
MHP Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Gökhan Türkeş Öngel,

İran'dan sonra Suriye'nin de Çin 
istilasına gireceğini belirterek, Türk
dünyasının biraraya gelme isteğinin
eyleme dönüşmesi gerektiğini söyledi.
“Yeni komşumuz Çin-İran oldu. Uy-
gulanan ambargolar, elindeki petrolü
satmayan İran'ın yönününü tek bir
merkeze kay-
dırdı” diyen
Öngel, “Çin'in
her alandaki yet-
kinliği İran gibi
büyük bir ülkeyi
her alanda yal-
nızlaştıran batıya
inat kendi etki
alanına aldı” ifa-
delerini kullandı. 
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SIRADA SURİYE Mİ VAR?

MHP’li Öngel’den 
Çin istilası uyarısı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech

aşısı için randevu alanların aşı olmaya
gitmemesi sonucu o dozların ziyan 
olduğunu söyledi. Tükek, “vatandaş-
lardan ricamız, bu aşılar çok kıymetli,
boşa gitmemesi için aşı randevusunu
aldığınız zaman mutlaka randevunuza
gidin ve aşınızı yaptırın. Gerçekten
yazık, büyük israf. Bu durumda, başka
kişilerin de hakkı yenmiş oluyor. Şu
dönem aşıya erişme imkanı bulama-
yan kişilerin de hakkı yenmiş oluyor”
diye konuştu. I SAYFA 5
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AŞILAR BOŞA GİDİYOR

Gerçekten yazık;
büyük israf!

Küçükçekmece Belediyesi, esporda kendini
geliştirmek isteyen gençlerin teknolojik 

yeteneklerine yatırım yaparak, Küçükçekmece
Espor Merkezi’ni hayata geçirdi. Halkalı Merkez
Mahallesi'ndeki tesisin, pandemi tedbirleri alına-
rak gerçekleştirilen açılışına, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, CHP  İl Başkanı Canan Kaftancı-

oğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, siyasi parti temsilcileri ve sporseverler ka-
tıldı. Açılışta konuşan İmamoğlu, “Gençler, hem
eğlenecekler, hem spor yapacaklar” dedi. Belediye
Başkanı Kemal Çebi ise merkez hakkında “Oyun-
culara eğitimler verilecek, psikolog ve diyetisyenler
ile kontrol altında olacaklar” diye konuştu.

ç

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

SAYFA 5Sevim GÜNEY

Şiddet ve 
olumsuz öge!

SAYFA 4Osman KÖSE

Nasıl pozitif
oldum?
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İBB Meclisi AKP Grup Baş-
kanvekili Tevfik Göksu'nun

başkanlığını yaptığı Esenler Beledi-
yesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu
nisan ayı meclis oturumlarında 
oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet
raporunu eleştiren CHP Meclis
Üyesi Kemal Şahin, Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü faaliyetleri için
2020-2024 stratejik planında yardım

yapılacak kişi sayısını 2020 yılı için
17 bin kişi olarak belirlendiğini 
aktararak, sadece 3 bin 838 kişiye
yardım edilebildiğini söyledi. Şahin,
Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü'nün 2019 yılında sosyal yardım-
lara 11 milyon bütçe  ayırmışken,
2020 yılında bu rakamın yarı 
yarıya düşürülerek 5 milyon 470 bin
TL'ye indiğini iddia etti.
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ESENLER’DE 2020 SOSYAL YARDIM
BÜTÇESi YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLDÜ

CHP Meclis Üyesi Kemal
Şahin'in sosyal yardımların

yüzde 50 düşürüldüğü yönündeki
iddiasının ardından Esenler Belediye
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan
açıklama geldi. 2020 yılında 7 mil-
yon TL olan sosyal yardım bütçesini
2021 yılında yüzde 114 arttırarak 
15 milyon TL'ye çıkardıklarını açık-
layan Tevfik Göksu CHP'li Şahin'i

yalan söylemekle itham etti. Belediye
Başkanı Göksu, “Sen bizi İBB 
Meclisi'nde yüzde 15'e çıkardığımız
sosyal yardım bütçesini 2021'de
yüzde 2'ye düşüren İBB ile karıştır-
dın galiba” ifadelerini kullandı. 
AK Partililer, CHP'li Şahin'in 
açıklamalarını destekleyen İYİ Partili
İbrahim Özkan'a da çok sert tepki
gösterdi. I SAYFA 9
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SOSYAL YARIM BÜTÇESiNi YÜZDE 114
ARTIRARAK 15 MiLYON TL’YE ÇIKARDIK

Gökhan T. Öngel

Covid-19 salgını tedbirleri kap-
samında kapatılan işyerleri ne-

deniyle işlerini kaybeden ve ekonomik
zorluk yaşayan müzisyenler bu sü-
reçte kendilerine destek veren Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün’e teşekkürlerini müzik aletleri
aracılığıyla dile getirdi. Akgün ise
“Ramazan ayı boyunca özellikle yerel
sanatçılarımız ile kültürel faaliyetleri-
miz olacaktır. Bu video üzerinden 
olacaktır” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4
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AKGÜN’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Müzisyenlerden 
teşekkür konseri

CHP'li Kemal Şahin, İBB’nin 2021 yılı bütçesinde sosyal
yardım bütçesinin yüzde 2’ye düşürülmesini eleştiren 
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik 
Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi’nde sosyal 
yardım bütçesini yüzde 50 düşürdüğünü iddia 
etti. Belediye Başkanı Göksu ise “2020 yılında 
7 milyon TL olan sosyal yardım bütçemizi 
2021 yılında yüzde 114 artırarak 15 milyon 
TL’ye çıkardık” diyerek bu iddiayı yalanladı

tüM BEDENİ 
KÖtü EtKİLİyOR
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Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karais-

mailoğlu, Bağcılar’la Bakır-
köy arasında 8 istasyon ve
8.4 kilometreden oluşan 
Bakırköy-Bahçelievler-Ki-
razlı metro hattının 
inşaatında incelemelerde
bulundu. 2022’de hizmete
girecek proje sayesinde Bağ-
cılar’dan Bakırköy sahile
13.5 dakikada ulaşılacak ve
saatte tek yönde 70 bin kişi
seyahat edecek. I SAYFA 4
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yENİ MEtRO Hattı 2022’DE aÇıLıyOR

DaHa yOLUN
BaŞıNDayıM

Türk Rock müziğinin sevilen 
isimlerinden Ayberk Aşalı, 

“Müzikal anlamda daha yolun başındayım
ve daha çok projeler üreterek insanlar 
tarafından benimsenecek
şarkılar yazmayı, bes-
telemeyi istiyorum.
Bir açıkhava kon-
serinde dostları-
mız ile bir
arada söyle-
memiz de
en büyük
hayalle-
rimden biri
diyebili-
rim” dedi

SÖYLEŞİ SEDAT SARIKAYA SAYFA 8’DE
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BU BÖyLE
GİtMEZ!

DEVA Partisi Esenyurt 
İlçe Başkanı Halis Kahriman,

iktidara sert eleştirilerde bulundu.
Türkiye'nin adalet konusunda dipte
olduğunu, ekonominin çöktüğünü
belirten Kahriman, “İktidar bir avuç
mutlu azınlığın dertleriyle dertleni-
yor. Ülkenin en zengin yüzde 
10’nu milli gelirin yüzde 81’ini alıyor.
Yüzde 90’ını ise yüzde 19’unu.

Gençlerimiz umudunu
yitiriyor. İşsizlik

büyüyor. Gele-
cekle ilgili karam-
sarlığımız artıyor.
Bu böyle gitmez,
gidemez, gitme-

meli” dedi.
SAYFA 9
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Halis 
Kahriman

Eminönü Mısır Çarşısı'nda
hurma satışlarında da yoğunluk

yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının
vazgeçilmezi hurmanın en pahalısı 
kilosu 140 lira, tanesi ise 5 liraya 
satılan “Jumbo Kudüs hurması” oldu.
“5 liraya hurma mı olur” diye şaşıran
Naim Üstünel, “Bir hurmaya da 5 lira
vermem. Tane ile hurma alacağıma
kilo ile alırım. Bu ramazan için hurma
alışverişi yaptım. Kilosu 60 lira olan
hurmadan aldım” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9
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5 LİRAYA HURMA MI OLUR!

Bu hurmanın 
tanesi 5 lira!

CHP Antalya İl Başkanı Nusret
Bayar, Merkez Yönetim Kurulu

(MYK) kararıyla görevden alındı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İl 
Başkanı ile birlikte yönetiminin de 
görevden alınmasını teklif ettiği, Genel
Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salı-
cı'nın ise yönetimin değil, yalnızca 
il başkanı Nusret Bayar’ın görevden

alınmasını savun-
duğu öğrenildi. 
Görevden almanın,
Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin
Böcek’in geçen hafta
Kılıçdaroğlu’nu 
ziyaretinin ardından
gerçekleşmesi 
dikkati çekti.
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İstanbul Gazeteciler
Derneği (İGD) 

kongresinin ardından 
ilk yönetim kurulu toplan-
tısını gerçekleştirrerek
görev dağılımı yaptı. İGD
Başkan Vekili Mustafa
Dolu oldu. I SAYFA 7
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CHP’DEN RADİKAL KARAR

Böcek, ziyaret etti
görevden alındı

Nusret Bayar

HABERİN
DEVAMI
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GÖKSU, KEMAL ŞAHiN’i YALANLADI
CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin'in Esenler Belediyesi'nin 
2020 yılında sosyal yardım tutarını yüzde 50 düşürdüğü 
yönündeki iddiası tartışmalara neden oldu. Belediye Başkanı
Tevfik Göksu, Şahin'in iddiasını kesin bir dille yalanlayarak,
yardımların yüzde 114 oranında artırıldığını savundu. 
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KAMYONLAR MAL iNDiRiP BiNDiRiYOR
İstanbul'da her gün çok
sayıda kişi işe gitmek veya

spor yapmak amacıyla bisiklet
kullanıyor. Bazı ilçelerde bisiklet
yolu bulunmazken bisiklet yol-
larının bulunduğu ilçelerde ise
yolların araçlar tarafından işgal
edilmesi kazalara neden oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) tarafından Gaziosman-
paşa Eminönü arasına da bir

bisiklet yolu yapıldı. Özellikle
Gaziosmanpaşa içerisinde 
trafik akışının yoğun olduğu ve
dükkanların bulunduğu bölge-
deki tüm yollar, park edilen
araçlar sebebiyle kapanmış 
durumda. Dükkan önlerinde
park eden araçların yanı sıra,
mal indirmek için bisiklet 
yolunu kapatan kamyonlar da
mevcut.  I SAYFA 5
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İstanbul'da bisiklet yolları araçlar tarafından işgal edilmiş
durumda. Bisiklet yoluna park eden araçlar arasında

hafriyat kamyonları, TIR'lar, minibüsler bile var

RaMaZaN GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 11
maddelik 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi 81 illin

valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, kalabalıkların
bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin veril-

meyecek. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna
uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda tera-
vih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.
Kabir ziyaretleri kontrollü yapılacak. I SAYFA 7
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İGD görev 
dağılımı

yaptı

İETT şoförünü
öldüreceklerdi!

Sarıyer'de yol verme tartışma-
sında mermer ile saldırıya 

uğrayan İETT 
şoförü yaralandı.
Saldırı anları gü-
venlik kamerala-
rına saniye saniye
yansıdı. I SAYFA 3
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ArAzİ
kAvgAsı 

SAYFA 

3’TE

Kemal
Şahin

TÜM YOLLAR
iŞGAL EDiLDi

Esenler 
Belediye
Başkanı

Tevfik
Göksu,
CHP’li 

Şahin’e 
sert tepki
gösterdi. 



D iş sıkma ve gıcırdatmanın,
dünya genelinde sıkça rastlanan
bir sağlık problemi olduğunu

belirten Beykent Üniversitesi Diş Hekim-
liği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabi-
lim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Doğan,
bruksizmin sebepleri, zararları ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgi verdi. Dr.
Doğan, “Tıbbi olarak bruksizm olarak
adlandırılan bu diş gıcırdatma ara sıra
oluyorsa zarar vermez. Ancak düzenli
olarak diş gıcırdatma gerçekleştiğinde diş-
ler zarar görebilir ve diğer ağız sağlığı so-
runları ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Diş sıkma veya 
gıcırdatmaya oluşuyor

Diş sıkmanın genellikle uyku sırasında
ortaya çıkmakta olup, stres ve endişe
kaynaklı olduğunu dile getiren Dr.
Doğan, “Bruksizm, eksik veya çarpık
dişlerden de kaynaklanabilir. Yapılan

son araştırmalara göre uyku bozukluk-
ları da diş sıkma veya gıcırdatmaya
sebep olabiliyor” dedi.

Uyku sırasında yaşanıyor

Diş sıkma veya gıcırdatmanın genellikle
uyku sırasında meydana geldiğini söyle-
yen Doğan, “Çoğu insan farkında de-
ğildir. Bununla birlikte, uyandığınızda
sürekli bir baş ağrısı veya ağrılı çene,
bruksizmin açık bir belirtisidir. Bazı du-
rumlarda, kronik diş sıkma veya gıcır-
datma, dişlerin kırılmasına,
gevşemesine veya kaybına neden olabi-
lir. Kronik diş sıkma, dişleri köklerine
kadar aşındırabilir ve bunun sonucunda
köprüler, kronlar, kanal tedavileri, im-
plantlar, kısmi protezler ve hatta tam
protezler gerekebilir” diye konuştu.

Yüzün görünümü değişiyor

Dr. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diş sıkma, sadece dişlere zarar verip
diş kayıplarına neden olmakla kalmaya-
rak, aynı zamanda çene eklemi prob-
lemlerine de sebep olabilir. Hatta
yüzünüzün görünümünü değiştirebilir.”

Stresinizi azaltın

Bruksizm tedavisi noktasında diş heki-
minizin, dişlerinizi uyku sırasında gıcır-
datmaya karşı korumak için size bir
gece plağı takabileceğini belirten
Doğan, “Stres dişlerinizi gıcırdatma-
nıza neden oluyorsa, doktorunuza veya
diş hekiminize stresi azaltacak seçenek-
leri sorabilirsiniz. Stres danışmanlığına
katılmak, bir egzersiz programına baş-
lamak, bir fizyoterapiste gitmek, sunu-
labilecek seçeneklerden bazılarıdır. Diş
sıkmaya bir uyku bozukluğu neden olu-
yorsa, onu tedavi etmek diş sıkma alış-
kanlığını azaltabilir veya ortadan
kaldırabilir” ifadelerini kullandı.

Beslenmenize dikkat edin

Hastaların diş gıcırdatmayı durdurma-
sına yardımcı olacak farklı alternatifler de
olduğunu dile getiren Doğan, şu tavsiye-
lerde bulundu:“Kola, çikolata ve kahve
gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden
kaçının veya bunları azaltın. Alkolden
uzak durun. Diş sıkma veya gıcırdatma,
alkol tüketiminden sonra yoğunlaşma eği-
limindedir. Kalem gibi objeleri çiğneme-
yin. Çene kaslarınızın kenetlenmeye daha
fazla alışmasını sağladığı ve dişlerinizi gı-
cırdatma olasılığınızı artırdığı için çok
fazla sakız çiğnemekten kaçının. Dişleri-
nizi sıkmama veya gıcırdatma konusunda
kendinizi eğitin. Gün içinde sıktığınızı
veya gıcırdattığınızı fark ederseniz, dilini-
zin ucunu dişlerinizin arasına yerleştirin.
Bu uygulama, çene kaslarınızı gevşemek
için eğitir. Kulak memenizin önünde ya-
nağınıza sıcak bir bez tutarak gece çene
kaslarınızı gevşetin.”
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER
Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

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

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YüCETüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MERT
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Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   350 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 5 Tl 

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

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Tahsin GüNER

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ
Büyükşehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19 - 0533 575 83 85 Tel:+90 0212 871 36 06

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE  

Yiğit Ozan Ozansak

Dağıtım: Turkuvaz
Şenol YENE - Salih DOĞAN -
Ali Burhan SİMSAR - Ayhan
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM 

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Halk arasında diş sıkma ve
gıcırdatma olarak da bilinen
‘Bruksizm’in sebeplerini ve
zararlarını anlatan Dr. Büşra
Doğan, “Düzenli olarak diş
gıcırdatma gerçekleştiğinde
dişler zarar görebilir ve diğer
ağız sağlığı sorunları ortaya
çıkabilir” dedi. Dr. Doğan,
bruksizmin tedavi 
yöntemlerini de anlattı
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Ramazan’da beslenmeye dikkat
Ramazan ayında mide ve bağırsak hastalıklarının daha çok görüldüğünü belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr.
Hakan Demirci, uyarılarda bulundu. Hakan Demirci, “Uzun süren açlık gastrit ve ülser gibi şikayetleri artırabilir. Hamur
işi gibi yoğun karbonhidratlı gıdalardan kaçınmak gerekir. İftar ve sahur arasında bolca sıvı tüketmeliyiz” dedi

raMazan ayının başlamasına
bir gün kaldı. Yaklaşık 15 saat
oruç tutacak vatandaşlara uyarı-

larda bulunan VM Gastroenteroloji Uz-
manı Doç. Dr. Hakan Demirci, uzun
süren açlık sonrasında iftarda çok fazla ve
bir anda gıda tüketmemeye özen gösteril-
mesi gerektiğini söyledi. Özellikle Rama-
zan ayında mide ile ilgili problemlerin çok
sık görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. De-
mirci, “Mide asidinin uzun süre kalması
ve içeriye gıda girmemesiyle beraber has-
taların midede gastrit ve ülser gibi 
şikayetleri olabilir.

Kızartılmış gıdadan uzak durun

Bu hastalıkların Ramazan ayında artaca-
ğını biliyoruz. İftarda ve sahurda gıdaları
hafif hafif alıp zamana yaymakta fayda
var. Bir anda yoğun miktarda yağlı, aşırı
baharatlı, çok fazla kızartılmış gıdalar tü-
ketmek iftarda problem yaşatacak durum-
lardan biridir” ifadelerini kullandı.

Baharatlar rahatsız edebilir

“Uzun süren açlık arkasından iftarlarda
çok yoğun miktarda ve bir anda çok fazla
gıda tüketmemeye özellikle özen göster-
mek gerekiyor” diyen Doç. Dr. Demirci,
sözlerine şöyle devam etti: “Önce hafif bir
çorba ya da iftariyelikler, hurma gibi gıda-
larla orucumuzu açtıktan sonra, 10-15 da-
kika arayla yemeklere geçmekte fayda var.
Yemekleri yavaş yavaş, açlığın verdiği he-
yecanla bir anda yoğun bir şekilde tüket-
memek lazım. İftarda ve sahurda gıdaları
hafif hafif alıp zamana yaymakta fayda

var. Bir anda yoğun miktarda yağlı, aşırı
baharatlı çok fazla kızartılmış gıdalar tü-
ketmek iftarda problem yaşatacak durum-
lardan biridir.”

Sahurda protein ağırlıklı beslenin

Sahurun vücut için çok önemli olduğuna
dikkat çeken VM Medical Park Pendik
Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç.
Dr. Hakan Demirci, “Sahur, bütün gün
boyunca bizi hem su hem şekerimiz açı-
sından ayakta tutacak öğündür. Mutlaka
sahur yapılmalı. İftarda yenilen gıdaların
kandaki seviyesi azalmaya başladıktan
sonra sahur bunu telafi edecek öğündür.
Özellikle sahurda proteini mümkün ol-
duğu kadar yüksek olan kahvaltılıklar, yu-
murta, tuzsuz peynir ve zeytin tarzı
yiyecekler tüketilebilir. Domates ve salata-
lık da tüketilebilir” dedi.

Karbonhidratı az tüketin

Baharat ve tuzdan hem sahurda hem de
iftarda kaçınmak gerektiğini belirten De-
mirci, “Özellikle hamur işi gibi yoğun kar-
bonhidratlı gıdalardan kaçınmak gerekir.
Bunlar kan şekerini aniden yükseltip düşü-
receği için orucun iftara yakın döneminde
kişide ciddi açlık, hipoglisemi, tansiyon
düşüklüğü gibi bulgular yaratabilir” ifade-
lerini kullandı.

Hastalar tedavi olabilirler

Ramazan ayında sindirim sisteminde
mide ile ilgili problemlerin çok sık görül-
düğünü söyleyen Demirci, şu ifadeleri kul-
landı:“Hastaların gastrit ve ülser gibi

şikayetleri olabilir. Bu nedenle sahur ve if-
tarda yapılması gereken öğünleri bahsetti-
ğim gıdalarla tüketmek lazım. Bu
hastalıkların Ramazan ayında artacağını
biliyoruz. Hastalar tedavi olabilirler. İleri
boyutta değilse, oruçlarını tutarken de te-
davi olabilirler. Kullanacağımız ilaçları
sahur ve iftar olarak da ayarlayabiliriz.”

Mide koruyucu sahurda alınabilir

Herhangi bir hastalığı olanların doktor
onayı ile oruç tutması gerektiğine vurgu
yapan Doç. Dr. Demirci, “Ülseratif kolit
ve Crohn hastaları, karaciğer sirozu
hastaları, otoimmün hepatit gibi karaci-
ğerle ilgili hastalığı olanlar hastalığın
şiddeti yoğunsa ve yoğun miktarda ilaç
kullanmaları gerekiyorsa, oruç tutma-
ları vücutlarına ciddi anlamda zarar ve-

rebilir. Bu hastalıkların hafif olan sevi-
yelerinde, hastalık olarak rahat olan bi-
reyler doktorlarına danışarak oruç
tutabilirler. Mide ve bağırsak hastalıkla-
rında özellikle bazı ilaçlar aç karnına
bazıları ise tok karnına kullanılması ge-
rektiği için biz bunları özellikle sahurda
kullanmalarını öneriyoruz. Sahurda
yemek yemeden hemen önce mide ko-
ruyucular veya şurup tarzı ilaçların kul-
lanılması söz konusu olabilir” diye
konuştu.

Atıştırmalık değil
‘süper gıda’
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin son 
dönemlerde sık rağbet ettiği Brezilya cevizi,
selenyum içeriğiyle bağışıklık sistemini 
korumada yardımcı oluyor. Ancak bu besinin
kullanımı konusunda dikkatli olunması
gerekiyor çünkü fazla miktarda tüketim
sağlığa olumsuz etki edebilir. Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş,
Brezilya cevizi hakkında önemli bilgiler verdi

peru ve Bolivya’da yetişen kinoa, chia gibi
ürünlerle birlikte değerlendirilen Brezilya cevizi
atıştırmalık değil ‘süper gıda’ kategorisinde bu-

lunmaktadır. Birçok çiğ kuruyemiş gibi, Brezilya cevizinin
de glütensiz bir gıda olduğu unutulmamalıdır.

100 gramında 655 kalori

Brezilya cevizinin 100 gramında 655 kalori vardır. Doy-
muş ve sağlıklı doymamış yağlar açısından zengin olan
Brezilya cevizinin birkaç tanesi gündelik selenyum ihtiya-
cını karşılar. Yani Brezilya cevizini diğer tüm kuruyemiş-
lerden ayıran özelliği içeriğinde bulunan selenyum
miktarıdır. Potasyum, karbonhidrat, magnezyum da içe-
ren Brezilya cevizinin dozunda tüketilmesi gerekir. Bre-
zilya cevizinin içeriğindeki selenyum, çok önemli bir
mineraldir ve güçlü antioksidan özelliği vardır. Sağlıklı
bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için günde 5-6
adet Brezilya cevizi yeterli miktarda selenyumu sağlar.
Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarında selenyum ek-
sikliği görülme olasılığının normal popülasyona göre
daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Enerji veriyor

Brezilya cevizinin tiroid bezinin daha etkili çalışmasını
sağladığına dair araştırmalar vardır. Bunun sebebi de iç-
eriğinde yüksek oranda selenyum bulunmasıdır. Selen-
yum, vücudun daha düzgün çalışmasını destekler ve
enerji verir. Çalışmalara göre, bağışıklık sisteminin düz-
gün çalışması için selenyum gereklidir. Selenyum da Bre-
zilya cevizinde yüksek miktarda vardır.

Günde 5-6 adet üzerinde tüketmeyin

İyi ve damar sağlığını olumlu etkileyen doymamış yağları
içerdiği gibi aynı zamanda doymuş yağ içeriği de vardır.
Bu nedenle gereğinden fazla tüketimi damar sağlığı açı-
sından olumsuz sonuçlara neden olabilir. Her besinde
olduğu gibi Brezilya cevizi de kararınca yenmelidir.
Günde 5-6 adet üzerinde tüketilmemelidir.

Saçları parlatıyor

Brezilya cevizi cilt sağlığını iyileştirmek için iyi bir tercih-
tir. Selenyum ve E vitamini içeriği cilde sağlıklı bir parlak-
lık kazandırır, cildin elastikiyetini artırır. Böylece erken
yaşlanmayı önler. Ayrıca Brezilya cevizinin cilt kuruluğu,
egzama gibi hastalıkları önlediği konusunda araştırmalar
da vardır.

Kanser riskini yüzde 52 azaltıyor
Medipol Mega Üniversite Hasta-
nesi Gastroenteroloji Bölümünden
Prof. Dr. Vedat Göral, Amerikan

Kanser Araştırmaları Derneğince yayımla-
nan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin 5
bin 145 kanser hastası ile 4 bin 97 kişilik
kontrol grubunun gıda tüketimine ilişkin
yaptığı karşılaştırmalı araştırmayla ilgili açık-
lamalarda bulundu.30 yıldır yapılan araştır-
malara göre mide kanserinin azaldığını
belirten Prof. Dr. Göral, “Araştırma sonuçla-
rına göre kalın bağırsak kanserinin ise arttı-
ğını görüyoruz. Bu durumunun sevindirici
tarafı kalın bağırsak kanserinde yaşam süre-

sinin daha uzun olmasıdır. Mide kanserinde
beş yılı deviren hasta sayımız çok az. Kalın
bağırsak kanserinin ise teşhisi erken konula-
biliyor” diye konuştu. Söz konusu araştırma
başta olmak üzere birçok çalışmadan elde
edilen verilere göre kahvenin mucizevi bir
gıda takviyesi olduğunu söyleyen Prof. Dr.
Göral,  “ABD ve Japonya’da yapılan çalış-
malar kapsamında 12 yıl boyunca beslenme
şekli takip edilen kişilerden düzenli kahve tü-
ketenlerde kanser hastalığın seyrinin yavaş
ilerlediği belirlendi. Kemoterapi alıp kahve
içenlerde ve kemoterapi alıp kahve içmeyen-
lerde durumun farklı olduğu ispatlandı.

Kahve, içindeki polifenol, kahveol ve kafestol
gibi maddelerden dolayı kanserinin seyrini
yavaşlatıyor. Günde 3-4 fincandan fazla
kahve tüketildiğinde kalın bağırsak kanseri-
nin seyrinde yüzde 36’lık düşüş gözlem-
lendi” ifadelerini kullandı.
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60 yaşındaki Mustafa Yağcı,
Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi
2539. Sokak'taki evde arkadaşla-

rıyla birlikte kalıyordu. 4 gündür kendisinden
haber alamayan ev arkadaşları, Yağcı'nın
kaldığı odaya girmek istedi. Oda kapısının
kilitli olması üzerine arkadaşları Yağcı'yı te-
lefonla aradı. Telefonun odada çalması üze-
rine durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine
haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekip-

leri, kapıyı açarak Yağcı'nın yatağında hare-
ketsiz bir şekilde uzandığını gördü. Sağlık
ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mustafa
Yağcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek
çevrede önlem aldı. Polis ekiplerinin incele-
melerin ardından Yağcı'nın cansız bedeni
otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu mor-
guna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yağcı'nın
ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından

kesinlik kazanacağı öğrenildi. Mustafa Yağ-
cı'nın ev arkadaşı Deniz Güler, " 2, 3 gündür
görülmüyordu. Sabah kalktım. Çok kötü ko-
kular geliyor. Kapıyı çaldık. Telefonu da çalı-
yordu. Onu da duyuyorduk. Sonra içeride
olduğunu anladık. Kapı aralığından kolu ve
bacağı görünüyordu. Koku da gelince şüp-
helendik. Önce emniyetteki arkadaşlar
geldi. Daha sonra itfaiye geldi kapıyı açtı."
dedi. DHA

HEm suÇlu 
HEm güÇlü

Olay, dün sabah saatlerinde Güngören,
Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta
bulunan mağazada yaşandı. Üç kişi hafif

ticari araç ile iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler, levye
ile iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi. İş yerinin
alarmı devreye girse de hırsızlar hiçbir şey olmamış
gibi çuvalları araca yükledi. Bunu gören bir mahalleli
ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görün-
tülerde, üç kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde
yüklediği görülüyor. İş yeri sahibi Enes Direr, "Olay
sabah, 07.00 gibi oluyor. Levye sokup kepengi açı-
yorlar. Alarm çalıyor, komşumuz cep telefonu görün-
tüsü çekiyor. Kapıdaki çuvalları hızlı bir şekilde alıp
götürüyorlar. İki kişi var, bir kişi de kapıda çuvalları
atıyor. Sabah çok rahat bir şekilde alıp götürüyorlar.
Alarm sistemi çalışmasa herhalde bütün dükkanı bo-
şaltacaklar. Biz bir emek gösteriyoruz, beş dakika her
şeyi alıp götürüyor. Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir
durum. Hırsızlık olayları bu bölgede son günlerde
çok arttı. Hazır çuvalları götürdükleri için 30-40 bin
lira civarında zararım oldu" dedi.

Ev arkadaşlarının ölüsünü buldular

Sarıyer'de yol verme tartışmasından mermer ile
saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Saldırı
anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

O lay, geçtiğimiz perşembe
günü öğlen saatlerinde
Fatih Sultan Mehmet

Mahallesi'nde meydana geldi. İd-
diaya göre, Yılmaz Katılmış'ın kul-
landığı İETT otobüsü, sokakta park
etmiş bir hafif ticari aracın yolu da-
raltması nedeniyle geçemedi. İETT
şoförü Yılmaz Katılmış, başında
bekleyen sürücüden aracını çekme-
sini istedi. Aracını çekmek yerine si-
nirlenen sürücü, İETT şoförü
Katılmış'a bağırıp hakaret etmeye
başladı. Katılmış'ın da karşılık ver-
mesi üzerine olay büyüdü.Tartış-
manın yaşandığı mahallede
mermer atölyesi bulunan hafif ticari
aracın sürücüsü, buradan bıçak
alarak İETT şoförüne saldırdı. Şo-
förün camı kapatması üzerine sal-
dırgan yerden aldığı mermer
parçasını otobüse doğru attı. Oto-
büsün camının kırılması üzerine
İETT şoförü Yılmaz Katılmış, po-
lisi aradı. İETT şoförü, otobüsün
ön kapısını açıp oturduğu basa-
maklarda polis beklemeye başladı.
Saldırgan bu sefer de kendisine ait
mermer atölyesinden aldığı büyük
bir mermer parçasıyla şoförün ba-
şına vurdu.

Kanlar içinde yerde kaldı

İETT şoförü, başına gelen mermer
parçası ile kanlar içinde kaldı. Oto-
büste bulunan yolcular şoförün
yardımına koştu. Yolcular yaralı şo-
förü otobüste bir koltuğa oturtarak
kanamasını durdurmaya çalıştı. Bil-
dirilmesi üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ar-
dından yaralı şoförü hastaneye kal-
dırdı. Burnunda ve başında kırıklar
oluştuğu öğrenilen İETT şoförü-
nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bıçakla darp etmek istedi

Yolu kapattığı için uyardığı kişinin
saldırısına uğrayan İETT şoförü
Yılmaz Katılmış, "Yollar çok dar
zaten orada. Dar olduğundan do-
layı, sol tarafta adam arabayı çek-
miş, biz de geçemiyoruz, adam
arabanın başında bekliyor. 'Arabayı
sürteceksin' dedi. Dedim ki, 'Araba-
nın sahibi sen misin?' 'Evet' dedi.
'Niye bekliyorsun bırak da çıkalım,
bak iki otobüs kaldık karşı karşıya'
dedim. Bana ileri geri konuşmaya
başladı. Gitti içeriden bıçak aldı, ge-
tirdi. Beni bıçakla darp etmeye ça-
lıştı, vuramadı. Vuramayınca
kendisi galiba mermerci, mermer
attı oradan arabanın ön camını
kırdı. Ben de arabanın içerisindey-
dim, bir mermer parçası da bana
attı. Burnumu ve kafamı kırdı" dedi.

Böyle insanlar ceza almalı

Katılmış, "Burnum kırık, kafamda

da dikişler var, burnumda da dikiş-
ler var. Büyüklerimizden Allah razı
olsun. İETT'deki büyüklerimiz
bizim yanımızda duruyor. Biz eli-
mizden geldiğince insanlara yar-
dımcı olmaya çalışıyoruz ama
insanlar işte böyle. Yoksa bizim
kimseyle işimiz yok. Biz görevimizi
yapmanın peşindeyiz. Mermer ata-
rak ön camı kırdı, bir de sağ tarafta
kapı açıktı, ben polisi çağırdım
orada bekliyordum. O dükkanın
içinden yine parça alıp ben görme-
dim zaten o ikinci parçayı attığını.
Atar atmaz kafama vurdu direkt.
Saldırgan yakalandı, şu anda kara-
kolda. Ben de şikayetçi olacağım
sonuna kadar. Böyle insanların ce-
zasız kalmaması lazım diye düşü-
nüyorum. Biz emekçiyiz, insanları
taşıyoruz, elimizden geldiği kadar
da insanlara yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz ama insanlar böyle yaptı mı
işte bu durumlara düşüyoruz" şek-
linde konuştu. DHA

Güngören'de iş yerinden yapılan hırsızlık cep
telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hırsızlar alarm sisteminin çalışmasına aldırış
etmeden rahat tavırlarıyla iş yerinden yaklaşık
40 bin lira değerinde tekstil ürünlerini çalıp
kaçtı. Hırsızları mahalle sakini görüntüledi

HırsızlığıN
soNu maHpus 

ŞİŞlİ'de restoranda yemek yiyen müşterinin
çantasını çaldığı belirlenen yabancı uyruklu
2 kadın yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları

mahkemece serbest bırakıldı. Olay, 7 Nisan Çarşamba
günü Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde
bulunan restoranda meydana geldi. E.A., isimli kişi
yemek yerken çantasının yanında olmadığını fark etti.
Çantası çalınan kişi, olayı
polise ekiplerine haber
verdi. Olay yerine gelen
ekipler, güvenlik kamera-
larını inceledi  ve  E.A.'nın
çantasını çalan şüphelile-
rin yabancı uyruklu A.K.
ve F.M., isimli iki kadın
olduklarını tespit etti. 9
Nisan Cuma günü adresi
belirlenen iki şüpheli
kadın, içerisinde 250 lira
para, bin 700 lira değerinde gözlük ve muhtelif eşyala-
rının bulunduğu çantayla birlikte gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ar-
dından, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri
uygulanarak serbest bırakıldı. Restorandaki şüpheli ka-
dınlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 

Balıklama 
İÇİNE aTlaDı

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatle-
rinde Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli geldikleri

otomobili, lüks otomobilin yanına park etti. Kar mas-
keli şüphelilerden biri, otomobilinden inip park halin-
deki lüks otomobilin yanına gitti. Şüpheli otomobilin
ön kapısının camını kırdıktan sonra balıklama atlaya-
rak içeri girdi. Bu sırada diğer şüpheli, çevrede gözet-

leme yaptı. Dakikalarca lüks
otomobilde kalan şüpheli, otomobilin
ön konsoldaki göstergelerini sökerek
diğer şüpheliye verdi. Hırsızlığı gerçek-
leştiren şüpheli, girdiği lüks otomobil-
den çıkarak geldikleri otomobile bindi.
Şüpheliler daha sonra otomobille olay
yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay
yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve
güvenlik kamerası incelemelerinin ar-
dından hırsızları yakalamak için ça-
lışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıya görüntülere bir
şüphelinin lüks otomobilin içine girerek
hırsızlık yapması, diğer şüphelinin gös-
tergeleri taşıması ve şüphelilerin geldik-
leri otomobille kaçması yansıdı.

IETT SOFORUNU
OLDURECEKLERDI!

Bağcılar'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Mustafa Yağcı, evinde ölü olarak 
bulundu. Yağcı'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi

Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın
otobüsün ön camına taş atarak

kırdığı,  kanlar içinde kalan şoförün oto-
büse girerek koltuğa oturduğu ve yolcuların
şoföre yardım ettiği görüntülere yansıyor.

Öte yandan, olayın ardından başlatılan so-
ruşturma kapsamında saldırgan yakalana-
rak gözaltına alındı.

Kameralar kaydetti

ArAzi kAvgAsı 
Bahçelievler'de
akraba olan iki
grup arasında

silahların da
kullanıldığı taşlı

sopalı kavga
çıktı. Kavgada
bir kişi silahla,
altı kişi ise taş

ve sopalarla
yaralandı.
Kavganın 

Batman'daki
arazi

kavgasının
devamı olduğu

öğrenilirken,
kavgaya

karışan 10 kişi
gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatle-
rinde Bahçelievler, Hürri-
yet Mahallesi Papatya

Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Bat-
man'ın bir köyünde yaşayan kişiler
arasında arazi anlaşmazlığı yüzün-
den kavga çıktı. Batman'da çıkan
kavga sonrası İstanbul'da yaşayan ve
akraba oldukları öğrenilen kişiler so-
kakta tartışmaya başladı. Saatlerce
süren tartışma yerini silahlı, taşlı ve
sopalı kavgaya bıraktı. Yaklaşık 50
kişilik grup bir anda sopalarla birbi-
rine vurmaya başladı. Kavgada kim
tarafından ateşlendiği henüz belirle-
nemeyen tabancadan çıkan mermi-
lerin isabet ettiği bir kişi yaralanarak
yere yığıldı. 6 kişi ise taş ve sopa dar-
beleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine
olay yerine çok sayıda polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. 

10 kişi gözaltına alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri çev-
rede güvenlik önlemi alırken, sağlık
ekipleri de yaralı kişilere ilk müdaha-
leyi yaptıktan sonra ambulanslarla
çevredeki hastanelere kaldırılarak te-

davi altına aldı. Kavgaya karışan 10
kişi gözaltına alınarak ifadeleri alın-
mak üzere polis merkezine götü-
rüldü. Kavganın çıktığı sokağın giriş
ve çıkışı polis ekipleri tarafından ka-
patıldı. Bahçelievler İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekiplerinin kavgaya ilgili
incelemeleri devam ediyor. 

Ciddi bir kalabalık vardı

Kavga anı ise çevredekilerin cep tele-

fonu kameralarına saniye saniye
yansıdı. Görüntülerde, iki grubun
elindeki sopalarla birine vurduğu,
kavga sırasında silah sesleri duyulu-
yor. Bir başka görüntüde ise elinde
havaya doğru tuttuğu silahı bulunan
bir polis memurunun kavgaya ha-
vaya karışan kişileri sakinleştirmeye
çalıştığı, kavga eden kişilerden bazı-
larının taş ve sopa fırlattığı görülü-
yor. DHA

Ümraniye'de kar maskeli 3 şüpheli, park 
halindeki lüks otomobilin göstergelerini çalarak
kayıplara karıştı. Şüphelilerden birinin ısınma
hareketleri yaptıktan sonra kırdığı camdan
balıklama otomobilin içine atladı. Hırsızlık anları
güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

MERMERLE

KAFASINA

VURDULAR



B akırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağ-
cılar ilçelerini birbirine bağlayan Bakır-
köy-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı

inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bağcılar
Kirazlı metro istasyonundan başlayıp Bakırköy
İDO İskelesi’nde sona eren 8 kilometrelik metro
hattı şantiyesinde incelemede bulundu. İncirli is-
tasyonundaki şantiyede yapılan incelemede Ka-
raismailoğlu’na Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da eşlik etti.

Yüzde 66’sı tamam

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan
Bakan Karaismailoğlu, "Bakırköy(Sahil)-Bahçe-
lievler-Güngören-(Bağcılar) Kirazlı Metro hattı-
mızın; Bakırköy (İDO) - İncirli istasyonları arası
yaklaşık 3,1 kilometre çift hat TBM Tünel ima-
latlarını tamamladık. İncirli makas yapısının ta-
mamlanması üzerine, TBM Tünel imalatı İncirli
İstasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı.
İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç
kaplama işlerine devam ediyoruz. NATM ve Acil
Çıkışlar için toplam 11 şaft açıldı. Yalnız acil çı-
kışlar için 3 şaft, TBM makinesinin çıkması için
ise Kirazlı da 1 şaft hazırlıkları devam ediyor.
Metro inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının
yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlerinin yüzde
47'si ve ray serimi işlerinin yüzde 25'i tamamlan-
mıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde
62'dir. Projemizi 2022 yılı sonunda tamamlayıp,
halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Sadece 13 buçuk dakika

Başkan Çağırıcı ise "Yakında hizmete girecek
olan bu metro hattı sayesinde 13.5 dakika gibi
kısa bir zamanda Bakırköy sahile inebileceğiz ve
bu hat bütün metrolarla bağlantılı olacak. Hem-
şehrilerimiz İstanbul’un dört bir yanına hızlı ve
güvenli şekilde ulaşabilecek. İlçemiz, İstan-
bul’umuz ve ülkemiz adına çok sevindirici bir ge-
lişme” diye konuştu.

H er şey baharın tam ortasında, kıştan
kalma Yağmurlu ve soğuk bir nisan
akşamında başladı. Bir toplantıya

katılmıştım. Toplantı mesai saatleri dışına
kadar sürdü. Çıktığımızda saat 21:00 civa-
rıydı. Dışarıya çıktığımda vücudumda halsiz-
lik ve boğazımda hafif yanma hissettim.

Saat geç olduğundan dolayı hastaneye git-
mek yerine nöbetçi eczaneye uğradım. Şika-
yetimi anlattım. Bağışıklık sistemimin
düşüklüğünden kaynaklı sıkça, gribal enfeksi-
yon geçiren birisiyim. “Nisan ayında olma-
mıza rağmen daha baharı yaşayamadık.
Havalar soğuk gidiyor üşüttüm herhalde”
diye düşündüm.

Eczacıya, grip olduğumda bana iyi gelen 3
çeşit ilaç ismi verdim. Eve gelir gelmez ilaçla-

rımı kullanmaya başladım. Ertesi gün sabah
kalktığımda boğaz ağrım azalmak yerine
daha da artmış yanına öksürükte eklenmişti.
Gün içinde kas ağrıları da hissetmeye başla-
dım. Ağrılar bazen topluca tüm vücudu sarar-
ken bazen de kısım kısım vücudun belirli
bölgelerinde etkili olmaktaydı.

Ağrılar çekilmez hale gelince ben; yine
hastaneye gitmek yerine eczaneye koştum.
Eczacıya, ağrı kesici kas gevşetici iğne ver-
mesini söyledim. Aslında ben kendi kendimin
doktoruydum. Benim derdimi doktor benden
iyi bilecek değil ya? Ben nasılsa derdimi de
dermanını da biliyorum. Hatta ne kullanaca-
ğım ilaçları da biliyorum. İğne yapmasından
anlayan bir arkadaşımı aradım ve iğnemi ona
yaptırdım. Hastaneye gidip pansuman odala-

rında yaptıracak değildim. Ma-
zallah her yer virüs kaynıyor. Ya virüs kapar-
sam? İki gün böyle boğaz yangını, öksürük ve
sürekli şiddetlenen kas ağrıları eşliğinde geçti.
Hastalığımı biliyorum ilaçlarımı biliyorum
hatta iyileşme süremi bile tahmin ediyorum.

Bu Sefer tahminlerim tutmadı ve ben mec-
buren hastanenin yolunu tuttum. Doktor şöyle
bir göz ucuyla muayene etti. Anlamış olacak
ki test yaptırmaya gönderdi. Yapılan testimin
sonucunu heyacanla beklemeye başladım.
Sonuç SMS yoluyla telefonuma gelince gözle-
rime inanamadım. Sağlık bakanlığı Şakk!

Diye pozitif olduğumu yüzüme vurmuştu.
Bende artık pozitif koronalı bir bireydim.
Olsun! Hayatı hep pozitif yaşayan birisiydim
zaten.

Pandemi sürecinde 3 ülke, Türkiye gene-
linde 26 il ve hatırlayamayacağım kadar ilçe
ve kasaba dolaştım. Meydanlarda savaş ka-
zanmış komutan edasıyla çelikten bir vücut
yapısı taşıyor hissiyle “Bana bir şey olmaz ko-
ronada neymiş” diyerek dolaştım. Zaman
zaman sosyal mesafe ve maskeyi ihmal etti-
ğim de oldu. İç hastalıkları alanında en yük-
sek mevkilere erişmiş hocalarımızın uyarı ve
telkinlerine de kulak tıkadım. Yakınen tanıdı-
ğım hemen hemen her televizyon kanallarında
sıkça, korona hakkında bizi bilgilendiren, İs-
tanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana
Bilim Dalı başkanlığını yürüten Prof. Dr.
Osman Erk hocama sormuştum nedir bu ko-
rona diye? Bana, rahmetli Prof. Dr. Cemil

Taşçıoğlu’nu örnek vermişti. “Benim hocam
ve mesai arkadaşım bu virüsten ölüyorsa geri-
sini sen düşün” diye söylemişti. 1 nisan Cemil
hocamın ölüm yıl dönümüydü rahmetler 
diliyorum.

“Büyük lokma ye büyük konuşma” demiş
atalarımız. Ben büyük konuştum. “Bu korona
bana bulaşmıyorsa kimseye bulaşmaz” de-
miştim. Toplumumuzun bir kısmı olayın ciddi-
yetini kavramışken bir kısmı ise benim kafada
devam etmekte. Siz siz olun kendi kendinizin
doktoru olmayın. Bırakın herkes bildiği işi
yapsın.

Sağlıcakla...

Teşekkür; İstanbul Gazeteciler Derneği
(İGD) yönetim kuruluna seçilmemiz dolayısı
ile tebrik ve iyi temennilerini ileten herkese,
başkanımız, yönetim kurulumuz ve şahsım
adına teşekkür ediyorum. 

Nasıl pozitif oldum?
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bağcılar’la Bakırköy arasında 8 istasyon ve 8.4 kilometreden
oluşan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının inşaatında incelemelerde bulundu. 2022’de hizmete girecek
proje sayesinde Bağcılar’dan Bakırköy sahile 13.5 dakikada ulaşılacak ve saatte tek yönde 70 bin kişi seyahat edecek

YENI HAT 2022’DE 
HIZMETE GIRIYOR

8.4 km uzunluğundaki Bakırköy-
Bahçelievler-Kirazlı metro hattı,
Kirazlı istasyonundan Kayaşehir
metro hattı ile, Bakırköy Özgürlük
Meydanı İstasyonu’ndan Halkalı-
Gebze Marmaray hattı ile ve İn-
cirli istasyonundan ise Metrobüs
hattı ile entegre olacak. Tek

yönde saatte 70 bin yolcuya hiz-
met verecek olan hatta; Kirazlı,
Molla Gürani, Yıldıztepe, İlk Yuva,
Haznedar, İncirli, Özgürlük Mey-
danı ve Bakırköy İDO olmak üzere
8 istasyon bulunuyor. İlk durak
olan Kirazlı ile son durak Bakırköy
İDO arası 13.5 dakika olacak. 

Saatte 70 bin yolcu taşıyacak

Müzisyenlerden teşekkür konseri
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri nedeniyle işlerini kaybeden ve ekonomik zorluk yaşayan müzisyenler bu
süreçte kendilerine destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini müzik aletleri aracılığıyla dile getirdi

Covid- 19 salgını nedeniyle
uygulanan sokağa çıkma yasak-
ları ve alınan tedbirler nedeniyle

sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu
eğlence mekanlarının kapalı olması, konser
ve festival gibi etkinliklerin yasaklanması;
geçimi bu alanlardan sağlayan müzisyen-
lerin için maddi anlamda sıkıntılar yarat-
mıştı. Büyükçekmece Belediyesi, salgın
döneminde işlerini kaybeden müzisyenleri
farklı projelerde bir araya getirerek destek
verdi. Büyükçekmece Belediyesi ile Büyük-
çekmece Müzisyenler Birliği işbirliğiyle
pandemi sürecinde evinden çıkmayan va-
tandaşlar için sokak konserlerinin yanı sıra
pek çok online ve dijital konserlerin yanı
sra eğlence programları gerçekleştirildi. Bu
yolla hem Büyükçekmeceli müzisyenlere
maddi destek sağlanırken hem de evlerin-
den çıkamayan vatandaşlara moral 
verilmiş oldu.

Bundan sonrada sürecek

168 sanatçıyı çatısı altında barındıran Bü-
yükçekmece Müzisyenler Birliği pandemi
sürecinde kendilerine maddi ve manevi
destek sağlayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkürlerini

müzik yaparak dile getirdi. Büyükçekmece
Belediyesi önüne enstrümanlarıyla gelen
müzisyenlerin verdiği mini konser büyük
ilgi gördü. Bir gün önce kutlanan 8 Nisan
Dünya Romanlar Günü’nü hatırlatan Baş-
kan Akgün; “Onu dün kutladık ama bugün
de kutlamak istiyorum. Çünkü arkamda
roman arkadaşlarım var. Sanatçılarımızın
çoğu onların içerisinden çıkmıştır. Roman
arkadaşlarımızın enstrüman çalmadaki be-
cerilerini daha üst noktaya getirmek için de

ayrıca Büyükçekmece Belediyesi gayretler
sarf etmiştir. Tüm roman vatandaşlarımı-
zın gününü kutluyoruz. Bugün bölge sa-
natçımız ile 110 sanatçımız ile buluştuk.
Güzel bir buluşma oldu. Ramazanlarını
kutladık. Ben de herkesin ramazan ayını
kutluyorum. Ramazan ayı boyunca özel-
likle yerel sanatçılarımız ile kültürel faali-
yetlerimiz olacaktır. Bu video üzerinden
olacaktır. Bir araya gelerek olma imkanı ol-
madığı için biraz bizi zorluyor. Belediye

olarak iki şey yaptık. Sokağa çıkma yasağı-
nın ilk zamanlarında 55 noktada bizim
bölgemizin mahalle sanatçıları konserler
vererek vatandaşımızın dikkatlerini sanata
çekerek rahatlamasına katkı sağladılar.
Önemli hizmet sağladılar. Belediye olarak
sanatçılarımızın maddi ve manevi destek-
lenmesinde elimizden gelen her şeyi yaptık.
Bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğiz." 

Mağduriyet hissettik

Büyükçekmece Müzisyenler Birliği Başkanı
Metin Çağlayan, Birliği 2016 yılında kur-
duklarını ve toplamda 168 üyeleri oldu-
ğunu belirterek; "Pandemi sürecinde 105
müzisyenimizin maddi, manevi mağduri-
yetini hissettik. Bunun ile ilgili Başkanımız
ve Kültür Müdürümüz ile görüşmelerimiz
sonucunda üçüncü kez bu yardım yapıldı.
Aynı zamanda manevi desteklerini de his-
sediyoruz. Arayıp soruyorlar. Evlerimize
kadar geliyorlar. Özel günlerimizi unutmu-
yorlar. Bunun ile ilgili Büyükçekmece Bele-
diye Başkanımıza ve Kültür Müdürümüze
sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım bu
hastalıkta kurtulup eski günlerimize döne-
riz" ifadesini kullandı.

51 milyon lira
bağış toplandı
Kızılay’ın düzenlediği 'Teşekkür ve Dayanışma' 
isimli canlı yayın programında, Mesut Özil 100 bin
Euro, 8 yaşındaki Samira Atmaca kumbarasındaki
100 lira, Tülay Kamber isimli emekli vatandaş ise bir
aylık emekli maaşını ihtiyaç sahipleri için bağışladı.
6 saat süren programda, toplanan bağışlar 
51 milyon 200 bin lirayı geçti

Kızılay, 'Teşekkür ve Dayanışma Prog-
ramı' ismiyle 6 saat süren bir canlı yayın
programı düzenledi. Sosyal medya hesap-

larından ve bir bölümü bazı ulusal televizyon kanalla-
rından canlı yayınlanan programda, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Di-
yanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş gibi birçok isim
de video mesaj veya telefon bağlantısı ile Kızılay’a des-
teklerini bildirdi. Mesut Özil 100 bin Euro, 8 yaşındaki
Samira Atmaca kumbarasındaki 100 lira, Tülay Kam-
ber isimli emekli vatandaş ise bir aylık emekli maaşını
ihtiyaç sahipleri için bağışladı. Böylece Ramazandan
önce toplanan bağış 51 milyon 200 bin lirayı geçti. Kı-
zılay, Ramazan’da 8 milyondan fazla ihtiyaç sahibine
ulaşmayı hedefliyor.

Özil’den 100 bin euro

Ramazan aylarında Kızılay’a düzenli bağış yapan, evli-
lik töreni nedeniyle de binlerce kişiye destek için Kızı-
lay’a bağışta bulunan dünyaca ünlü futbolcu Mesut
Özil, bu yıl da Ramazan bağışını Kızılay’a yaptı. Özil,
100 bin Euro bağışlayarak bu Ramazan’da da ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü güldürdü. Öte yandan canlı yayına
bağlanan Samira Atmaca isimli 8 yaşındaki çocuk da
kumbarasında biriktirdiği 100 lirayı Kızılay’a bağışladı-
ğını söyleyince duygulu anlar yaşandı.
Yayına bağlanan Tülay Kümber 1 emekli maaşını,
Esma Yıldırım ise 2 emekli maaşını Kızılay’a bağışladı.
Şanlıurfa Suruç’ta yaşayan ve ismini vermek istemeyen
bir vatandaş da vasiyeti kapsamında bankadaki 1 mil-
yon 720 bin lira tutarındaki hesabını Kızılay’a bağışla-
dığını açıkladı. Yayına bağlanan isimlerden Eşe Çilo ise
'Hatim' bağışladığını açıkladı. Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık, bunun da çok önemli bir destek oldu-
ğunu ifade ederek “Tüm maddi manevi bağışlar bizim
için çok kıymetlidir. Hiçbir şeyimiz yoksa bir gülüm-
seme bile sadakadır” dedi.

İşletmeler 
belgesini aldı

Bahçelievler Belediyesi önderliğinde
Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenle-
diği ‘Güvenilir Eller Eğitimi’ni tamamla-

yan işletmeler katılım belgesi almaya hak kazandı.
Katılım belgeleri Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır tarafından hak sahiplerine verildi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı
Celal Toprak ve katılım belgesi almaya hak kazanan
işletme sahipleri katıldı. Etkinliğe Güvenilir Ürün
Platformu, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletme-
lere özel eğitim içerikleriyle destek veriyor. Proje kap-
samında çevrim içi olarak sunulan Güvenilir Eller
Eğitimi ile Bahçelievler bölgesinde bulunan gıda iş-
letmeleri eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi
almaya hak kazandı.

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr



İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tufan

Tükek, salgında gelinen son du-
rumla ilgili Demirören Haber Ajan-
sı'na değerlendirmelerde bulundu.
Pandeminin üçüncü pikinde aşının
ne kadar önemli olduğunun görül-
düğünü söyleyen Tükek, "Aşı ger-
çekten umut vaat eden bir
durumda. 65 yaş üstü kesim bir
miktar daha az yatmaya başladı
hastanelere. Ölüm oranları da
düştü. Ölüm sayısı az değil tabii
ama bu yaştakilerin oranı çok daha
azaldı. Demek ki 40-60 yaş arasını
da aslında aşılamış olsak, ki hazi-

ran gibi onun da tamamlanması-
nın planlandığı söyleniyor, o
zaman hazirandan sonraki süreçte
çok daha rahat bir dönem geçirece-
ğiz gibi gözüküyor. İngiltere zaten
bunun örneğini verdi. Tek doz aşı-
lamayla bile şu anda vaka sayıları
oldukça azaldı. Aşılamadan önce
İngiltere'deki vaka sayıları Türki-
ye'den daha kötü durumdaydı. Tek
doz aşılama bile vaka sayılarını ol-
dukça azalttı. Türkiye de eğer hazi-
ran gibi 40-60 yaş arasını
bitirebilirse hazirandan sonraki
olası salgınlarda bizim de çok daha
rahat edebileceğimizi söyleyebili-
rim" dedi.

Biontech sınırlı sayıda

Salgınla mücadelede bütün strateji-
nin aşı üzerine kurulması gerekti-
ğini de vurgulayan Prof. Dr. Tufan
Tükek, özellikle Biontech aşısı için
randevu alıp gelmeyenler nedeniyle
aşıların ziyan olduğunu söyledi.
Tükek, "Toplumda aşılamayı des-
teklemeyen bazı kitlelerin olduğunu
görüyoruz. Bunların da ikna edil-
mesi gerekiyor. Çünkü gerçekten
aşı bu salgını durdurmak için eli-
mizdeki en önemli silahlardan bi-
risi. Özellikle Biontech aşısı, sınırlı
sayıda var. Ama randevusuna gel-
meyenler olduğu zaman o kişinin
aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının
saklama koşulları nedeniyle aşı eri-
tildikten sonra tekrar dondurmanız
mümkün değil. Mutlaka o anda
kullanılması gerekiyor. Kullanılma-
dığı takdirde boşa gidiyor. Vatan-
daşlardan ricamız, bu aşılar çok
kıymetli, boşa gitmemesi için aşı
randevusunu aldığınız zaman mut-
laka randevunuza gidin ve aşınızı
yaptırın. Çünkü bir flakon 6 kişilik
ve dondurulmuş vaziyette. Eritiyor-
sunuz, uygulamaya başlıyorsunuz.
Diyelim ki, o flakondan 4 kişiye aşı
yaptınız, geri kalan 2 kişi randevu-
suna gelmedi. O aşı dozları tekrar
kullanılamıyor ve çöpe gidiyor. Do-
layısıyla 2 kişinin aşısı boşa gitmiş
oluyor. Gerçekten yazık, büyük
israf. Bu durumda, başka kişilerin
de hakkı yenmiş oluyor. Şu dönem

aşıya
erişme
imkanı
bulama-
yan kişile-
rin de
hakkı yen-
miş oluyor"
diye konuştu.

Kalabalık
sorunu var

Prof. Dr. Tükek,
büyük şehirlerde
filyasyonun uzun
vadede çok başa-
rılı olamamasının
en önemli nedenle-
rinden birinin kala-
balık toplu taşıma
ortamları olduğuna
dikkat çekerek, kade-
meli mesai ile bunun
bir nebze çözülebilece-
ğini ancak şu anki vaka
sayıları ile artık bunun
için de geç kalındığını söy-
ledi. Prof. Dr. Tükek, "İs-
tanbul büyük bir megaşehir.
Büyükşehirlerde salgınla
mücadelede sadece filyasyon
ile başarılı olamayabilirsiniz.
Çünkü filyasyon dediğiniz şey,
hasta olan kişilerin tespit edilip
temaslılarının yakalanması, o
kişilerin de başkalarıyla teması-
nın engellenmesi” açıklamasını
yaptı. 

İ stanbul'da her gün çok sa-
yıda kişi işe gitmek veya
spor yapmak amacıyla bi-

siklet kullanıyor. Bazı ilçelerde
bisiklet yolu bulunmazken bi-
siklet yollarının bulunduğu il-
çelerde ise yolların araçlar
tarafından işgal edilmesi kaza-
lara neden oluyor. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarafından Gaziosmanpa-
şa'dan Eminönü'ne arasına da
bir bisiklet yolu yapıldı. Özel-
likle Gaziosmanpaşa içerisinde
trafik akışının yoğun olduğu ve
dükkanların bulunduğu bölge-
deki tüm yollar, park edilen
araçlar sebebiyle kapanmış du-
rumda. Dükkan önlerinde park
eden araçların yanı sıra, mal
indirmek için bisiklet yolunu
kapatan kamyonlar da mevcut.
Yine bisiklet yolunu kullanan
engelli vatandaşlar da tehlike
altında. 

Bisiklet dışında 
her şey var

Bisikletliler Derneği Genel Baş-
kanı Murat Suyabatmaz, Gazi-
osmanpaşa'dan Eminönü'ne
uzanan bir bisiklet yolunda
DHA'ya açıklamalar yaptı. Yol-
ların kullanılamaz durumda ol-
duğunu söyleyen Suyabatmaz,
"Bisiklet yolumuz var ama yok.
Resmi olarak kayıtlara göre bir
bisiklet yolu var. Ama kullanıla-
bilir mi? Gördüğünüz gibi ara-
balar tarafından işgal edilmiş
durumda. Bu böyle kilometre-
lerce sürüyor. Kamyonlar,
TIR'lar, minibüsler her şey park
etmiş. Esnaf dükkanının önüne
otopark olarak kendi arabasını
park ediyor. Hani müşteri ola-
rak gelip geçici de değil ki o bile
kabul edilemez" şeklinde 
konuştu.

Polise şikayet etmeli

Bisiklet yollarının işgal altında
olduğunu gören sürücülerin
155'i araması gerektiğini söyle-
yen Bisikletliler Derneği Genel
Başkanı Murat Suyabatmaz,
"Bisiklet kullanıcısı yolunun
işgal edildiğini gördüğünde
155'i arayıp polise şikayet et-
meli. Çekici gelip bunun kaldı-
rılmasını sağlamalı. Trafik
polisleri ceza kesebiliyor. Yasal
olarak trafik polislerinin sorum-
luluk alanında. Bu alan yaya
kaldırımı olsaydı zabıta da işgal
nedeniyle ceza kesebilirdi ama
yine trafik polisi asıl sorumlu-
dur. Yaya kaldırımına park et-
mekten ceza kestiği gibi bisiklet
yoluna da park edenlere ceza
kesilmesi gerekiyor" dedi.

Asla ayrım yapılmamalı

Bir an önce önlemler alınması
gerektiğini vurgulayan Suyabat-
maz, "Öncelikle fiziki yani araç-
ların giremeyeceği bir ayrım
yapılmalı. En azından bordürle
bu bölgenin ayrılmış olması ge-
rekiyor. İkincisi bu konuda bu
yolun neden buraya yapıldığının
topluma anlatılması lazım.
Esnaf ne kazanacak, vatandaş
ne kazanacak. Para tasarrufu,
esnafın cirosundaki artış, insan-
lar spor yapacak, ulaşım sağla-
yacak, onlar da tasarruf
yapacaklar. Bu arada kentteki
hava kalitesi iyileşecek, oksijen
oranı artacak, gürültü azalacak.
Park sorunu azalacak, insanlar
için park maliyetleri düşecek. Bu
arada kentteki gürültü de azala-
cak. Hava kirliliği de azalacak.
Daha da öteye gelecek nesiller
için iklim değişikliği için daha az
karbon salmış olacağız" diye 
konuştu. DHA

Sevim Y. GÜNEY
guneys13@hotmail.com
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Z
aman zaman elimin altında olan kitapları ka-
rıştırıp rastgele okumayı severim. Bu kitaplar-
dan biri, tiyatro tarihimizin ilk araştırmacısı

olan Refik Ahmet Sevengil’in yazdığı ve Sami Önal
tarafından bugünkü dile çevrilmiş olan, 1453’ten
1927’ye “İstanbul nasıl eğleniyordu” adını taşıyor.
Tarihsel olarak birçok kitap mevcut ancak, eğlence
hayatına dair fazla belge olmaması bu kitabı değerli
kılıyor. Eğlenmeyi unuttuğumuz, sadece yaşamak için
çabaladığımız bu günlerde, ne yazık ki içinde bulun-
duğumuz yozlaşmanın da sebeplerini bu kitaplar sa-
yesinde anlamış oluyoruz.

*** 
Yozlaşma dedim evet, çünkü sanatsal ve kültürel

faaliyetlere uzun süredir uzak kaldığımızdan, evlerde
tek eğlence televizyon programları oluyor. Ancak, eğ-
lendirmek amaçlı çekilen ve sunulan programlar ne
yazık ki emelden çok uzak. Çünkü, eğlendirmiyor!

Çoğu dizi ve program "şiddet ve olumsuz ögeler
içerir" diyerek başlıyor. Hatta bana sorarsanız, ana
haber bültenleri de, siyasilerin konuşmaları sayesinde
"olumsuz ögeler" içeriyor.

Kaliteden yoksun, hiçbir şekilde eğlendirici nitelik
taşımayan programlarla izleyici derin bir kültürel
yoksunluğa itiliyor. Diziler, savaş ve entrika üzerine
yazılıyor. Hemen hemen çoğu dizinin senaryosunda,
aldatma, çocuk kaçırma, kuyu kazma, dolandırma,
savaş sahneleniyor. Hele bir” yasak elma” dizisi var
ki, gerçekten yasaklanmalı! Her bölümde saçmalık
tavan yapmış durumda.

*** 
Gündüz programı kuşağı ise ayrı bir terane. Bit-

mek bilmeyen kavgalar sürüp gidiyor. Dolandırılmış,
aldatılmış insanların ülkesini izlerken, bu insanlar
gerçekten içimizde mi yaşıyor diye düşünmekten ken-
dimi alamıyorum. Bu programlardan bazıları "en iyi
kadın programı kuşağı" ödülüne layık görülüyor. Tel-
evizyon ekranlarında, çok izlenilir olmak adına konuk
olup, özel durumunu ayrıntıları ile paylaşan insanları
anlamakta güçlük çekiyorum.

Böylesine sıradan ve bayağı programların büyük
kitleler tarafından nasıl izlendiğine hayret ediyorum.
Hatta geçenlerde denk geldiğim bir müzik progra-
mında, evsahibi olan şarkıcının misafirine "ulan,
manyak" diye seslenişi içimi altüst etti.

Biraz da korona yasaklarından söz edelim mi?

Gerçi soru sorduğumuzla kalacağız. Kimsenin 
tenezzül edip mantıklı bir açıklama yapmayacağını
biliyoruz. 

Bu anlamsız yasakların sebebini siz anladınız mı?
Ben anlayamıyorum. Akşamları 21:00 sonrası so-
kağa çıkmak niçin yasak? O saatler zaten insanların
işten eve dönüş saati. Dışarıda mekanlar da kapalı ol-
duğuna göre, evde oturacağız zaten. Cumartesi-Pazar
günleri market, fırın, getir-götür açıksa, biz neden çı-
kamıyoruz? 

Hele bir de 65 yaş üstüne getirilen yasaklar var ki,
onları evde unuttuklarını düşünmeye başladım. 

*** 
Akşamları belli saatlerden sonra ve hafta sonları

alkol satışı neden yasak? Alkol satışı olunca korona
daha çok mu bulaşıcı oluyor? Burada sorun alkol
değil, sorun yasaklar içinde yaşamamız!Yasaklar, öl-
çüsüz ve anlamsız olunca, saçmalık oluyor.

Maksat "yasak"ları yerleştirmek mi diye düşünüyor
insan elbet!

Hep vatandaş mı suçlu? Neymiş efendim;yasak ol-
masına rağmen parklar, bahçeler, sokaklar insan do-
luymuş! Bu tutarsızlık içinde insanları ikna etmenize
imkan yok. Yasakları getirenlerin kendi davranışları
ne yazık ki örnek alınacak gibi değil.

***
Ramazan ayında, şu anda yarı açık olan yerler

neden kapanacak? Eğer risk büyük ise neden Nisan
başından itibaren kapatılmadı? 

Neyse ki bu ramazan oruç tutmadığı için dayak
atılan vatandaş hangi ilden çıkacak diye merak etme-
yeceğiz. Şaka bir yana, turizm mevsimi geldi. Her
yer kapalı olacaksa, turist gelecek diye bekleyen es-
nafın, turizmcinin hevesi başka bahara kaldı. Turist
dedim de, aşağı yukarı her ülkenin turist kabul etme
şartları var. Acaba bizde de var mı? Test yaptırmış
mı, yaptırmamış mı, kontrol edebiliyor muyuz?

***
Yaklaşık bir yıldır insanlar işlerini yapamıyor. Zaten

uzun zamandır ülkemizin baş sorunlarından biri olan
işsizlikte, oran daha da artmakta. Ülke iş arayan,
başka ülkeye gitmenin yollarını arayan gençlerle dolu.
Kırtasiyeci, manifaturacı, ev işçileri, esnaf, kuaför, pa-
zarcı, vs.zor durumda. Artan fiyatlar karşısında geçin-
mek zorlaştı. 

Sefalette dünya 4.lüğüne yükselmişiz.
Televizyonlarda 60 yaş üzeri insanların iş aradı-

ğını, pazardan yarım kilo bile meyve alamayanları,
aldığı maaşla doğalgaz ve elektriğini ancak ödeyebi-
len insanları gördükçe, ne olacak böyle diye üzülmek-
ten kendimi alıkoyamıyorum. 

***
Bu kötü günlerin bir an evvel bitmesini diliyorum.
Sevgiyle kalın

Şiddet ve olumsuz 
ögeler içermektedir!

İstanbul'da bisiklet yolları araçlar tarafından işgal
edilmiş durumda. Bisiklet yoluna park eden araçlar
arasında hafriyat kamyonları, TIR'lar, minibüsler bile
var. Bisikletliler tarafından yolun kullanılması bir yana
kazalara da davetiye çıkartan durumla ilgili olarak
Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz,
"Bisiklet kullanıcısı yolunun işgal edildiğini gördüğünde
155'i arayıp polise şikayet etmeli" dedi

BISIKLET YOLLARI 
ISGAL ALTINDA!

155’i
ARAYIP 
ŞİKAYET

EDiN

Her gün bisiklet yolunu kullanan
engelli Mehmet Erkaya, "araçlar
devamlı buraya park ediyor ve
onlar için hiçbir şekilde sıkıntı yok.
Bize sıkıntı yapıyorlar ama kendi-
lerine sıkıntı yok. Müthiş tehlikeli
bir durum. Bakın inşaat var me-
sela. İnşaat olduğu halde hiçbir
önlem de yok. Her gün bu yolu
mecbur kullanıyorum, burada otu-
ruyorum. Çok büyük tehlike" diye
konuştu. Bisiklet yolunu kullanır-
ken daha önce kaza yaptığını söy-
leyen Burakcan Celal, "Burası
bisiklet yolu ama kapatıyorlar ya-
pacak bir şey yok. Hep böyle bu-
rası. anlamıyorlar. Yol
kenarlarından, arabaların yanın-
dan yolculuk yapıyoruz. araba-
larda zaten saygı yok. Çok
tehlikeli. Bir keresinde araba
çarptı bana. arkamdan geldi
benim yolumda, önüme kırdı. Be-
lediye yolları yapmış ama TIR'lar
çekmiş görüyorsunuz" dedi. ara-
cını bisiklet yoluna park eden sü-
rücüler ise çeşitli bahaneler
sundu. O sürücülerden biri, "Biliyo-
rum bisiklet yolu olduğunu. Ne ya-
pabilirim? Önce diğer araçlara
söyleyin sonra beni bulun" diyerek
tepki gösterdi.

TEHLiKELi 
BİR DURUM

Gerçekten büyük israf
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için randevu alanların aşı olmaya gitmemesi
sonucu o dozların ziyan olduğunu söyledi. Tükek, "Gerçekten yazık, büyük israf. Bu durumda, başka kişilerin de
hakkı yenmiş oluyor. Şu dönem aşıya erişme imkanı bulamayan kişilerin de hakkı yenmiş oluyor" diye konuştu.

BaŞaKŞEHİR Belediyesi,
geleneksel tezhip sanatı-
nın en seçkin örneklerini

sanatseverlerin beğenisine sundu.
Büşra Keleş yönetiminde, Başakşehirli
30 kadın tezhip sanatçısının el emeği
göz nuru çalışmalarından hazırlanan
'Osmanlı’dan Yansımalar' adlı sergi,
Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde zi-
yarete açtı. Sergide, Fatih Sultan Meh-
met Han ve Sultan 2'nci Beyazıt
dönemini yansıtan tezhip ve ali Üskü-
dari çiçeklerinin röprodüksiyonundan
oluşan ve tamamında 12 ila 24 ara-
sında çeşitli ayarlarda altın kullanılan
40 eser yer alıyor.

Gençler ilham alsın

Serginin açılışını gerçekleştiren Başak-
şehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
“Bugün Osmanlıdan yansımalar tezhip
sanatının sergisini açtık. 30 değerli ho-
camızın eserlerini bu sergide vatan-
daşlarımızla buluşturduk.
Vatandaşlarımızı Başakşehir Millet Kı-
raathanesine bu güzel sergiyi gör-
meye davet ediyoruz. Buradaki
eserlerin birçoğu Fatih Sultan Meh-

met döneminden esinlenerek yapıldı.
Gençlerimize köklü tarihimizden esin-
lenelim ve gerekli dersleri alalım gele-
ceğimize öyle hazırlanalım mesajını
vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl sosyal
medya hesaplarından yaptığımız ra-
mazan programlarımıza bu seneden
devam edeceğiz. ama duamız eski
günlerdeki ramazanlara bir an önce
kavuşmak” diye konuştu.

Arşivler incelendi

Tezhip Eğitmeni Büşra Keleş ise "Yak-
laşık 30 kadar arkadaşımızın çok uzun
süreler emek vererek hazırladığı bir
sergideyiz. Sergide, 40’a yakın eser
bulunuyor. Tezhip çok zor, sabır gerekti-
ren kadim bir sanat. Osmanlı döne-
minde icra edildiği gibi bu sanatı icra
etmeye, her kesimden arkadaşları-
mızla bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz.
Hocalarımdan aldığım eğitimi tezhip
sanatına gönül verenlere aktarmak için
uğraşıyorum. Sergideki eserler 5 sene-
lik bir emeğin ürünüdür. Tamamen Os-
manlı dönemini baz alarak çalıştık.
arşivler incelenerek bu çalışmayı sür-
dürdük" ifadelerini kullandı." DHa

Sanatçılardan
tezhip sergisi

Belediyeden 
istihdama destek

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni bir
etkinlik daha gerçekleştirdi. Yurtteks Tekstil şir-
keti, vasıfsız baskı pres personeli olarak çalış-

tırmak amacıyla elemana ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile ya-
pılan protokol çerçevesinde kaydı bulunan 1100 ki-
şiye toplu mesaj gönderdi. Firmada
çalışmak isteyen kişiler, Feyzullah
Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzen-
lenen toplantıda şirket yöneticile-
riyle bir araya geldi. Sosyal
mesafe ve maske kuralına uygun
şekilde gerçekleştirilen görüş-
mede taraflar şartları ve istek-
leri konuştu. Mülakatın
ardından belirlenen kıstasa
uyanlar vasıfsız baskı pres
personeli olarak çalışmaya
başlayacak. Sıkıntılı süreci
fırsata çeviriyoruz İşsizliğe
karşı çözüm üretmeye
devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugüne
kadar 1500’e yakın kişinin istihdam edil-

mesine vesile olduk. Pandemi nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı süreci
fırsata çevirmeye çalışarak ekonomiye destek oluyoruz. Hemşehri-
lerimize destek olmayı sürdüreceğiz” dedi. Önümüzdeki günlerde
de yeni programlarla istihdam faaliyetleri devam edecek.
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Ç evre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum imzasıyla ya-
yımlanan genelge dün 81 ile

gönderildi. Buna göre iskeleler denize
girilmesinin mümkün olduğu kumluk,
çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak.
Sadece denize girmenin ve kıyıda gü-
neşlenme imkanının bulunmadığı, kıyı-
nın kayalık karakter gösterdiği
alanlarda yapılabilecek. Rekreaktif
amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökü-
lüp takılabilir ahşap ve benzeri malze-
meden yapılacak. Yalnızca denize
girme, güneşlenme ve amatör su spor-
ları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek
amacıyla kullanılacak.

3 metre genişlik kuralı

Bu iskelelere hiçbir suretle deniz taşıtı
yanaştırılamayacak, bağlanmayacak.
Rekreaktif amaçlı iskele üzerinde kapalı

alan oluşturulamayacak, kıyının ka-
muya açık kullanımı engellenmeyecek
ve ticari faaliyet amacıyla kullanılma-
yacak. Genişliği üç metreyi, kıyı çizgi-
sinden itibaren toplam alanı 100
metrekareyi aşmayacak. Aralarında
kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bu-
lunacak.

Komisyon belirleyecek

Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusu
genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya-
pılacak. Yer seçimi ve diğer hususlar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
başkanlığında Ulaştırma Bölge Mü-
dürlüğü, Liman Başkanlığı, İl/İlçe Milli
Emlak Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, İlgili Büyükşehir
Belediyesi/İlçe Belediyesi temsilcilerin-

den oluşan bir komisyon marifetiyle
belirlenecek.

İzin süresi 2030'da dolacak

Yayımlanan genelge ile mevcut ve kul-
lanım izinli olanlar da dahil tüm rek-
reatif amaçlı iskeleler için izin süresi en
çok 31 Aralık 2030 olarak belirlendi.
İzin süresi bu tarihten önce dolanlar
da dahil bütün mevcut iskeleler ve yeni
rekreaktif iskele talepleri genelgede be-
lirtilen kurallara göre yeniden incelene-
cek. Buna göre

31 Aralık 2030'a kadar
kullanılacak

Kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan
izin süresi 31 Aralık 2030 tarihinden
önce sona erenler izin süresi sonuna
kadar, 31 Aralık 2030 tarihinden sonra
olanlar ise en çok 31 Aralık 2030 tari-

hine kadar kullanılabilecek. Yapı kayıt
belgesi bulunan iskelelerden, genelgede
belirtilen kurallara uygun olduğu ko-
misyonca tespit edilenler; 3 ay içinde
gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31
Aralık 2030'a kadar izinlendirilebilecek.

Kurallara uygunluk 

İmar planı onaylanmış, ön izinden 
kullanım iznine geçiş aşamasında 
olan iskelelerden genelgede belirtilen
kurallara uygun olanlar en çok 31
Aralık 2030'a kadar izinlendirilebile-
cek.Onaylı imar planı bulunmamakla
birlikte ön izin sözleşmesi devam eden
veya imar planı bulunsa bile ön
izin/kullanım izni/irtifak hakkı sözleş-
mesi veya kira sözleşmesi bulunma-
yan iskeleler; genelgede belirtilen
kurallar kapsamında 
değerlendirilecek.

FiyATlAr yüzde 50 ArTTı
Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında MERSİS
üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek. Ticaret Ba-
kanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin
tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerin-
den elektronik ortamda temin edilebilecek." ifadesini kul-
landı. Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında,
MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını 
genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları MERSİS
üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 iti-
barıyla 238 ticaret sicili müdürlü-
ğünün tamamında devreye
alındığını bildirdi.

Verimliliğe katkı sunacak

Pekcan, "Ticarette dijitalleşmeye, ti-
cari işlemlerin daha kolay, şeffaf,
hızlı ve güvenli bir şekilde gerçek-
leştirilmesine ve ticaret sicili mü-
dürlüklerimizin performans ve
hizmet verimliliklerinin artırılma-
sına katkı sağlayacak bu uygula-
manın hayırlı olmasını diliyorum."
değerlendirmelerinde bulundu.

Ramazan için vatandaş mutfak alış-
verişine başlarken bazı gıda ürünle-
rinde son bir ayda fiyat artışları
görüldü. Marketlerin yanı sıra yaş
sebze ve meyve hallerinde de kimi
ürünlerde yüzde 8.3 ile yüzde 50 artış
hesaplandı. İstanbul’da 12 Mart - 9
Nisan döneminde sebze grubunda en
çok artış yüzde 50’lik oranla göbek
salata ve beef domateste görüldü.
Göbek salata en yüksek 4 liradan 6 li-
raya, beef domates 8 liradan 12 liraya
yükseldi. Domateste en düşük fiyatı 3
liradan 4 liraya çıkarken, en yüksek

yüzde 40 artışla 5 liradan 7 liraya, köy
biberi 10 liradan 12 liraya, bal kabağı
4 liradan 5 liraya, dolmalık biber
yüzde 8.33’lük artışla 12 liradan 13 li-
raya çıktı.

Yerli muz 10, nar 14 lira

Meyve grubundaki bazı ürünlerde de
artışlar görüldü. Yine mart başında
kilosu en düşük 2 liradan 3 liraya
çıkan armut, en yüksek 3 liradan 4 li-
raya yükseldi. Yerli muzun kilosu en
yüksek 8 liradan 10 liraya, narın 8 li-
radan 14 liraya, İzmir mandalinanın

7 liradan 10 liraya çıktığı belirlendi.
Kuru soğanın kilosu ise 30 kuruş dü-
şüşle 1,50 liradan sebze ve meyve hal-
lerinde yerini aldı. Kuru sarımsağın
kilosu 40 lira, kırmızı soğanın 5 lira,
rokanın 3 lira, patatesin 2 lira, panca-
rın 3 lira, nane demetinin 2 lira, may-
danoz demetinin 1 lira, semizotunun
5 lira, mantarın 17 lira ve patlıcanın 5
lira ile fiyatları aynı kaldı.Yaş sebze ve
meyvede hem iç piyasa ihtiyacının
karşılanması, hem de ihracatta öne
çıkan Antalya’da gıda hallerinde de
bazı ürünlerde artış görüldü. 

81 ILE ‘ISKELE’ GENELGESI

Sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekraktif) yapılan iskelelerin
görüntü kirliliğini önlemek için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
(TUSAŞ) Eğitim Uçakları Program
Müdürü Tuncay Çopur,  Hürjet'in,
Ağustos 2017'de şirketin öz kaynakla-
rıyla Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Pro-
jesi olarak başlatıldığını söyledi.Nisan
2018'de kavramsal tasarım aktivitele-
rinin, Temmuz 2019'da ön tasarım
faaliyetlerinin, Şubat 2021'de kritik ta-
sarım faaliyetlerinin başarıyla sonuç-
landırıldığını ifade eden Çopur,
tasarım döngülerinin sonuçlanma-
sıyla üretim faaliyetlerine geçildiğini
bildirdi.

4 bin 400 detay parça

İlk detay parçaların ocak ayı itibarıyla
üretilmeye başlandığını belirten
Çopur, "Kritik tasarımın tamamlan-
masıyla birlikte de yoğun şekilde
detay parça üretim faaliyetlerimize
başladık. 4 bin 400 civarında detay
parça üretimi hedefleniyor. Yüzde 80
yan sanayi, yüzde 20 TUSAŞ'ta üreti-
lecek şekilde planlıyoruz." dedi.Jet eği-
tim uçağı modeline uygun olarak
tasarım aktivitelerine devam ettiklerini
anlatan Çopur, uçağın farklı rollerde
kullanılabilecek altyapıya sahip bu-
lunduğuna dikkati çekti.

2025-2026'da kullanıma girecek

Çopur, şu bilgileri verdi:"Örneğin ha-
lihazırda Türk Yıldızları'nın kullan-
dığı, komutanlarımızın uçtuğu
akrotim yerine geçebilecek bir uçak
altyapısına da sahiptir. Yine Deniz

Kuvvetlerimizin uçak gemisine inip
kalkabilecek altyapıya sahiptir ve bu-
nunla ilgili Deniz Kuvvetlerimizle gö-
rüşmelerimiz devam etmektedir.
Halihazırda biz tasarımlarımızı Hava
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını göz
önüne alarak dondurmuş durumda-
yız. Halihazırda TUSAŞ ve Hava
Kuvvetleri pilotlarının görüşleriyle de
geliştirme faaliyetlerimize devam edi-
yoruz. Çok kısa vadede haziran ayı
itibarıyla tamamen üretimlerimize
başlamayı, bu yılın son çeyreğinde
montaj faaliyetlerine başlamayı he-
defliyoruz. Nihai hedefimiz de belli
konfigürasyonda güvenli uçuşumuzu
2022 yılının aralık sonu itibarıyla ger-
çekleştirmiş olmak. Bu süreçten sonra

da sertifikasyon faaliyetlerimiz de
devam edecek ve bir aksilik olmazsa
2025-2026'da bu ürünümüzü kulla-
nıma sunmayı hedefliyoruz."

Pazarlama faaliyetleri sürecek

Tuncay Çopur, geliştirme faaliyetle-
rini sürdürürken sadece yurt içi değil,
yurt dışındaki ihtiyaçları da gözettik-
lerini, uluslararası alanda rekabet
edebilecek bir platform ortaya çıkar-
maya çalıştıklarını söyledi.Çeşitli ta-
nıtım faaliyetlerinde bulunduklarını
anlatan Çopur, tasarım faaliyetleri-
nin tamamen dondurulmasıyla bu
faaliyetlerin hızlanacağını, uluslar-
arası alanda tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerine yoğun şekilde devam

edeceklerini vurguladı.

2022 son çeyreğinde 
tamamlanacak

Proje kapsamında 2 farklı prototip
üretmeyi hedeflediklerini belirten
Çopur, "Nihai montaj faaliyetleri-
mize bu yılın son çeyreğinde başlayıp
2022 son çeyreğinde de tamamlan-
mış, yer testlerini icra edebileceğimiz,
iniş takımları üzerinde olan, motor
çalıştırabileceğimiz prototip uçağı-
mızı gösteriyor olacağız. 2022 yılının
son çeyreğinde de yer testlerimizi
yapıp aralık sonu itibarıyla da ilk
uçuşumuzu icra etmeyi hedefliyo-
ruz." diye konuştu.

İhtiyaç duyulan bir jet uçağı

Öncelikli hedefin 2025-2030'lu yıl-
larda ulusal ve uluslararası alanda
ihtiyaç duyulan bir jet eğitim uçağı
tasarlayıp üretmek olduğunu vurgu-
layan Çopur, bunun yanında çeşitli
rollerde de ihtiyacın karşılanabilece-
ğini değerlendirdiklerini anlattı.
Çopur, "Bunlardan ilki akrotim ihti-
yacını karşılayacak bir uçak tasarla-
yabilmek. Devamında çeşitli
tatbikatlarda kullanılan karşıt kuvvet
uçağı olarak kullanılan bir uçak ver-
siyonunu da çıkarmayı hedefliyoruz.
Paralelde bunların ilerleyen dö-
nemde harbe hazırlığa geçiş aşama-
sında çeşitli versiyonları da olabilir.
İlerleyen süreçte bunlar da gündeme
gelebilir" diye konuştu.

TUSAŞ, kritik tasarımın tamamlanmasıyla jet eğitim uçağı Hürjet için yoğun şekilde
detay parça üretimine geçti, yıl sonunda montaj çalışmaları başlayacak

HürjeT MonTAjA HAzırlAnıyor

ArTık Mersis’Ten
TeMin edilecek

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sa-
yısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi
artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 pu-
anlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam
edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre
22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise
0,1 puanlık azalış ile yüzde 43,4 oldu. İş gücü 2021 yılı Şubat
ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 31 milyon
712 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile
yüzde 50,1 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 26,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir
önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, istihdam
oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 28,1 oldu. Bu yaş grubunda
iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan aza-
larak yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında istih-
dam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe
52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat
sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 17,4’ü tarım, %20,8’i sanayi,
yüzde 6,0’ı inşaat, yüzde 55,8’i ise hizmet sektöründe yer
aldı. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan artarak yüzde 14,1 oldu.
İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 206 bin kişi arta-
rak 4 milyon 445 bin kişi olarak gerçekleşti. Şubat ayında
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların top-
lam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların
oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan azalarak
yüzde 27,4 olarak gerçekleşti. 

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde de-
rinleşen yakıt krizine karşı harekete geçen İran, 3 milyon vari-
lin üzerinde petrol sevkiyatıyla rejime desteğini sürdürüyor.
Uzmanlar, İran'ın yaptığı petrol sevkiyatlarının Esed rejiminin
hayatta kalma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vur-
gularken, gönderilen petrolün ise 3 haftalık ihtiyacı karşılaya-
bileceğini öngörüyor. Uluslararası gemi takip sistemi Tanker
Trackers'ın paylaştığı verilere göre, İran'dan Suriye'nin Akde-
niz kıyısındaki liman kenti Baniyas'a giden Arman 114, Sam
121, Daran ve Romina isimli 4 petrol tankeri, 3 milyon varili
aşkın petrol taşıyor. Bu tankerlerden 900 bin ve 1 milyon varil
taşıyan ikisinin Baniyas'taki rafineriye ulaştığı tahmin edilirken
8-9 Nisan'da son olarak Süveyş Kanalı'nda bulunan diğer iki
geminin şu an takip sistemleri kapalı olduğu için mevcut lo-
kasyonuna erişilemiyor. Arman 114'ün, "Adrian Darya 1" is-
miyle 4 Temmuz 2019'da Suriye'ye petrol taşıdığı ve Avrupa
Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cebelitarık'ta alı-
konulduktan sonra serbest bırakılan tanker olduğu biliniyor.
Terör örgütü YPG/PKK'nın biriken borçları nedeniyle Esed
rejimine yaklaşık 25 gün önce petrol satışlarını durdurmasının
ardından ülkede yakıt krizi derinleşti.Yakıt krizini Süveyş Ka-
nalı'ndaki gemi kazasına bağlayan rejim hükümeti, iki hafta
önce birçok ilde araç sahiplerine elektronik kartla satılan yakıt
miktarını yarıya düşürdü.

işsiz sAyısındA
korkuTAn ArTış

TAM 3 Milyon 
vArillik jesT
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Mehmet HALICI
ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

İstemem eksik olsun!

“ Bir dönemi anlamak için sıradan insanların hika-
yesine bakmalı mutlaka. Çünkü o sıradanlık olan
biten her şeyden etkilenmiş, dönemin bütün renkle-

rini giyinip kuşanmış bir çıplaklık aslında. Üzerlerinde
çeşitli kıyafetler oluyor o insanların ama her koşulda iç-
leri görünüyor; derinlikleri, özlemleri, ayakta kalmak için
feda ettikleri masumiyetleri...”

Bir dergide okumuştum bu cümleleri. Okuduktan
sonra epey düşündüm. İşte bu düşüncelerle gittim Kuru-
yemişçi Arif’in yanına. Bu dönemi anlamak için sıradan
bir insana, Kuruyemişçi Arif’e bir soru sormak istedim.
Çünkü Arif kuruyemişçiydi, sıradandı fakat devrimci bir
ruhu vardı. Çok dobraydı. Lafını hiç esirgemezdi yine de
bulunduğu çevrede takdir görüyordu. Selam verişi, gü-
lüşü, işini yapış biçimiyle kendini belli ediyordu.

Ecevit Dönemi’nde "Başbakanlığın önüne atılan dakti-
loların" aslını sordum Arif’e. "Daktilo değildi yazar ka-
saydı." dedi sert bir şekilde. Ardından devam etti.

"Mesele yazar kasa atma meselesi de değil ayrıca. Ec-
evit Dönemi’nde millet “Başıma bir şey gelir.” diye kork-
muyordu. Protesto bir haktı. Medya özgürdü, olayı
verebiliyordu. O gün de ekonomi bozuktu belki ama ifade
özgürlüğü hiç bu kadar tedirgin etmemişti insanları. Yani
o dönemden bu döneme refah seviyesi artmadı kardeşim,
ifade özgürlüğü azaldı. Bugün işsizlikten kendini yakan,
intihar eden insanlar var. Televizyonda alt yazı dahi 
verilmiyor.”

Dudak aralarından çıkartırken bu cümleleri Kuruye-
mişçi Arif, ringde öfkesini kusan bir boksör gibiydi. 
Nakavt etme peşindeydi düşmanını. O sırada ben, ringe
beyaz bir havlu atmak yerine, yeni bir hamle yapmak is-
tedim. Zira bu öfkeli adamı izlemeyi sevmiştim. Tam yeni
bir nefes alacağı sırada, sordum sorumu. “Bildiğim ka-
darıyla bilgili, dürüst ve çalışkan bir adamsın neden peki
yerinde sayıyorsun? Bunun dönemle ilişkisi var mı?
Yoksa senin tercihin mi?”

Kuruyemişçi Arif vakur ve kendinden emin bir ses tonuyla
devam etti dönemi anlatmaya. Cryano de Bergerac’ın o meş-
hur tiradından esinlenmeyi de ihmal etmedi tabi ki:

“Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalı-
yım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan
sarmaşık gibi, önünde eğilerek efendimiz sanmak mı?
Bilek gücü yerine, dolanla tırmanmak mı? İstemem! Her-
kesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Mehmet? Sonradan
görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü
güldürmek için biraz şaklabanlık edip, taklalar mı atmalı-
yım? İstemem, eksik olsun! Her sabah kahvaltıda kurbağa
mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp pabuç mu eskitmeli?
Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem!
Eksik olsun böyle bir şöhret, eksik olsun! Ciğeri beş para
etmezlere mi ‘yetenekli’ demeli? Eleştiriden mi çekinmeli?
‘Adım Esnaflar Odası’nda geçse’ diye mi sayıklamalı? İste-
mem! İstemem, eksik olsun! Korkmak, tükenmek, bit-
mek? Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek. Dilekçeler
yazarak içini ortaya dökmek? İstemem, eksik olsun! İste-
mem, eksik olsun! Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek,
yürümek? Tek başına, özgür olmak! Dünyaya kendi gözle-
rinle bakmak. Sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan
yatırmak. Bir hiç uğruna kılıcına ya da kalemine sarılmak;
ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek; isteyince Ay’a
bile gidebilmek? Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek?
Demek istediğim, asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın
boyun olmasın bir söğüdünki kadar. Yaprakların bulutlara
erişmezse bir zararın mı var?"

Bir dönemi anlamak için gittim Kuruyemişçi Arif’in
yanına. Anlamış kadar oldum. Çıkarken beyaz leblebi de
aldım. Size de tavsiye ederim.

UMUT!

Hayat bir yanıyla güzeldir. Galiba o güzel yanlarından
birine denk geldim. “Kaybolmasın” diye yazmak istedim.

Diyarbakır’da üç genç fidan...
Fidanlardan biri Nehir Toklu; Harvard Üniversite-

si’nde Uluslarası İlişkiler ve Matematik Bölümlerine; 
diğeri Ezgi Ekinci, Harvard Üniversitesi’nde Biyomühen-
dislik Bölümüne; öteki Metin Barut, Brown Üniversitesi
Bilgisayar Bilimi bölümüne tam burslu olarak kabul
edildi. Covid-19 salgının sokaklarda kol gezdiği, ekono-
mik sıkıntıların zirveye çıktığı, gülen gözlerimizin
azaldığı şu dönemde, bu başarılarıyla yüzümüzde bir 

tebessüme vesile oldu bu arkadaşlar! 
Tabi ki bu haberi okuduğumda aklıma Nazım Hikmet geldi.
Çünkü boşuna dememişti mavi gözlü dev;
"İşler atom reaktörleri işler.
Yapma aylar doğar güneş doğarken.
Ve güneş doğarken hiç umut yok mu?
Umut, umut, umut...
Umut, İnsanda!"

HAFTANIN BULMACASI?

Sovyet Rusya’ya gitmek isteyip istemediği sorulunca
"Rusya’ya gitmeyi çok isterim her ne kadar p.ç kuruları
ailemin yarısını katletmiş olsalar da" diye cevap veren,
Çin’e gittiğinde karşılaştığı İngiliz öğrencilere "Burada
fazla kalacaksanız, dikkatli olun da gözleriniz çekikleş-
mesin" diyerek öğüt veren, Avustralya’da mülakat verdiği
bir gazeteciye Aborijinler için, "Siz hâlâ birbirinize mız-
rak atıyor musunuz?" diyerek takılan, "Bir erkek karısına
arabasının kapısını açıyorsa ya araba yenidir ya da kadın"
diye espri yapan şahsiyet kimdir?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırla-
nan 11 maddelik 'Ramazan Tedbir-
leri' genelgesi 81 illin valiliklerine

gönderildi. Genelgeye göre, kalaba-
lıkların bir araya geldiği etkinlik ve
iftar çadırlarına izin verilmeyecek
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“ Ramazan Ayı Tedbirleri” konulu

genelge İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan 81 ilin valiliğine gönderildi.

Genelgede, Ramazan ayında, gelenek-
sel hale gelen bazı etkinlik ve uygula-
malar salgınla mücadele ve toplum
sağlığı açısından risk oluşturacağı be-
lirtildi.  Bu akşam kılınacak ilk teravihle
beraber idrak edilecek mübarek Rama-
zan’da alınacak tedbirler sıralandı

Toplu iftara yasak

Vatandaşların toplu katılım gösterdiği
iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir
araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar
çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu
noktada son dönemlerde salgının yayı-
lımında ev içi bulaşma oranının yük-
sekliği hususu da göz önünde
bulundurularak vatandaşların iftar
veya sahurlarda misafir kabul etmeme-
leri konusunda farkındalıklarını artıra-
cak faaliyetler ve duyurulara önem
verilecek.

Camide teravih yok

Diyanet İşleri Başkanlığının duyuru-
suna uygun şekilde geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi bu yılda teravih
namazlarının evde kılınmasına devam
edilecek. Öte yandan salgının oluştur-
duğu riskin artırılmaması açısından te-
ravih namazı nedeniyle evler başta
olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya
gelinmemesi gerektiği konusu vatan-

daşlarımıza sık sık duyurulacak. Ra-
mazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili
olarak; Ramazan ayı süresince iftar
saati ve hemen öncesinde oluşabilecek
pide kuyrukları ve yoğunluğun oluştu-
racağı riskin önlenmesi amacıyla fırın-
lardaki özel sipariş üretimi de dahil
pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat
önce sonlandırılacak ve iftar saatine
kadar sadece satış yapılabilecek. İftar-
dan sonra fırınlarda üretim, satış ve
diğer hazırlık işlemlerine devam edile-
bilecek.

Her ile özel tedbir 

Ramazan ayının huzur ve güven orta-
mında geçmesi için her il kendi dina-
miklerini değerlendirecek ve bu süreç
içerisinde oluşması muhtemel yoğun-
luklar göz önünde bulundurularak il
genelinde gerekli önlemler alınacak.
Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaret-
lerinde yaşanabilecek artış ve bu şe-
kilde oluşabilecek kalabalıkların
oluşturacağı riske karşı yetkili birim-
lerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz
uygulanması başta olmak üzere ge-
rekli önlemlerin alınması sağlanacak.
İftar vakitlerinin öncesinde oluşabile-
cek trafik yoğunluğu dikkate alınarak
iftar saatinin en az 3 saat öncesinden
itibaren belediyeler ile gerekli koordi-
nasyon sağlanarak toplu taşımada
kullanılan araç ve sefer sayılarının 
artırılması sağlanacak.

Kontrollü kabir zizyareti

Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan
mezarlık ziyaretlerinin kontrollü ola-
rak yapılabilmesi için mezarlıklara
giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlana-
cak, fiziki mesafe kuralı ve maske kul-
lanımına ilişkin kontrollere ağırlık
verilecek. Ramazan ayı öncesinde/sü-
resince alışveriş yoğunluğunun artabi-
leceği göz önünde bulundurularak
başta market ve pazar yerleri olmak
üzere kalabalıkların oluşabileceği
alanlarda fiziki mesafe koşullarının ko-
runmasına yönelik her türlü tedbir alı-
nacak. Bu kapsamda daha önce illere
gönderilen genelgelerde belirtildiği
üzere her AVM ve semt pazarı için
aynı anda kabul edilebilecek müşteri
sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha
Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlen-
mesine ve denetimlerin buna göre ger-
çekleştirilmesine devam edilecek.

FAHİŞ FİYAT
DENETİMİ
Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat
uygulaması yapan firma/işletmelere yöne-
lik denetimler arttırılacak ve aykırı durum-
larla karşılaşılması halinde gerekli
adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak. İçe-
risinde barındırdığı şefkat ve merhamet
duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk
ayı da olan Ramazan ayında Vali ve Kay-
makamlarca ilgili kurumlar arasında ge-
rekli koordinasyon sağlanacak. Başta
öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç
sahibi tüm vatandaşlara her türlü deste-
ğin verilmesi hususunda azami gayret
gösterilecek. Hepimizin birbirimize karşı
sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayı-
lım hızının kontrol altında tutulması ve

ülke genelinde günlük
vaka sayılarının tekrar dü-
şürülebilmesi için alınan
tedbir ve belirlenen kural-
lara toplumun tüm kesim-
lerince eksiksiz uyulması
ve dinamik denetim mo-
deli çerçevesinde geniş ka-
tılımlı, etkin, planlı ve
sürekli/kesintisiz şekilde
denetim faaliyetlerinin
sürdürülecek.

İGD görev 
dağılımı yaptı
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) kongresinin
ardından ilk yönetim kurulu toplantısını
gerçekleştirrerek görev dağılımı yaptı

PandEmi koşullarına uygun olarak
Büyükçekmece'de bulunan Onur
Balık Restoran'da toplanan İGD Yö-

netim Kurulu, Başkan Mehmet Mert yöneti-
minde 3 senelik görev sürelerinde yapacakları
projeleri konuştu. İGD nisan ayı toplantısında 26
kişiyle yönetim kurulu toplantısını yaparak ko-
misyonlar belirlendi ve çalışmalar planlama ya-
pıldı. Toplantıda konuşan Başkan Mehmet Mert,
"Yeni yönetimde yer alan tüm arkadaşlara bu 3
senelik süre zarfında başarılar diliyorum. Birlikte
güzel projelere imza atacağımız arkadaşlarımla
omuz omuza gazetecilik mesleğinin evrensel etik
değerlerine ahlakına ve vicdanına uygun işler ya-
pacağımıza olan inancım da tamdır. Derneği-
mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Görevler belirlendi

İGD Başkan Vekilliğine Mustafa Dolu, genel se-
kreterliğe Hasan Hınıslı, muhasip üyeliğe Remzi
Tanış ve başkan yardımcılığı görevine; Hüseyin
Çetiner, Celal Karaali, Müge Cesur Özmen geti-
rildi. İGD yeni yönetim kurulunda bulunan dii-
ğer 19 kişi ise İGD Yönetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapacak.

Gazeteciler mesleğini yapsın

Gündeme ek madde olarak yönetim kurulu üyesi
Tolga Öztürk'ün gündeme önerdiği geçtiğimiz
gün Esenyurt Belediye Meclis toplantısından dı-
şarı çıkartılan İGD üyesi meslektaşımız Emin
Beyaz ile ilgili İGD Yönetim Kurulu şu açıkla-
mayı yaptı: "Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen
Esenyurt Belediyesi Meclis Toplantısı sırasında,
İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD) üyesi gaze-
teci Emin Beyaz, meclis salonundan pandemi
gerekçe gösterilerek güvenlik görevlileri tarafın-
dan çıkarılmış, konu ulusal medyaya kadar bir-
çok medya kuruluşunda gündeme gelmiştir.
Pandemi sebebiyle meclis oturumlarına gazeteci-
lerin alınmaması yönünde karar aldıklarını bildi-
ren Esenyurt Belediyesi'nin bu açıklamasını
dikkate alarak, sebep ne olursa olsun bir gazete-
ciye karşı daha saygılı ve anlayışlı tavırla davra-
nılması gerektiğini aksi davranışa her zaman
karşı olduğumuzun bilinmesini isteriz. Gazeteci
Emin Beyaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletirken,
Esenyurt Belediyesi'nden de bundan sonraki sü-
reçte, oluşacak durumlar karşısında gazetecilere
karşı daha hassas davranmasını bekliyoruz."

EsEnyurt Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıkla-
mada son 2 yılda yapılan çalışmalar sıralandı. "Üreticiden Tüketi-
ciye Aracısız Gıda projesi kapsamında 300 ton patates ve 300 ton

soğanı satın alarak ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Esenyurt Beledi-
yesi yaptığı açıklamada, "Esenyurt Belediyesi’nin ardından diğer belediyeler
de çiftçilerin elinde kalan ürünleri alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıt-
maya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 129 bin 370 aileye gıda
kartı, 69 bin 941 ihtiyaç sahibine gıda kolisi, 180 bin litre süt, 60 bin 144 adet
bez ve mama, taziye sahibi 66 bin 260 aileye sıcak yemek; tedavi gören hasta
ve ihtiyaç sahiplerine de 467 bin 222 porsiyon sıcak yemek gönderdi" dedi.

İnsanı merkeze aldık
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Ş ubat 2020’de çıkardığı
Büklüm Büklüm isimli maxi
single’la adını duyuran Türk

Rock müziğinin sevilen isimlerin-
den Ayberk Aşalı, çalışmaları,
hayalleri, konserleri, özel hayatı
ve birçok konuda Sedat Sarıka-
ya'ya konuştu.  aracılığıyla söyleşi
gerçekleştirdik. Çocuklu yaşların-

dan itibaren müziğe islgisinin olduğunu söyle-
yen Aşalı, "9 yaşında gittiğimiz bir rock
konserinde o atmosfere büyülenmem ile gitara
başlayıp ben de sahnede olmalıyım diye dü-
şünmüştüm büyük ihtimalle. Ve sonrasında li-
sede kurduğumuz rock grubu ile birçok
başarılar elde etmiştik. Sanırım dönüm noktam
lise zamanlarım diyebilirim" ifadelerini kullandı. 

nMüzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?
Müzik; 9 yaşında gitar ile tanışmamla başlayıp
sahne tozunu yutmamla da son 7 yılını profesyo-
nel olarak ilerlettiğim bir süreç diyebilirim. Bu 7
yılda barlar-konser mekanları, festivaller, üniver-
site şenlikleri vb. etkinliklerinde yer aldım. Son 3
yıldır da albüm çalışmalarımla müzik hayatımı
devam ettirdiğimi söyleyebilirim.

nSon çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Son teklim "Zor Günler" söz ve müziği bana
ait olan geçtiğimiz yıl çıkardığımız "Büklüm
Büklüm" EP'sinin içinde yer alan bir şarkıydı.
Fakat pandemi sürecinde bu şarkının al-
bümde çok sevildiğini fark ettik ve kliplendire-
rek tekli olarak yayınladık. Şuanda 2. Ayına
yaklaşırken güzel bir geri dönüş aldık ve keyfi-
miz de yerinde diyebilirim.

nEn büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi 
gerçekleştirebildiniz mi?
Her insanın olduğu gibi benim de hayallerim-
hedeflerim var tabi ki. Müzikal anlamda daha
yolun başındayım ve daha çok projeler ürete-
rek insanlar tarafından benimsenecek şarkılar
yazmayı/bestelemeyi istiyorum. Bir açıkhava
konserinde dostlarımız (dinleyicilerimiz) ile
bir arada söylememiz de en büyük hayallerim-
den biri diyebilirim.

nSizce sanatçılar son zamanlarda albüm 
çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?
Bunun sebebinin hızlı tüketim çağında olma-
mızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Geli-
şen sosyal medya ağlarıyla artık herkes çok
hızlı şekilde içeriklere ulaşıp tüketiyor. Bu se-
beple de albümler bu yapıya uymuyor. 1. Veya
2. Şarkı biliniyor ama diğer şarkılar ne yazık ki
hak ettiği değerleri görmüyor.

nSiz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı 
tercih edersiniz?
Normalde tercihim albüm, 8-10 şarkıyı aynı
anda dinleyiciyle buluşturmayı tercih ediyo-
rum ama single olarak da içerikler çıkartmaya
devam edeceğiz.

nKendinize rakip olarak gördüğünüz bir 
sanatçı var mı?
Rakip olarak değil ama örnek aldığım isimler
var benden yaş olarak küçük kardeşlerim de
var içlerinde. Bu bir yetenek ve azim işi diye
düşünüyorum. Sizden iyi olanları takdir edip
çalışmak ile bir yerlere gelebiliriz.

nSahne hayatınız için vazgeçmek zorunda 
olduğunuz şeyler oldu mu?
Şuan için olmadı, umarım da olmaz. Her şey
bir plan işi hayatta, doğru planı yapınca hem
bir iş ile hem de müzikle uğraşmak mümkün
diye düşünüyorum.

nHiç maddi zorluk yaşadınız mı? 
Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?
Şuana kadar hiç yaşamadım, günümüzde
müzik yapmak için ciddi bütçelere ihtiyaç varken
umarım kimse böyle bir sorun ile karşılaşmaz.

nBazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu 
biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?
Ben biraz daha doğayla iç içe olmayı seven bi-
riyimdir. Pek lüks hayat tutkunu değilim bu
nedenle. Ege bölgesine aşık bir adamımdır
yakın dostlarım iyi bilir. Her yaz 1 ay kaçma-
yınca o yılım kötü geçiyor. En büyük lüksüm
bu diyebilirim.

nŞimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız
konu neydi?
Belli bir konu örnek veremem ama pek iletişim

problemi yaşayan bir insan değilimdir. Ge-
nelde insanları bir konuda ikna etmek ister-
sem onları mutlu ederek bunu yapabilirim.

nYoutube izlenmelerinden gelir sağlıyor 
musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?
Arada büyük sayfalar ve yapım firmaları varken
bu pek mümkün olmuyor işin doğrusu. Bizler
tarzımız gereği konserlerle ayakta kalan müzis-
yenleriz, yayın organlarından büyük gelirler sağ-
ladığımı söylersem yalan olur.

nYoutuberların müzik hayatına girmesini 
nasıl buluyorsunuz?
Müziğe hak ettiği değeri veren, saygı duyan her
kesime sıcak bakan biriyim. "Youtuber, sosyal
medya fenomeni" diye nitelendirmiyorum işin
doğrusu. İçerik kaliteliyse zaten kişi hak ettiği de-
ğeri görüyordur.

nEvlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu? 
Yaşamadım tam olarak bilmiyorum ama 
etkiliyordur muhakkak. 

nPop müziği sizce nereye doğru gidiyor?
Sadece Pop müzik için değil de genel olarak ben
gelecek müzik kuşağından ümitliyim. Yeter ki her
müzisyene saygı duyup, ürettiklerini hemen kara-
lamayalım. Bu benim için değil benden önceki ve
sonrakiler için de öyle olmalı diye düşünüyorum.

nBir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti
nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?
Dostlarımızla buluşup yeni içerikler sunmanın
keyfinin bir bedeli yok muhakkak ama maddi 
geri dönüşü yüksek oluyor diyemem. Bir proje
sunmak ciddi emek ve bütçe istiyor dediğim 
gibi, ama sanat sektörü tüm olumsuz etmenler-
den etkileniyor. Bu da sanatla uğraşan insanları

zor durumda bırakıyor.

nPandemi döneminin müzik sektörünü nasıl 
etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az 
zararla atlatmak için ne yapılmalı?
Yazmak-çizmek, üretmek gerekiyor. Bu süreçte
bunları yapanlar pandemiden sonra 1-0 önde
başlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bunların
hepsinden önce yaşamak, geçinmek gerekiyor. Ve
sanat sektöründeki herkesin sesini duymak ve bu
süreçte destek olmak en önemlisi.

nHayatınızda değiştirmek istediğiniz 
şeyler var mı?
Pandemide bunun için yeterince vaktim oldu.
Gereksiz eşya-insan ne varsa çıkardım. Keyfim
de yerinde işin doğrusu, tavsiye ederim herkese.

nSahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız
arasında bir fark var mı?
Müzik harici aile şirketimizde de çalışıyorum.
Yani gündüzleri iktisatçı akşamları rockçı oluyo-

rum. Gayet de mutluyum diyebilirim.

nAşk hayatını sanat hayatının önüne geçiren
sanatçılar için neler söylemek istersiniz?
Saygı duymak gerek

nSosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında
neler yapıyorsunuz?
Binicilik sporu ile uğraşıyorum. Son klipte de
biraz yansıttık. Son zamanlarda en az Müzik
kadar huzur veriyor bana.Çok soruyorlardı bura-
dan da cevaplamış olayım. 

nSizce ülkemizde müzik neden 
magazinleştiriliyor?
İnan bende bilmiyorum.

nTek single ile bir patlama yaşayanlar neden
bir anda ortadan kaybolup devamını 
getiremiyorlar?
Bunun birçok sebebi olabilir ama her zaman
hit şarkıları üretmek, dinleyicilere sunmak
kolay olmuyor. Bunun için biz müzisyenlerin
daha çok çalışma ve kaliteli içerik arayışı
içinde olma; dinleyicilerinde destekleri çok
önemli diye düşünüyorum.

nModa danışmanınız var mı? Giyim 
konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?
Kliplerde styling için arkadaşlarımız oluyor
ama haricinde çalıştığım biri yok.

nHayatında "Seni çok bekledim" dediğiniz 
birisi oldu mu?
Biri değil ama şu son bir yılda konserlerimde
dostlarımla şarkı söylemeyi çok özledim.

nKadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekin-
meden açıkça dile getirebiliyor bu durumu
nasıl buluyorsunuz?
Bu günlerde yaşanan utanç verici olaylardan
dolayı çok üzgünüm. Artık bu acı ve çözüm
bulunması gereken konuları ötelemememiz
lazım. Bende bir müzisyen olarak bu yıl içinde
bir proje hazırlığındayım ve bu konunun üs-
tünü örtmeyip farkındalık yaratılması için
elimden geleni yapmaya çalışacağım.

nKendimize belirlediğiniz bir hedefiniz var
mı? Ne yaparsam bu işte ben başardım 
diyebilirsiniz?
Ben başardım demeyip her gün daha çok çalı-
şarak devam edersem bişeyleri başarmışımdır
diye düşünebilirim. Çünkü hedefler bitmez, bit-
tiği an bizler de yerimizde saymaya başlarız.

nTürkiye'de müzik sektöründe Barış Manço,
Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da
eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun
sebebi sizce nedir?
Hiçbirimiz onlar kadar cesaretli değiliz çünkü.
Haykırmaktan, düşüncelerimizi yazıp çizmekten
korkuyoruz ya da kolay yolu seçip popüler olabi-
lecek eserleri söylemeye çalışıyoruz. Ama ismini
saydığınız sanatçılar bulundukları dönemi yansı-
tabilmişler. Bundan dolayı da yıllar geçse de biz
hala ustaların şarkılarını söylüyoruz.

nSon olarak sevenlerinize neler söylemek
istersiniz?
İyi ki varlar. Bu sıkıntılı günlerde onların des-
teği, yanımızda olmaları çok kıymetli. Onlar
şarkıları sahiplendikçe ben de yazıp çizmeye
devam edeceğim. Sağ olsunlar hepsine sevgi-
lerimi yolluyorum.

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ
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Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ayberk Aşalı,
"Müzikal anlamda daha yolun başındayım ve daha çok

projeler üreterek insanlar tarafından benimsenecek
şarkılar yazmayı, bestelemeyi istiyorum. Bir açıkhava
konserinde dostlarımız ile bir arada söylememiz de en

büyük hayallerimden biri diyebilirim" dedi

Çocuklu yaşlarımdan itibaren
müziğe hep bir ilgimin olduğunu
söylüyor çevremdekiler, 9 yaşında
gittiğimiz bir rock konserinde o
atmosfere büyülenmem ile gitara
başlayıp ben de sahnede olmalı-
yım diye düşünmüştüm büyük
ihtimalle. Ve sonrasında lisede
kurduğumuz rock grubu ile bir-
çok başarılar elde etmiştik. Sanı-
rım dönüm noktam lise
zamanlarım diyebilirim. Başarı-
nın verdiği özgüven ile de müzik
yolculuğumun tam anlamıyla
başladığını söyleyebilirim.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

ROCK KONSERİNDE
MÜZİKLE TANIŞTIM

PANDEMİDE 
EVE KAPANDIK

KISA KISA

Pandemi döneminde sahne
alabiliyor musunuz? Sahne
için ne gibi önlemler aldınız?
İşin doğrusu geçen yıl "Büklüm Büklüm"
albümünü yaptık tam turnemizi oluştu-
rurken pandemi başladı ve evlere kapan-
dık. Ama son zamanlarda online
konserler ile dostlarımız ile buluşuyoruz.
Hatta 9 Nisan'da saat 21:00'da sosyo
uygulaması üzerinden konserimiz oldu. 

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? 
İçinde emek olmayan mesleği
En nefret ettiğiniz şey nedir? 
Kibir
Hangi takımı tutuyorsunuz? 
Galatasaray
Uğurlu sayınız?
24
En sevdiğiniz renk? 
Siyah
Kıskanç mısınız? 
Egonuz yüksek midir? 
İkisi de az şekerli
En son izlediğiniz film, dizi?
The queen's gambit
En son gittiğiniz konser? 
Ozbi



BARIŞ KIŞ

D eva Partisi Esenyurt Kurucu
İlçe Başkanı Halis Kahriman,
ilçe binasında gazetecileri ağır-

ladı. Toplantı sürecini pandemi dola-
yısıyla bir saatle sınırlı tuttuklarını dile
getiren Kahriman, "Türkiye son yirmi
yılın en kötü dönemini yaşıyor. Adalet,
hukuk konusunda dipteyiz. Ekonomi
çok kötü. İktidar vatandaşlarının dert-
leriyle değil, bir avuç mutlu azınlığın
dertleriyle dertleniyor. Ülkenin en zen-
gin yüzde 10’nu milli gelirin yüzde
81’ini alıyor.  Yüzde 90’ını ise yüzde
19’unu. Ülkemizde gelir dağılımı farkı
gittikçe açılıyor. Yoksullaşma ve yok-
sunluk büyüyor. Yardım almaksızın
hayatını geçindiremeyen aile sayısı
büyüyor. Gençlerimiz umudunu yitiri-
yor. İşsizlik büyüyor. Gelecekle ilgili
karamsarlığımız artıyor. Bu böyle git-
mez, gidemez, gitmemeli" dedi. 

Halkın umuda ihtiyacı var

"Ülkemizde bugün ve gelecekle ilgili

karamsarlık, ümitsizlik büyürken
yeni arayışlar da devam ediyor"
diyen Kahriman, "Ülkemizin bu ka-
ramsar günlerinde, umutsuzluk gün-
lerinde halkımızın yeni bir DEVA'ya
ihtiyacı var. Yeni bir umuda ihtiyacı
var. Bunun için yola çıktık. Genel
Başkanımız Sayın Ali Babacan, Tür-
kiye’nin ve Ak Parti’nin en iyi döne-
minde ekonominin başındaydı.
Başarı hikâyesi olan bir genel başka-
nımız ve kadrolarımız var. Yeniden
ve yeni bir zihniyetle, yeni bir par-
tiyle, yeni kadrolarla eskisinden daha
iyi bir Türkiye’yi kurabiliriz. Bunun
koşulları var. Hukuku, adaleti, de-
mokrasiyi yeniden inşa edebilir, in-
sanlarımızın hak ettiği bir
demokratik sistemi yeniden kurabili-
riz. Bunun için inancımız ve umudu-
muz var" ifadelerini kullandı. 

Vicdanıma hesap veremezdim

Türkiye karanlık bir dönemden geç-
tiğini dile getiren Kahriman, "Alaca
karanlık aynı zamanda aydınlığa en

yakın olan zamandır biliyorsunuz.
DEVA Partisi umudun, geleceğin ve
aydınlığın partisidir. Türkiye’nin di-
namiklerine, DEVA Partisi’nin 
Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a
ve kadrolara güvenmesem siyasete
girmezdim. Kazandıklarımla rahat
bir hayat sürebilir ve hiçbir riske gir-
meden yoluma devam edebilirdim.
Ancak Türkiye’ye karşı sorumluğum
ve borcum var. Konforlu bir yaşamın
içine çekilerek, sessiz kalamaz ve 
vicdanıma hesap veremezdim. Her
Türkiye vatandaşı gibi sorumluluk
almam lazımdı ve kendime en yakın
gördüğüm yerde siyasete girerek, 
ülkeme ve yaşadığım kente karşı gör-
evimi yerine getirmeliydim. Yeni de-
mokratik bir Türkiye’nin ekonomik
olarak sorunlarını çözmüş ve büyü-
müş bir Türkiye’nin, umudu büyüt-
müş bir Türkiye’nin kuruluşunda
yüreğimi, aklımı ve emeğimi ortaya
koymak için üzerime düşen sorum-
luluğu üstlendim" açıklamala-
rında bulundu.
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CHP'li Kemal Şahin, İBB’nin 2021 yılı bütçesinde sosyal yardım
bütçesinin yüzde 2’ye düşürülmesini eleştiren İBB Meclisi AK
Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler
Belediyesi’nde sosyal yardım bütçesini yüzde 50 düşürdüğünü
iddia etti. Belediye Başkanı Göksu ise "2020 yılında 7 milyon
TL olan sosyal yardım bütçemizi 2021 yılında yüzde 114 arttı-
rarak 15 milyon TL'ye çıkardık" diyerek bu iddiayı yalanladı

Eminönü Mısır Çarşısı'nda hurma 
satışlarında da yoğunluk yaşanıyor.
İftar ve sahur sofralarının vazgeçil-
mezi hurmanın en pahalısı kilosu
140 lira, tanesi ise 5 liraya satılan
"Jumbo Kudüs hurması" oldu

BU BOYLE GIDEMEZ!BU BOYLE GIDEMEZ!BU BOYLE GIDEMEZ!BU BOYLE GIDEMEZ!BU BOYLE GIDEMEZ!BU BOYLE GIDEMEZ!

DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, iktidara sert eleştirilerde bulundu. Türki-
ye'nin adalet konusunda dipte olduğunu, ekonominin çöktüğünü belirten Kahriman, "İktidar
bir avuç mutlu azınlığın dertleriyle dertleniyor. Ülkenin en zengin yüzde 10’nu milli gelirin
yüzde 81’ini alıyor. Yüzde 90’ını ise yüzde 19’unu. Bu böyle gitmez, gidemez, gitmemeli" dedi

HERKESİ DEVA’YA 
DAVET EDİYORUM

Hurmanın tanesi 5 TL!

İtfaiyecileri
ziyaret etti

Türkiye’nin en büyük ilçesi ve Türkiye’nin fo-
toğrafı olan Esenyurt Kurucu İlçe Başkanlı-
ğına talip olduğunu ifade eden Halis
Kahriman, "DEVA Partisi’nin en dinamik, en
güçlü, en büyük, en katılımcı, en örnek ilçe-
sini oluşturmak için yol arkadaşlarımla yola
çıktım. Bugünün tüm
olumsuzluklardan ve
eski siyaset yaklaşı-
mından, yapılarından
rahatsız olan herkesi
DEVA Partisi’nde si-
yaset yapmaya davet
ediyorum. Partimizin
her kademesinde
emek katmaya hazır
olan herkese kapımız
açıktır" açıklama-
sında bulundu. 

iBB Meclisi AKP Grup Baş-
kanvekili Tevfik Göksu'nun
başkanlığını yaptığı Esenler

Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu
nisan ayı meclis oturumlarında oyçok-
luğu ile kabul edildi. Faaliyet raporuna
muhalefet şerhi düşen CHP grubu adına
konuşan meclis üyesi Kemal Şahin, bele-
diyenin 2020 yılı bütçe gelirinin 303 mil-
yon 632 lira, giderinin ise 363 milyon 696
bin lira olduğunu belirterek, "Gayrimen-
kul satışlarına rağmen bütçe 60 milyon
TL açık vermiştir. 2019 yılı borç toplamı
244 milyon 863 bin TL iken bu borç tu-
tarı 2020'de yüzde 28 artarak 313 milyon
219 bin TL'ye ulaştı. Bu rakamlar Esen-
ler Belediye'sinin bir borç sarmalında ol-
duğu gösteriyor" dedi.

ESKAM yetersiz 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü faaliyet-
leri için 2020-2024 stratejik planında yar-
dım yapılacak kişi sayısını 2020 yılı için
17 bin kişi olarak belirlendiğini aktaran
Şahin, sadece 3 bin 838 kişiye yardım

edilebildiğini söyledi. Şahin "Pandemi
döneminde daha çok ihtiyaç sahiplerine
yardımlarınızla ulaşmanız gerekirken, he-
deflediğiniz sayının çok altındasınız. Oy-
saki stratejik planınızda ilçemizde önemli
sayıda yardıma muhtaç aile ve bireylerin
olduğunu tespit etmişsiniz.  Tespitleriniz
doğrultusunda çalışmıyorsunuz" diye
eleştirilerde bulundu. Şahin, Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılında
sosyal yardımlara 11 milyon  bütçe  ayır-
mışken, 2020 yılında bu rakamın yarı ya-
rıya düşürülerek 5 milyon 470 bin TL'ye
indiğini iddia etti. Şahin, 7 bin kişiye is-
tihdam sağlaması hedeflenen Esenler
Kariyer Merkezi'nin (ESKAM) 2020 yı-
lında sadece 2 bin 257 kişiye istihdam
sağladığını belirterek, "Buradan şu anla-
şılıyor; Esenler'de ya işveren yok, ya işsiz
insan yok ya da ESKAM yetersiz bir
merkez" açıklamasını yaptı. 

PKK tartışması

Faaliyet raporunun görüşülmesi sıra-
sında PKK tartışması da çıktı. AK Partili

Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Arslan
faaliyet raporu ile ilgili yaptığı konuş-
mada, "55 binden fazla aileye yardım
yaptık. Pandemiye rağmen bütçesini en
güzel kullanan bir belediyeyiz. Bizim 10
yıldır yaptığımız bir proje ESKAM'ın
benzerini şu an İBB yapmaya çalışıyor.
Bir farkla; gizli ve açık ortaklarına paylaş-
tırarak. Yüzde 35'ini İYİ Parti, yüzde
35'ini de kendilerini hiçbir şekilde sakla-
mayan PKK'nın arka bahçesi HDP'ye
paylaştırmak suretiyle" ifadelerini kul-
landı. CHP'li Kemal Şahin, Arslan'a iti-
raz ederek, "Bunu ispatlayabilir misin?
Ses kaydı alıyorum. Sözünüzü geri alın.
İBB'de PKK'lılar mı çalışıyor?" dedi. Ars-
lan da "Yüzde 35'ini açık ortağınıza,
yüzde 35'ini de gizli ortağınıza verdiğinizi

herkes biliyor" karşılığını verdi. Şahin de
AK Partilileri ellerinde belge varsa savcı-
lığa suç duyurusunda bulunmaya ça-
ğırdı.

İBB ile karıştırdın galiba

CHP'li Kemal Şahin'in sosyal yardımla-
rın yüzde 50 düşürüldüğü yönündeki id-
diasının ardından Esenler Belediye
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan açık-
lama geldi. "2020 yılında 7 milyon TL
olan sosyal yardım bütçemizi 2021 yı-
lında yüzde 114 arttırarak 15 milyon
TL'ye çıkardık" diyen ve Şahin'i yalanla-
yan Göksu, "Sen bizi mecliste yüzde 15'e
çıkardığımız sosyal yardım bütçesini
2021'de yüzde 2'ye düşüren İBB ile karış-
tırdın galiba" ifadelerini kullandı. 

Eminönü Mısır Çarşısı'nda ramazan alışverişi
telaşı yaşanıyor. Ramazan'ın gözdesi hurma
da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor. Her

bütçeye uygun satışı yapılan hurmaların en pahalısı ise
Jumbo Kudüs hurması oldu. Sattığı en pahalı hurmanın
140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen
Eminönü'nde esnafı Muhammed Kandemir, "Bu hur-
mayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz.
Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs
hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da
söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da
var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı
tercih ediyor" dedi.

Dolarla alıyoruz

Eminönü'nde esnaf Mehmet Çelik ise "Şu an elimizde
en pahalı olan hurma Kudüs hurması, bu hurmanın ki-
losu 120 lira, tanesi ise 3 liraya satılmakta. Kudus hur-
ması diğer hurmalara göre daha iri bir hurma. Bize de
dolar bazında geldiği için fiyatı bu kadar yüksek. Aynı
zamanda turistler bazen tek hurma almak istiyor. O za-
manlar bu hurmaya daha çok talep oluyor. Ancak rama-
zan ile birlikte vatandaşlar daha çok 58 liralık Kudüs
hurmasını tercih ediyor" diye konuştu.

Bir hurmaya 5 TL vermem

Hurma almakta kararsızlık yaşadığını söyleyen Fatma
Yavuz, “30 liralık bir hurma bulduk onu belki olacağım.
Tanesi 5 lira olan hurma nasıl alınır. Bir ailede 5 kişi
olsa günlük sadece 25 lira hurma parası mı verilir. Aylık
olarak hesapladığımızda neredeyse aylık bin lira oluyor"
dedi. Medine hurması almayı düşündüğünü belirten
Neriman Şen ise “Ben orta fiyatlı bir hurma alacağım.
Ancak çok pahalı hurmalarda var. 5 liralık hurma ile
diğer hurmalar arasında tat farkı olduğuna eminim"
diye konuştu. "5 liraya hurma mı olur" diye şaşıran
Naim Üstünel de “Bir hurmaya da 5 lira vermem. Tane
ile hurma alacağıma kilo ile alırım. Bu ramazan için
hurma alışverişi yaptım. Kilosu 60 lira olan hurmadan
aldım" ifadelerini kullandı. DHA

EsEnyurT Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Güner-
han, Veysel Bal ve Ali Susuz ile birlikte Esen-

yurt İtfaiye İstasyonu'nda Avcılar Grup Amiri Güven
Tunca, Grup Amiri Yardımcısı Fuat Elkıram ve itfaiye
erlerini ziyaret etti. İstasyonda itfaiyeciler ile birlikte
kahvaltı eden Başkan Bozkurt, ilçede yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı daha etkili müdahale edilmesi ve
birlikte çalışma yürütülmesi amacıyla bilgi alışverişinde
bulundu. “Esenyurt İtfaiye İstasyonu’nda çalışan arka-
daşlarıma hizmetlerinden dolayı, Esenyurtlu hemşehrile-
rim adına teşekkür ederim” diyen Başkan Bozkurt,
Esenyurt İtfaiye İstasyonu Anı Defteri’ne görüşlerini
yazdı ve ardından itfaiye erleri ile fotoğraf çektirdi.

SOSYAL ÇATLAK!

İKİ ÇOK FARKLI RAKAM

Kemal
Şahin

CHP Meclis Üyesi Kemal Şahin'in Esenler Belediyesi'nin 2020
yılında sosyal yardım tutarını yüzde 50 düşürdüğü yönün-
deki iddiası tartışmalara neden oldu. Belediye Başkanı Trev-
fik Göksu, Şahin'in iddiasını kesin bir dille yalanlayarak,
yardımların yüzde 114 oranında artırıldığını savundu. 

Beylikdüzü Belediyesi, Cinsiyet Eşit-
liği İzleme Derneği (CEİD) öncülü-

ğünde belediyelerin Toplumsal
Eşitlik Birimleri ile bir araya geldi.
İnternet üzerinde yapılan toplan-

tıda konuşan Gizem Aykanat Ceviz,
“Amacımız Beylikdüzü’nde yaşayan

herkesin farklılaşan ihtiyaçlarını
görmek ve bu ihtiyaçlara doğru

hizmetlerle cevap verebilmek” dedi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ko-
nusunda hassas ve özenli çalış-
malar yürüten Beylikdüzü

Belediyesi, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
(CEİD) öncülüğünde belediyelerin Top-
lumsal Eşitlik Birimleri ile bir araya geldi.
İnternet üzerinde yapılan toplantıda beledi-
yenin süreç hakkındaki deneyimlerini ve
gerçekleşen çalışmalarını detaylı bir su-
numla anlatan Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi’nde
sosyolog olarak görev yapan Gizem Ayka-

nat Ceviz, “Amacımız Beylikdüzü’nde yaşa-
yan herkesin farklılaşan ihtiyaçlarını görmek
ve bu ihtiyaçlara doğru hizmetlerle cevap
verebilmek. 2020 yılı Eylül ayında 3.Yerel
Eşitlik Eylem Planımız mecliste onaylandı.
Bu eylem planımız kapsamında çalışmaları-
mıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. 

Komisyon kuruldu

2015 yılından bugüne kadar ilçede gerçekle-
şen çalışmaları aktaran Gizem Aykanat
Ceviz, “Beylikdüzü Belediyesi Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği çalışmaları 2015 yılında be-
lediye meclisinde Toplumsal Cinsiyet Eşit-
liği Komisyonu’nun kurulması ile başladı.
Komisyonun meclisi önerisi üzerine 2015
Haziran ayında Avrupa Yerel Yaşamda
Kadın Erkek Eşitliği Şartı imzalandı ve
eylem planlarımız oluşturuldu. 2016 Mayıs
ayında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlü-
ğümüz altında Toplumsal Eşitlik Birimimiz
kuruldu. Birim belediye müdürlükleri ara-
sında toplumsal cinsiyet eşitliği konularında
yapılacak faaliyetlerin koordinesi sağla-
makta. Her sene hazırladığımız Hizmette
Eşitlik Raporuyla eşitsizlik gördüğümüz
noktalara müdahale etmeye çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı. 

İhtiyaca göre hizmet
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
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Faks : 0 (212) 549 84 04 
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F ransa’nın Rennes kentinde bulunan Avicennes
Camisi’ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafın-
dan saldırı düzenlendi.İslam Kültür Mer-

kezi’nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına
İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı.
Yazılar arasında İslam’a ve Hz. Muhammed’e yöne-
lik hakaretlerin yanı sıra "Haçlı seferleri devam ede-
cek", "Charles Martel bizi kurtaracak" ve "Katolik,
devlet dini" şeklinde ifadeler de yer alıyor.

Maddi yardım yapan belediyeye tepki

Caminin duvarına yazılan yazılardan biri
"EELV=Hain" oldu. Bunun, Fransa İslam Toplumu
Milli Görüşe (CIMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin
inşaatı için para yardımı kararı alan Yeşiller Partisine
(EELV) yönelik bir tepki olduğu belirtildi.

Nefrete maruz kalıyoruz

Fransa İslam Konseyi’ne (CFCM) bağlı bölge kon-
seyinin Başkanı Muhammed Zaidouni de yaptığı
açıklamada, "Ramazan ayına 2 gün kalmışken Müs-
lümanlar, camiye geldiklerinde müstehcen ifadeler ve
hakaretlerle karşılaştılar. Biz de bu ülkenin çocukları-
yız ama nefrete, şiddete ve barbarlığa maruz kalıyo-
ruz" ifadelerini kullandı.

Birlik olma çağrısı

Muhammed Zaidouni, "Müslümanlar, söz konusu
hakaretler karşısında şok oldu. Müslüman toplumu
gerçekten üzgün. Fransa’da anlaşmazlık tohumu
ekmek isteyenler var, ülke içinde anlaşmazlıktan daha
kötüsü yoktur" diyerek, "birlik olma" çağrısında bu-
lundu.

Fransa İçişleri Bakanı'ndan tepki

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, cami duvarına
İslam karşıtı yazıların yazılmasına ilişkin, "Müslü-
man karşıtı eylemler, cumhuriyete karşı yapılmış ey-
lemlerdir" dedi. Darmanin, duvarına İslam karşıtı
yazıların yazıldığı Rennes'deki İbni Sina Camisi'ni zi-

yaret etti. mCumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve
hükümetin, camiye yönelik saldırıyı "iğrenç" olarak
nitelendirdiğini ifade eden Darmanin, caminin duva-
rına yazılan yazıların Müslümanlara ve Fransa'ya
hakaret olduğunu belirtti.

Ramazan ayına dikkat çekti

Darmanin, "Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa)
cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir" dedi. Bu
olayın ramazan ayının başlamasına 2 gün kala ger-
çekleştiğine dikkati çeken Darmanin, 9 Nisan'da ülke-
deki valilere "camilerin güvenliğini sağlama" talimatı
verdiğini kaydetti.

Soruşturma başlatılmıştı

Rennes'deki caminin duvarına Hazreti Muhammed'e
yönelik hakaret içerikli yazı dahil İslam karşıtı yazılar
yazılmış ve haç çizilmiş, olaya ilişkin soruşturma
başlatıldığı belirtilmişti. Caminin duvarına yazılan
yazılardan biri "EELV=Hain" oldu. Bunun Fransa
İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı Eyüp
Sultan Camisi'nin inşaatı için para yardımı kararı
alan Yeşiller Partisine (EELV) yönelik bir tepki ol-
duğu ifade edilmişti. EELV'den olan Strasbourg 
Belediyesi, kentte yapımı devam eden Eyüp Sultan
Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 avro
yardım kararı almıştı.

Karara tepki gösterdi

Darmanin, belediyenin kararına tepki göstererek,
"Strasbourg Belediyesi, 'Fransa İslamı Prensipler Tü-
züğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savu-
nan bir federasyonca desteklenen bir camiyi finanse
ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ay-
rılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini
kullanmıştı.Fransa'nın Nantes kentindeki Arrahma
Camisi de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı. Hükümet,
Ekim 2020'de bir öğretmenin öldürülmesinin ardın-
dan Darmanin'in öncülüğünde Müslümanlara ait
birçok sivil toplum kuruluşunu feshetmişti. 

İkinci aşamada berberler, mağazalar,
kütüphaneler yeniden açılacak, resto-
ran ve barların açık mekanlarında müş-

terilerine servis yapmasına izin verilecek.Spor
salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bah-
çeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları
faaliyet göstermeye başlayacak.Ülke içinde seya-
hatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin bir-

likte seyahat etmesi serbest olacak. Kısıtlamaların
hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasim-
lerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle
yapılmasına izin verilecek.Ülke dışına seyahat ya-
sağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma,
mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk
bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan
bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, ce-

naze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın dü-
ğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların
dışında devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5
bin sterline kadar para cezası verilebilecek.17 Ma-
yıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar,
açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6
kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve bar-
lar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

98 gün sonra yeniden açıldı
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Fransa’nın Rennes
kentindeki bir cami

duvarına İslam karşıtı,
hakaret ve tehdit içerikli

yazılar yazıldı, haç
çizildi. Fransız basını,

olaya ilişkin soruşturma
başlatıldığını açıkladı
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Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan
normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılacak

İsrail’den
çarpıcı itiraf 
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İran'daki Natanz 
Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın arkasında İsrail
istihbarat servisi Mossad'ın olduğunu iddia etti

İran'ın
İsfahan
eyale-

tindeki Natanz
Nükleer Tesisi'nde
önce elektrik dağıtım
ağında meydana gelen
bir "kaza" olarak kamuo-
yuna duyurulan, sonrasında
ise "terör eylemi" olduğu yönünde
açıklamalar yapılan olaya ilişkin KAN
tarafından bir iddia ortaya atıldı.
KAN'ın istihbarat yetkililerine dayandır-
dığı haberde, olayın arkasında Mos-
sad'ın olduğu ve tesisteki zararın İran'ın
açıkladığından büyük olduğu belirtildi.

Saldırıda MOSSAD izleri

Söz konusu zararın, ülkenin uranyum
zenginleştirme kapasitesine darbe vur-
duğu ifade edilen haberde, olayın zam-
anlamasının da tesadüf olmadığı
aktarıldı.Haberde, İsrail kabinesinin,
İran konusunu ele almak üzere 18 Nisan
Pazar günü toplanacağı ve kabine top-
lantısında İran nükleer anlaşması için
yürütülen müzakereler ve bölgede İran'la
yaşanan gerilimin görüşüleceği kayde-
dildi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif, İsfahan eyaletindeki Na-
tanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının
arkasında İsrail'in olduğunu ileri süre-
rek, intikam alacaklarını belirtti.

İntikam yemini

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre,
Zarif İran Meclisi Milli Güvenlik Ko-
misyonuna İran ve ABD'nin nükleer an-
laşmadaki taahhütlerine dönmesi için
sürdürülen müzakereler hakkında bilgi
verdi.Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan
saldırıya değinen Zarif, İsrailli yetkililerin
"İran'a yönelik ABD yaptırımlarının kal-
dırılmasına izin vermeyeceklerini" belir-
ten ifadeleri açıkça dile getirdiklerini
kaydetti.

Müzakereler
hedef alındı

Söz konusu eylemin
de İran'ın ABD yaptı-
rımlarını kaldırmaya

yönelik sürdürdüğü
müzakereleri hedef aldı-

ğını belirten Zarif, şu şekilde
konuştu: "Siyonistler baskıcı

yaptırımları kaldırma yolundaki başarı-
nın intikamını İran halkından almak isti-
yor. Ancak, izin vermeyeceğiz ve bu
eylemin intikamını siyonistlerden alaca-
ğız." ifadelerini kullandı.

Nükleer çalışmalar sürecek

Müzakere sürecini "hassas" olarak nite-
lendiren Zarif, bu süreçte ülkesinin nük-
leer tesislerinin ve nükleer bilimcilerinin
korunmasına özen gösterilmesi gerekti-
ğini kaydetti.Zarif, İsrail'in cevabını
"daha fazla nükleer ilerlemeyle" alaca-
ğını sözlerine ekledi.

Olayın arkasında İsrail var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said
Hatibzade de çeşitli kaynakların olayın
arkasında İsrail'in olduğunu doğruladı-
ğını kaydederek, "İran'ın tavrı zamanı
geldiğinde İsrail'den intikam almak 
olacak." ifadesini kullandı.Hatibzade, 
ülkesinin nükleer çalışmalarının azal-
mayacağını vurguladı.Natanz Nükleer
Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir
kaza meydana geldiği bildirilmişti. Yapı-
lan incelemelerin ardından akşam saat-
lerinde, İran Atom Enerjisi Kurumu
Başkanı Ali Ekber Salihi, olayın "terör
eylemi" olduğunu duyurmuştu. İran'ın
Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz
2020'de de yangın çıkmış ve İranlı 
nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin
öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Ka-
sım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail
tarafından gerçekleştirilen sabotaj 
olduğu açıklanmıştı.

Gemi tazminat için alıkonacak
Mısır, Süveyş Kanalı'nda yaptığı kaza sonucu 6 gün deniz trafiğinin durmasına neden
olan "The Ever Given"ın tazminat ödeyene kadar alıkonulacağını duyurdu

Süveyş Kanal İda-
resi Başkanı Usame
Rabi, Mısır'ın "ON"

kanalına yaptığı açıklamada,
Süveyş Kanalı'nda kaza yapan
konteyner gemisinin sefer veri
kayıt cihazını (VDR) deşifre
etme işleminin tamamlandığını
belirtti. Süveyş Kanalı Yöneti-
mi'nden yapılan son dakika
açıklamasına göre, dev geminin
sahiplerinin kanalın uğradığı za-
rarı tazmin etmeyi reddetmesi

halinde konunun yargıya taşına-
cağını ve yol açtığı zarar tazmin
edilene kadar göller bölgesine
çekilen geminin alıkonulacağını
ifade etti.
Rabi, tazminat istemi için kaza
sonrası Süveyş Kanalı'nın uğra-
dığı zararın net olarak belirlen-
mesine çalışıldığını, yaklaşık 1
milyar dolarlık bir zararın söz
konusu olduğunu kaydetti.Ka-
zadan sonra günlerce kanalda
beklemek zorunda kalan gemi-

lere bazı tazminatlar verilme-
siyle ilgili meseleler üzerinde dü-
şünüldüğünü belirten Rabi,
Süveyş Kanalı'nın güvenli bir
geçiş kanalı olduğunu, silahlı
kuvvetlerin kanalın emniyeti için
daima çalıştığını kaydetti."The
Ever Given" isimli dev konteyner
gemisi, kum fırtınası ve kötü
hava koşulları nedeniyle görüş
mesafesinin düşmesi sonucu 24
Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kı-
yıya çarparak kaza yapmıştı.

Ortalığı karıştıracak
'ajan' açıklaması
Ermenistan eski Başbakanı Hrant
Bagratyan, Cumhurbaşbakanı
Armen Sarkisyan’ın İngiliz ajanı
olduğunu söyledi

Başkent Erivan’da 53 avukat
Cumhurbaşkanı’nın İngiliz vatan-
daşı olduğu ve Ermeni halkından

bazı özel bilgileri gizlediği suçlaması ile Baş-
savcılığa suç duyurusunda bulundu. Azer-
baycan Eski Dışişleri Bakanı Tevfik
Zülfikarov, Ermenistan Cumhurbaşkanı
Armen Sarkisyan için "Uzun yıllar İngilte-
re’de yaşadı. İngiliz Kraliçesi’nin yanında
onun özel unvanı var. Britanya’ya sadık ve
Buckingham Sarayı'nda önemli bir yeri var’"
ifadelerini kullandı. Zülfikarov, Sarkisyan’ın
ülkesinde çifte vatandaşlığa sahip olmak ve

bunu kendi halkından
saklamakla suçlandığını
kaydetti. Zülfikarov ay-
rıca Londra’nın uluslar-
arası arenada
Sarkisyan’ı açık ve güçlü
bir biçimde destekledi-
ğine vurgu yaptı.Erme-
nistan’da 1993-1996
yılları arası Başbakanlık

görevinde bulunan Özgürlük Partisi Genel
Başkanı Hrant Bagratyan, Sarkisyan’a "MI6
ajanı" dedi. Sarkisyan’ı Britanya’nın amaçla-
rına hizmet etmekle suçlayan Bagratyan, Er-
menistan halkına ihanet ediyor dediği
Cumhurbaşkanı’nın anayasaya aykırı ve teh-
likeli oyunlar oynadığı iddiasında bulundu.
Başkent Erivan’da 53 avukatta Sarkisyan
aleyhinde benzer gerekçelerle suç duyuru-
sunda bulundu.

Blinken'dan Rusya'ya
Ukrayna uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken, NBC televizyonunda
Chuck Todd'un sunduğu "Meet

the Press" programına konuk olarak, Rusya
ile Ukrayna arasındaki gerginliğe ilişkin açık-
lamalarda bulundu.Rusya'nın Ukrayna sını-
rına asker yığması nedeniyle "gerçek
endişeleri" olduğunun altını çizen Blinken,
"Ukrayna sınırında, Rusya'nın ilk işgal yaptığı

zaman olan 2014'ten bu yana
görülen en fazla asker yığı-
nağı var. Bu nedenle de Avru-
pa'daki ortaklarımız ve
müttefiklerimizle yakın temas
ve iş birliği halindeyiz."
dedi.Blinken, "Başkan Joe
Biden bu konuda net. Rusya,
pervasız ya da saldırgan bir
şekilde hareket ederse bunun

bedeli ve sonucu olur." ifadesini kullandı.Yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayıl-
masından Çin'i sorumlu tutan Blinken, şun-
ları söyledi: "Kovid-19'un ilk zamanlarında
Çin'in yapması gerekeni yapmadığını düşü-
nüyorum. Uluslararası uzmanlara doğru za-
manda erişim tanımalı, bilgiyi paylaşmalı ve
gerçek bir şeffaflık ortaya koymalıydı. Çin
yapması gerekeni yapamadığı için virüs çok
kolay çığırından çıktı. Başka türlü davransa-
lardı sonuç bu kadar kötü olmayabilirdi."

Füze denizaltısının montajını bitirdi
ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik
füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini açıkladı

Dünyanın en dışa kapalı
ülkesinin en tartışmalı li-
deri Kim Jong-un, nere-

deyse günaşırı gündeme gelmeye
devam ediyor. Ülkesi koronavirüs sal-
gınında ekonomik anlamda zor günler
geçiren Kim Jong-un bir yandan gör-
kemli askeri geçit törenleri düzenleyip
düşmanlarına gözdağı verirken bir
yandan da yaşanan krizleri ortaya ko-

yarak herkesi şaşırtmıştı. Ülkenin li-
deri Kim Jong-un'un oldukça önem
verdiği askeri proje için flaş bir açık-
lama yapıldı. ABD ve Güney Kore is-
tihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3
bin tonluk balistik füze denizaltısının
montajını tamamladığından şüphele-
nildiğini açıkladı.ABD ve Güney Kore
istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3
bin tonluk balistik füze denizaltısının

montajını tamamladığından şüphele-
nildiğini duyurdu. Dev denizaltının
suya indirilmek için doğru zamanı
beklendiği ifade edildi.Güney Kore
medyasına konuşan yetkililer, "Hem
Güney Kore hem de ABD istihbarat
yetkilileri, Kuzey Kore'nin Temmuz
2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk
denizaltının yapımını çoktan bitirdiği
değerlendirmesini yaptı. 
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KENTmerkezine 45 ki-
lometre mesafedeki
Bayraktar (Baksı) kö-

yünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir
tepenin üzerine ressam ve akade-
misyen Prof. Dr. Hüsamettin
Koçan tarafından kurulan müze,
kapılarını 2010'da sanatseverlere
açtı.

TBMM'den Onur Ödülü

Çağdaş ve geleneksel sanatları
aynı çatı altında barındıran, atöl-
yelerle yöre insanına eğitim ve is-
tihdam imkanı da sağlayan müze,
2014 Avrupa Konseyi Müze
Ödülü ile aynı yıl TBMM Onur
Ödülü'ne layık görüldü.

Sıra dışı sergiler yapılıyor

Geleneksel kültürü koruyarak gele-

cek kuşaklara aktarmak için araş-
tırmalar yaparken, diğer yandan
da kadın istihdamı projeleri, özel
yetenekli çocukların tespit ve des-
teklenmesi gibi çalışmalar yürütü-
len müze, sıra dışı sergileriyle yurt
içi ve dışında adından söz ettiriyor.

“Sıra dışı müze” olmasıyla
ünlü

Mimari yapısı ve konumuyla "sıra
dışı müze" olarak ünlenen Baksı
Müzesi, sergi salonları, eğitim
atölyeleri, depo müze, konferans
salonu, konukevi, eskiler mescidi
ve kütüphanesiyle de dikkati çeki-
yor.

1 Nisan'da kapılarını açtı

Salgın tedbirleri kapsamında kış
boyunca ziyarete kapalı kalan

Baksı Müzesi, 1 Nisan'da kapıla-
rını sanatseverlere açtı.Müzenin
bakım ve sorumluluğunu üstlenen
Bayraktar Köyü Muhtarı Nabi Ak-
çelik, geleneksel ile çağdaş sanat-
ları harmanlayan müzenin
temelinin 2000'de atıldığını söy-
ledi. Akçelik, 60 dönüm araziye
kurulu müzede, ana müze, depo
müze, el sanatları atölyeleri, konuk
evleri, konferans salonu, kütüp-
hane ve amfi tiyatro gibi alanların
bulunduğunu belirterek, ana bi-
nada dönem dönem çeşitli sanat-
çıların sergiler açtığını, şu anda
Şakir Gökçebağ'ın "Aşina" isimli
sergisinin yer aldığını ifade etti.

Eserler kendi 
koleksiyonundan

Depo müzede de çağdaş ve gele-

neksel sanatların bir arada sergi-
lendiğini anlatan Akçelik, çağdaş
eserlerin farklı sanatçıların Baksı
Kültür Sanat Vakfına bağışladıkla-
rından, geleneksellerin ise Hüsa-
mettin Koçan'ın bugüne kadar
topladığı, kendi koleksiyonundaki
eserlerden oluştuğunu aktardı.

150 öğrenciye burs

Akçelik, her yıl binlerce kişinin zi-
yaret ettiği Baksı Müzesi'nin seyir-
lik müze olmanın yanı sıra konser,
şenlik gibi farklı etkinliklere de ev
sahipliği yaptığına dikkati çekerek,
şöyle devam etti: "Bu yıl çocuk
şenliğinin 8'incisi düzenlendi. El
sanatları atölyelerinde çocuklar
çalışmaya alınıyor. Burada çocuk-
lar yerel malzemeyi kullanarak ye-
teneklerini sergiliyor” dedi.

E rzurum'un Şenkaya ilçesindeki
Penek Köyü'nde bulunan Bana Ka-
tedrali, ana yol üzerindeki yüksek bir

tepeden kendini gösteriyor.Penek Kalesi
olarak da adlandırılan Bana Katedrali böl-
genin en önemli tarihi eserlerinden olma-
sına rağmen ilgisizlikten yok olmak üzere.

Bir mağara üzerinde bulunuyor

İki manastır olarak inşa edilen yapının ilki
Penek'in 500 metre kuzeydoğusunda yer
alırken diğer manastır ise 1 kilometre
uzaklıktaki Hoş köyündeki bir mağara
üzerine bulunuyor.Bölge halkı göz kamaş-
tıran tarihi Bana Katedrali'nin restorasyo-
nun yaptırılarak turizme kazandırılmasını
istiyor.

Gürcü Krallığı tarafından yapılmış

Fen Bilgisi Öğretmeni Emre Kızıltan, “Bu
bölgede yürüyüşler yapan doğa severler-
den birisiyim. Şu an Bana Katedrali'nde
bulunuyoruz. Burası Anadolu’da ayakta
kalan yapılardan bir tanesi. Erzurum’un
Şenkaya ilçesinin Penek köyü sınırlarında
bulunan bu yapı Penek Kalesi olarak ta bi-
linmekte. Burası bölgeye uzun süre
hüküm sürmüş Gürcü Krallığı tarafından
yapılmıştır. 

Turizme kazandırılmayı bekliyor

Rus Savaşı nedeniyle bir dönem Osmanlı-
ların kalesi (Penek Kalesi) olarak görev al-
mıştır. Bu savaş ve sonraki etkileriyle
büyük ölçüde yıkılmıştır. Son dönemde
popülerliğini artırmış bu yapı gelen Gürcü
Turistlerin dini nikah törenlerine şahitlik

ediyor, restore edilerek ülke turizmine ka-
zandırılmayı bekliyor” dedi.

Onarım gerektiriyor

Oltulu Esnaf Fırat Aydın ise “Bu bölgede
yaşıyorum ama ilk defa Penek kalesine
geldim. Bu güzel tarihi eseri yerinde
görme imkanı buldum, çok tahrip olmuş
onarım yapılarak turizme kazandırılmasını
istiyoruz” dedi.

Bana Katedrali

Bana Katedrali'nin Rus mimar Anatoly
Kalgin tarafından yapılan varsayımsal re-
konstrüksiyon çizimi, 1907 Manastırın
ana kilisesi Bana Kilisesi ya da Bana Ka-
tedrali, genel kabule göre 7. yüzyılda inşa
edilmiş bir yapı. 11. Yüzyıla ait bir kay-
nağa göre katedral 881-923 arasında
Gürcü kralı IV. Adarnase tarafından, kub-
beli, tetrakonkhos bir yapı olarak yeniden
inşa edildi. 

Kraliyet katedrali olarak kullanıldı

Bu tarihten itibaren Gürcü Bagrationi ha-
nedanı tarafından Osmanlı dönemine
kadar kraliyet katedrali olarak kullanıldı.
16. yüzyılda bölgeyi ele geçiren Osmanlı-
lar bu eski katedrali Kırım Savaşı sırasında
Osmanlı ordusu için bir kaleye dönüş-
türdü. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sı-
rasında büyük ölçüde yıkıldı. Duvar
resimlerinin izlerine rastlanan katedralin
bir kitabesinin olduğu, bu savaş sırasında
burada karargâh kuran Rus ordusundan
bir generalin bu kitabeyi götürdüğü 
söylenir.

Bayburt'un Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerindeki Baksı Müzesi, mimari
tasarımı, konumlandığı doğa ve sıra dışı projeleriyle ilgi çekiyor. Salgın tedbirleri kapsamında kış
boyunca ziyarete kapalı kalan Baksı Müzesi, 1 Nisan'da kapılarını sanatseverlere açtı

5. İstanbul Tasarım Bie-
nali’nin son etabı 24
Nisan’da gün boyu sürecek

bir çevrimiçi etkinlikle tamamlanacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
tarafından düzenlenen 5. İstanbul Ta-
sarım Bienali, fiziksel ve dijital mecra-
larda gelişmeye devam ediyor. 24
Nisan Cumartesi günü çevrimiçi ya-
yınlanacak Pek Kapanış Sayılmaz!
başlıklı etkinlikle bienalin bir evresi
daha tamamlanıyor. Bienalin 1
Nisan’da başlayan bu son etabında,
şehrin farklı noktalarına yayılan yer-
leştirmelere beş yeni eser daha ekleni-
yor. Studio Ossidiana’nın göçebe
pavyonu Büyükada Şarkı Hatları, 26

Nisan’da Büyükada-Haliç seferlerine
başlayacak. Stigmerjiyi Aramak
Ekibi’nin Stigmerjiyi Aramak isimli
uydu projesi ise 30 Nisan’dan itibaren
Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu
bahçesinde görülebilecek. Yeni Yurt-
taşlık Ritüelleri projeleri kapsamında
Orkan Telhan ve elii’nin IMNA deste-
ğiyle tasarladığı İstanbul’un Mikrobik
Meyveleri Özgürlük Parkı’nda; public
works ile Freddie Wiltshire ve Billy
Adams’ın imzasını taşıyan Özenle Ku-
rutun Fenerbahçe Parkı Topluluk Bah-
çesi’nde; Martí Guixé’nin tasarladığı
Güneş Mutfağı İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi santralistanbul Kampüsü’nde 1
Nisan’dan bu yana görülebiliyor.

BANA KATEDRALI
ILGI BEKLIYOR
BANA KATEDRALI
ILGI BEKLIYOR
BANA KATEDRALI
ILGI BEKLIYOR
BANA KATEDRALI
ILGI BEKLIYOR
BANA KATEDRALI
ILGI BEKLIYOR
BANA KATEDRALI
ILGI BEKLIYOR
Erzurum'a 145 kilometre uzaklıktaki Bana Katedrali (Penek Kalesi), Anadolu'da ayakta
kalan nadir tarihi eserlerden biri olarak ilgi bekliyor. Tarihi katedralin bazı bölümleri
define avcıları ve bakımsızlıktan yıkıldı. 7'inci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen 
tarihi katedralin, Osmanlılar tarafından kale olarak da kullanıldığı biliniyor

Beş yeni eserle
veda ediyor

Anadolu’nun eserleri 
okuyucuyla buluşuyor
Uluslararası alanda başarı kazanmış
değerli yazarlara ait eserler Türkçeye
çevrilerek yayın dünyasına kazandırılı-
yor. Nitelikli ve kültürel
değerlerin gelecek nesil-
lere aktarılması ama-
cıyla alanında saygın ve
benzersiz eserlerin yanı
sıra çocuk edebiyatı ki-

taplığının ilk eseri “Kardan Adam ve
Güneş”in ardından 800 yıllık bir fabl
olan “Papağan ve Tüccar” minik

okurlarla buluşacak. Yıl-
lara yayılarak basılması
planlanan 30 ciltlik külli-
yatın ilki, “Ahmet Rasim
Kitaplığı 1 - İlk Sevgi”
adıyla yayımlandı.

Baksı Müzesi yeniden
kapılarını açtı



Ligde geride kalan 24 sezonda 818, bu
sezon da 33 maç oynayan Akdeniz ekibi,
1987-1988 sezonundan itibaren 3 puanlı
sisteme geçilen Süper Lig'deki karşılaşmala-
rında 272 galibiyet, 225 beraberlik, 354
mağlubiyet yaşadı. Hes Kablo Kayserispor'a
konuk olduğu 34. hafta mücadelesini Nal-
do'nun golüyle 1-0 kazanan kırmızı-beyazlı-
ların lig tarihinde topladığı puan 1002'ye
ulaştı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u
konuk ettiği 31. haftada rakibini 3-1 yenen
ve ardından dış sahada MKE Ankaragü-
cü'ne 1-0, iç sahada da Demir Grup Sivass-
por'a 4-2 yenilen Antalyaspor, iki hafta
aradan sonra sonra maç kazandı. Ligin 34.
haftasını 42 puanla tamamlayan Akdeniz
temsilcisi, 35. haftada 16 Nisan Cuma günü
Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Naldo'nun ilk golü

Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna
kattığı defans oyuncusu Naldo, kırmızı-be-
yazlı formayla ilk gol sevincini Kayseri dep-
lasmanında yaşadı. Naldo, takımına kritik
maçta üç puanı kazandıran isim oldu.Brezil-
yalı 32 yaşındaki stoper, bu sezon 23 Süper
Lig, 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında
görev aldı. Öte yandan, Antalyaspor'un
1000'inci Süper Lig golüne de 28. haftada
Fenerbahçe karşısında Fredy imza atmıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haf-
tasında deplasmanda Real Betis ile 1-1 be-
rabere kalan Atletico Madrid, Real
Madrid'den liderlik koltuğunu geri aldı. Atle-
tico Madrid'de sakatlık sorunu olan Luis
Suarez ve Thomas Lemar ile kart cezalısı
Marcos Llorente ve Geoffrey Kondogbia
kadroda yer almadı. Karşılaşmada 5. daki-
kada Yannick Carrasco'nun golüyle öne
geçen Atletico Madrid'e, 20. dakikada ev sa-
hibi takımdan Cristian Tello cevap verdi. İlk
yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının hemen ba-
şında, 46. dakikada Atletico'nun Portekizli
genç futbolcusu Joao Felix sakatlanarak ye-
rini Lucas Torreira'ya bıraktı. Karşılıklı atak-
lar sonucu değiştirmeyince takımlar birer
puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla Atletico
Madrid puanını 67'ye çıkararak, bu haftayı
da lider kapattı. La Liga'da dün oynanan El
Clasico maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup
ederek averajla liderliğe yükselen Real Mad-
rid ise 66 puanla 2. sırada kaldı. Ligin biti-
mine 8 hafta kala şampiyonluk yarışı
Atletico Madrid (67), Real Madrid (66
) ve Barcelona (65) arasında devam ediyor.
Real Betis ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden
başlayan Trabzonspor’da, ilk olarak sağ ve sol
bek transferlerinin gerçekleştirilmesi hedefleni-
yor. Savunmanın her iki kanadında büyük ek-
siklik çeken Bordo-Mavililer’de, teknik direktör
Abdullah Avcı listeyi erkenden verdi. Sağ beke
Bordeaux’tan Youssouf Sabaly’yi söyleyen
Avcı, sol beke de Umut Meraş’ı düşünüyor. A
Milli Takım’ın başarılı futbolcusunu mutlaka
kadrosunda isteyen Avcı’nın talebi doğrultu-
sunda yönetim çalışmaları hızlandırdı. Daha
önce Umut Meraş cephesinin nabzını yokla-
yan Bordo-Mavili kulübün kurmayları,
oyuncu tarafından olumlu yanıt alınca; Le
Havre’yle de temaslara başladı. Fransa Ligue
2 ekibiyle görüşmelere start veren Trabzons-
por, sezon sonunu beklemeden bu işi bitirmeyi
hedefliyor.  2019’da 1.3 milyon Euro ödeyerek
Umut’u Bursaspor’dan kadrosuna katan Le
Havre’nin, başarılı sol bek ile 1 yıl sözleşmesi
kaldı. Trabzonspor, 1 milyon Euro civarı bir
bonservis bedeliyle bu transferi çözmek ama-
cında. Umut Meraş’ın kariyerine Türkiye’de
devam etmek istemesi transferde Fırtına’nın
elini güçlendiriyor.  

ZeKi ÇeliK gururlandirdi
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e büyük
onur. 24 yaşındaki yıldız, Fransa Lique 1'de haftanın en
iyi 11'ine seçildi. Lille'in Metz'i 2-0 yendiği maçta takımı-
nın ikinci golünü rakip ağlara gönderen Zeki Çelik, bu

maçta gösterdiği performansla Fransız basınında gün-
dem olmuştu. Metz karşısında Lille'nin diğer golünü ise
Burak Yılmaz kaydetmişti. Yusuf Yazıcı ise koronavirüs
nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti.
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Kara Kartal
ucuSa gecti
S üper Lig'in 34'üncü haftasında dep-

lasmanda Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor'u 4-2 ile geçen

siyah-beyazlılar, 70 puana ulaşarak son 8
maç öncesinde avantajını sürdürmeyi ba-
şardı. Galatasaray ile puan farkını 8 yapan
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu akşam Ga-
ziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'nin
de 7 puan önünde yer alıyor. Fenerbah-
çe'nin kazanması halinde puan farkı 4'e dü-
şecek ancak bir maçı eksik olan Beşiktaş
avantajını sürdürecek. Siyah-beyazlılar
35'inci haftada Ankaragücü ve Fenerbah-
çe'nin BAY geçeceği 36'ncı haftada Demir
Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş
bu iki sınavdan galibiyetle ayrılması halinde
maç sayısının eşitleneceği Fenerbahçe ile
puan farkını da korumuş olacak.

Galatasaray derbisi önemli

Futbol dünyasında ve Beşiktaş camiasında
konuşulmaya başlanan konu ise siyah-be-
yazlıların 40'ıncı haftadaki Galatasaray der-
bisine şampiyon çıkıp çıkmayacağı veya o
karşılaşmanın şampiyonluğu getirecek maç
olup olmayacağı. Beşiktaş'ın 40'ıncı haf-
tada şampiyonluğunu ilan etmesi için Sey-
rantepe'ye en az 6 puan farkla gitmesi ve
kazanması yetiyor. Siyah-beyazlılar ikili
averajda Fenerbahçe'ye karşı da üstün ol-
duğu için 40'ıncı haftanın sonunda Galata-
saray ve Fenerbahçe'ye 6 puan fark
yapması halinde de şampiyonluğunu ilan
edebilecek.

Henüz hiçbir şey bitmedi 

Mevcut puan farkının şampiyonluk için
önemli bir avantaj olduğunu söyleyen tek-
nik direktör Sergen Yalçın, buna rağmen
hiçbir şeyin bitmediğini, ayaklarını yere
sağlam basmaları gerektiğini ısrarlar dile
getiriyor. Şampiyon olmadıklarını sadece
avantaj sağladıklarını ifade eden Yalçın,
"Biten bir şey yok, şampiyon olmadık, sa-
dece avantajımız var. Kalan 8 maçta maksi-
mum puan almayı hedefliyoruz. 8'de 8 gibi
bir rakamın hiç kimse için söz konusu ola-
cağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar
görürsek, kalan 8 haftada bizim için o

kadar iyi olur" dedi. Beşiktaş yönetimi de
aynı şekilde Galatasaray maçını şimdiden
konuşmanın doğru olmadığını ve motivas-
yonlarını bozmadan maç maç kazanarak
yola devam etmeleri gerektiğini vurguluyor.
Beşiktaş 70 puana ulaşıp rakipleriyle arayı

açarken her alanda da üstünlüğünü göste-
riyor. Siyah-beyazlılar; 70 golle ligin en çok
gol atan takımı olurken, ligin en az bera-
bere kalan ve en az mağlup olan takımı ko-
numunda. Beşiktaş'ın bu istatistiklere
ulaşmasında tüm takımın katkısı olsa da

ileri uçta oynayan 4 futbolcunun müthiş
performansı lige damga vuruyor. Kartal'ın
hücum hattında yer alan Aboubakar, Larin,
Ghezzal ve Atiba dörtlüsü toplam 37 gol
atarken, takımın kaydettiği 70 golün 31'ine
de asistleriyle hayat verdi. DHA

Fırtına bir var bir yok

Lider Beşiktaş yoluna kayıpsız devam ederken, rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la da farkı açıyor

Süper Lig’de geride kalan 33 maçta toplamda 40 gol atıp kalesinde 31 gol gören Trabzonspor,
son 4 sezonun en az gol attığı, son 10 sezonun ise en az gol yediği dönemini geçiriyor

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon
geride kalan 33 maçta rakip ağlara
toplam 40 gol bırakırken kalesinde 31
gol gördü. Karadeniz ekibi, bu ista-
tistikle son 4 sezonun en az gol attığı,
son 10 sezonun ise en az gol yediği
dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer,
33 maç sonunda 23 gol yediği 2010-
11 sezonundan sonra bu alanda en
başarılı dönemine imza atarken, 38
gol attığı 2016-17 sezonunun ardın-
dan ise bu dönem bu alanda en ve-
rimsiz sezonunu yaşıyor. Bu sezon
ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık
yenilmezlik serisinin ardından çıktığı
son 8 maçta yalnızca 2 galibiyet ala-
bilen Trabzonspor, söz konusu peri-
yotta en büyük sıkıntıyı gol bulma
noktasında yaşadı. Bordo-mavililer,
bu dönemde 4 maçı gol atamadan
tamamlarken, söz konusu 8 maçta
da sadece 8 gol kaydedebildi.

Bakasetas çok değerli

Trabzonspor’un söz konusu 8 maçlık
duraklama döneminde forvet oyun-
cuları Ekuban ile Djaniny 2’şer gol
kaydederken, bu periyotta attığı 3
golle gol yollarında takıma en fazla
katkı sağlayan isim orta saha oyun-

cusu Bakasetas oldu. Karadeniz eki-
binde bir gol de savunma oyuncusu
Edgar Ie kaydetti. Geride kalan 33
maçta 40 gol kaydederek attığı gol
bakımından ligde 9 takımın gerisinde
yer alan bordo-mavililer, 31 golle ye-
diği gol bakımından ise bir maç faz-
lasına rağmen Galatasaray ile birlikte
ligde en az gol gören takımların ba-
şında yer alıyor.

Avcı problemleri çözdü

Trabzonspor, teknik direktör Abdul-
lah Avcı’nın göreve gelmesinin ardın-
dan savunmada yaşadığı problemi
çözerken, gol yollarında ise yine etki-
siz kaldı. Avcı öncesi dönemde 8
maçta 15 gol yiyip 10 gol kaydeden
bordo-mavililer, Avcı göreve geldik-
ten sonra ise ligde çıktığı 25 maçta 30
gol atıp kalesinde 16 gol gördü.
Trabzonspor, geçen sezon 33 maçlık
periyotta 74 gol atıp 41 gol
yemişti.Bu arada Çaykur Rizespor
karşılaşmasının ardından 2 gün izne
çıkan bordo-mavililer, yarın Mehmet
Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak
hafta sonu sahasında Atakaş Ha-
tayspor ile oynayacağı maçın hazır-
lıklarına başlayacak. DHA

Antalya iyi yolda

Atletico
geri döndü

Yeni bir 
transfer yolda

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 ile geçen siyah-beyazlılar, 70 puana ulaşarak son 8 maç öncesinde avantajını sürdürmeyi başardı. 
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Ligin 34’üncü haftasında sahasında
Trabzonspor ile golsüz berabere kalan
Çaykur Rizespor, üst üste 4 maçta ka-
lesini gole kapatarak, ligde iç sahada
en uzun süre gol yememe serisi yaka-
ladı. Sahasında çıktığı son 4 maçta
Demir grup Sivasspor, Hatayspor,
Fatih Karagümrük ve son olarak Trab-
zonspor karşılaşmalarını gol yemeden
tamamlayan yeşil-mavililer, 33 yıl ara-
dan sonra iç sahada üst üste en uzun
süre gol yememe rekorunu egale etti.
Çaykur Rizespor, daha önce Süper
Lig’de yer aldığı dönemlerde 1988-89
sezonunda evinde üst üste 4 maçta ka-
lesini gole kapatmıştı. Söz konusu se-
zonun 5’inci haftasında evinde Altay’a
2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 7’nci haf-
tada Samsunspor ile 0-0 berabere ka-
lırken, 10’uncu haftada Ankaragücü’nü
2-0 mağlup etti. Aynı sezonun 12’nci
haftasında Eskişehirspor ile 0-0 bera-
bere kalan Karadeniz ekibi, 14’üncü
haftada ise Sakaryaspor’u 2-0 mağlup
ederek iç sahada üst üstte 4 maçta ka-
lesini gole kapatmıştı.

Tarihi rekora doğru 

Süper Lig’in 35’inci haftasında cuma
günü deplasmanda Fraport TAV Antal-
yaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Ri-
zespor, sonraki hafta evinde
oynayacağı ittifak Holding Konyaspor
karşılaşmasında kalesini gole kapa-
tırsa, tarihindeki iç sahada en uzun
süre gol yememe rekorunu kırmış ola-
cak.Bu arada Çaykur Rizespor Teknik
Direktörü Bülent Uygun, ligde kendile-
rine 47-48 puan hedefi koyduklarını
söyledi. Uygun, “Biz ligde kendimize
47-48 puanı hedef seçtik. En az alma-
mız gereken puan olarak düşünüyoruz.
Ligde 41 puanın kalıcı olacağını söyle-
yebiliriz. Alt sıralardaki takımların bir-
biriyle ve şampiyonluğa oynayan
takımlarla maçları var. 41-42 puanın
bu ligin puan ortalaması olarak düşü-
nüyorum” ifadelerini kullandı.
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Beyoğlu Belediyesi tarafından
ilçenin altı farklı noktasında

hizmete sunulan spor tesisleri
ilgi görüyor. Gençlerin farklı

branşlarda sunulan sportif 
aktivitelere katıldığı 

tesislerde, ilçede faaliyet
gösteren amatör spor 

kulüpleri de dönüşümlü olarak
antrenmanlarını yapıyor

B eyoğlu Belediyesi tarafın-
dan ilçenin altı farklı nok-
tada vatandaşların

hizmetine sunulan spor tesislerin-
den hem gençler hem de ilçede
faaliyet gösteren amatör spor ku-
lüpleri ücretsiz olarak faydalana-
biliyor. Koronavirüs salgınına
karşı alınan tedbirler kapsamında
faaliyetlerini sürdüren tesislerde,
futbol sahası, basketbol sahası,
masa tenisi, ayak tenisi, satranç
ve bedminton başta olmak üzere
birçok sportif aktivite bulunuyor.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız da sık sık tesisleri ziyaret
ederek gençlerle birlikte sportif ak-
tivitelere katılıyor.

Gençlere hizmet

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde

hizmet veren spor tesisler; 
Okmeydanı Fetih Spor Tesisi,
Piyalepaşa Spor Tesisi, Sütlüce
Spor Tesisi, Emirefendi Spor Te-
sisi, Hasköy Spor Tesisi ve Ka-
sımpaşa BESMEK Spor
Salonu olmak üzere altı farklı
noktada bulunuyor. İlçede faali-
yet gösteren amatör spor kulüp-
lerinin dönüşümlü olarak
antrenmanlarını yapabildiği te-
sislerdeki halı sahalardan genç-
ler de ücretsiz olarak
faydalanabiliyor. 
Tesislerde ayrıca 14.00-18.00 
saatleri arasında çocuklara eğit-
men eşliğinde sportif aktiviteler
yaptırılıyor. Aileler de çocukları-
nın katıldığı sportif faaliyetleri
yerinde izlemek için tesise akın
ediyor. DHA

SpOrcUlArA 
tAm deSteK

Süper Lig’de sahasında oynadığı son 4 maçı da gol yemeden tamamlayan Çaykur Rizespor, son 
olarak 1988-89 sezonunda bu alanda sergilediği performansı 33 yıl sonra egale etmiş oldu

Ulutürk, WAKO
şampiyonu oldu
Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası
(Turkish Open) tamamlandı. Sinan Ulutürk, WAKO Avrupa şampiyonu oldu

AnTALyA'nın Kemer ilçe-
sinde 26 ülkeden yaklaşık
2300 sporcunun katıldığı,
Covid-19 tedbirleri kap-
samında gençler ve bü-
yükler kategorilerinde
düzenlenen 6’ncı Uluslar-
arası Türkiye Açık Kick
Boks Avrupa Kupası
(Turkish Open) sona erdi.
Sinan Ulutürk, 3 turda
rakiplerini nakavt ile mağ-
lup ederek finale yükseldi.
2 Türk sporcunun yarış-
tığı finalde Sinan Ulutürk,
rakibi Semih Uslu'yu na-
kavt ederek 86 kiloda K1
branşında WAKO Av-
rupa Şampiyonu oldu.
Kupasını almaya Türk

Bayrağı ile çıkan başarılı
sporcu, şampiyonada İs-
tiklal Marşı’nı dinletti. Bu
maça çok uzun bir sü-
reçte hazırlandığını belir-
ten Sinan Ulutürk,
"WAKO şampiyonası ger-
çekten çok önemli bir or-
ganizasyondu. Türkiye'de
olacak olması beni çok
mutlu etti ve dünyanın
birçok noktasından çok
önemli sporcular gelmişti.
Benim kategorimde de
Gana'lı, Finlandiya’lı bir-
çok sporcu vardı. Bunlara
rağmen 4 maçımı da na-
kavt ile kazandım ve Türk
Bayrağımızı dalgalandı-
rarak, İstiklal Marşı'mızı

çaldırdım. Bu turnuvada
bende çok emeği olan
hocam Cengiz Pank'a,
Vedat Akbulut'a ve parti-
lerim Mesut Gören ile
Harun Gün'e çok teşek-
kür ediyorum. Hedefle-
rim büyük. Zaten
profesyonel bir kariyerim
var. Bundan sonra milli
takımda WAKO'da
dünya şampiyonasında
da gereken her şeyi yapa-
cağıma bütün Türk hal-
kına söz veriyorum.
Büyük hedeflerim var,
daha büyük organizas-
yonlarda birincilikler elde
edeceğim” diye konuştu.
DHA

TFF 1’İncİ Lig ekiplerinden Royal
Hastanesi Bandırmaspor'da Baş-
kan Onur Göçmez veda sinyali
verdi. Göçmez, görevde olduğu
sürece verdiği her sözü gerçekleş-
tirdiğini belirterek Mayıs ayında
yapılacak kongrede bayrağı teslim
edeceğini açıkladı. Mayıs ayında
yapılacak kongrede hem maddi
hem de manevi anlamda güçlü bir
yönetim oluşturulması gerektiğine
dikkati çeken Onur Göçmez, “Siz-
lerin bize verdiği görevi ben ve yö-
netimim en iyi şekilde yerine getirmek için büyük çaba
sarf ettik ve bu büyük emaneti yine gerçek sahiplerine,
büyük taraftara Mayıs ayında vereceğiz. Yeni göreve ge-
lecek yönetim ise çok daha ileri taşıyacak, taşımalı!
Şimdi Bandırma’nın en büyük markası olan Bandır-
maspor’u daha da şahlandırma zamanı. Genç, dina-
mik, vizyon sahibi ve profesyonel arenada çok iyi temsil
edecek başkan ve yönetici adaylarının şehirde olduğuna
inanıyorum. Şehrin dinamikleri, otoriteleri devreye gire-
rek Mayıs ayında yapılacak olan kongrede hem maddi
hem manevi çok güçlü bir yönetimin oluşması için düğ-
meye basmalı ve en kısa zamanda da bir araya gelmeli-
dir. Yine eski kötü günlere bu kulüp geri döner ise bu
sefer bu kadar şanslı olamayız. Bu şehir ve takım bunu
hak etmiyor. Elimizde büyük fırsat ve güzel bir yol var.
İnsanları cesaretlendirmeli ve desteklemeliyiz. Yalnızlaş-
tırmamalıyız'' ifadelerini kullandı.

Sezon sonu
bırakıyor!

Son haftalar
çok kritik

MİSLİ.coM 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 4 maç
kala 51 puanla ikinci sırada yer alıp kalan haftalarda
az da olsa şampiyonluk şansını sürdürürken Play-
Off'u da garantilemeye çalışan Nazilli Belediyespor,
2'nci Lig hedefine kenetlendi. Ligde altıncı sıradaki
Yomraspor'un 8 puan önünde olup perşembe günü
evinde Tekirdağspor'u da yendiği takdirde Play-Off'u
garantileme ihtimali bulunan Nazilli'de Teknik Direk-
tör Mesut Toros, kendi işlerine bakacaklarını söyledi.
Son 2 maçını kazanan siyah-beyazlı ekipte Mesut
Toros, "Bizim hedefimiz belli. Bizim hedefimiz bir üst
lig. Bunu da başarabilecek güçteyiz. Çok iyi bir ekibi-
miz ve kadromuz var. Tüm oyuncularımız da bir üst
ligi istiyorlar. Bu durum da bizleri sevindiriyor. Bu
sezon bitiminde bir üst lige yükselerek tüm taraftarla-
rımızı sevindireceğiz. Çünkü tüm Nazilli bunu hak
ediyor. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Te-
kirdağspor maçını kazanıp yolumuza devam edece-
ğiz" dedi. 



BARIŞ KIŞ

T ürkiye Değişim Partisi (TDP) Beylik-
düzü İlçe Başkanlığı parti genel baş-
kanı Mustafa Sarıgül’ün katılımıyla ‘

Beylikdüzü iktidara hazırlık merkezi adıyla
Adnan Kahveci Mahallesi’nde açıldı. Açı-
lışa, Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl
Başkanı Yusuf Polat, Beylikdüzü İlçe Baş-
kanı Alev Keser ve çok sayıda partili katıldı.
Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve ar-
dından ‘andımız’ okumasıyla başladı.

Sarıgül'e söz verdi

Açılışta bir konuşma yapan TDP Beylik-
düzü İlçe Başkanı Alev Keser “Bize bugün
burada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı Cumhuri-
yet’in parlamenter sistemde yegane savunu-
cusu olan partimiz ve Genel Başkanımız
sayın Sarıgül’ün tekrar parlamenter sis-
temde başkanlık yapmak için iktidara hazır-
lık merkezimi açmak adına buradayız. Bu
inancı yüreğinde taşıyan bunu gözlerinde
okuduğum onlarca yüzlerce Beylikdüzü
halkına ve Sayın Genel Başkan’ım Mustafa
Sarıgül’e şahsım ve yönetimim adına gece
gündüz çalışacağıma yılmadan bıkmadan
Beylikdüzü’ne değişim bayrağını en üst
noktalara taşıyacağıma sizlere ve Genel
Başkanıma söz veriyorum” dedi.

Gözümüze yaş değmesin

Parti İl Başkanı Yusuf Polat, partilileri se-
lamlayarak başladığı konuşmasında Türk
Polis teşkilatını 176’ıncı yılını tebrik ederek,
“Beylikdüzü ilçemizin çok değerli sakinleri
ve gözümün nuru gözbebeğim İstanbul teş-
kilatım hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyo-
rum. Huzurumuzun ve güvendiğimizin
teminatı gururumuz Türk Polis Teşkilatının
176’ncı Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.
Kahraman şehitlerimizi dua ve rahmetle,
gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.
Bugün burada Beylikdüzü ilçemizin açılı-
şını yapıyoruz. İlçe Başkanımız Alev Keser
Hanımefendi çok güzel bir açılış programı
hazırladı. Kendilerini kutluyorum. Dün
akşam hazırlıkların son halini görmek için
tekrardan buraya geldim. Kadın elinin değ-
diği her haliyle belli oluyor. Bugün kadın eli
İlçe Binamıza değdi ama İnşallah 3 yıl
sonra Beylikdüzü’nün tamamına Beylik-
düzü Belediyesi’ne de kadın eli değeceğine

inanıyorum. Kendisine de bu mücadele de
zaferle çıkacağına her zaman yanında ola-
cağımızı ifade etmek istiyorum. Ayağımıza
taş gözümüze yaş yüreğimize telaş verme-
sin” diye konuştu.

Milletin partisi olacağız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı
Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Parti-
si’nin edindiği misyonlarını anlatarak, “
Türkiye Değişim Partisi Atatürk ilkelerine
bağlı, Cumhuriyetimizin değerlerini gelişti-
rerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına
saygılı, üretimi destekleyen, alın terinin ve
emeğin hakkını veren inançlara saygılı laik-
liği destekleyen hudut ve bayrak birliği
diyen bütün milletimizin en demokratik
kitle partisidir. Türkiye Değişim Partisi ikti-
darında tüketen ekonomiden üreten ekono-
miye geçeceğiz. Mutlu, huzurlu ve güveli bir
Türkiye İnşallah yola çıktı geliyor. Türkiye
Değişim Partisi İktidarın da başımız dik
,karnımız tok, inançlarımıza saygılı , din
farkı dil farkı ırk farkı kültür farkı gö-

zetmeyen bütün milletimizin partisi İnşal-
lah biz olacağız” şeklinde konuştu.

Zaman tüketmeye gelmedik

Partilerde genel başkanlık mevkilerinin
zaman tüketme değil hizmet yeri olduğunu
söyleyen Sarıgül, “ Bazılarına göre genel
başkanlık koltuğu zaman tüketme yeri bize
göre genel başkanlık koltuğu zaman tü-
ketme yeri değil hizmet üretme yeridir. O
nedenle partimize büyük bir inançla büyük
bir gayretle kurarken dedik ki, partisini 2
genel seçim iktidara taşıyamayan genel baş-
kan anahtarı bir başka arkadaşına devreder.
Bizi diğer partilerde şu anda örnek alıyorlar.
Bugüne kadar partilerde uygulanan delege
sistemini kaldırdık. İlçe Başkanlarımızı par-
tiye kayıtlı bütün üyeler seçecek. Genel baş-
kanı Ankara’da Türkiye’nin kaderiyle bin
300 tane delege oylayamaz. Genel başkanı
da Allah’ım izin verirse yurttaşlarım bismil-
lah diyerek destek verirse ilk önce partimize
kayıtlı binler daha sonra partimize kayıtlı

milyonlar seçecek” dedi.

Armut.com verilerine göre, pandemiye rağmen evlilik
tekliflerinin en çok gerçekleştiği zamanlar yaz ayları
ve sonbaharın ilk ayları oldu. Evlilik tekliflerinin en
çok yapıldığı 2020 Temmuz ayı geçen yıl aynı döne-
min rakamlarını geride bıraktı. Evlilik teklifleri geçen
seneki gibi en çok teknede ve yatta teklif edildi. Sa-
hilde ve lazer gösterisi ile yapılan teklifler de en çok
teklif edilen yöntemler arasında yer aldı. Geçen sene-
den farklı olarak listeye göl kenarında edilen teklifler
girdi. Kırmızı ve beyaz güller ile yapılan teklifler de
popülaritesini korudu. Evlilik tekliflerinde en çok ter-
cih edilen enstrüman keman, en çok tercih edilen ob-
jeler ise balon, mum, konfeti ve havai fişek oldu. Bu
sene Drone çekimi istenen teklifler de dikkat çekti.

Evlilik tEklifinDEn
vazgEçEmiyoruz!

İstanbul’a sahip
çIKMaLIyIZ
Kanal İstanbul tartışmalarına dahil olan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı
İsa Mesih Şahin, “Kanal İstanbul, İstanbul'a ihanet etmek demektir. Biz bu
projenin karşısında yer almalı ve İstanbul'a sahip çıkmalıyız” dedi
Açıklandığı ilk günden bu yana tartışma ko-
nusu olan Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Kanal İstanbul'u inadına yapa-
cağız söyleminden sonra tekrar kamuoyu-
nun gündemine oturdu. Gelecek Partisi de,
İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin ta-
rafından kaleme alınan Kanal İstanbul
Mektubunu İstanbul’da mevcut bulunan
tüm Belediye Başkanları ve Siyasi Parti İl
Başkanlarına gönderdi. Mektupta ortak akıl
vurgusu yapan İl Başkanı Şahin, Belediye
Başkanları ve Siyasi Parti İl Başkanlarına
“İstanbul’un geleceğine birlikte sahip çıka-
lım” mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun geçtiğimiz günlerde Gelecek
Partisi’nin Cevizlibağ’daki yeni il binasına
gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde Ge-
lecek Partisi İstanbul İl Başkanı Şahin,
Kanal İstanbul Mektubunu İmamoğlu’na
elden teslim etmişti.  Kanal İstanbul projesi
ile ilgili endişeleri dile getiren Şahin, “bu
konu tartışılmalı ve toplum bu konuda ay-
dınlatılmalı, en sonunda da Kanal İstanbul
halkoylaması ile toplumun kararına sunul-
malıdır” diyerek mektubunu sonlandırdı.

Asla müsaade etmeyiz

İşte İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından
gönderilen Kanal İstanbul Mektubu'nda yer
alan ifadeler; “Hepimiz tarihin bize emaneti
olan, medeniyetlerin başkenti İstanbul’un
geleceği için mücadele veriyoruz. İstanbul
bize bırakılmış büyük bir miras; bu mirasa
sahip çıkmak ise ortak görevimizdir. Bizler
siyaseten farklı noktalarda bulunabiliriz. Bir
taraftan bu farklılıkları demokrasinin zen-
ginliği olarak yaşatmalıyız, diğer taraftan da
ortak değerlerimize birlikte sahip çıkmalıyız.
Tarihi zenginliğine sahip olduğumuz, gele-
cek hayalleri kurduğumuz İstanbul için so-
rumlu siyasetçiler olarak bize düşen görev
ortak akılla hareket etmektir.  İstanbul’un
geleceğinde büyük bir rol oynayacak olan
Kanal İstanbul konusunda siyasi refleksler-
den uzak bir bakış ortaya koymak zorunda-
yız. İstanbul’un bu önemli gündem
maddesine “İstanbul’un geleceği açısından”
bakmak zorundayız. Kanal İstanbul konu-
sunun bilimsel tartışmalardan uzak, tama-
men siyasi inatlaşma üzerinden
yürütülmesini endişeyle takip ediyoruz. Ta-
rihin bize emaneti olan, medeniyetlerin baş-
kenti bu güzel şehre siyasi inatlaşma uğruna
kıyılmasına asla müsaade etmemeliyiz.”

Halka sorulsun

Kanal İstanbul'a dair halka danışılması ge-
rektiğini anlatan Şahin, “Kanal İstanbul
Projesinin faydası nedir, olası zararları
nedir, maliyeti nedir, önceliği nedir, çevreye
olan etkisi nedir? İstanbul’da oluşturacağı
riskler nelerdir? Bu önemli başlıklar altında
bu konu bugüne kadar hiç konuşulmadı.
Proje ile İstanbul’un şekli değiştiriliyor. İs-
tanbul yarımada halinden adaya dönüşü-
yor. Bunları konuşup tartışmak yerine,
böylesine önemli bir konunun siyasi karşıt-
lıklar üzerinden yürütülmesi asla kabul edi-
lemez. Kanal İstanbul konusunda
partimizin hazırlamış olduğu bilimsel ça-
lışma daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Projenin bölgedeki önemli su havzalarına ve
çevreye vereceği zararlarla ilgili tespitlerimiz
var. Karadeniz’den Marmara Denizi’ne dip
akıntılarla oluşacak zararlarla ilgili endişele-
rimiz var. Uluslararası hukuktan kaynakla-
nabilecek önemli riskler var.  Maliyetle ilgili
belirsizlikler var. Bu önemli başlıklar varken,
konunun dayatmayla oldu bittiye getirilmesi
asla kabul edilemez.  Kanal İstanbul ko-
nusu, kamuoyu nezdinde üniversiteler ve
uzmanlar dahil olmak üzere tartışılmalıdır.
Bu konuda toplum yeterince bilgilendiril-
meli ve aydınlatılmalıdır. Son aşamada ise
Kanal İstanbul Projesinin asıl belirleyicisi
toplum olmalıdır, bu konu halkoylaması ile
toplumun kararına sunulmalıdır” ifadelerini
kullandı. BARIŞ KIŞ

13 NİSAN 2021 SALIGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

BIZ HIZMET
ICIN GELDIK
Beylikdüzü’nde Türkiye Değişim Partisi(TDP) ilçe başkanlığı açılısında konuşan Türkiye
Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bize göre genel başkanlık koltuğu
zaman tüketme yeri değil hizmet üretme yeridir. Biz hizmet için geldik” diye konuştu

Değişimi kadınlar yapacak

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde ya-
pımı tamamlanan Paşaçayırı Camii, düzenle-
nen tören ile açıldı. Açılışa İstanbul Milletvekili
Hasan Turan, Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Murat Zorluoğlu, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçe pro-
tokolü ve vatandaşlar katıldı. Açılış için gelen
davetlilere HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü
yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan açı-
lış programı protokol konuşmaları ile devam
etti. Konuşmanın sonunda dualar edilip açılış
kurdelesi kesildi. İlçedeki hayırsever vatandaş-
ların destekleriyle Gaziosmanpaşa'ya kazandı-
rılan 3 katlı cami, aynı anda bin 500
vatandaşın ibadet etmesine imkan tanırken,

kütüphane ve kuran kursu gibi fonksiyonları
da bünyesinde bulunduracak. Açılışta konuşan
İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Allah'ın
mescitlerini ancak Allah'a ve âhiret gününe
îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı
veren ve Allah'tan başkasından korkmayan
kimseler imâr eder” ayetine vurgu yaparak,
“Caminin yapımında emeği geçen herkesten
Allah razı olsun” dedi.

4 cami ibadete açılacak

11 ayın sultanı Ramazan ayı öncesi caminin
hizmete girmesinin mutluluğunu yaşadığını
ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, "Güzel eserimizin gün yü-

züne çıkmasında katkısı olan vatandaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Resullullah (S.A.V) efendi-
mizin öncülüğüne örnek olmak münasebetiyle,
Hadis-i Şerif'te yer alan; bir mescit yapanın
cennette evi hazırdır inancıyla her birimizin bu
mekanları artırması gerekmektedir. Yapılan bu
çalışmalara desteklerimiz devam edecek. Ra-
mazan ayında ilçemizde 4 camiyi ibadete
açmış olacağız. Önümüzdeki haftalarda da
Yunus Emre Camii’mizin açılışını gerçekleştir-
meyi düşünüyoruz" diye konuştu. Trabzon Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise
"Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şeriflerinde,
bir kişinin camiye mescide ilgisini görürseniz
onun mümin, Müslüman olduğuna şehadet
edebilirsiniz buyurmuşlardır. Bu muhteşem
eserin bugün burada vücut bulmasına vesile
olan katkı yapan, destek veren herkesi bu ma-
nada biz herkesi gerçek Müslüman olarak
kabul ediyoruz. Camiler bu topraklara Müslü-
manların vurulmuş birer mührüdür" dedi.
ÖMER FARUK ARPACIK

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa Kara-
deniz Mahallesi'ndeki Paşaçayırı Camii, dualar eşliğinde ibadete açıldı

Cami dualar eşliğinde açıldı

Beykoz Belediyesi tarafından “Sıfır Atık”
hedefleri doğrultusunda geliştirilen “Ardıç
Sofrası Projesi” kapsamında pazarlardan
toplanan sebze-meyve gibi organik atıklar
büyük kompost makinelerinde kolayca iş-
lenerek, Yücel Çelikbilek Meyve Bahçe-
si’nde toprakla buluşuyor. Ayrıca
oluşturulan kompost solucanlara mama
olarak verilerek elde edilen solucan güb-
resi meyve sebze yetiştiriciliğinde kullanılı-
yor. “Sofradan Toprağa, Topraktan
Sofraya” armağan olan proje sayesinde
organik atıkların depolama sorunu orta-
dan kalkarken, ekonomiye katkı sağlanı-
yor, kompostla yetişen birçok sebze ve
meyve sağlıkla mutfaklara giriyor.  Beykoz
Belediyesi’nin örnek bir sıfır atık uygula-
ması olarak geliştirdiği proje kapsamında
2020 yılında 5 ton kompost ürünü ve 3,5
ton solucan gübresi elde edildi ve meyve
bahçesinde mevsimlik meyve ve sebze
üretiminde kullanıldı. Ardıç Sofrası, örnek
bir yerinde geri dönüşüm uygulaması ola-
rak doğaya can verirken sosyal yönüyle il-
çedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.  Yücel
Çelikbilek Meyve Bahçesi’nde yetişen do-
mates, salatalık, kıvırcık, brokoli, enginar
gibi çeşit çeşit sebze ve mevsimlik meyve-
ler görevliler tarafından özenle toplanarak
hijyen kuralarına uygun olarak Beykoz
Belediyesi’nde kaydı bulunan ihtiyaç sa-
hiplerine teslim ediliyor. 

Atıklar artık boşa gitmiyor
Türkiye Değişim Hareketi’ne yıllara emek veren yıllarca hareket
olduğumuz zamanlarda bıkmadan usanmadan, sabırlar ve meta-
netle Türkiye’mizin doğusunda batısında bizlerle birlikte olan
Türkiye Değişim Hareketi aslanları o gün harekettir bugün bere-
ket olduk. Değişim kadınları kim biliyor musunuz? Onlar bizim
Nine Hatunlarımız, şerife bacılarımız onlar bizim Halide Edip 
Adıvar’larımız, inanıyorum ki ülkemizdeki değişimi değişim kadın-
larımız sağlayacaktır. Gençlerimiz kim biliyor musunuz? O gençle-
rimiz Ulubatlı Hasanlardır. O gençlerimiz bayrağımızı toprağımızı
sınırlarda koruyan Mehmetçiklerimiz. O gençlerimiz Fatih Sultan
Mehmetler, Mustafa Kemal Atatürk’ler” diye konuştu.


