzü asker bastı ve beni gözaltına aldılar.
Annem askerlere direndiği için onu da

benimle beraber gözaltına alıp Savur ilçe-
sine getirdiler.

Ve ibretlik olsun diye bizi birbirimize ke-
lepçeleyip sokaklarda dolaştırdılar.

Çok zalim bir dönemdi. 
Ve böylesine zalim bir dönemde annem

ile beraber mahkemeye çıkarıldık.
Ben mahkemede derdimi anlattıktan

sonra, sıra anneme geldi.
Mahkeme hakimi mübaşire dönerek “Bir

tercüman çağır’’ dedi

Annem "Ben Türkçe konuşacağım hakim
bey" dedi. 

Annem, Türkçenin ağzını yüzünü dağıtan
kırık dökük Türkçesiyle bunu söyler söyle-
mez, mahkeme hakiminin yüz ifadesi öyle-
sine değişti ki tarif etmem mümkün değil.

Karşısında beyaz tülbentli bir Kürt ka-
dını. Ve ona ‘Türkçe konuşacağım, tercü-
mana gerek yok’ diyor! Bu sahneye tanık
olmanızı çok isterdim; çünkü bugün bile bu
sahneyi kemaliyle anlatacak kelimelere hala
sahip olmadığımı biliyorum. Efendi/Uşak
ilişkisinin adeta bir deprem ile eşitlenme ha-
liydi. Uşağın ortaya saygı duyulacak bir
irade koyarak efendisiyle eşitlenmiş olması-
nın dehşet duygusuydu.

Annem, sanki hakimin bütün iradesini
elinden almış gibiydi. Hükmetmek isterken,
hükmedilen olmak, o kısa anlarda bile, çok
şaşırtıcı bir etki yaratmıştı.

Nasıl olur da bu kadın benim dilimle
bana hükmeder! Hakimin böyle düşündüğü
konusunda şimdi bile size yemin edebilirim.

“Hayır, tercümanla ifade vereceksin”
diye bağırdı anneme.

Annem Türkçe konuşmaya devam etti.
Yani tercümana Türkçe konuştu ve tercü-

man da Türkçeyi Türkçeye cevirdi!
İnanılmaz bir manzara idi bu.

Annem Türkçe konuşmaya başlayınca

Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şube Başkanı Derya Çebi, Engeliler Haftası 
nedeniyle yaptığı açıklamada çok sert eleştirilerde bulundu. Engelliler Haftası bitince engellilerin yine
unutulacağını belirten Çebi, “Bu günlerden geriye yalnızca medya organlarına düşen birkaç satır, birkaç
görüntü ve söz kalacak. Sonrasında engelliler yine kendi dünyalarına geri dönecek” sitemini etti

BIR HAFTA SONRA
UNUTULURUZ!

ankaraekspresi.com.tr

İlhami IŞIK
damgaweb@gmail.com

Ramazan
Bayramı’nın bütün

insanlığa barış,
sağlık ve huzur 

getirmesini 
temenni ediyorum.

Bayramınız 
kutlu olsun...

İlyas YILMAZ
CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi

Dr. Barbaros
Bahçelioğlu
VATAN PARTiSi iSTANBUl

il BAşkAN yARDIMCISI

Ramazan Bayramı’nın bütün insanlığa
barış, sağlık ve huzur getirmesini 

temenni ediyorum...

Ramazan Bayramı’nın
bütün insanlığa barış,

sağlık ve huzur 
getirmesini 

temenni ediyorum.
Bayramınız 

kutlu olsun...
Eyüp Günay

Beylikdüzü Sivaslılar 
Dernek Başkanı
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Türkiye Sakatlar Derneği Büyük-
çekmece Şube Başkanı Derya Çebi

Kudüs için dua ve sala
istanbul'daki camilerde öğle
ezanından sonra Mescid-i Aksa
için dualar edilerek salavatlar geti-

rildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldı-
rıları ile ilgili Sakarya Orhan Camii önünde
bir açıklama yaparak, bugün Türkiye'deki tüm
camilerin minarelerinden Mescid-i Aksa'nın
kurtuluşu için salalar ve duaların okunacağını
belirtmişti. Erbaş'ın bu açıklamasından sonra

bugün İstanbul'daki tüm camilerde öğle eza-
nından sonra dua ve salalar okundu. Ezanın
ardından, dua edildi. Çamlıca Camii, Ataşe-
hir Mimar Sinan Camii gibi birçok caminin
minarelerinden benzeri dua okundu. 
Namaza gelen Recep Altıparmak, "Biz İsrail'i
kınıyoruz. Dualarımız Kudüs'ten yana. Bu
zulmün bir an önce bitmesi lazım. Şu an her-
kes İsrail'i kınıyor. O yüzden dualarımız Ku-
düs'ten yana" dedi. DHA

BİRKAÇ 

SATIR VE 

SÖZ KALACAK

GOP’ta her şeyden
önce temizlik var

Gaziosmanpaşa
Belediyesi, Covid-19
tedbirleri kapsamında

ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik
çalışmalarına hız kazandırdı. Bu
kapsamda belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren
toplu temizlik ekipleri, bayram temizliğine başladı.
Ekipler, tam kapanma uygulaması nedeniyle boş kalan
cadde ve sokaklarda kapsamlı şekilde temizlik çalış-
ması gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta da Pazariçi ve Yıldıztabya Mahal-
lelerinde gerçekleştirilen çalışmalara katılarak, yıkama
aracı ile sokakları yıkadı. İlçe genelinde kapsamlı bir te-
mizlik seferberliği başlattıklarını belirten Belediye Usta,
“Temizlik çalışmalarına bayramın da yaklaşmasıyla
birlikte daha da ağırlık verdik” dedi. 

Çöp evde sıkı temizlik
Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi
Önder Sokakta bulunan çöp evi temizledi.

Çöp biriktirme hastalığı olan vatandaşın evi, aynı
apartmanda oturan abisinin talebi üzerine vatandaş-
ların sağlığını ve huzurunu sağlıklı bir şekilde sürdü-
rebilmesi adına Zabıta Müdürlüğü ekipleri
nezaretinde temizlendi. Aylardır biriktirilen çöpleri
nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yoğun bir te-
mizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık bir kamyon çöpün
çıktığı evde, ayrıca Koronavirüse karşı dezenfeksiyon
işlemi de yapıldı. 
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HASTANELER ARASI
INSAN TRANSFERI Sadakatsiz ama 

vefasız değil!

ZeKeriyaKöy'de kimliği be-
lirsiz kişiler tarafından bir şan-
tiye yakınına terk edilen biri

yavru iki eşek ve bir atın yardımına hay-
vanseverler koştu. Kanal D'de yayınlanan
Sadakatsiz adlı dizinin çekimleri için 3
Mayıs gecesi sete giden oyuncular dizinin
çekildiği Zekeriyaköy'de sete yakın bir
noktada yol kenarında yerde yatan bir
sıpa gördü. Bunun üzerine sıpanın ya-
nına giden dizinin oyuncularından Melis
Sezen, üyesi olduğu Hayvanları Koruma
Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAY-
KURDER)'ni arayarak yardım istedi.

Hayvanseverler yetişti

Çevrede yapılan incelemede 1 at ve biri
yavru 2 eşeğin 10 gün kadar önce bölgeye
terk edildiği öğrenildi. HAYKURDER,
Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma
Derneği ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) harekete geçti. Sağlık durum-
larının iyi olduğunun anlaşılmasıyla
yetişkin olan at ve eşek bakımları yapıl-
mak ve koruma altına alınmak üzere
İBB'nin Kemerburgaz'da bulunan sahip-
siz hayvan bakımevine nakledildi. Yerde
yaralı halde yatan ve sağlık durumu kötü
olan sıpa ise Yük Hayvanlarını Koruma
ve Kurtarma Derneği tarafından özel bir
sağlık kuruluşuna götürüldü.

Yaralı sıpa ameliyat edildi

Yapılan tetkiklerde sol arka bacağında
femur kırığı bulunan sıpa için operasyon
planlandı. Bir haftalık hazırlık sürecinin
sonunda sıpa dün ameliyata alındı.  Sı-
panın ameliyatı Doç. Dr. Dilek Olgun Er-
dikmen ve Muhammed Acar'ın
öncülüğünde kurulan uzman bir ekip ta-
rafından gerçekleştirildi. Saatler süren
operasyonda femur kırığı bulunan sıpa-
nın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka
takıldı. Başarıyla tamamlanan operasyo-
nun sonrası sıpa postoperatif dönemini
tamamlamak üzere Yük Hayvanlarını
Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından
koruma altına alındı. DHA

A şıların İstanbul'da saklandığı Halk
Sağlığı Kurumu'na ait eksi 80 dere-
ceye kadar soğutmaya sahip aşı do-

lapları ve İstanbul'da depodan hastaneye
Biontech aşısının yolculuğu, ilk kez Demirö-
ren Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
Geçtiğimiz ay ülkemizde de vatandaşlara
uygulanmaya başlanan Pfizer-Biontech
aşısı, saklanma koşulları ve sıkı soğuk zincir
mecburiyeti nedeniyle tüm dünyadaki aşı
uygulamalarında ezberleri bozdu. Türkiye,
yaygın aşılamalarındaki tecrübesi ve başarılı
Aşı Takip Sistemi sayesinde, yeni bir alt yapı
kurulmasına gerek kalmadan, Biontech aşı-
lamalarını da başarıyla yürütüyor. İstanbul
İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmet-
leri Başkanlığı'na ait aşı depoları ve Biontech
aşılarının saklandığı eksi 80 dereceye kadar
soğutmaya sahip aşı dolapları, ilk kez Demi-
rören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

İyi korunması gerekiyor

İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Aşı Sorumlusu Dr. Önder Yel, 20 yıllık mes-
lek hayatının yaklaşık 15 yılını aşı sorumlusu
olarak geçirdiğini anlatarak, "Biontech aşısı,
bizim için yeni bir dönem oldu. Gerek sak-
lama koşulları, gerek planlama açısından
çok titizlik gerektiren bir aşı çünkü. Diğer
aşılarımız 2-8 derecede saklanabiliyorken
Biontech aşısı, özelliğinden dolayı eksi 80
derecede saklanmak zorunda. Bu nedenle
planlamalar çok büyük titizlikle yapılıyor.
Randevu alan vatandaşlarımızın zamanında
aşıya gitmesi bu açıdan çok önemli gerçek-
ten. Bu yasaklı dönemler de dahil, vatandaş-
larımız istedikleri zaman randevularını alıp,
aşı olabilirler" dedi.

39 ilçeye aşı dağıtıyoruz

Dr. Yel, İstanbul'daki Halk Sağlığı depola-
rından 4 bin aile hekimliği birimine, 39 ilçe
sağlık müdürlüğüne ve diğer hastanelere
rutin aşıların dağıtımının yapıldığını anlata-
rak, "Biz buradan tüm aşıların saklanması
ve dağıtımını yapıyoruz. BioNTech aşısının
dağıtımı içinse, biz bir gün önce 'SİNA' de-
diğimiz bakanlığımızın dijital sistemi üzerin-
den, hastanelerdeki randevuları saat
dilimlerine göre görebiliyoruz. Hastanelerde
mağduriyet yaşanmaması için bir gün önce-
sinden planlamalarımızı yapıyoruz. Aynı za-
manda Aşı Takip Sistemi dediğimiz ATS
üzerinden de hastanelerin aşı stok seviyele-
rini anlık olarak izleyebiliyoruz. Böylece has-
tanelere kaç doz aşı dağıtılması gerektiğinin
planlamasını yapıyoruz. Tüm diğer aşılar İs-
tanbul genelinde çoğu sağlık kurumunda

yapılmakla beraber, BioNTech aşısı sadece
38 adet kamu hastanesinde yapılabiliyor.
Hem dağıtım sorunu çıkmaması, hem de
saklama koşullarında sıkıntı yaşanmaması
adına bu aşı sadece kamu hastanelerinde
yapılabiliyor" diye konuştu.

İstanbul'da 3 depo var

Hastanelerdeki randevu planlamalarının de-
podaki aşı sorumlusuna bildirildiğini anla-
tan Dr. Yel, süreci şöyle özetledi: "Depodaki
arkadaş, listeye bakar. Hangi hastaneye ne
kadar da aşı götürülmesi gerektiğini belirler
ve ilgili hastane ile irtibat kurulur. Eksi 80
derecedeki dolaptan, ihtiyaç kadar aşı dışarı
çıkartılır. Tek tek, ATS üzerinden hastanenin
kayıtlı görevlisi üzerine barkod okutularak
kurye nakli gerçekleştirilir. Daha sonra özel
kaplar, buzlar içerisinde, aşı nakil araçlarıyla
ilgili hastaneye götürülür. Orada da hasta-
neler, kurye naklini kendi depolarına yapar.
BioNTech aşıları eksi 80 derecelik dolaptan
çıktıktan sonra, eksi 20 derecelik dolaplarda
14 gün, 2-8 derecelik normal aşı dolapla-
rında ise 5 gün dayanır. Ankara'dan özel
polis eskortu eşliğinde aşılar buradaki depo-
larımıza getiriliyor. Kuru buzlardan çıkartı-
lıp, tabakalar halinde bu dolaplara
yerleştiriliyor. Eksi 80 derecelik bu dolaplar-
dan İstanbul Halk Sağlığı Kurumu depola-
rında 3 tane var. Her bir dolabın ortalama
150 bin doz aşı kapasitesi var. Bu dolapların
bulunduğu odalar güvenlik tarafından 24
saat korunuyor. Kamera sistemi ile anlık
olarak izleniyor. İhtiyaç anında acil durum-
larda da, depo görevlisi arkadaşlar her
saat gelip buradan aşı dağıtımı yapa-
biliyorlar." DHA

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı
Murat Çelİk

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Türkiye Değişim Partisi İstanbul
3. Bölge Teşkilat Başkanı

Burçin baykal

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Erol karapınar

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Türkiye Değişim Partisi
Beylikdüzü İlçe Başkanı

Alev keser

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Biontech aşıları için saklandıkları depolardan, uygulandığı aşılama merkezlerine kadar "iğneyle kuyu kazar gibi"
saatler süren planlamalar yapılıyor. Randevu alıp aşıya gelmeyenlerin dozları, sonraki randevulara aktarılıyor. Gün
sonunda da elde kalan doz varsa, yakın bölgelerdeki hastaneler arasında "insan transferi" başlıyor. Bir doz aşının dahi
ziyan olmaması için randevusuna gelen vatandaşlar, randevuya gelmeyenlerin olduğu diğer hastaneye naklediliyor

İstanbul'da en çok aşılamanın yapıldığı
merkezlerden Başakşehir Çam ve Sa-
kura Şehir Hastanesi'nde şimdiye
kadar 25 binin üzerinde BioNTech aşı-
laması yapıldı. Hastanede yaklaşık
günlük 4 bin 500 kapasiteyle BioNTech
aşılamalarının ikinci dozlarına da geç-
tiğimiz günlerde başladıklarını söyle-
yen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Genel Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi
İdris Kurtuluş, "Soğuk zincire tam uyul-
ması gereken bir aşı. Bu nedenle de
belirli prosedürlere uymak çok önemli.
Tamamen iğne ile kuyu kazar gibi,
ilmek ilmek dokunarak planlamalar ya-
pılıyor. Bu aşı o kadar titizlikle ve o
kadar farklı ve zorlu süreçlerle bura-
lara getiriliyor ki, randevusunu alan bir
vatandaşımız buraya gelip bu aşıyı ol-
madığı zaman, bizim elimizde tek doz

aşı ile ne yapacağız korkusu başlıyor.
Hakikaten bu bir vebal. Çünkü bütün
dünyada aşı savaşları var. Herkes aşı
bulmaya çalışıyor. Bunun için de 08.00
ila 24.00 arasında olan aşılama saat-
lerini, yeri geliyor gece 3'e 4'e kadar
uzatabiliyoruz" dedi. Bir flakondan
çıkan 6 doz için randevuların ayarlan-
dığını, özellikle son randevulara doğru
gelmeyenler olursa, aşı için orada bu-
lunan diğer vatandaşları bekleterek 6
kişiyi mutlaka tamamlamaya çalıştıkla-
rını anlatan Dr. Kurtuluş, "Bazen vatan-
daşımıza, 'Bir iki kişi gelmedi, biz
birkaç kişi daha bulalım' diyor ve tele-
fonla arıyoruz gelmeyen vatandaşı.
Ulaşamıyorsak uygun olan vatandaşla-
rımızı randevusuna erken çağırıyoruz.
Hiçbir aşıyı zayi etmeden vatandaşı-
mıza uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKİKATEN BU BİR VEBAL

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları çekim
için gittikleri Zekeriyeköy'de ölmek 
üzereyken yolda gördükleri sıpanın
yardımına koştu. Sıpanın yanına giden
oyuncu Melis Sezen, HAYKURDER'i
arayarak yardım istedi. Özel bir sağlık
kuruluşuna sevk edilen ve femur kırığı
bulunan sol bacağı ameliyat edilen
sıpa, koruma altına alındı.

Bunlar beton
değil demonte

yapılar!

Şile'ye bağlı Akçakese Sahili'ndeki yapılaşma
tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadan
birçok kişi sahilin son haline tepki gösterdi.

İddialara, Şile Belediyesi'nden ve işletmeyi alan firmadan
yanıt geldi. Şile Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Ali
Kahraman, "Burada beton yok, demonte yapılar söz ko-
nusu, tabiata zarar veren her hangi bir yapılaşmada söz
konusu değil. Mevsim bittiğinde çıkarılıp, kaldırılıp götü-
rülebilecek yapılar söz konusu. Asla burada bir kapı söz

konusu değil. Vatandaş girip istediği gibi plajdan fayda-
lanacak" dedi. Peacock Turizm firmasının ortağı Mark
Majani de "Sahile istediğiniz yerden eskisi gibi gelinebilir
ama tabi ki locaların cüzi bir miktar karşılığını verecekler.
Akçakese’ye özel bir şey de yapacağız, özel indirimli ola-
cak. İstanbul’dan gelene farklı, Akçakese’den gelene
farklı bir şey olacak" şeklinde konuştu. Şile’nin doğa ha-
rikası sahillerinden biri olan Akçakese Köyü, geçtiğimiz
günlerde kaçak yapılaşma iddialarıyla gündeme geldi.

Şile Belediyesi yetkilileri ile plajın işletmesini alan Pea-
cock Turizm firmasının yetkilileri bugün, sahile gelerek,
incelemelerde bulundu. Şile Belediyesi Hukuk Danış-
manı Avukat Ali Kahraman, “Söz konusu alan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından bize 2017 yılında proto-
kolle teslim edilen bir alan. Bu alan içerisinde protokole
uygun olarak bir biz yatırımcıya kiraya verdik. Ve kıyı ka-
nununa hiçbir şekilde muhalefet etmeyecek şekilde nite-
likli turizm yapılmasını sağlayacak” dedi.

Hemşirelere
moral ziyareti

Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel adına, Sağlık İşleri
Müdürü Dr. Şenol Karasu tara-

fından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hemşi-
relerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası
kutlanarak kendilerine çikolata hediye
edildi. Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Ka-
rasu, ziyaretlerde tüm sağlık çalışanlarının
salgın dönemindeki fedakârlıklarına dikkat
çekerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in Hemşireler Haftası mesajını
iletti. Başkan Yüksel’in mesajında şu ifade-
ler yer aldı: “İlçemizde pandemi koşulla-
rında en ön saflarda yer alarak;
ailelerinizden uzak kaldınız, yorgun düştü-
nüz, stresli ve zorlu koşullarda çalıştınız,
çalışmaya devam ediyorsunuz, hatta
mesai arkadaşlarını yitiren sağlık emekçile-
rimizin verdiği mücadelenin bizzat tanığı-
yım. Her koşulda sizlerin yanında olmak
için büyük bir gayret gösterdik. Fedakar
çalışmalarınızdan ve vermiş olduğunuz
büyük emeklerden dolayı siz kıymetli hem-
şirelerimize çok şey borçluyuz, Kartal Bele-
diyesi ailesi olarak her zaman yanınızda
olduğumuzu bilmenizi istiyor, Hemşireler
Haftanızı kutluyorum.” DHA
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Ş imdilerde huzuru Kaz Dağ-
ları’ nda bulan oyuncu
Murat Taygur ile keyifli bir

söyleşi gerçekleştirdik. Damga
’ya konuşan Taygur’la; oyuncu-
luğa ilk başladığım dediği çocuk-
luk yıllarından tutun da radyo
programcılığına , ilk televizyon di-
zisi “  Deli Yürek ‘ dönemlerine ve

şiir yazmaya başladığı ortaokul yıllarına kadar
indik . Ayrıca Taygur “ Karadayı” dizi setinde
Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisine yaptığı jest
için “her şeye değerdi” ifadelerini kullanırken
pandemi koşullarında sektörün nasıl etkilendi-
ğini oyuncunun  yaşadığı sıkıntılara değinerek ;
“Yasamızın olması lazım, devlet haklarımızı gü-
vence altına almalı” ifadelerini kullandı.

nMurat Bey ilk olarak oyunculuğa nasıl 
başladınız, anlatabilir misiniz?
İlkokul zamanlarımda evde pencerenin önüne
sandalyeleri dizerdim, sahne yapardım ve per-
deyi kapatırdım önüne evdekilere o zamanlar
küçük oyunlar oynardım. Sonra ortaokulda
büyük abilerimiz 3. Sınıflar müsamere ya-
pardı, özenirdim provalarını izlerdim. Hatta
birgün birinci sınıflardan kimseyi almadıkları
hâlde beni almışlardı ve oynamıştım küçük bir
rolde. Çok heyecanlanmıştım, sanırım o za-
manlardan girdi içime tiyatro sevgisi. Aslında
kulaklarımın kepçe olması da oyunculuk sev-
dasından . Nasıl derseniz; annem babam biz
küçükken gezmeye gittiklerinde onlar gider
gitmez, teybi alır babamın kasetlerinden birini
koyardım ve bir leğen su ile 3 kız kardeşimle
birlikte oynardık. Onlara şöyle böyle söyleye-

ceksiniz derdim, ben de su sesi yaparak gemi-
nin içindeymişiz gibi onları tayfa yapardım.
Sonra babam kasetleri çalardı, örneğin Mah-
suni Şerif kaseti çalıyor ve üçüncü parçadan
sonra benim sesim çalardı. O kasetlerin üze-
rine kayıt yaptığım için de kulaklıklarım çeki-
lirdi. Sonraları radyoculuğa başladım. 90’lı
yıllarda ilk özel radyolar açıldığında İstanbul
Ulusal Radyo diye bir radyo vardı Bağcı-
lar’da. Eski CHP’li ilçeden bir abimizin rad-
yosuydu. O radyoyu daha sonra akrabalarım
satın aldı. Türkü radyosu yaptık, yavaş yavaş
radyo sol radyoya doğru yöneldi ve Gazi olay-
ları sürecinde radyomuz kapatıldı. Gerekçe in-
sanları otobüslerle Gazi Mahallesi’ne taşımak
dendi ! Sonra ben Radyo Umut’un ilk ismi
Esenler FM’di, Esenler FM’den Tamer Dur-
sun’la tanıştım. Tamer Dursun oraya radyo ti-
yatrosu yapmaya hazırlanıyordu. 6 – 7 kişilik
bir gruptuk ve her Pazar canlı oyun yapıyor-
duk. Stüdyoya giriyorduk, oyunu canlı oku-
yorduk. Efektler canlı, müzikler canlı
giriyordu. Hatta o dönem bizimle birlikte olan
şimdi Tele 1’de olan Murat Taylan’da Esenler
FM’deydi ve iyi bir dostluğumuz oldu daha
sonra. Derken radyo Barış , radyo Barış’tan
sonra Çevre Radyo devam etti. Radyo Ba-
rış’tayken Bahçelievler Belediye Tiyatrosu’ na
oyunlar izlemeye gidiyordum, orda Orta Di-
rekt Tiyatrosu ile Osman Genç’le tanıştım. Bir

oyun hazırlanıyordu, ilk profesyonel sahneye
çıkışım  “ 1994’ de Figaro Boşanıyor” isimli
oyun oldu. Orada iki başrolden biri Kont
Alma Viva diğeri Figaro’ydu. Kont Alma
Viva’yı sana vericem dedi, ben de ilk kez sah-
neye çıkıyorum dedim. Sen yaparsın dedi ve
ben rolü aldım. Avusturya Kültür Bakanlı-
ğı’nın sponsorluğunda oynadık. Sonra oyun-
lar devam ederken ilk televizyona geçişim de
Osman Genç’in teşvikiyle oldu. Tiyatro benim
için önemliydi pek televizyon düşünmüyor-
dum ama maddi yönüyle televizyon daha
iyiydi. Ufak ufak dizilere başladım ve ilk
Kenan İmirzalıoğlu’nun Deli Yürek’te küçük
bir rolle başladım. Sonrasında Osman Sınav
bu çocuğa yazın rol demiş ve derken Deli Yü-
rek’te 20 bölüm oynadım. 

nBugüne kadar rol aldığınız tiyatro, dizi ve si-
nema filmi projelerinizden bahseder misiniz?
Birçok proje oldu şu an aklıma gelenleri saya-
bildiğim kadar söyleyeyim; “ Deli Yürek, Sıcak
Saatler, Tatlı Hayat, Dadı, Ekmek Teknesi
sonrasında Kara Yılan, Ezo Gelin, Belalı Bal-
dız, Arka Sokaklar  onun dışında Yalan
Dünya, Gönül İşleri, Kara Dayı, Muhteşem
Yüzyıl son zamanlarda Hayati ve Diğerleri en
son diziydi galiba. Sinema filmlerinden Kay-
seri Aslanı, Adabı Muaşeret şu günlerde yeni
yapım “ Göç Mevsimi” var, Son Osmanlı
Yandım Ali ... Daha hatırlayamadığım onlar-
cası var.  Reklam var, bir dönem çok popüler
olmuştu. İngilizce çekmiştik reklamı, Türkçe
alt yazısı vardı. Hakan Plastik sessiz boru...
İnşaatta çalışan doğu şivesiyle İngilizce konu-
şan karakter çok seçilmişti. Bir dönem insan-
lar sokakta “ Hi Baby “ demeye başlamışlardı.
Onun dışında yine birçok reklamın dışında
yerli yabana seslendirmeler var. 

nŞu an Kaz Dağları’nda yaşamınızı sürdürü-
yorsunuz. Orda yaşama fikri nasıl gelişti, 
anlatır mısınız?
Evet, Kaz Dağları gerçekten yaşanacak bir yer.
Ailece İstanbul’un yoğunluğundan bunalmış-
tık, ben de çekim için ara ara buraya geliyor-
dum. Burada arkadaşlarım var onların yanına
da geliyordum ve hep burada yaşama hayalim
vardı. Amcam da burada uzun süredir, burası
astım hastalarının yoğunlukla geldiği bir yer,
oksijen çok yüksek burada. Yaşamak çok
güzel , insanları güzel sokakta herkes birbirine
selâm veriyor ve vermeyen tuhaf karşılanıyor.
Herkesin birbirine saygısı var, buradaki birçok
insan kitap okuyan ve araştıran insanlar. Ben
de burada olmaktan çok mutluyum.

nPeki içinize sinen bir proje oldu diyelim ve
çekimler İstanbul’dan uzun soluklu bir proje
yaşantınızı nasıl etkiler?
Buradan İstanbul’a gitmek hayatımı çok etki-
lemez. Dizi çekimlerinde  haftada 3- 4 gün
oluyor. Otobüsle de çok yakın, atlayıp gidip
gelmek zor oluyor. Bizim sektörde şehir dışın-
dan gelenler için konaklama hizmeti de verili-
yor. Her gün mesai verilmediği için
fabrikasyon bir iş olmadığından tanıdığım bir-
çok oyuncu Ege taraflarına göç etmiş du-
rumda. Böyle olunca da gidip gelebiliyoruz.
Çok fazla etkilemez bu durum bizleri.

nMurat Bey sizin aynı zamanda edebî bir yö-
nünüz de var. Şiir yazıyorsunuz, biraz da bu yö-
nünüzü konuşalım istiyorum. Anlatır mısınız?
Edebi yönü demeyelim de, işte bir dönem şiir
yazıyordum. Senaryo yazmaya yeni başladı-
ğım küçük öyküler uyduruyordum. Bu nasıl
oldu? İlk ortaokul döneminde öğretmenlerim-
den etkilendim. Birçoğu devrimciydi, sosyal
içerikli kitaplar okumaya teşvik ediyorlardı.
Ben ilk devrimci şiirlerden etkilenmiştim. Tâbi
önce Nazım’dan etkilendim , Rus şairlerinden
etkilendim o dönem ve ilk öyle yazmaya baş-
ladım. Kendimce sol şiirler yazmaya başla-
dım. O zaman benim de böyle şiirlerim olsun
duygusuyla yazdığım zorlama şiirlerdi. İlham
kaynaklı ya da birikim kaynaklı şeyler değil-
lerdi. Ama birgün çok şaşırdığım bir olay
oldu, orta son sınıfların bir panosu vardı ve
benim şiirimi oraya aşmışlardı. Onlar bizden
büyüktüler ve ortaokul birinci sınıf öğrencileri-
nin çalışmalarında önce kendi çalışmalarına
yer verirlerdi. Birgün bir panelde onların bölü-
münün amfisinde benim şiirimi tartıştıklarını
duydum tesadüfen. Beni çağırmamışlardı ve
şiiri tartışıyorlardı bu o dönem çok komik gel-
mişti bana. Sonraları aşık olunca yazmaya
başladık, derken birikim olunca ( çok kitap
okuyunca, çok şiir okuyunca) olmaya başladı
bir şeyler. Şiir ilhamla da olur ama edebî yönü

çok fazla okumanızla ilgili şey. Şu sıralar ya-
zamıyorum ! Bir tıkanma dönemi belki de !
En son bir arkadaşımın türküsünün başına
yazmamıştım ve ısmarlama olmuştu. Herkes
beğenmişti fakat ben her zaman içimden ge-
leni yazmayı tercih ederim. Bu aralar olmuyor
dediğim gibi, şiir böyle bir şey !

nPandemi sürecinde birçok sanat dalı gibi 
tiyatroda ağır yara aldı. Bu konu hakkında
oyuncu olarak sizin durum değerlendirmenizi
alabilir miyiz? 
Pandemi tüm dünyayı kasıp kavurdu. Dünya
tarihinde ilk kez tüm dünyanın ortak bir hika-
yesi oldu, bu da ilginç. Herkesin torunlarına
anlatacağı ortak bir hikaye var. Pandemi de
bana ilginç gelen şey; “ büyük insanlık, birçok
şeyi yapan , yaratan, uzaya giden, atomu par-
çalayan, büyük insanlık bir küçük virüsle şu
anda çaresiz durumda.” Çok ironik ! Sektöre
gelirsek bütün sektörler aynı ama bazı sektör-
lerde evden çalışılabiliyor , farklı yöntemlerle
para kazanabiliyor. yalnız bizimki direkt ye-
rinde çalışıldığı için ve sermayesi insan olduğu
için toplulukların bir arada olması gerektiği
için “ müzisyenlik gibi, tiyatro gibi “ bu biraz
daha zorluyor tâbi. Fakat her zaman dediğim
gibi; sektör değiliz, haklarımız yok, yasa da
yerimiz yok ve savunmasızız. Bu yüzden
bunun bir an önce çalışması yapılmalı ve ko-
ruma yasasının olması lazım. Yardımlara ya
da bireysel inisiyatife... Yalnız bırakmamalıyız
! Topluma hizmet veren ve çoğu zaman hak-
larını alamayan ayrıca kazanamasa da bu işi
gönülden yapan insanlar topluluğuyuz ve çok
da fazla değiliz. Devletin yardım edemeyeceği
kadar fazla değiliz. Örgütlü olmalıyız, yasa-
mız olmalı, yasa da yerimiz olmalı ve devlet
güvencesi altında olmalı.

nKenan İmirzalıoğlu oyunculuğa Deli Yürek
dizisiyle başladığında birlikte çalıştınız. Yıllar
sonra da birlikte başka projelerde bir araya
geldiniz. Varsa anınız anlatabilir misiniz?
Evet Kenan İmirzalıoğlu ‘nun  oyunculuğa ilk
başladığı diziydi Deli Yürek. Benim de televiz-
yon oyunculuğunda ilk projemdi. O projeden
sonra Karadayı’da yıllar sonra bir araya geldik.
Son Osmanlı Yandım Ali’de vardı ama Karada-
yı’da güzel bir jesti oldu. Yanındaki insanlara
beni tanıttı ve biz oyunculuğu bu abilerden öğ-
rendik dedi. Bu cümleyi kurması her şeye de-
ğerdi. Bir de ilginç bir şey var; sette çekimi
bekliyorum yanıma uğramayan çaycı arkadaş
çay istediğimde unutup getirmeyen arkadaş
Kenan benimle hasbihâl ettikten sonra, “ Kahve-
niz nasıl olsun? Nasıl içersiniz? “ demesi çok iro-
nikti. Güzel abim, çaycı abim böylelikle bir anı
olarak kaldı ben de o anlar...

nMurat Bey sinema sektöründe ya da dizi sek-
töründe yapımcıların farklı meslek gruplarından
olması ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Evet bu çok güzel bir soru. Sektörde yapımcıla-
rın hepsi demeyeyim de bir kısmı bu sektörden
olmayan insanlar olabiliyor. İnşaat
sektöründen,  gıda sektöründen ya da parası
olup film yapayım diyenler oluyor. Bu durum
tâbi ki sanata ve sanatçıya verilen değeri değer-
sizleştirebiliyor. Bu sektörü, kültürünü, ahlâkını,
terbiyesini bilmedikleri için sadece parasal hesap
kaygıları sebebiyle insanların kalplerini kırabili-
yorlar ve işi mahvedebiliyorlar. Yani yemeği aşçı
yapmalı ya da restoran sahibi yaptığı işi bilmeli
gibi bir şey ! Mesela duyduğum bir şey; geliyor
bir yapımcı oyuncu kastını yaparken oyuncuları
seçiyor ve şu röle de atıyorum üç bin TL’lik bir
adam bul diyebiliyor. Bu çok acı bir durum. Do-

mates mi alıyorsunuz pazardan ? Üç bin liralık
adam bul, bin liralık adam bul ! Dublajda bir-
gün başıma geldi; yahu Muratçığım ben adamı
50 liraya oynatıyorum sen 300 TL’ye dublajını
yapıyorsun dendi. Nereden bakarsanız saçma
sapan bir cümle. Oyuncu oynat dublajını hem
oyununu oynasın ve bana gerek kalmasın. Ben
başka işlerde yaparım. Ama sen orada işi bilen
oyuncu oynat o zaman hakkını ver ! Kahveden
adam getirme ya da fabrikadan toplama. Böyle
yani, bu işi bilmeniz gerekiyor eğer işin sahibiy-
seniz.

nPeki sizce bir oyuncuya tek tip rol verilmesi ne
kadar doğru ? Böyle bir durumla karşı karşıya
geldiniz mi?
Aslında bunun bizdeki ismi kod , koda girmek.
Yani adamın eli yüzü düzgündür, sarı saçları
vardır ve bir yuvarlak gözlüğü takarlar doktor
yaparlar. Aaaa yakışmış bu rol buna diyen bir
sürü kast direktörü , yapımcı bilmem ne o adamı
hep doktor rolüne çağırır. O adam ömrünün so-
nuna kadar doktor rolü oynar ya da ne bileyim
bir mankeni oynayan biri mankeni, bir diğeri
kötü adam oynar yüzü buna müsaittir gibi gibi...
Ama oyuncu her rolü oynar bence ! Koda sok-
mamak lazım. Bende bu kısır bir döngü ve bunu
yapıyorlar. Örneğin benim başıma da geldi, isim
vermeyeceğim bir kast direktörü ben çok fazla
kötü rol oynadığım için; bir baba rolü vardı, ço-
cuklarını arayan hapse girip çıkmış ve çocukları
kayıp ... Rol dram ve bana sen dram oynayabilir
misin ki, seni göndereyim ya da dosyanı gönde-
reyim dendi. Öyle kaldım ne denir ki, bu insana
bu cümlesinden sonra... Bu arada şeye de deği-
nelim; komedyen her türlü rolü oynayan demek,
komik oynayan demek değil ! Bunu da hatırlata-
yım istedim. Çünkü komedyen kelimesini yanlış
kullanıyorlar, yanlış kullanılıyor.

DİLEK 
BOZKURT

SÖYLEŞİ
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ACELE ETMİYORUM
Son olarak yeni projelerinizden

biraz bahseder misiniz? 
Göç Mevsimi var vizyona girecek
olan. Cem Davran ‘ın da rol aldığı.
Onun dışında bir tane bir dizi yazı-
yorum; “Baykuş Hikayeleri” diye...
Ayrıca polisiye bir hikâyem var o da
dizi olabilir. Bir de Metin Göktepe’ye
atfettiğim sinema filmi yazıyorum 5
yıldır devam ediyor o proje üzerinde
yoğunlaşmam. Hikâye neredesiniz,
Metin Göktepe’yi de gazeteci olarak
koydum filme, özellikle üzerinde
durduğum bir hikaye o sebeple çok
fazla acele etmiyorum. Bir Cumhuri-
yet Savcısı’nın gerçek hikayesi ama
biraz değiştirdim kadın yaptım ka-
rakteri çünkü ismini kullanmamı is-
temedi hikayenin sahibi. Bakalım
güzel şeyler olacak  diye düşünüyo-
rum. En sevdiğim sözdür: “ Ars
Longa Vita Brevis” evet Sanat uzun
Hayat kısa.... Şu Pandemi hele bir
geçsin güzel günler göreceğiz...
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A lmanya’da binlerce kişi ülkedeki
polis şiddetini ve ırkçılığı pro-
testo etmek için sokaklara dö-

külürken, polis şiddeti olayına bir
yenisi daha eklendi. Ülkenin Aalen
şehrinde bir otomobilin çarpması so-
nucu Şirin Gündoğan (12) yaralandı.
Otomobilin altında kalan Gündo-
ğan'ın yardımına koşmaya çalışan
baba Mehmet Gündoğan polisler ta-
rafından engellendi.Kızının sağlık du-
rumunu öğrenmek için polis
engelinden kurtulmaya çalışan ba-
baya polis biber gazı ile müdahale
etti. O anlar amatör kamera ile an be
an kaydedildi. Biber gazından etkile-
nen ve hastanede tedavi gören Meh-
met Gündoğan Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada,
“Nasıl anlatacağımı bilemiyorum.
Moralim çok bozuk. Çok üzgünüm ve
kötüyüm. Çocuğum hala hastanede
yoğun bakımda yatıyor" dedi.

Polisler üzerime çullandı

Yaşadığı olayı anlatan Gündoğan,
"Sesleri duyunca dışarı çıktım. Bir
baktım kızımın bisikleti yerde, ayakka-
bıları yerde. Koştum kızımın yanına, o
sırada polisler beni engelledi. Bana
daldılar, yumruk savurmaya çalıştılar.
Beş veya altı kişi üzerime çullandı.
Parmağım kırıldı, biber gazı sıktılar.
Sakin bir konuşmak varken hepsi üze-
rimize çullandı. Burada olduğumuz
için zaten bizi sevmiyorlar." diye ko-
nuştu.

Polis müdahalesine 
anlam veremediler

Gündoğan’ın yaşadığı olayı kaydeden

arkadaşı Mehmet Daştan da yaşa-
nan olaya lişkin yaptığı açıklamada,
“Biz tamirhanede otururken birden
bire siren sesi duyduk ve ambülans-
ları gördük. Normal bir trafik kazası
sandık. Mehmet dışarı çıktı, Bağırma
sesi gelince bende dışarı çıkmak iste-
dim, merdivenlerden indim, baktım

polisler arkadaşımı darp ediyor." ifa-
delerini kullandı. Polislerin neden bu
kadar tepki verdiklerini hala anlama-
dığını belirten, Mehmet Daştan, "
Acılı bir baba yerde yatan tek kızını
gördü, yanına gitmek istedi, iyi oldu-
ğunu bilmek istedi, kızının yalnız ol-
madığını hissettirmek istedi. Zaten

babasının orada olay çıkacak bir
neden yok. Biz polisin bize bilgi ver-
mesini bekledik” dedi. Daştan, olay
anına ait çekilen görüntülere el ko-
nulduğunu ifade ederek, Alman po-
lisler tarafından uğradıkları
haksızlığa karşı hukuk mücadelesi
başlatacaklarını kaydetti. DHA

Almanya protesto edildi

TURK BABAYA
POLIS ZULMU

ABd’nİn eski Başkanı Obama 12 yıllık dostu olan kö-
peği Bo'nun hayatını kaybettiğini duyurarak, " Ailemiz
gerçek ve sadık dostunu kaybetti" dedi. ABD eski baş-

kan Barack Obama'nın en yakın dostu olarak bilinen Portekiz su
köpeği cinsi köpeği Bo, hayatını kaybetti. Yas tutan Obama ise,
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün ailemiz
gerçek bir dost ve sadık bir arkadaşını kaybetti. On yıldan fazla
bir süredir, Bo hayatımızda sürekli, nazik bir varlıktı. Bizi iyi
günlerimizde, kötü günlerimizde her gün görmekten mutluydu.
Beyaz Saray'da olmanın getirdiği tüm yaygaralara tahammül
etti, havladı ama ısırmadı, yazın havuza atlamayı severdi, ço-
cuklara karşı nazikti ve harika tüyleri vardı. O tam olarak ihtiya-
cımız olan şeydi ve beklediğimizden çok daha fazlasıydı. Onu
içtenlikle özleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İsmini kızları takmıştı

Yavru köpeğe isim verme hakkı tanınan Obama’nın
kızları Sasha ve Malia 2009 yılında Beyaz Saray sakinine, ku-
zenlerinin kedisinin ismi olan Bo ismini takmıştı. Bo, Michelle
Obama’nın babasının lakabı ve 2008 yılında hayatını kaybeden
blues şarkıcısı Bo Diddley’in ismiydi. Öte yandan, ABD'de, Cal-
vin Coolidge'in 1923'te seçilmesinden bu yana tüm ABD baş-
kanlarının en az bir köpeği olduğu biliniyor. Beyaz Saray'ın evcil
hayvanları ise kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.

AlmAnyA’nın Duisburg kentinde ül-
kede son dönemlerde artan polis şiddeti
ve ırkçılık protesto edildi. Nisan ayında

iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kalan iş
adamı Emre Tümsek'in yaşadığı kentte düzenle-
nen eyleme onlarca araç katıldı.Eylem daha sonra
Duisburg Emniyet Müdürlüğü önünde son buldu.
Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği tarafından
düzenlenen gösteride Demirören Haber Ajansı
(DHA) muhabirine konuşan dernek Başkanı
Murat Güneş, Alman polisinin özellikle yabancı
kökenlilere yönelik orantısız güç kullandığını, bu
şiddete bir son verilmesi gerektiğini kaydetti.
Güneş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar şiddet uygulayan her hangi bir po-
lisin,işinden olduğunu, ya da bir Euro para cezası
aldığını duymadık. Artık sesimizi duyurmanın za-
manı geldi. Amerika'da ilk kez polise yetmiş yıl
ceza verildi. Nasıl oldu? George Floyd'a yapılana
halk tepkisiz kalmayınca, polislerde cezasız kal-
madı. Biz de, polis şiddeti karşısında demokratik
tepkimizi göstereceğiz."

Polisler cezalandırılsın

Protestocular araçlara “Duisburg Polisinin
24.04.2021 tarihli şiddetini protesto ediyoruz” ya-
zılı pankartın yanı sıra ve ülkenin farklı kentlerinde
polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşların
fotoğraflarını astı.Türk bayrakları ile eyleme katı-
lan gurbetçiler, ülkede şiddete başvuran polislerin
cezalandırılmasını talep etti. DHA

4 yıl sonra çocuklara kavuştu
ABD’de Donald Trump dönemi göçmen politikasının mağdurlarından olan Honduraslı Keldy Mabel Gonzales Brebe, çocuklarına 4 yıl aradan sonra ilk kez sarıldı

ABd’de eski Başkan Donald
Trump’ın göçmenlere yönelik
‘sıfır tolerans’ politikasının ilk

mağdurlarından biri olarak bilinen ve
Honduras’ta yaşayan Keldy Mabel Gon-
zales Brebe, 4 yıl sonra oğulları Erik ve
Mino'ya kavuştu. Duygusal kavuşmaya
ABD basını tarafından yoğun ilgi gördü.
Gonzales Brebe, 2017’de erkek kardeşinin
öldürülmesinin ardından ABD’ye gitmeye
karar verdi. O yıllarda 13 yaşındaki Eric

ve 15'inde olan Mino ile New Mexico’da
sınıra gelen Gonzales Brebe, ABD'ye sı-
ğınma talebinde bulundu. ABD medya-
sından MSNBC News’e konuşan
Gonzales Brebe çocuklarından ayrılmak
zorunda kaldığı ilk saatlerde yaşadıklarını,
“Bana bunun sadece beş gün süreceğini
söylediler ve sonra bizi yeniden birleştire-
ceklerdi, böylece birlikte olabilecektik. Ya-
kında bunun olacağını düşündüm.
Çocuklarım nerede diye sormaya başla-

dım. Endişem artmaya başladı” sözleriyle
anlattı.

Sana bunu kim söyledi?

Sınırda çocuklarını görmeyi bekleyen
Gonzales Brebe, yetkililerin, “Sana kim
çocuklarının burada olacağını söyledi?”
sözleri ile karşılaştıklarını belirtti. Çocuk-
larından koparılan Gonzales Brebe, daha
sonra Honduras’ın San Pedro Sula ken-
tinde sınır dışı edildiğini ifade etti. Çocuk-

larının 2018 yılında Pensilvanya eyaletin-
deki Philadephia kentinde yaşayan bir ak-
rabalarına bırakıldığını ifade eden
Gonzales Brebe, Joe Biden yönetiminin,
Trump dönemindeki aileleri ayıran göç-
men politikasında yaptığı değişikliğin ar-
dından 4 yıl sonra çocukları ile bir araya
geldi. Öte yandan, Amerikan Sivil Özgür-
lükler Birliği (ACLU), Trump yönetimi
döneminde 5 bin çocuğun ailelerinden
ayırıldığını açıklamıştı. DHA

Obama'nın köpeği öldü

Almanya’nın Aalen kentinde trafik kazasında yaralanan kızının yardımına
koşmaya çalışan Türk babaya polis, biber gazı ile müdahale etti

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Duisburg kentinde son dönemde ülkede artan polis şiddeti protesto edildi

Londra'ya müslüman
bir başkan

İngİlteRe’de yerel seçimlerde Sadık Han, ikinci kez
başkent Londra’da belediye başkanı seçildi.
İngiltere’de yapılan yerel seçimlerde, İşçi Partisi’nin

Müslüman adayı Sadık Han, ikinci kez Londra Belediye Baş-
kanlığı görevine seçildi. Başkent Londra’da yaklaşık 6 milyon
seçmen oy kullandı. Sadık Han, 1 milyon 206 bin 34 oy alırken,
Muhafazakar Parti’den Shaun Bailey, 977 bin 601 oyla ikinci sı-
rada yer aldı. Seçim sonuçları kapsamında 2016’da ilk kez bele-
diye başkanlığı görevine gelen Han’ın ikinci dönemi başladı.
Belediye binasında seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bu-
lunan Han, “Londra için daha iyi, daha parlak bir gelecek inşa
etmeye yardımcı olmak için her şeyi zorlayacağız” dedi.

Hedefte Rum lider var
CRS adlı Rum karikatürist, Cenevre'de ger-
çekleştirilen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konfe-
ransında "etkisiz" tutum sergilediği

gerekçesiyle Anastadias'e hakaret içerikli karikatür
çizerek, caddelere astı. Birleşmiş Milletler (BM) ön-
cülüğünde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlen
5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında,
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kararlı duruşu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gündeminden düş-
müyor. CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, Cenev-
re'deki konferansta Rum lideri Nikos Anastasiadis'in
Kıbrıs Türk tarafı karşısında "etkisiz" tutum sergile-
diği gerekçesiyle eleştirdi. Rum Karikatürist sokak-
lara çizdiği karikatürde Anastasiadis’i hedef aldı.
CRS, halkı uyanmaya çağırırken, 'salak' (idiot)  ya-
zılı ateş ölçer cihazıyla Anastasiadis'in ateşinin öl-
çüldüğünü yansıtan karikatürü cadde duvarlarına
astı. CRS karikatür ile birlikte verdiği mesajında “Ya-
lancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pan-
demi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Etkisizsin.
Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça
iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı, bu başkan
sana layık mı?” diye de sordu" ifadelerine yer verdi.
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B ayram öncesi çalışmalarını hızlan-
dırdıklarını aktaran Gölbaşı Bele-
diye Başkanı Ramazan Şimşek

“Ekiplerimiz, ramazan ayının başından iti-
baren gıda yardım kolilerini vatandaşları-
mıza eriştirmek için çalışmalarını
hızlandırdı. Aynı zamanda bir kişinin ve
evin ihtiyacı olan bütün ürünleri de başvu-
ran vatandaşlarımıza dair yapılan incele-
menin ardından ulaştırıyoruz. İhtiyaç
sahibi vatandaşlarımıza hep birlikte destek
olarak bu zor günleri atlatacağımıza inanı-
yorum. Paylaşım Noktamız gıda kolilerinin
yanı sıra her türlü ihtiyacı hemşerilerimize
ulaştırmak için 7/24 çalışıyor” dedi.

Hilal kartlar devrede

Son bir yılda 7 bin 250 ihtiyaç sahibi aileye
gıda yardımlarını ulaştıklarını söyleyen
Başkan Ramazan Şimşek, “ Aynı zamanda
diğer ihtiyaçlar hususunda da 5 bin 750 ai-
leye ulaştık. Hilal Kart’larımızın dolumla-

rını sağlıyoruz. Gölbaşılı hemşerilerimiz bu
kart sayesinde marketten ne isterlerse alı-
yorlar. 1524 kişi bir yıl içinde Hilal Kart ile
buluştu. Bu sayıyı yıl sonuna kadar daha
da arttırmayı amaçlıyoruz. Geçen sene,
Nisan ayında, Ramazan'da ve öncesinde
özellikle işletmesi kapanan vatandaşlarımız
oldu. Vatandaşlarımız yalnız hissetmesin
diye desteklerimizi ulaştırmaya çalışıyo-
ruz. Ramazan Bayramı öncesi yardım koli-
lerimizi de daha fazla Gölbaşılı
vatandaşımıza ulaştıracağız”

Dayanışmaya aracılık

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şim-
şek Paylaşım Noktası’nın hayırseverler ve
ihtiyaçlar sahibi arasında bir gönül köp-
rüsü oluşturduğunu belirterek, bu sayede
toplumsal dayanışmaya da aracılık edildi-
ğini söyledi. Vatandaşları, kullanılabilir ih-
tiyaç fazlası giysilerini ve ürünleri ihtiyaç
sahiplerine ulaştırmak üzere merkeze ba-

ğışta bulunmaya davet eden Başkan Şim-
şek, “Hayırsever vatandaşlar tarafından
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Payla-
şım Noktası’na verilen kıyafetler görevli
arkadaşlarımız tarafından temizleniyor,
ütüleniyor ve raflardaki yerlerini alıyor.
Özellikle salgın sebebiyle hijyen kuralla-
rına daha fazla dikkat ediyoruz” açıkla-
masında bulundu. 

Çocuklarımızı güldüreceğiz

Bayram öncesi çocukları da unutmayacak-
larını ve Paylaşım Noktası’nın bu noktada
hizmetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekle-
yen Başkan Ramazan Şimşek “Çocukları-
mıza bayramlıklarımızı, kitaplarımızı,
boyama kitaplarımızı ulaştıracağız” diyerek
sözlerini noktaladı.
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Sarıyer’den annelere sürpriz
külTür Sıcacık
bir sevginin en özel
hallerinden biridir

annelik. Şefkatiyle, merhame-
tiyle, sevgisiyle evlatlarını ku-
caklayan, hayatını
çocuklarına adayan anneler
unutulmadı. Hediyelerini ha-
zırlayan Sarıyer Belediyesi
pandemi koşullarından dolayı
evlerinden çıkamayan anne-
leri ziyaret etti. Sarıyer Bele-

diyesi evlere kapandığımız şu
günlerde anneleri gülümset-
meyi ihmal etmedi. En güzel
anlarımızda olduğu gibi, sı-
kıntılı anlarımızda da ilk aklı-
mıza gelen annelerimizi tek
tek ziyaret eden Sarıyer Bele-
diyesi, gün boyunca yaptığı
ziyaretlerle Sarıyerli annelere
ulaştı. Sarıyer Belediyesi per-
soneli; özel olarak hazırlan-
mış fincanlar, karanfiller ve

Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç’in kaleme aldığı
‘Anneler Günü’ mektubunu
kapı kapı dolaşarak Sarıyerli
annelere hediye etti. Sarıyer
Belediyesi Başkan Vekili ve
Başkan Yardımcısı Hüseyin
Coşkun’un katıldığı etkinlikte
Garipçe muhtarı Elvan
Aslan’ın yanı sıra CHP Sarı-
yer Kadın Kolları Başkanı
Sunay Sevinç’te vardı.
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası’nın,
salgın nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini 
kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç 
sahiplerine gıda kolisinden, kıyafete; gelinlikten, ev eşyasına kadar
tüm ihtiyaçları ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi

Vatikan’da Yunus

Emre’nin izleri var
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Büke, Vatikan Kütüphanesinin hizmete sunduğu
dijital koleksiyonundaki Türkçe eserlerde arşiv taraması yaparken Yunus Emre Divanı'nın nüshasına ulaştı

Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), Eskişehir Valiliği,

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi,
Mihalıççık Kaymakamlığı, Mihalıççık Beledi-
yesi, Türk Dünyası Vakfı ve Türk Ocakları
Eskişehir Şubesi iş birliğinde Osmangazi
Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi
(YUMER) yürütücülüğünde çevrim içi
"Uluslararası Yunus Emre ve Dünya Dili
Türkçe Bilgi Şöleni" düzenlendi. Etkinliğin
son bölümünde söz alan Burdur Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Himmet Büke, bugüne kadar Yunus
Emre ile ilgili pek çok çalışma yapıldı-
ğını belirterek, onun dil ve kültür dün-
yasının, Türkçe ile söylediği şiirleri
defaten farklı yönleriyle ele alındığını
söyledi.Yazma ihtimali eksikBu çalış-
maların bugün elde bulunan mevcut
nüshalara dayanılarak yapıldığını belir-
ten Büke, şöyle devam etti: "Yunus
Emre'nin Risaletü'n-Nushiyye ve
Divan-ı İlahiyat adlı iki eserini içeren
divanının yurt içi ve yurt dışında farklı
nüshaları bulunmaktadır. Bu nüshalar
içerisinde Fatih, Karaman, Raif Yel-
kenci, Ritter, Nuruosmaniye gibi nüs-
halar en derli toplu ve muteber
nüshalar olarak kabul edilmiştir. Çalış-
maların önemli bir kısmı bu nüshalara
göre yapılmıştır. Şimdi bu nüshalara
yeni bir nüsha daha eklenmesinin se-
vincini ve büyük heyecanını yaşıyoruz.

Akademik çalışmalarıma bağlı olarak yaptı-
ğım arşiv taramalarım esnasında Vatikan ar-
şivinde yeni bir Yunus Emre Divanı nüshası
tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu nüsha daha
önce gün yüzüne çıkmamış, tanıtımı yapıl-
mamış ve incelenmemiş bir nüshadır. 196 va-
raktan oluşan Vatikan nüshasında Yunus
Emre'nin her iki eseri önce Risaletü'n-Nus-
hiyye daha sonra Divan-ı İlahiyat olarak kay-
dedilmiştir. Nüsha hicri 1038, miladi 1629
yılında, günümüzden yaklaşık 400 yıl önce is-
tinsah edilmiş olup içinde Yunus Emre'ye ait

200'e yakın şiir bulunmaktadır. Şiirler Eski
Anadolu Türkçesi döneminin Türkçesine uy-
gunluk arz etmekle birlikte arkaik ögeler de
barındırmaktadır."

Büyük mutluluk duyduk

Büke, nüshanın dil özellikleri ve söz varlığı
bakımından değerlendirildiğinde eldeki nüs-
halar içinde en eski nüshadan istinsah edil-
miş bir yazma olma ihtimalinin çok güçlü
durduğunu bildirdi. Yaklaşık 5 aydır süren
yoğun çabaları neticesinde nüshayla ilgili ça-

lışmasının bittiğini aktaran Büke, ge-
rekli dil ve içerik çalışmalarının
yapıldığını, sözcük dizininin hazırlan-
dığını dile getirdi. Türk Dil Kurumu
(TDK) yetkililerinin konuyla yakından
ilgilendiği bilgisini veren Büke, "Ça-
lışma iki ayrı kitap halinde TDK yayın-
ları arasından bir iki ay içinde çıkacak
ve okuyucusuyla buluşacaktır." dedi.
Büke, Yunus Emre ve Türkçe Yılı'nda
Yunus Emre ile ilgili bu güzel haberi,
Yunus'un diliyle "muştu-müjde" ver-
mek için Eskişehir’de düzenlenen bu
etkinliği beklediklerini sözlerine ekledi.
Etkinliğin ardından gazetecilere açıkla-
mada bulunan Türk Ocağı Eskişehir
Şube Başkanı Nedim Ünal ise 3 gün
süren Uluslararası Yunus Emre ve
Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni'ne 46
bilim insanının katıldığını ifade ederek,
Vatikan Kütüphanesinde Yunus Emre
Divanı'nın bir nüshasının tespit edil-
mesinden büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti.

Kartal’da
sanata destek

karTal Belediyesi Sanat Akade-
misindeki öğrencilerin yaptığı re-
simler Kartal’daki fuaye alanında

sergilenmeye başlandı. Sergi açılışına katı-
lan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, “Sanat Akademimizle gençlerimizin ve
çocuklarımızın sanatsal ve kültürel gelişim-
lerini her zaman destekliyoruz. Bugün de
bu sergimizle, bu çabamızın meyvelerinden
birini aldık” dedi. Kartal Belediyesi Sanat
Akademisi resim öğrencilerine ve davetlilere
yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin,
sanatsal ve kültürel gelişime verdiği öneme
dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel,
“Bugün, Sanat Akademisi öğrencilerinin el-
lerinden çıkan bu kıymetli eserleri sizlerle
buluşturuyoruz. Gençlerimiz, salgın süre-
cinde uzaktan eğitimle, öğretmenleri ile be-
raber sıkı bir çalışma eşliğinde bu
gördüğünüz eserleri ortaya çıkardı. Kıymetli
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. Bir kentin gelişebil-
mesi için, önce o kentin insanlarının kültürel
ve sanatsal anlamda gelişebilmesi gerekir.
Bunun bilincinde olan bizler de Kartal Bele-
diyesi Sanat Akademimizle gençlerimizin ve
çocuklarımızın sanatsal ve kültürel gelişim-
lerini her zaman destekliyoruz. Bugün de
bu sergimizle, bu çabamızın meyvelerinden
birini aldık” ifadelerini kullandı.

Eserler hakkında bilgi aldı

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekle-
şen serginin açılışına; Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal
Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem
Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, çok sayıda meclis üyesi ve vatandaşlar
katıldı. Açılışta, Başkan Gökhan Yüksel
sanat akademisi öğrencileri ve öğretmenleri
ile beraber sergi alanını gezerek, eserler hak-
kında bilgi aldı.
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrenci-
lerinin, salgın sürecinde uzaktan eğitimle
hazırladıkları resim sergisinde; kara kalem,
toz pastel ve yağlı boya teknikleriyle elli öğ-
rencinin hazırladığı eserler sergileniyor.
Sergi, 25 Nisan’a kadar Kartallı sanatsever-
leri ağırlayacak.

Çocuklar için yayın var
Turkuvaz Medya Grubu, dijital ailesinin yeni üyesi
Fikriyat Çocuk'un yayın hayatına başladığını duyurdu

Turkuvaz
Medya Grubu, di-
jital ailesinin yeni

üyesi Fikriyat Çocuk'un yayın
hayatına başladığını açıkladı.
Milli değerlerle zenginleştirile-
rek özel içeriklerin hazırlandığı
dijital platform, "www.fikriyat-
cocuk.com" adresinden ço-
cuklarla buluşuyor. Video
içerikler, özel masal anlatım-
ları ve podcastlerin yanı sıra
birçok oyun ve etkinlik, çocuk-
ların beğenisine sunuluyor.
Her bir içeriğin özenli bir ça-
lışma ile hazırlandığı Fikriyat

Çocuk’ta, "Çocuklar nasıl vi-
deolar izler?", "Hangi oyunları
çok severler?", "En çok neleri,
nasıl okumaktan hoşlanırlar?"
gibi sorulara önce çocuklar-
dan gelen cevaplar ele alınıyor
sonra anne babalar, öğret-
menler ve pedagoglarla bir-
likte değerlendiriliyor.

Özel içerik sunuyor

"Her şey çocuklar için" sloga-
nıyla çocuklara dair her fikrin
milli ve manevi değerlerle har-
manlanarak sunulacağı plat-
form, çocukların dünyasına

güzel bir iz bırakmayı amaçlı-
yor. Platform, "Merak Ediyo-
rum", "Okuyorum",
"Keşfediyorum", "İzliyorum",
"Dinliyorum" ve "Oynuyo-
rum" bölümlerinden
oluşuyor.  Anne ve babalara
da özel içeriklerin sunulduğu
Fikriyat Çocuk’ta ebeveynler
için de "Şimdi Okullu Olduk
Ey Pandemi", "Sağlam Ço-
cuklar Yetiştirmek", "Dijital
Çağ- Dijital Çocuk" ve "Asr-ı
Saadet’te Çocuk Eğitimi"nin
bulunduğu pek çok konu ele
alınıyor.

7 bin 250 
aileye 
yardım



İzmİr'de düzenlenen CEV Avrupa Kıtası Eleme-
leri 2. turu, bugün erkekler kategorisinde oynanan
karşılaşmaların ardından sona erdi. Finalde
Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, Leton-
ya'dan Samoilovs-Smedins ikilisini 21-17, 15-21
ve 15-13'lük setlerle 2-1, Sefa Urlu-Selçuk Şekerci
ikilisi ise yine Letonya'dan Rinkevics/Bedritis ikili-
sini 2-0'lık  skorla mağlup etti ve Türkiye Erkek
Plaj Voleybolu Takımı, CEV Continental Cup'ın
şampiyonu oldu. Erkek Plaj Voleybolu Milli Ta-
kımları, 23-26 Haziran 2021 tarihlerinde Hollan-
da'da düzenlenecek CEV Continental Cup
Finallerinde mücadele edecek. Finallerde şampi-
yon olacak ülke, Tokyo'da yapılacak Olimpiyat
Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

Dereceye girenler kupa aldı

İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleleri,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile
TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş birlikte
izledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer
ile TVF Başkan Vekili Aslandaş karşılaşmanın ar-
dından sahaya inerek, elde edilen başarıdan do-
layı tüm oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti.
Final karşılaşmasının ardından yapılan kupa töre-
ninde, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Ertuğrul Tugay, Balçova Kaymakamı
Ahmet Hamdi Usta, Beach-it Event Organizas-
yon CEO'su Gürsel Yeşiltaş, erkeklerde dereceye
giren takımlara kupalarını verdi. İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu harika organi-
zasyonun İzmir'e gelmesini ve başarıyla gerçekleş-
mesini sağlayan TVF Başkan Vekili Alper Sedat
Aslandaş'a katkı ve desteklerinden dolayı şükran
plaketi takdim etti.
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TFF 1'inci Lig'in son haftasında
Menemenspor'u yenerek şampi-
yonluğunu ilan eden ve 26 yıl ara-
dan sonra tekrar Süper Lig'e
yükselen Adana Demirspor, Ada-
na'ya dönüşte üstü açık otobüs ile
gece saatlerinde şehir turu attı. Kı-
sıtlamaya rağmen sokağa dökülen
Adana Demirspor taraftarları ise
meşale yakıp, futbolcuları selam-
ladı. TFF 1'inci Lig'i 70 puanla

şampiyon olarak kapatan ve 26
yıllık özlemin ardından Süper
Lig'e yükselen Adana Demirspor,
saat 02.15 sıralarında havayolu ile
İzmir'den Adana'ya geldi. Havaa-
lanında şampiyon için hazırlanan
üstü açık otobüse binen kafile,
polis eskortuyla kentte tur attı. Kı-
sıtlamaya rağmen sokağa dökülen
Adana Demirspor taraftarları, yol
kenarında meşale yakıp, futbolcu-

ları selamladı. Kafileyi taşıyan
otobüs, Atatürk Caddesi, Bülent
Angın Bulvarı, Turgut Özal Bul-
varı ve Şehitler Bulvarı'ndan
geçip, daha sonra tesislerde turu
bitirdi. Konfeti ve meşalelerle kar-
şılanan kafile için tesislerde havai
fişek gösterisi yapıldı. Yönetim,
teknik heyet ve futbolcular, marş-
larla bir süre eğlenerek şampiyon-
luğun tadını çıkardı. DHA

PLaj voLeyboLunda

Kazanan 
taKim beLLi

14

Türkiye Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımı,
İzmir'de düzenlenen CEV Continental 
Cup'ı şampiyonu olarak tamamladı

Türk atletizminin genç yeteneklerinden Pınar
Akyol, Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen Av-
rupa Atmalar Kupası’nda tarihi bir performans çi-
zerek U23 şampiyonluğunu kazanırken, en iyi
derecesini yarım metreden fazla geliştirdi. Avrupa
Atmalar Kupası’nda Türkiye’nin üçüncü altın ma-
dalyası Pınar Akyol’dan geldi. 2003 doğumlu milli
atlet, gülle atmada U23 kategorisinde Avrupa Ku-
pası şampiyonluğunu elde etti. Henüz 17 yaşında
olan Akyol, yarışmaya başlarken 17.08 olan en iyi
derecesini 17.65’e kadar taşımayı başardı. Son atış
öncesinde İsveçli rakibinin 17.50’si ile ikinci sıraya

düşen Pınar, son hakkında müthiş bir perfor-
mans çizerek altın madalyayı kaptı.

Pınar, tüm zamanlar Türkiye liste-
sinde Emel Dereli (18.56) ve

Svetlana Mitkova-Sınır-
taş’ın (18.25) arka-

sında üçüncülüğe
yerleşirken, 2021

dünya liste-
sinde de U20

yaş gru-
bunda ilk

sıraya
çıktı. 

HeLaL oLsun
sana Pinar

Şampiyon Adana Demir şehri turladı

26 yiL çiKamadiK
26 yiL düsmeyiz
TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak bitirip, Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un
Başkanı Murat Sancak, ilk önceliklerinin iyi bir kadro kurmak ve Süper Ligde kalıcı
olmak olduğunu söyledi. Adana Demirspor'un asansör takım olamayacağını 
vurgulayan Sancak "Nasıl 26 yıl çıkmadıysak, 26 yıl da düşmememiz lazım" dedi

S on hafta karşılaşmasında Menemenspor'u ye-
nerek şampiyonluğunu ilen adana Demirspor,
izmir dönüşü gece şehir turu attıktan sonra

tesislere geçiş yaptı. tesislerde gazetecilerin sorula-
rını yanıtlayan adana Demirspor kulübü Başkanı
Murat Sancak, şampiyonluğu sonuna kadar hak et-
tiklerini ifade etti. Sosyal medyadan adana Demirs-
por aleyhinde yapılan paylaşımlara terbiyeleri gereği
cevap vermediklerini aktaran Sancak, şampiyonlu-
ğun alınlarının hakkı gibi helal olduğunu söyledi. Ça-
lışanıyla, yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla,
taraftarıyla, şehriyle mutlu olduklarını belirten San-
cak, "Bundan daha büyük mutluluk yok. Ben 3 yıldır
uçağa binmiyordum, uçak korkusundan dolayı. Val-
lahi bugün bindin, bu mutluluk korkuyu da alıyor. Son
üç maça girdikten sonra 'acaba' demedim. tuzla ma-
çıyla başlayan, Balıkesir maçıyla devam eden ve
bugün Menemen ile. Mesela bugün çok rahattım.
tuzla maçında da rahattım, Balıkesir maçında biraz
strese girdim, ilk 45 dakika 7-8 tane pozisyon kaçır-
dıktan sonra biraz tedirgin oldum ama futbolcular bi-
liyorsunuz kalite var, atıyorlar yani" diye konuştu.

Hasret nihayet bitti

Süper Lig'de taraftarların beklentisinin çok olduğunu
dile getiren Sancak, şunları söyledi: "ama böyle bir
beklenti içerisine girmesinler şimdiden söyleyeyim.
Önce biz kalıcı olacağız orada. Önce Süper Lig'de ka-
lıcı olacağız. şampiyonluk, avrupa öyle bir hedefimiz
yok. Önce iyi bir kadro, ekip çalışmalar yapıyor. şu

an havuzdan seçiyoruz. ama iyi bir kadro kuracağız.
iki - üç yıl sonra bakarız. Öyle çıkıp, düşme olma-
ması lazım. asansör takım olamayız. Nasıl 26 yıl çık-
madıysak, 26 yıl da düşmememiz lazım. 26 yıl sonra
ben de 80 yaşıma geliyorum, artık ne haliniz varsa
görün. 'Hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanım'
dedim yani. kurtuluşunuz yok benden yani." adana
Demirsporlu futbolculardan Hasan kılıç, "Geçen se-
nenin burukluğu vardı içimizde. allah'a şükürler
olsun bu sene lider olarak çıkmasını bildik. Çok mut-
luyuz. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan
ediyoruz" dedi. 26 yıllık hasret bittiğini söyleyen
adana Demirsporlu futbolcu tahir talha Sanuç ise
"Bu sene şampiyonluk çok yakıştı, çok mutluyuz. in-
şallah Süper Lig'de uzun süre kalacağız ve önemli
başarılar elde edeceğiz. Biz bu şampiyonluğu so-
nuna kadar hak ettik, kimsenin şüphesi olmasın" diye
konuştu. 

Çınar'ı unutmamak gerek

Çok mutlu olduklarını aktaran adana Demirsporlu
Sinan kurt, şunları söyledi: "Büyük bir camia ve bu
şehir her şeyin en güzelini hak etti. Ben de gollerimle
katkı yapabildiğim için ne mutlu bana. ama ondan
daha da önemlisi herhalde bu takımın, bu camianın
Süper Lig'e çıkması" şampiyonluğu önce taraftara
sonra da Başkan Murat Sancak'a armağan eden
adana Demirsporlu Semih Güler ise "tabii ki Bekir
Çınar'ı unutmamamız lazım. Ona da bu kupayı arma-
ğan ediyoruz" dedi. DHa

44 yıl sonra süper Lig’de
TFF 1'inci Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan GZT
Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi. 44 yılın ardından
yeniden en üst ligde yarışma şansını yakalayan kentte,
uyarılar işe yaradı, taraftarlar Süper Lig sevincini evlerinde
yaşadı. Kentte havai fişek gösterisi de yapıldı
TFF 1'inci Lig 34'üncü haftası
büyük bir heyecana sahne olur-
ken, son haftada aynı puana
sahip 3 takımın maçının ardın-
dan Süper Lig’e doğrudan yük-
selen takımlar Adana
Demirspor ve GZT Giresuns-
por oldu. Deplasmanda Tuz-
laspor’u 2-1 mağlup eden ve
sezonu ikinci sırada tamamla-
yan GZT Giresunspor, 44 yılın
ardından yeniden üst ligde ya-
rışma şansını yakaladı. Kentte
dün ve gün boyu yapılan uyarı-
lara uyan vatandaşlar ve taraf-
tarlar, Süper Lig sevincini
evlerinde yaşadı. Havai fişek
gösterisinin sunulduğu kentte,
görev alan çok sayıda polis
ekipleri de, ekip otosundan me-
gafonla 'Lütfen sevincimizi ev-
lerimizde yaşayalım, silahla
ateş etmeyelim" uyarılarında
bulundu. Bu arada yeşil beyazlı
kulübün resmi sosyal medya
hesaplarından, "1970 ruhu ile
yola çıktık. 2020 ruhu ile ta-
mamladık. Merhaba Süper
Lig" ve " 44 yıl bekledik. Bugün
başardık. Giresunsporumuz
Süper Lig'de" notuyla payla-
şımlarda bulunuldu.  DHA

Karagümrük 

mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig’in 41’inci hafta-
sında salı günü sahasında Fatih kara-
gümrük ile oynayacağı maçın
hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJk
Nevzat Demir tesisleri’nde sabah basına
kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın
sürdü. teknik direktör Sergen Yalçın yö-
netimindeki antrenman; dinlenme, kon-
disyon ve taktik çalışmasıydı. Dün
Galatasaray ile oynanan maçta forma
giyen futbolcular rerjenerasyon çalış-
ması yaparak günü tamamladı. Diğer fut-
bolcular ise sahada yapılan ısınma
koşuları, istasyon koşuları ve stretching
çalışmasıyla idmana başladı. Siyah-be-
yazlıların antrenmanı pas ve şut çalış-
ması ile sona erdi. Beşiktaş, Fatih
karagümrük ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarını, yarın saat 18.00’de basına ka-
palı yapacağı çalışmayla tamamlayacak
ve kampa girecek.

Beşiktaş’ın 
basına kapalı yapılan 
antrenmanı yaklaşık 
1 buçuk saat sürdü. 

Adana Demirspor'un Başkanı
Murat Sancak
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Galatasaray sezonun tamamlanmasına iki maç kalırken Beşiktaş galibiyetiyle muhteşem bir hava yakaladı
Süper Lig'in 40'ıncı haftasında dün
akşam Türk Telekom Stadı'nda ağırla-
dığı rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-
kırmızılılar, ikili averajda da
siyah-beyazlılarla durumu eşitledi. Bu
galibiyetle "Biz bitti demeden bitmez"
diyerek rakiplerinin şampiyonluk he-
saplarını değiştiren Galatasaray, lig-
deki son iki maçını da kazanıp Beşiktaş
ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini
bekleyecek. Teknik direktör Fatih
Terim, kritik derbide sahaya sürpriz de-
nebilecek hücum hattıyla çıktı. Babel,
Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma
öncesi kafalarda soru işareti oluştursa
da tecrübeli teknik adam haklı çıktı ve
hem Babel hem de Falcao fileleri hava-
landırdı. Falcao 9, Babel ise bu sezonki
6'ncı resmi golünü kaydetti.

Gedson varsa sorun yok

Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapa-

cağı merakla beklenen Galatasaray'ın
genç orta sahası Gedson Fernandes,
başarılı bir performans ortaya koya-
rak galibiyette önemli rol oynadı. İlk
golün asistini yapan Portekizli fut-
bolcu girdiği 15 ikili mücadelenin
10'unu kazanarak fizik kalitesini or-
taya koydu. Galatasaray kaptanı
Arda Turan da Beşiktaş karşısında
skoru belirleyen isim oldu. Tecrübeli
futbolcu, Sivas, Göztepe ve Trab-
zonspor'un ardından Beşiktaş ağla-
rını da havalandırarak bu sezonki
4'üncü golünü kaydetti. Fraport TAV
Antalyaspor galibiyetiyle başlayan se-
ride ardından İttifak Holding Kon-
yaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı
mağlup eden sarı-kırmızılılarda hedef
6'da 6 yapmak. Galatasaray son iki
maçta Yukatel Denizlispor ve 
Helenex Yeni Malatyaspor ile 
karşılaşacak. DHA

Ben bir görev
adamıyım!
Trabzonspor'un sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet
Çörekçi, "Ben bir görev adamıyım, elimden geleni
her zaman yaparım. Kötü oynayabilirim, kötü oyna-
dığım çok maç da var. Ama savaşırım, her zaman
savaşırım. Savaşmayı asla bırakmam" dedi. Bordo-
mavili takımın 29 yaşındaki defansı Kamil Ahmet
Çörekçi, Trabzonspor Kulübü'nün dergisine açıkla-
malarda bulundu. Çörekçi, "İlk sezonumda çok bek-
ledim. Sezonun yüzde 70’inde hiç oynamadım.
Daha sonra Rıza Çalımbay gelince şans buldum ve
çok da iyi oynadım. Sürekli oynamaya başlayınca,
performans ve öz güven olarak da çok şey kazan-
dım. Gerçekten 'Ben burada oynayabilirim' dedim.
Daha sonra büyük bir şanssızlık yaşayarak maalesef
dizimden sakatlandım. Ben kendimi görev adamı
olarak tanımlıyorum. Teknik direktörümüz nerede
oynatırsa oynatsın her şartta elimden geleni yap-
maya çalışırım. Görevimi yaparım. Benden ekstra bir
şey beklemeseler bile aşağıda bir performans da gös-
termem. Her zaman elimden geleni yaparım" dedi.

Çok güzel bir ortam var

Ortam ve oynanan stilin takıma çok yakıştığını kay-
deden Kamil Ahmet Çörekçi, "Ben sağ bek oynarken
kendimi daha iyi hissediyorum. Orada daha başarılı
olduğumu düşünüyorum. Şu an takımımızda çok iyi
bir ortam var. Sezon ba-
şında biraz zor günler
geçirdik. Çok fazla
oyuncu gelmişti. Geçti-
ğimiz yıl başarılı bir
sezon geçirdik, sonra
birçok oyuncu gitti ve
yenileri geldi. O uyumu
yeniden sağlamak zor.
Sezon başında bir süreç
geçirdik. Abdullah Avcı
geldikten sonra da bir
felsefe görüyoruz artık
takımımızda. Şu anda
takımımızdaki ortam ve
oynadığımız stil takıma
çok yakışıyor. İnşallah
bunun da devamı gelir"
diye konuştu.

Trabzonspor evim gibi

Trabzonspor'da kalıcı olmak istediğini söyleyen Çö-
rekçi, "Trabzonspor’a ilk geldiğimde burada kalıcı
olmak istedim. Çünkü çok arkadaşım var Trabzons-
por’a transfer olup 1-2 sene sonra giden. Başka
oyuncular da var transfer olduktan sonra ayrılan.
İçimden 'Burada kalıcı olmalıyım' dedim. Yalan yok,
Trabzonspor’u evim gibi görüyorum. Buradaki
4'üncü sezonum. Artık kültürüne, yemeklerine, haya-
tın her alanına alıştım. Eve de gidemiyorum, Lon-
dra’ya da gidemiyorum artık pandemiden dolayı.
Buraya alıştım ve burada kalıcı olmak istiyorum.
Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazı-
rım" şeklinde konuştu. DHA

Cimbom mucize peşinde

Kazanması halinde şampiyon olma ihtimalini yüzde 90
seviyelerine getireceği derbi maçta Galatasaray'a 3-1
yenilen Beşiktaş, yine de son iki maça avantajlı giriyor

KARA KARTAL UMUDUNU
KORUMAYI SURDURUYOR
S iyah-beyazlılar, Galatasaray karşı-

sında tutuk ve maçın büyük bölü-
münde panik bir oyun sergilerken,

gol pozisyonuna girmekte oldukça zor-
landığı bir maç yaşadı. Galatasaray'ın
baskılı ve sert markajına takım olarak çok
fazla cevap veremeyen Kartal, özellikle
savunmada yaptığı hatalarla derbiyi kay-
betti ve Süper Lig'de sezonun bitimine iki
maç kala Galatasaray'ı yarışa tekrar ortak
etti. Beşiktaş yönetimi ise maçı değerlen-
dirirken, yenilmelerine rağmen şampi-
yonluğu kaybedeceklerini hiçbir şekilde
düşünmediklerini ve 16'ncı zafere sonuna
kadar inandıklarını vurguladı. Galatasa-
ray mağlubiyetiyle sadece büyük bir
avantajı yitirdiklerini belirten yöneticiler
"Son iki maçı kazanarak şampiyon olaca-
ğız" diyerek camiadaki şampiyonluk
inancını dile getirdi. Karşılaşmanın ha-
kemi Cüneyt Çakır'ı da eleştiren siyah-
beyazlı yöneticiler "İyi oynamamış
olabiliriz ama bu hiçbir zaman hakemin
takdir haklarını Galatasaray'dan yana
kullanmasını haklı gösterecek bir sebep
değil. Atiba'nın pozisyonunda neye göre,
hangi açıya göre aut kararı verdiler anla-
mak çok zor. Ama bütün her şeye rağ-
men avantaj bizde, lideriz ve zaten 6
güne lig bitiyor ve biz şampiyon olarak
bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

16'ıncı zafer için 4 puan

Beşiktaş, Galatasaray'a yenilmesine rağ-
men liderliği sürdürüyor ve şampiyonlu-
ğun bir numaralı adayı konumunda.
Kalan iki maçta alacağı 4 puan siyah-be-
yazlılara 16'ncı şampiyonluğu kutlaması
için yetecek. Derbi mağlubiyetiyle raki-
bine karşı çok önemli bir avantajı da kay-
beden Beşiktaş, 3-1'lik skorla ikili averajın
eşitlenmesine sebep oldu. İkili averajın

ortadan kalkmasıyla puan eşitliği halinde
genel averaja bakılacağı için Beşiktaş,
Galatasaray'dan +6'lık bir averaj fazla-
sına sahip. Galatasaray son iki maçını
kazansa bile bir galibiyet ve bir beraberlik
siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan
etmesi için yeterli. Kara Kartal, Fener-
bahçe'den de 2 puan önde ve ikili ave-
rajda rakibine üstünlük sağladığı için
sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda
iki maçı da kazanıp Beşiktaş'ın en az bir
maçında daha yenilmesi gerekiyor. Bu
durumda da iki maçta bir galibiyet ve bir
beraberlik yine Beşiktaş'ı şampiyon yapı-
yor.

Aboubakar oynayacak mı?

Son haftalarda Beşiktaş'ta gündemden
düşmeyen bir başka konu ise Vincent
Aboubakar'ın sakatlığı ve yeni zamlı söz-
leşme isteğiyle ilgili bitmeyen iddialar.
Sezon başında sakatlığına dayalı ekstra
yaptırımlar içeren bir sözleşme yapılarak
alınan Aboubakar, 30 maçı tamamla-
ması halinde uzayacak bir kontrat ile
Beşiktaş'a imza atmıştı. Çok başarılı bir
performans ortaya koyan Kamerunlu
golcü, milli takımda sakatlık yaşadıktan
sonra düne kadar oynanan son 9 maçın
8'ini kaçırdı. Aboubakar için dile getiri-
len iddialar bugüne kadar yönetim tara-
fından yalanlansa da ligin final
maçlarında kendini riske etmemesi bu
iddiaların sürekli gündemde kalmasına
sebep oluyor. Önceki yıllarda çapraz bağ
yırtığı ve önemli diz sakatlıkları yaşayan
29 yaşındaki futbolcunun, 'kendini riske
ederse futbol hayatını etkileyecek daha
büyük sakatlıkların doğmasından endişe
ettiği' için tam iyileşmeden oynamak is-
temediği yönünde de oldukça kuvvetli
iddialar mevcut. DHA

Sergen Yalçın'ın ilk mağlubiyeti
Bu arada, Beşiktaş'a imza attıktan sonra derbi kaybetmeyen teknik di-
rektör Sergen Yalçın, Galatasaray mağlubiyetiyle de ilki yaşadı. Siyah-
beyazlı takımın başında çıktığı toplam 5 Galatasaray ve Fenerbahçe
derbisinden 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkaran tecrübeli teknik adam, 3-
1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle 6'ncı maçta ilk yenilgisini aldı.

Tekvandoda doğru yoldayız
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da
düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat
Oyunları Tekvando Avrupa Kıta Ele-
meleri’nde her sıklette 2 sporcunun
kota kazanacağı elemelerde, milli tek-
vandocu Hakan Reçber olimpiyat vi-
zesi alırken, Emre Kutalmış Ateşli ise
rakibine son saniyede verdiği puanla
olimpiyat oyunlarının uzağında kaldı.
Böylece tekvandoda Türkiye’yi temsil
edecek sporcu sayısı 5’e yükseldi. Ele-
melere 1 numaralı seri başı olarak ka-
tılan Hakan Reçber, erkekler 68 kiloda
ilk turu maç yapmadan geçtikten
sonra ikinci turda Macaristan’dan
Levente Jozsa’yı, çeyrek finalde ise İs-
veç’ten Ali Alian’ı yenerek kota maçı
yapmaya hak kazandı. Ev sahibi Bul-
garistan’dan Vladimir Dalakliev ile

karşılaşan Hakan Reçber, büyük çe-
kişmeye sahne olan karşılaşmada ra-
kibini 10-9 mağlup ederek Tokyo
2020 biletini cebine koydu.

Önemli başarılar kazanıldı

Erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış
Ateşli ise ilk turu maç yapmadan geç-
tikten sona çeyrek finalde Belarus’dan
Arman-Marshall Silla’yı 25-17 mağ-
lup ederek kota maçına çıkmaya hak
kazandı. Hırvatistan’dan Ivan Sapina
ile karşılaşan milli tekvandocu, son
saniyesine 13-12 önde girdiği karşı-
laşmayı 14-13 kaybederek olimpiyat
kotası alamadı. Hakan Reçber’in ka-
zandığı kotayla tekvandoda Türkiye’yi
temsil edecek sporcu sayısı 5’e yük-
seldi. Daha önce kadınlar 49 kiloda

Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice
Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve
+67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyat
oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.

Hepsi madalya almaya aday

Türkiye Tekvando Federasyonu Baş-
kanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Bulgaris-
tan’da beşinci kotamızı kazanmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Tam kadro

katıldığımız kadınlardan sonra erkek-
lerde Hakan Reçber de bileğinin hak-
kıyla olimpiyat kotasını kazandı.
Emre Kutalmış Ateşli ise son sani-
yede verdiği puanla bu hakkı elde
edemedi. Olimpiyatlarda ülkemizi
temsil edecek her sporcumuz madal-
yaya adaydır. Tokyo’da ülkemizi en iyi
şekilde temsil edeceğimizden kimse-
nin kuşkusu olmasın" dedi.
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B aşakşehir Belediyesi, sokak hayvanla-
rına yönelik bakım ve besleme çalışma-
larına devam ediyor. Sağlık İşleri

Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hizmetleri ekip-
leri, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu
günlerde sevimli dostlarımıza yönelik besleme
çalışmalarına hız verdi. Besleme çalışmala-
rına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğluda katıldı. Başkan Kartoğlu ile sevimli
dostlarımız arasında yaşanan mutluluk yü-

rekleri ısıttı. İlçe genelinde kurulan 36 besleme
odağında düzenli olarak mama dağıtımı ya-
pıldığını belirten Başkan Kartoğlu, “Sevimli
dostlarımız bizim canımız. Onların bakımı ve
sağlığı için tüm imkânlarımızı seferber ediyo-
ruz. Ekiplerimiz her gün sevimli dostlarımızın
günlük mama ihtiyaçlarını karşılıyor.” ifade-
sini kullandı.

Besleme odaklarında besleyelim

Başakşehirli komşularına çağrıda bulu-
nan Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostları-

mızın beslemelerini, besleme odakları-
mızda yapmalarını rica ediyorum. Özel-
likle havaların ısınmasıyla birlikte
oluşabilecek kötü kokunun da önüne geç-
miş olacağız. Besleme odaklarımızın ne-
relerde olduğunu belediyemizin internet
sitesi üzerinden rahatlıkla öğrenebilirsi-
niz. Ayrıca sevimli dostlarımızın su
ihtiyaçlarını karşılamak için kapı-
mızın önünebir kap su koymayı
da unutmayalım.” açıklamala-
rında bulundu.

YAKUP TEZCAN

Ramazan 
Bayramınızı
en içten dileklerim ile
kutlar; sağlık, mutluluk
ve huzur dilerim

Muammer ceylan / CEYLAN İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

En büyük engel
sevgisizliktir 
10-16 Mayıs 
Engelliler 
Haftası Kutlu
Olsun

Veysel karatay / GELECEK PARTİSİ ESENYURT İLÇE BAŞKANI

Özdemir polat / İYİ PARTİ GENEL İDARE KURULU ÜYESİ

Bahattin Demİr

Ramazan 
Bayramınızı
en içten dileklerim
ile kutlar; sağlık, 
mutluluk ve huzur dilerim

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim
ile kutlar; sağlık, 

mutluluk ve huzur dilerim

SEVIMLI DOSTLARIN
HEP YANINDAYIZ
SEVIMLI DOSTLARIN
HEP YANINDAYIZ
SEVIMLI DOSTLARIN
HEP YANINDAYIZ
SEVIMLI DOSTLARIN
HEP YANINDAYIZ
SEVIMLI DOSTLARIN
HEP YANINDAYIZ
SEVIMLI DOSTLARIN
HEP YANINDAYIZ
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında
sevimli dostlarımızla birlikte vakit geçirdi. Sokak hayvanlarına mama ve su veren
Başkan Kartoğlu, “Sevimli dostlarımızın bir gün değil her gün yanlarındayız.” dedi

Galata Kulesi anneleri ağırladıGalata Kulesi anneleri ağırladıGalata Kulesi anneleri ağırladıGalata Kulesi anneleri ağırladıGalata Kulesi anneleri ağırladıGalata Kulesi anneleri ağırladıGalata Kulesi anneleri ağırladı
"Anneler Günü" nedeniyle Türki-
ye’nin 81 ilinden sosyal medya
aracılığıyla gönderilen annelerin
fotoğrafları Galata Kulesi’ne
yansıtıldı. Beyoğlu Belediyesi,
"Anneler Günü" dolayısıyla İs-
tanbul'un simgelerinden olan
tarihi Galata Kulesi’ni Türki-
ye’nin 81 ilindeki annelerin fo-
toğraflarıyla renklendirdi. Saat
20.23’te başlatılan etkinlikte ilk
olarak Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün annesi Zübeyde Hanım
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın annesinin fotoğraf-
ları yansıtıldı. Ayrıca, genç şehit
Eren Bülbül ile annesi ve Diyar-
bakırlı annelerin görüntülerine
yer verildi. Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptığı
açıklamada, “Bugün Dünya An-
neler Günü. Bu vesileyle biz de
annelerimizin fotoğraflarını Ga-
lata Kule'mize yansıtacağız.
Bizim medeniyet anlayışımızda
anne çok kutsaldır. Anne bizim

için vatandır. Annelerimiz her
zorluğa karşı sağlam durur.
Geçen 23 Nisan’da nasıl onla-
rın çocuklarının bayramlarını
burada kutladıysak şimdi de
annelerininkini kutluyoruz.”
“Şehitlerimizin, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın annesinin görüntüleri
de Galata Kulemizde yer ala-
cak. Hayatının baharında oğ-
lunu şehit veren Eren
Bülbül’ün annesi, Ayşe anne-
mizle görüştüğümüzde bize,
Eren’in Anneler Günü’nde
ona dağdan bayırdan çiçek-
ler topladığını söyledi. Biz de
bu hatıraları yad etmek isti-
yoruz. Ayrıca görüntüler ara-
sında çocuklarına hasret
olan Diyarbakırlı anneler de
olacak. Bugün bizim için
çok anlamlı. Tüm anneleri-
mizin Anneler Günü kutlu
olsun” dedi. DHA

Arnavutköy Belediyesi Nenehatun Mahallesi’ne 5
bin 600 metrekare alan genişliğinde yeni bir meydan
kazandırdıArnavutköy Belediyesi tarafından yıllarca
kültür merkezi olarak kullanılan Nenehatun Mahal-
lesi’ndeki alan, yerini büyük bir meydana bıraktı.
Pandemi döneminde aralıksız çalışmaların yapıldığı
Nenehatun Meydanı, hızlı bir şekilde tamamlanarak
vatandaşın hizmetine sunuldu. İlçeye birçok meydan
kazandıran Arnavutköy Belediyesi son olarak Nene-
hatun Meydanı’nını tamamlayarak vatandaşların
kullanımına açtı. Çardaktepe Merkez Camii’ni de
içine alan meydan, içinde bulunan kütüphanenin de
tamamlanmasıyla her yaş gurubuna hizmet verecek.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 5 bin 600 metre-
kare alan içerisinde yapılan çalışma kapsamında mo-
dern meydan düzenlemesinin içerisinde çocuk parkı,
basketbol sahası ve amfi de bulunuyor.  Cami ve şa-
dırvan ile dinlenme alanı ve peyzaj alanlarını kapsa-
yacak şekilde tamamlan modern meydan, Mehmet
Akif İnan Kütüphanesi’nin de açılmasıyla yaşayan
bir alana dönecek. Daha önce de Cumhuriyet Mey-
danı, Taşoluk Camii Meydanı, Sazlıbosna, Yassıö-
ren, Yeşilbayır, Çilingir, Boyalık, Durusu, Balaban
meydanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda
meydan, Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılarak
vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

Arnavutköy’e yeni meydan

Ramazan 
Bayramınızı
en içten dileklerim ile
kutlar; sağlık, mutluluk
ve huzur dilerim


