
Bir televizyon programındaki
“15 Temmuz kursağımızda

kaldı, benim listem hazır” sözleri 
nedeniyle “Halk arasında korku ve
panik yaratmak amacıyla tehdit” su-
çundan 6 yıla kadar hapis istemiyle
yargılanan Sevda Noyan, “Herhangi
bir silahım yok, herhangi bir listem de
yok, nüktedan
sözler olarak 
söyledim” diye-
rek beraatini
talep etti. Bu du-
rumun medyada
köpürtüldüğünü 
savunun Noyan,
ciddi mağduriyet
yaşadığını 
söyledi. I SAYFA 9
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Sevda Noyan
latife yapmış!

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaş-

kanı Erdoğan arasındaki  'rezerv' tar-
tışması büyüyor. Türkiye'nin dört 
bir yanına asılan “128 milyar dolar 
nerede?” yazılı afişlerin toplatılması
üzerine, CHP lideri Kemal Kılıçda-

roğlu'nun ko-
nuşma yaptığı
kürsüye aynı afiş-
ler asıldı. Kılıçda-
roğlu, “Bal gibi
soracağız, bal
gibi de yanıt vere-
ceksiniz! Yanıt
vermezseniz san-
dıkta hesabını 
soracağız!” dedi.
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128 MİLYAR DOLAR NEREDE? LİSTEM HAZIR DEMİŞTİ

Bal gibi soracağız
yanıt vereceksiniz!

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ramazan ayının ilk iki hafta-

sında biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma
uygulamasına geçiyoruz. Hafta içi sokağa
çıkma yasağı, akşam 19.00 sabah 05.00 
olarak belirlenmiştir. Şehirler arası seyahatler

zorunlu olmadıkça yasaklanmıştır” dedi.
Erdoğan, “Kamuda saat 16.00’da 
bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek
mesai yeniden yaygınlaştırılacak” 
açıklamasını yaptı.

gÜNlÜk SİYaSİ gaZETE

SAYFA 7Münir AKTOLGA

Nereden
geliyoruz? (1)

SAYFA 4Utku KIZILTAN

Dinler ve
ağaçlar (1)
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İddiaya göre, Bağcılar'da
tekstil işi yapan Yasemin

Sönmez 2 yıl önce Mehmet B. ile
tanıştı. Yaklaşık 2 ay süren görüş-
menin ardından Yasemin Sönmez
ayrılma kararı aldı. Bu süreçte ce-
zaevine giren Mehmet B., 1,5 yıl
sonra tahliye oldu ve Yasemin
Sönmez'e kabus dolu günler yaşat-
maya başladı. Yasemin Sönmez'i
tehdit etmekle kalmayıp çalışanla-
rını rehin alan Mehmet B., Yase-

min Sönmez'in 1 milyon lira para
ve tekstil fabrikasını kendisine ver-
mesini istedi. Kamera kayıtlarıyla
birlikte savcılığa başvurduğunu ve
hiçbir sonuç alamadığını iddia
eden Yasemin Sönmez, “Mehmet
B. ile 3 aydır mücadele içindeyiz. 
3 ay önce darp etti, niyeti elimde
avucumda ne varsa almak. Ölüm
korkusunu sadece ben değil 
çalışanlarım da aynı şekilde 
yaşıyor” dedi. 
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BEN VE ÇALIŞANLARIM ÖLÜM 
KORKUSU iÇiNDEYiZ

Saldırganın müşterilerini
de tehdit ettiğini belirten

Sönmez, “Gün içinde beni sürekli
takip ediyor. KADES'e de başvur-
dum ama bir sonuç alamadım.
Güneşli Polis Karakolu'na gidip 
tutanak tutturmamıza rağmen bu
konuyla ilgilenmiyorlar. 3-4 gün
üst üste aradık, yine sonuç alama-
dık. Aracımız bir hafta sonra 
parçalanmış şekilde alındı” dedi.
Sönmez'in, iddialarıyla ilgili 

Emniyet Genel Müdürlüğü açık-
lama yaptı. Açıklamada, Sön-
mez'in seyir halinde iken KADES
uygulaması üzerinden ihbarda bu-
lunduğu, konumu teyit edildikten
sonra görevli ekiplerin bulunduğu
yere intikal ettiği belirtildi. Emniyet,
Sönmez'in  kendisini takip ettiğini
iddia ettiği eski erkek arkadaşından
şikayetçi olmadığını, bunun üze-
rine ekiplerin yanından ayrıldığını
açıkladı. 
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SALDIRGANDAN ŞiKAYETÇi 
OLMADIĞI AÇIKLANDI

Sevda Noyan

Bağcılarlı çocuklar, bu yıl 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı’nı Ankara’da kutla-
yacak. “Başkan’la Süper Gezi” adıyla
yapılan çekilişle belirlenen 23 öğrenci,
helikopter turunun yanında Anka-
ra’da “Milli İrade” gezisine katılacak.
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“TBMM’nin açılışı gibi büyük tarihi
olayı çok iyi anlamak ve Kurtuluş Sa-
vaşımızı veren atalarımızın mirasını
geleceğe taşımak zorundayız. Bu ne-
denle bu yıl hep birlikte zamanda bir
yolculuğa çıkacağız” dedi. I SAYFA 8
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Birlikte zamanda 
yolculuğa çıkacağız

MİLLİ İRADE GEZİSİ...

İnan Deniz ve Deniz Ün Deniz
çiftinin 2,5 yaşındaki kızları

Ela'ya, 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi
kondu. O günden beri bu zor hasta-
lıkla mücadele eden aile, çok sayıda
SMA'lı çocuğa umut olan 'Zol-
gensma' adlı gen tedavisini alabilmek
için, yardım kampanyası başlattı.
Anne Deniz Ün Deniz, Ela'nın 
kilosunun sınırda olduğunu ve 13,5
kiloyu geçerse tedavi şansını yitirece-
ğini ifade ederken, “Ben şu anda
Ela'yı besleyemiyorum, yarı aç yarı
tok yaşıyor” dedi. I SAYFA 8
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Minik Ela yarı aç 
yarı tok yaşıyor!

ÇOK ZOR DURUMDA

Bağcılar’da tekstil işiyle uğraşan iş kadını Yasemin Sönmez,
2 ay görüşüp ayrıldığı Mehmet B.’nin kendisini tehdit ve
darp ettiğini iddia etti. Mehmet B.'nin işyerindeki ve evindeki
eşyaları kırıp döktüğünü belirten Sönmez, “Savcılığa gittik
hiçbir şey yapılmadı” dedi. Emniyetten yapılan açıklamada
ise Sönmez’in KADES uygulaması üzerinden ihbarda
bulunduğu fakat şikayetçi olmadığı belirtildi
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TEHDIT VE DARP 
SIRADA NE VAR!

NEYMiŞ TOP ARABAYA ÇARPMIŞ!
Olay, Battalgazi Ma-
hallesi 2679. Sokak'ta

meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, sokağa çıkma kı-
sıtlamasında dışarıda oyun
oynayan çocuklardan biri-
nin topu, park halindeki oto-
mobile çarptı. Otomobiline
top gelince çılgına dönen
kişi, sokaktaki çocuklara 
bağırıp, topu arabaya atan

çocuğu darp etti. Çocuğun
babasının olayı görmesi
üzerine iki aile arasında
kavga çıktı. İki aile birbirine
taş, sopa, saksı, balta ile sal-
dırdı. Kavgada yaralanan 
5 kişi sağlık ekiplerinin yap-
tığı ilk müdahalenin ardın-
dan hastaneye kaldırıldı.
Polis soruşturma başlattı. 
2 Saldırgan gözaltına alındı. 
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Esenyurt’ta sokakta çocukların oyun oynadığı
topun park halindeki bir otomobile çarpması
sonucu iki aile arasında kavga çıktı. Baltaların,
sopaların kullanıldığı kavgaya mahallelilerin
de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına 
dönerken, olayda 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Lideri Devlet Bahçeli 
yayayımladıkları bildiri ile tepki

çeken 104 emekli amiral hakkında,
“Demokrasi ve milli irade üzerinde
oynanan oyunun ana gayesi iç huzur
ve barış ortamını baltalamaktır. 104
emekli amiralin hazırlayıp 4 Nisan
gece yarısı servis ettiği darbe bildiri-
sini haklı çıkarmaya, makul göster-

meye, ifade ve
düşünce özgür-
lüğü kisvesiyle
maskelemeye 
çalışanlar milli
iradeye içten içe
tahammülsüz
olan vesayetçi
çevrelerdir” 
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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BARIŞ ORTAMINI BOZAR

Bir darbe bildirisi 
makul gösterilemez

Devlet Bahçeli

Pervin Buldan, partisinin
TBMM grup toplantısında

gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu. “HDP’yi yeterince tanıma-
yanlar ve tanımak istemeyenler
üçüncü yol dediğimizde seçim ittifakı
olarak anlamlandırmaktadır. HDP’nin
gündeminde bir seçim ittifakı şu an
itibarıyla yoktur” diyen Buldan,

“Üçüncü yol;
egemen sömü-
rücü güçlerin 
dışında kalan 
demokratik 
kamuoyunun
kendisi, ezilenle-
rin tümüdür” 
ifadelerini 
kullandı. 
I SAYFA 7
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SEÇİM İTTİFAKI YOK

Pervin Buldan 
3. yolu anlattı

Pervin Buldan

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Bağışçılar Özcan Halaç ve Birlik

Vakfı arasında imzalanan protokol ile Gazios-
manpaşa’da yirmi dört derslikli bir Özel Eğitim
Uygulama Merkezi ve iş uygulama okulu binası
ve eklentileri ile Sancaktepe’de on iki derslikli
bir Özel Eğitim Uygulama Okulu binası ve

eklentileri yaptırılacak. İstanbul Valiliği’nde ger-
çekleştirilen protokol imza törenine İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı, Birlik Vakfı Başkanı Av. Mehmet Alacacı,
işinsanı Özcan Halaç ve ailesi katıldı. Yerlikaya,
protokolün imzalanmasının ardından hayır-
lara vesile olması temennisinde bulundu.

ç
2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 2 OKUL iCiN PROTOKOL 

HER SES VAR
HER RENK VAR

Esenyurt Belediyesi, pandemi
nedeniyle sanatını icra edeme-

yen sanatçılara destek olmak için
“Türkülerimiz Özümüz, Ozanlarımız
Sözümüz” etkinliği düzen-
ledi. Sanatçılar, pan-
demi dönemindeki
desteklerinden dolayı
Başkan Bozkurt’a saz 
hediye etti. Bozkurt, 
“Anadolu’yu tek tipleştir-
meye çalışıyorlar ama
bu mümkün değil. Her
ses var, her renk var.
Güzel olan da bu”

dedi. I SAYFA 8
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Olağandışı koşullarda, yönetimlerin bas-
kısı sonucunda toplumlarda genellikle
suskunluk sarmalı ile birlikte tercih çarpıt-
ması yaşanır ve sonuçta bir toplumsal felç

durumu meydana gelir.
Bugün tam da böyle bir sü-
reçten geçiyor ülke. Bu üç
anahtar kavramı çözümle-
diğimiz taktirde içinde bu-
lunduğumuz durumu...

Susma sustukça sıra 
sana da gelecek! 

Prof. Dr. ahmet Özer’in köşesi sayfa 9’da 

HABERİN 

DEVAMI 
SAYFA 
2’DE
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NiYETiNi BiLiYORUM
Mehmet B. ile uzun süredir mücadele 
içinde olduğunu anlatan Yasemin
Sönmez, “Amacı elimde avucumda ne
varsa almak. Ben onun niyetini çok iyi
biliyorum” şeklinde konuştu.
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MEYDANMEYDANMEYDANMEYDANMEYDANMEYDANMEYDANMEYDAN
SAVASI!

BİTCOİN’LE
EV ARIYORLAR

Gayrimenkul,
dijital dönü-

şüme hızlı ayak
uydurdu: 
Sanal tur,
online
tapu, dijital
sözleşme
derken sıra
Bitcoin’le
konut satışına
geldi... Yabancı
yatırımcı, 
Türkiye’de 
Bitcoin’le ev
almak istiyor.
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Damga Emlak SaYFaSı 10’Da 

İlk 1 ay tehlikeli
Ramazan ayı bu yılda koronavirüsün gölgesinde
başladı. Virüsü atlatıp ilk 1 aylık süre içerisinde

olan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Muhammed
Emin Akkoyunlu, “İlk 1 ay yeni-
lenme ve toparlanma sürecidir. 
Bu insanların oruç tutmasını genel
itibariyle önermiyoruz. Oruç 
tutacaksa bile mutlaka doktor 
izni gerekir” dedi. I SAYFA 9

çSürüngen gibi hırsızlar!
Güngören'de 5 kişinin, levyeyle
kepenklerini açıp sürünerek içeri

girdikleri otomobil yedek
parçası satan iş yerin-
den 18 akü çaldıkları
anlar güvenlik kamera-
larına saniye saniye
yansıdı. I SAYFA 3
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Şule
Alp

Baltalı kavgada yara alan bir vatandaş,
kanlar içindeki görüntüsüyle dikkat çekti.

Kemal
Deniz
Bozkurt

Recep Tayyip
Erdoğan

MEYDAN

Yasemin
Sönmez



D ünyada ve ülkemizde hızını her
geçen gün artırarak yayılmaya
devam eden Covid-19 virüsü

artık çocuklarda da daha sık görülür oldu.
Covid-19’un bugünlerde çocukları da ya-
kalamasında kademeli yüz yüze eğitime
geçilmesinin ve mutant virüsünün daha
kolay enfekte özelliğe sahip olmasının et-
kili olduğu düşünülse de, bu varsayımları
ispatlayan net veriler henüz mevcut değil.
Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Tıraş,
Covid-19 pozitif olan çocukların mutlaka
evde izlenmeleri gerektiğine dikkat çekerek,
“Enfekte olan çocuklar okula gönderilme-
meli, evde gidişatı takip edilmeli. Düzenli
aralıklarla ateşi kontrol edilmeli; yüksek
ateş, ishal, öksürük veya solunum proble-
minde zaman kaybetmeden bir sağlık ku-
ruluşuna başvurulmalı.” diyor. Peki, hem
çocuğumuzun hem evdeki yetişkin bireyle-
rin sağlığı için evimizde neler yapmalı, ne-
lerden kaçınmalıyız? Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Tıraş, evde
almamız gereken önlemleri anlattı; önemli
öneriler ve uyarılarda bulundu.

Ayrı bir odada izlemeye çalışın

Covid-19 enfeksiyonunda klinik bulgular
gelişmeden 2 gün önce bulaştırıcılık başlı-
yor. Dolayısıyla çocuğunuzda belirtilerin
başlaması ile PCR testinin yapılması süre-
cinde virüs evdeki diğer bireylere de genel-
likle bulaşmış oluyor. Eğer tanı konulduğu
ana kadar enfekte olmamışsanız, çocuğu-
nuzu mümkün olduğunca tek odada ka-
rantina koşularında izlemeye çalışın. Bu
süreci ona mutlaka anlatmalı ve korunma-
nın öneminden bahsetmelisiniz. Ancak ev
ortamında çocuğun bir odada izole olarak
kalması erişkinler gibi mümkün değil el-
bette. Çünkü kendine bakamayacağı ve ih-
tiyaçlarını tek başına göremeyeceği için
izolasyonu bu noktada zorlaşıyor. Çocuğu
izole edemediğimiz için virüsü bulaştırıcı-
lığı evdeki yetişkinlere nazaran çok daha
fazla oluyor. Bu nedenle büyüklerin kendi-
lerini korumaları çok önemli.

Yanındayken çift maske takın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Ülkü Tıraş, “Çocuğunuz 2 yaş üstündeyse
ve maske taktırabiliyorsanız bu oldukça
yararlı olur. Kullandığı maskeyi her 4-6 sa-
atte bir ya da ıslandığında mutlaka değiş-
tirmelisiniz” diyerek, şöyle devam ediyor:
“Ancak çocukların maskeyle zaman geçir-

meleri biraz daha zor olduğu için erişkin-
lerin takmalarını istiyoruz. Dolayısıyla ev
içerisinde mutlaka maskeyle dolaşın. Ço-
cuğunuzun yanındayken çift maske tak-
malı ve maskenizi aynı şekilde her 4-6
saatte bir veya ıslandığında hemen değiş-
tirmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.”

Banyoyu her kullanımın
ardından temizleyin

Evde ortak kullanım alanlarında dikkatli
olun. Örneğin eğer ayrı bir tuvalet ve ban-
yonuz varsa, çocuğunuzun bu alanları tek
başına kullanmasını sağlayın. Tuvalet ve
banyo kullanımından sonra; lavaboyu,
klozeti, duş alanını, çeşme musluklarını ve
yer yüzeyini temizlemeyi asla ihmal 
etmeyin.

Evi düzenli aralıklarla havalandırın

Kapalı ortamların havalandırılmaları bu
süreçte ayrı bir önem taşıyor. Dolayısıyla
evdeki havanın yenilenmesine dikkat edin.
Evinizi günde en az 3-4 kez, 10’ar dakika
havalandırmanız çok önemli. 

Yastık ve nevresimleri 
sık sık değiştirin 

Çocuğunuza ve size ait nevresimleri 3
günde bir, yastık yüzlerini de her gün de-
ğiştirmeye, bunları makinede en az 60 de-
recede yıkamaya devam edin. Yatağı
mutlaka ayrı olmalı, sizlerle yatmamalı.
Çocuğunuza ait malzemeleri müm-
künse başkası kullanmamalı. Çatalı,
bıçağı da mutlaka ona ait olmalı.
Atılabilir ve tek kullanımlık olan
malzemeleri tercih etmenizde fayda
var. Kıyafet ve havlularını ütüleye-
rek dezenfekte etmeniz de son de-
rece önemli. 

İştahı yoksa sevdiği
gıdalarla besleyin

Covid-19 enfeksiyonuna karşı güçlü bir
bağışıklık sistemi çok önemli. Dolayısıyla
çocuğunuzun sağlıklı beslenmesinin yanı
sıra hekim önerdiyse vitamin takviyelerine
devam etmesi gerekiyor. “Covid-19 pozitif
olan çocuklara özel bir beslenme önerimiz
yok. Ancak C vitamininden zengin beslen-
mesinde ve düzenli D vitamini takviyesi al-
masında yarar var.” bilgisini veren Dr.

Ülkü
Tıraş,
önerilerine şöyle
devam ediyor: “Özellikle hasta oldukla-
rında çocuklar iştahsız olabiliyor. Bu dö-

nemde çocuğunuzun daha çok
sevdiği gıdalara yönelerek beslenme-

sini sürdürmeye çalışmanız gerekiyor.
Eğer ciddi iştah problemi olursa bu du-
rumda bazen damar yoluyla beslenmesi
gerekebiliyor.”

ZEYNEP VURAL
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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
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Rock müziğe yeni bir isim
Genç sanatçı “Gökmen”in Alim Yapım
etiketiyle çıkardığı; söz ve müziği 
kendisine ait ilk teklisi “Ortak mı Oldum?”
tüm dijital platformlarda yayınlandı

KÜÇÜK yaşlarından bu yana yazdığı sözleri bes-
teleyen ve lise yıllarından bu yana aldığı eğitimle
müzik altyapısını sağlam temeller üzerine kuran

genç sanatçı Gökmen, rock müzik tutkunlarına yeni bir
kaçış yaşatacak Ortak mı Oldum? isimli ilk teklisini Alim
Yapım etiketiyle yayınladı. Eğitimini güzel sanatlar lisesi-
nin ardından halen devam etmekte olduğu Haliç Üniversi-
tesi Türk Musikisi Konservatuvarı ile sürdüren ve rock
müziğe farklı bakış açıları getirecek tekniklerle harmanla-
yan Gökmen, sözü ve müziği kendisine olan ilk teklisiyle
büyük beğeni topladı. Genç sanatçının ilk teklisinin klibi de
ilk gösterimini 9 Nisan Cuma akşamı 21.00’da Gökmen
YouTube kanalında yaptı.

İlk teklisi geldi

Son yıllarda popülerliğini ve etkisini kaybettiği söylenen
rock müzik türüne enerjisi, tarzı ve tekniğiyle ilk teklisinde
yeni bir coşku getiren Gökmen, sonraki tekli ve albüm ça-
lışmalarının enerjisiyle esintisini de şimdiden yansıtmayı
başarıyor. Türk müziğinin makamsal ve klasik yapısıyla
rock müzik türünün kendini sürekli yenileyen, değişimleri
sert yapısıyla yumuşatmayı başaran ve keskin sınırları ol-
mayan tarzını birleştiren Gökmen, kendi müzik imzasının
ilk vurgusunu Ortak mı Oldum?’da yapıyor. Gitar, bas
gitar, bateri, ud gibi telli ve vurmalı enstrümanları çal-
makta olan; çeşitli konser ve sahnelerde vokal olarak yer
alan Gökmen’in ilk teklisi Ortak mı Oldum?’un söz ve
müziği kendisine ait. Yeni teklinin mix ve mastering’i Gör-
kem Ateş imzası taşıyor.

Hayalleri için ilk adımı attı
ÇOCUK yaşlardan itibaren dansa ve müziğe
olan ilgisiyle hayalleri için ilk adımı atan genç
şarkıcı Melissa, müzik kariyerinin ilk şarkısı

“Kaybettim Seni” yi Erözer Prodüksiyon etiketiyle çı-
karttı. Çok küçük yaşlardan itibaren şarkılar yapan Me-
lissa, ilk projesinde İlkay Şencan, Avro gibi önemli
yıldızlarla çalıştı. Tarihi bir otelde kamera karşısına
geçen Melissa’nın
yeni klibinin yönet-
menliğini ise Fatih
Tandoğan üstlendi.
Kendi tarzını ve ru-
hunu dinleyicilerin
kalbine ulaştırmak is-
teyen Melissa, en
büyük hayalinin dün-
yaya açılıp hem
müzik hem de dans
yeteneğini milyonlara
duyurmak istediğini
söyledi.

AYNI EVDE OLMANIN
9 ONEMLI KURALI!

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ülkü Tıraş, evde 

almamız gereken önlemleri
anlattı; önemli öneriler ve

uyarılarda bulundu

Hemen hepimiz PCR testinin rahatsız
edici olduğunu biliyoruz. Dr. ülkü Tıraş
“Eğer PCR testinden korkmaması için
“Burnuna, boğazına pamukla dokuna-
caklar ve burnun gıdıklanacak şeklinde
cümlelerle bu süreci bir oyuna dönüştü-
rürseniz, test öncesinde çocuğunuz için
belirsizlik biraz daha ortadan kalkmış
oluyor” diyor.

Covid -19’a yakalanan tüm yaş grubundaki
çocuklarda anksiyete ve stres yaşanıyor. Ör-
neğin çoğunda belirti olmadığı veya hafif
semptomlar geliştiği için çocuklar evde neden
izole olmaları veya hastanede neden yatarak
tedavi edilmeleri gerektiğini anlamıyor. acıba-
dem üniversitesi atakent Hastanesi Uzman
Psikolog Duygu Kodak, her yaş grubunun bu
süreci farklı açıdan değerlendirdiklerini belir-
terek, “Koronavirüs çocuklarda tüm yaş grup-
larında stres, endişe veya korkuya yol
açabiliyor. Bu nedenle Covid-19’a yakalanan
çocuğunuzla konuşun ve onu dikkatlice dinle-
yin. Davranışlarının ve alışkanlıklarının kötüye
gidip gitmediğini gözlemleyin. Gerekirse pro-
fesyonel yardım alın” diyor ve çocukların bu
süreci sağlıklı atlatabilmeleri için nasıl bir yol
izlenmesi gerektiğini şu şekilde anlatıyor: 

Oyun, çizim ve
çizelgelerle anlatın

Hemen her çocuk soğuk algınlığı veya grip ol-
manın nasıl bir his olduğunu biliyor. Dolayı-
sıyla insanların
koronavi-
rüs-

ten hastalanabileceğini ve tıpkı gripte olduğu
gibi evde kalmaları gerektiğini söyleyebilirsi-
niz. Virüsü veya karantina altında olmanın
önemini anlatmak için oyun terapisi, çizimler
ve çizelgeler kullanabilirsiniz. 

“Yanındayım, buradayım”
mesajını verin

Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan 3 ila 6 yaş
arasındaki çocuklarda alt ıslatma davranışları,
ebeveynlerinden veya bakıcılarından ayrı
kalma korkusu nedeniyle kaygı gibi sorunlar
gelişebiliyor. ayrıca öfke nöbetleri başlayabili-
yor veya uyumakta zorluk yaşanabiliyor. Bu
sorunların önüne geçmek için çocuğunuzun
duygularını anladığınızı, ihtiyacı olduğu her an
onun yanında olduğunuzu hissettirin, “yanın-
dayım ve buradayım” mesajını verin ki daha
fazla kaygıya kapılmasınlar. 

Duygularını paylaşmasını destekleyin

Enfekte olan 7-10 yaş aralığındaki çocuklar
gerçekçi değerlendirme yapamayabiliyor,
televizyondan, akranlarından ve aile konuş-
malarından küçük bilgiler

toplayabiliyorlar.  Duydukları karşı-
sında üzgün, kızgın veya korkmuş

hissedebiliyorlar. ayrıca bazı
çocukların hastanede yakın-

ları tedavi altında oluyor,
bazıları enfeksiyon nede-

niyle yakınlarını kaybe-
debiliyor. Bu durum
daha fazla korkuya ve
kızgınlığa yol açabili-
yor. Dolayısıyla ço-
cuğunuzun
Covid-19’la ilgili ha-
talı bilgilerini düzelt-
meniz çok önemli.
Bunun için onunla ko-

nuşun, duygularını ve
düşüncelerini sizinle

paylaşması konusunda
destekleyici olun.

PCR testini oyuna
dönüştürün

DİKKAT! İÇ DÜNYALARINI SARSABİLİYOR!

Aman kalp krizi geçirme!
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftas  kapsamında yaptığı açıklamada,
kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi sinyallerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

DünyaDa ve ülkemizde ölüm ne-
denleri arasında ilk sırada yer alan
kalp krizi kadınlarda da hızla yaygın-

laşıyor! üstelik kalp krizinin erkeklerde ve ka-
dınlarda farklı sinyal verdiğinin bilinmemesi
nedeniyle birçok kişi bu sinyalleri yanlış değer-
lendirip hayatını kaybedebiliyor. Oysa ilk 2 sa-
atte tedaviye başlanan hastalarda, kalp kası
hasarı ve ölüm oranlarının daha düşük oldu-
ğunu vurgulayan acıbadem Dr. Şinasi Can (Ka-
dıköy) Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.
Refik Erdim, “Kalp krizi belirtileri erkeklerde ve
kadınlarda benzerlik gösterse de bazı önemli
farklılıklar bulunmaktadır. ancak kadınlarda
kalp krizi başlangıç şikayetlerinin daha belirsiz
olması sebebiyle kalp krizi tanısı daha geç ko-
yulmakta ve ölüm oranları daha yüksek olmak-
tadır. Bu nedenle kalp krizinin kadınlardaki
sinyallerinin doğru bilinmesi ve bu belirtiler ol-
duğunda hastaların çok hızlı bir şekilde hasta-
neye başvurması çok önemlidir.” diyor.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Refik Erdim, 12-18
nisan Kalp Sağlığı Haftas  kapsamında yaptığı

açıklamada, kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi
sinyallerini anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu.

Erkeklerde kalp krizinin 4 sinyali 

1. Göğüs ağrısı kalp krizi sırasında hem kadın-
larda hem erkeklerde en sık gözlenen bulgu-
dur. Bu ağrı göğüs kafesinin ortasında
geniş bir alanda genellikle sırta ve sol
kola yayılımı olan sıkıştırıcı tarzda bir ağ-
rıdır. Hastaların çoğu tarafından göğüs
kafesinin büyük bir ağırlıkla sıkıştırılması
ve beraberinde nefes darlığı gelişmesi
olarak tarif edilir. 
2. Göğüs ağrısı olmaksızın her iki kol ve
omuzda ağrı olması, çene veya
karın ağrısı olması kalp krizi has-
talarında gözlenebilir.
3. Göğüs ağrısı ile beraber
veya tek başına nefes darlığı
bulgusu kadınlarda daha sık
gözlense de erkeklerde de ani
başlangıçlı nefes darlığı kalp

krizinin ilk bulgusu olabilir.
4. Soğuk terleme ve ölüm korkusu hem kadın-
larda hem erkeklerde kalp krizi sırasında
göğüs ağrısı ile beraber gözlenebilir. Bu şika-
yet kalp krizinin en önemli bulgularından biri-
dir ve acil hastaneye başvurmayı

gerektirmektedir. 

Kadınlarda kalp 
krizinin sinyali 

Göğüs ağrısı kadınlarda da en sık
gözlenen bulgu olmasına rağ-
men erkeklerden daha farklı
olarak kalp krizinden günler

önce hafif şiddette başlayıp
sonrasında şiddetli hale

gelebilir. Kadınlarda
göğüs ağrısı sıkıştı-
rıcı tarzda olabile-
ceği gibi hastalar
tarafından yanma
şeklinde de tarif
edilebilir.



BeYoğlu Cihangir Sa-
natkarlar Parkı'nda olay,
geçtiğimiz Cuma günü

saat 12.00 sıralarında meydana
gelen olayda, parkta elinde telefon
ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arka-
sından gelen kişinin saldırısına uğra-
mıştı. Saldırgan ile boğazını sıkarak
taciz ettiği kadın arasında boğuşma
yaşanmıştı. Yaşanan boğuşmanın
ardından saldırgan cebindeki bıçağı
çıkararak kadının boğazına daya-
mıştı. Direndiği için saldırgan tara-
fından boğazı sıkılan genç kadının
görüntüleri, sosyal medyada infiale
neden olmuştu. Yaşananlar ise gü-
venlik kameralarına yanmıştı.

Pişmanmış!

Sosyal medyada tepki yağan görün-
tülerin ardından çalışma başlatan
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldır-
ganı yakalamak için çalışma başlat-
mıştı. Çalışmalar kapsamında
görüntülerden kimliği tespit edilen
Berzan Erem Ç. (19), polis ekipleri
tarafından Sancaktepe'de bir çay
bahçesinde olayda giydiği kıyafet-
lerle ve kullandığı bıçakla yakalan-
mıştı. Şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro
Amirliği'nde “cinsel saldırı” suçun-
dan adli işlem yapılmasının ardın-
dan adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk
esnasında gazetecilerin sorularına,
“Pişmanım” diye yanıt verdi.

Gaflete kapıldım dedi

Öte yandan adliyeye sevk edilen
şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.
Suçunu kabul eden ve pişman oldu-

ğunu belirten şahsın, “Kadın ho-
şuma gitti, bir anlık gaflete kapıl-
dım” dediği öğrenildi. Şüphelinin
ifadesinde 2014 yılında dayısı tara-
fından cinsel tacizine uğradığını
iddia ettiği de öğrenildi. Emniyette

suç kaydı bulunmadığı da öğrenilen
yüzde 50 zihinsel engelli ve psikolo-
jik sorunları olduğu belirlenen şah-
sın, kendisi hakkında 12 kez kayıp
başvurusunda bulunulduğu ortaya
çıktı.
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Yangın tüpü
çalıp kaçtı

esenYurt'ta bir binaya iki kez gelen
şüpheli, her biri 10 kilo ağırlığında olan 5
yangın tüpünü çaldı. Hırsızlık anı güven-

lik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık,
geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında Pınar Ma-
hallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Binanın
önüne geldikten sonra rastgele bir evin kapısını
çalan şüpheli, kapının açılması üzerine içeri girdi.
Güvenlik kameraları ile kaydedilen hırsızlık ola-
yında rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli yangın
tüplerini alarak binadan ayrıldı. Her biri 10 kilo
ağırlığındaki tüplerden ilk seferde 3, ikinci seferde 2
tüpü alan şüpheli, kayıplara karıştı. Bina yöneticisi
Vahit Aktay, Esenyurt'taki hırsızlardan bıktıklarını
belirtirken, "Burası, doğal gazlı bina. Allah korusun
bir yangın çıkarsa itfaiye gelene kadar insanlar
yanar ölür.  Bu işe bir çare bulunsun" dedi. Aktay,
güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim eder-
ken, şüphelinin yakalanmasını ve çalınan 5 yangın
tüpünün bulunmasını istedi.

O lay, geçtiğimiz cuma günü
saat 07.15 sıralarında Eski
Londra Asfaltı Caddesi

üzerindeki iş yerinde yaşandı. Gel-
dikleri hafif ticari aracı otomobil
yedek parçası satılan iş yerinin
önüne yanaştıran 5 kişi, ilk deneme-
lerinde kepenkleri açamadı. Ayrıldık-
tan 5 dakika sonra tekrar gelen
şüpheliler, levye yardımıyla kepenk-
leri açıp sürünerek iş yerine girdi.
'Sürüngen hırsızlar' saniyeler içinde
18 akü çalıp, geldikleri araçla kaçtı.
Alarmın cep telefonuna mesaj gön-
dermesi üzerine gelen iş yeri sahibi

Süleyman Dikici, kepenklerin açıldı-
ğını fark etti. Güvenlik kamera gö-
rüntülerini inceleyen Dikici, akülerin
çalındığını görünce polise haber
verdi. Polis ekipleri hırsızlık olayına
ilişkin çalışma başlattı. 

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin
güvenlik kamerasına saniye saniye
yansıdı. Görüntülerde, hırsızların ke-
penkleri kırdığı, bir kişinin ilk önce
sürünerek içeri girdiği, ardından
diğer kişilerin de içeri girerek saniye-
ler içine aküleri çaldığı görülüyor.

İçeri sürünerek giriyorlar
İş yeri sahibi Süleyman Dikici,
"Sabah 06.30 sıralarında iş yerimizin
alarmı çalmış telefona mesaj geldi. İş
yerine geldiğimizde hırsızlık olayının
olduğunu gördük. Polis gelip gerekli
incelemeleri yaptı. Bir araç içinde 4
kişi yere yatıp sürünerek içeri geliyor-
lar. Kepengi levye ile açıyorlar mev-
cut olan aküleri çalıyorlar. Bir kez
geliyorlar açmaya çalışıyorlar açamı-
yorlar geri gidip tekrar geri geliyorlar.
İkinci seferde başarılı oluyorlar. 10
bin lira üzerinde zararımız oldu"
dedi.  DHA

Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Surungen 
gıbı hırSızlAr!

İş yeri çalışanı Engin Yavuz ise, "Hırsızlar önce geliyor-
lar baya bir uğraşıyorlar, açamıyorlar. Aradan beş, altı
dakika sonra tekrardan geliyorlar. Kepengi kırıp açıyor-
lar. Sürünerek içeri giriyorlar. Üç dakika içinde 18 akü
alıp gidiyorlar. Toplam 5 kişi biri şoför 4 kişi de hırsızlık
yapıyor" ifadelerini kullandı.

18 AKÜ ALIP 
GİDİYORLAR

Surungen 
gıbı hırSızlAr!
Güngören'de 5 kişinin, levyeyle kepenklerini açıp sürünerek içeri girdikleri otomobil yedek parçası
satan iş yerinden 18 akü çaldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Cihangir sapığı
yakalandı

Beyoğlu Cihangir'de Sanatkarlar
Parkı'nda Finlandiyalı kadını
güpegündüz bıçakla saldırarak 
taciz eden ve Beyoğlu Asayiş Büro
Amirliği ekipleri tarafından 
Sancaktepe'de yakalanan 19
yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi

Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim
Ahşap bina
alevlere teslim

Fatih'te iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Kısa sürede
alevler tüm binayı sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü

Yangın, Hoca
Giyasettin Ma-
hallesi Tavanlı

Çeşme Sokak üzerinde bu-
lunan iki katlı metruk ahşap
binada saat 6.30 sıralarında
çıktı. Edinilen bilgiye göre,
kağıt ve hurda malzeme
toplayan yabancı uyruklu
kişilerin kaldığı binadan
alevlerin çıktığını görenler
durumu itfaiye ekiplerine
haber verdi. Bir odada baş-
layan yangın kısa sürede
tüm binayı sardı. Eminönü,
Fatih ve Beyoğlu itfaiye
ekipleri yangına iki yönden
müdahale etti. Yangın bir

saatlik çalışma sonucu
kontrol altına alındı. Ölen
ya da yaralananın olmadığı
yangın nedeniyle bina kulla-
nılmaz hale geldi. Ahşap bi-
nada çıkan yangın
çevredekiler tarafından cep
telefonu ile kaydedildi. Gö-
rüntülerde, alevlerin sardığı
binaya itfaiye ekipleri müda-
hale ediyor. Mahalle sakini
Enver Örnek,"Burada Af-
ganlar kalıyor. Kağıt ve koli
topluyorlar. Ben de yangını
görerek buraya geldim"
dedi. Yangının çıkış nedeni
yapılacak incelemelerin ar-
dından belli olacak. DHA

Gazeteciye
saldırdı!

ataşehir'de geçtiğimiz akşam yaşanan
olayda, iddiaya göre bir şahıs sokağa
çıkma kısıtlamasına rağmen otomobilde

beraber yolculuk ettiği kız arkadaşını yolda darp
etmeye başladı. Olayı fark eden polis ekipleri oto-
mobili takibe alarak yolda durdurdu. Olay yerinde
sinir krizi geçirdiği ifade edilen şahıs, bir kişinin ko-
luna girmesiyle oradan uzaklaştı, ardından gözden
kayboldu. Polis ekipleri de ifadesine başvurmak
üzere darp edilen kadını polis merkezine götürdü.
Saldırgan şahsın olay yerine gelen yakınları, olayı
görüntülemek isteyen bir gazeteciden hınçlarını çı-
karmaya çalıştı. Gazetecinin üzerine yürüyen bir
şahıs, “Haber ajansı ney? Başımdan git. Seni aldı-
rırım, ajans majans tanımam” diyerek tehdit etti.
Şahsın ayrıca kendisine engel olmaya çalışan polis
memuruna da, “Size saygım sonsuz. Ben sizin em-
niyet müdürlerinizi de tanıyorum” dediği görüldü.

Kağıthane'de
silahlar patladı

Kağıthane'de alacak-verecek meselesi ne-
deniyle tartıştığı şahsa tabancayla güpegün-
düz ateş açan saldırgan, kavgayı ayırmaya

çalışan vatandaşı vurdu. Silahlı saldırı anı güvenlik ka-
meralarına yansırken, ağır yaralanan vatandaş hasta-
neye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan saldırgan ise
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıs-
kıvrak yakalandı. Olay, önceki hafta Perşembe günü
saat 14.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahalle-
si'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşın-
daki Mustafa K. alacak-verecek meselesi nedeniyle 30
yaşındaki Uğur Ş. ile sokak ortasında tartıştı. Kısa sü-
rede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın
yumruklaşmaya varması üzerine 34 yaşındaki Osman
Nuri Taşdemir'in de aralarında bulunduğu vatandaşlar
araya girerek tarafları ayırdı. Bunun üzerine Mustafa
K'yı ara sokağa götüren vatandaşlar tarafları birbirin-
den uzaklaştı. Ancak kavganın sözlü olarak devam et-
mesi üzerine Mustafa K. bina girişinden belinden
tabancayı çıkartarak
Uğur Ş'nin üzerine
koşmaya başladı.
Bir süre sonra so-
kakta ateş açmaya
başlayan yanlışlıkla
kavgayı ayırmaya
çalışan Taşdemir'i
vurdu. Saldırı sonu-
cunda ağır yarala-
nan Taşdemir
hastaneye kaldırılır-
ken, Mustafa K. ise
olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Esenyurt'ta servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kaza saat 08.00 sıralarında Ak-
çaburgaz Mahallesi, Alkop Yolu
Caddesi üzerinde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. (39) kul-
landığı 34 GMC 05 plakalı otomobille yolu
kısaltmak için caddeden dönüş yapmak
istedi. Hatalı dönüş yapan sürücünün kul-
landığı otomobile Cengiz Bilgili'nin kullan-
dığı 34 HS 8884 plakalı servis minibüsü
çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs
otomobili yaklaşık 15 metre sürükledikten

sonra durabildi. Sürücü O.E. araç içinde
sıkışırken minibüste bulunan 7 işçi hafif
şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis
ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü
çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır
yaralandığı öğrenilen sürücü ambulansla
hastaneye kaldırılırken, diğer 7 yaralıdan
bazıları ayakta tedavi edildi, bazıları ise
başka araçlarla hastaneye götürüldü. Ya-

şanan kazayı anlatan servis minibüsü sü-
rücüsü Cengiz Bilgili, "Ara yoldan çıkarak
caddeden ters yöne girerek, dönüş yap-
maya çalıştı. Sürekli kazalar oluyor zaten
önlem alınması lazım. 200-300 metre
ilerden dönmek varken buradan kestir-
meden dönmeye çalışıyor. Bende 7 yaralı
vardı. Bir de diğer sürücü var onun du-
rumu ağırdı. İtfaiye çıkardı. Bendekiler
hafifti. Hastaneye gönderdik. Haber bekli-
yoruz." diye konuştu. DHA

Ahşap bina
alevlere teslim

Kamera
görüntüleri

şoke etti.



K atılımcı ve sürdürülebilir bir
yerel yönetim anlayışı be-
nimseyen Sarıyer Belediye-

si’nde 2020 yılı Faaliyet Raporu
meclise sunuldu. Koronavirüs ön-
lemleri gereği Boğaziçi Kültür Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda,
ilçeye değer katan projeleri ve sosyal
belediyecilik anlayışının temelini
oluşturan hizmetlerin anlatıldığı
rapor oy çokluğuyla meclisten geçti.
Mecliste sunum yapan Belediye
Başkanı Şükrü Genç, “Herkesin can
derdine düştüğü, kendi başının çare-
sine bakmak zorunda kaldığı, zayıf
olanın kaderine terk edildiği bu
süreç, sosyal devlet anlayışının ve
yerel yönetimlerin önemini bir kez
daha ortaya koydu” diyerek temel
amacın yaşamı ayakta tutmak oldu-
ğunu belirtti. Bakan Genç, yürütü-
len hizmetlerin alt yapısını
pandemiyle mücadeleye çevirerek
Sarıyer’in bu süreci en az hasarla at-
latması için güçlü bir irade ortaya
koyduklarını anlattı. İşte o konuş-
madan satır başları:

Koronavirüs ile mücadele 

“Koronavirüsle Mücadele Eylem
Planı (KEP)’nı kapsamında yapılan
çalışmalarda 23.565 noktada yapı-

lan dezenfeksiyon çalışmaları,
22.396 vatandaşa telefon yoluyla te-
rapi hizmeti, hayırseverlerin de iş
birliğiyle 13.000 üzerinde haneye
gıda kolisi, 6.490 öğrencimizin burs
ücreti dikkat çekti. Genç, sanatı ve
sporu evlere taşıdıklarını, ‘her can-
lıya karşı sorumluluğumuz var’ bi-
linciyle sahipsiz hayvanları besleme
noktalarının iki katına çıktığına da
değindi.

Akademi ülkeye
hizmet veriyor

Eğitimde bütün Türkiye’ye hizmet
veren Sarıyer Akademi’nin ülke ge-
nelinde yaptığı sınava 10.000’e yakın
adayın katıldığını söyleyen Başkan
Genç ayrıca eğitimin çok uzun yıl-
lardır sorunlar yaşandığını ifade
ederek konuya ilişkin sözlerini şöyle
tamamladı: “Her gelen bakan ken-
dince bir yöntem denemeye başladı.
Sonunda eğitimci kökenli birinin
bakan olması ile işlerin düzeleceğine
dair umut doğdu. Ancak sorunlar
devam etti. 
Eğitim altyapımızın yeterince sağ-
lam temellendirilmediğini düşünü-
yorum. Ani oluşan bir durumda ne
yapılacağı kararlaştırılamadı. Tablet
dağıtıldı öğrencilere ama evlerde
elektrik, internet yok. Bunu da ba-
sında sıklıkla gördük.”

Artık yalnız değiliz

Sarıyer’in İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ile tanıştığının da altını çizen
Şükrü Genç, “30 yıldır görmezden
gelinen, ötelenen, unutulan Sarı-
yer’in sorunları, bekleyen ve bekleti-
len projeleri tek tek ele alındı,
çalışma takvimi oluşturuldu ve faali-
yete geçildi. Başından beri benimse-
diğimiz bir ilke var: “Siyaset,
yaşamın önüne konulmamalı, yaşa-
mın içinde olmalıdır!” Bütün çalış-
malarımızı bu ilke doğrultusunda
gerçekleştiriyoruz. Artık yalnız olma-
dığımızı görmek Sarıyer ve Sarıyerli-
lerin geleceği adına umut veriyor.”
diye konuştu.

Kadınlar her yerde

Sarıyer Belediyesi olarak temellerini
atılan projelerin ödüllere layık görül-
mesinden dolayı mutluluk duydu-
ğunu ifade eden Şükrü Genç,
kadınların yaşamın her alanında ol-
duğunu da vurgulayarak yapılan ça-
lışmaları anlattı. Başkan Genç
konuşmasını, bugüne kadar hazırla-
nan faaliyet raporlarında yer alan
çalışmalarda emeği geçen çalışma
arkadaşlarına, meclis üyelerine ve
tüm Sarıyerlilere teşekkür ederek
sonlandırdı.

Gelir gider değerlendirmesi

Bütçeyi de değerlendiren Başkan
Genç, “Normal şartlar altında hazır-
ladığımız 2020 yılı bütçesinin olağan
üstü döneme denk gelmesi, bazı mü-
dürlüklerimizin hizmette öne çık-
ması ve fiilen sahada olması
zorunluluğunu getirmiştir. Bu mü-
dürlüklere başlangıç ödeneğine ilave
olarak sadece yedek ödenekten des-
tek verilmiştir. Maksimum tasarruf
anlayışımız gereği herhangi bir ek
bütçe, borçlanma gibi kaynaklar kul-
lanılmamıştır. Bu süreç İBB’nin de
lojistik desteği, ilçedeki paydaşları-
mızla ve maksimum hizmet anlayışı-
mızla başarılı bir şekilde
sürdürülmüştür. Bu bağlamda, 2020
yılı tahmini bütçe ve Gelir – Gider
bütçeleri değerlendirildiğinde; tah-
mini bütçe ile gider bütçesi gerçek-
leşme oranı % 96.98, tahmini bütçe
ile gelir bütçesi gerçekleşme oranı %
91.88 ve gider bütçesi ile gelir bütçesi
gerçekleşme oranı % 94.74 olarak
gerçekleşmiştir. 2009 yılında 66 mil-
yon TL ile devir aldığımız belediye
bütçesini tam % 650 oranında artıra-
rak 442 milyon TL’ye, duran varlıkla-
rın değerini % 1150 artırarak 54
milyondan 623 milyon TL’ye çıkart-
mışız. Bu başarı belediye yönetimi-
nin, çalışanlarının ve Sarıyer halkının
verdiği desteğin ortak bir başarısıdır.
2020 yılı bilançosuna bakıldığında,
banka hesaplarımızda;
96.5000.000 TL’nin nakit paranın
2021 yılına aktarıldığı, 168 milyon
TL de belediye alacağının görül-
düğü, 623 milyon TL duran varlıkla-
rın değeri, (2009 yılında 54 milyon
TL) Bu kalemleri alt alta topladığı-
mızda elde edilen katma değerin be-
lediyenin borçlarından çok daha
fazla olduğu görülmektedir. Borcu-
muzun 391.853.454 TL’si kamuya
uzun vadeli ve ödeme planı yapılmış
bir borç olduğundan muhasebe tek-
nikleri açısından yönetilebilir ve Be-
lediye bütçesiyle orantılı bir
borçtur” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

S evgili Okurlarımız; yıllar öncede bir
ramazanda bu konuyu dile getirmiş-
tim. Son zamanda dindar kesimin

zeytinden başlayarak ağaç katliamı planla-
rına ülke olarak karşı çıktık. Bunlar zoru
görünce projelerini geri çekiyor bir müddet
sonra küçük değişikliklerle tekrar piyasaya
sürüyorlar. Kuranı okuyup anlamadığımdan
araştırmalarla bulduğum bilgileri 
sunuyorum şimdi. 

Dünyanın oluşumundan başlayarak, in-
sanların var oluşu, Havva'nın Ademe ağaç-
tan yasak meyveyi yedirmesi sonucu
cennetten kovuluşları, Brahmanizm, Bu-
dizm, Musevilik ve Hristiyanlık'ta Müslü-
manlıkta Ağaçların yeri kıymetlidir.
Müslümanlık-Türkler ve Ağaçlar Anadolu'ya
yerleştiğimizden bu güne yer açmak için,
tarla yapmak için, eşya yapmak için, yak-
mak için hep kesmişiz ağaçları. Dikmek hiç
aklımıza gelmemiş. Aynı şeyi Orta Asya'da
da yapmışık. Hiç unutmuyorum ve okul-
larda çevre eğitiminde çocuklara da anlatı-

yorum. Yıl 1962 Yozgat'ın Şefaatli İlçesi,
Caferli Köyünde Yd. Sby. Öğretmen olarak
askerliğimi yaparken, gelen bir müfettiş
dersimize girmişti. Ben hemen en çok bildi-
ğimi sandığım, Türklerin Orta Asya'dan gö-
çünü anlatmaya başladım. Irmaklar

kurumuş, yağmurlar yağmaz olmuş, Kuşlar
bile Göç, Göç diye öter olmuşlar. Türkler'de
Avrupa'ya doğru göçmüşler diye alattım. Te-
nefüste müfettiş, Yozgat'ta Çamlığa hiç çık-
tın mı? Dedi. Elbette sık sık gidiyoruz
arkadaşlarla piknik yapıyoruz dedim. 

100 kilometre çapında arazide hiç ağaç
yok. Oraya Allah gökten kozalak mı atmış
ta orada çamlık olmuş. Hayır biz kese kese
o tepeye kadar ağaç bırakmamışız. Çocuk-
lara bunu anlatmamız lazım dedi. Bu benim
ilk çevrecilik dersim oldu. İslamiyet'te, halk
arasında kökü yukarda dalları aşağıda ters

duran ağaç olarak bilinen, yüce Tüba Ağa-
cı'nın cennetin merkezinde olduğuna inanılır.
Hz. Muhammet'in Mi'rac'ında (Necm, 
13-14) adı geçen Sidretü'l Münteha, 
gözle görülen dünyanın bitip gayb aleminin
başladığı, son noktayı işaretleyen sınır
ağacıdır. 

Bütün yaratılmışların ve meleklerin bilgi-
leri ancak bu ağaca kadardır. Ötesinde olanı
kimse bilmez. Bu ağaç sırrın simgesidir.
Sevgili okuyucular konumuza önümüzdeki
hafta devam edeceğiz. 

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Dinler ve ağaçlar (1)
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2020 Faaliyet Raporu'nu meclise sundu.
Yapılan toplantıya pandemi döneminde gerçekleştirilen hizmetler damga vurdu.

Başkan Genç; salgın başlangıcından 2020 sonuna kadar 23.565 noktada 
dezenfeksiyon 22.396 vatandaşa telefon yoluyla terapi, 13.000 üzerinde haneye

gıda kolisi yardımı ve 6.490 öğrenciye burs desteği sağlandığını ifade etti

SARIYER KORONA
ILE SAVAS VERDI Her şey yeşil için!

Arnavutköy Belediyesi ilçenin çeşitli alanlarında
başlattığı rekreasyon çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda çalışması tamamlanan Şirindere
Caddesi yeni görümüne kavuştu

ARNAVUTKÖY Belediyesi ilçede yaptığı
büyük ölçekli projelerin yanı sıra cadde,
sokak ve yol kenarı peyzaj çalışmalarına da

aralıksız devam ediyor. İlçenin daha çok yeşil alana
sahip olması ve yayaların daha güvenli yürüyüş yapa-
bilmesi için Arnavutköy Belediyesi, rekreasyon çalışma-
ları gerçekleştiriyor. Daha önce yapılmış ve kullanım
ömrünü tamamlamış ya da yoğun insan trafiğini kaldı-
ramayan yürüyüş alanları Arnavutköy Belediyesi tara-
fından yeniden yapılıyor. Atatürk Mahallesi Şirindere
Caddesi’nde rekreasyon çalışması yapıldı. Kaldırım ge-
nişletme çalışmasının yanı sıra alan içerisinde çimlen-
dirme ve ağaçlandırma yapılmasıyla beraber, cadde
yeni görümüne kavuşmuş oldu.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Bütün bu başarılar Sarıyerlilerin duyduğu güven ve verdiği desteğin
sonucudur” diyen Başkan Genç konuşmasını şu cümlelerle tamam-
ladı: “Bütün planlamalarımızı daha iyiyi sunmak üzerine; öngörerek,
yarını düşünerek ve karşılaşabileceğimiz her şarta karşı hazırlıklı
olarak yapıyoruz. Yaşadığımız olağandışı süreç karşısında Sarıyerli-
lerin gösterdiği dayanışma ruhu bizlere Ulu Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi
yener.” cümlesinin önemini hatırlattı. Geçirdiği Koronavirüs dolayı-
sıyla aramızdan ayrılan İmar ve Şehircilik Müdürü’müz Mahmut Ali-
kaya başta olmak üzere kaybettiğimiz bütün çalışma arkadaşlarımı
rahmetle anarken, tedavi süreci devam edenlere acil şifalar diliyo-
rum. Bugüne kadar hazırladığımız faaliyet raporlarında yer alan ça-
lışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize
ve tüm Sarıyerlilere teşekkür ederim.

BaŞKan 
genÇ’ten
teŞeKKür

Eyüpsultan’a ağır misafir
New York'ta 7 şubesi bulunan ve ‘ABD’nin en başarılı göçmeni’ ödülünü kazanan pizzacı Hakkı Akdeniz, 
Eyüpsultan’da kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı mağazadan alışveriş yaptı. ABD’de yaşayan Hakkı Akdeniz,
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yer alan El Emeği Ürünleri Satış Mağazasında üreten kadınlarla bir araya geldi

ABD’DE pizza restoranları
bulunan ve evsizlere yap-
tığı yardımlarla bilinen

Hakkı Akdeniz, aynı zamanda Dünya
Pizza Şampiyonluğunu da elinde bu-
lunduruyor. ABD’de yaşayan giri-
şimci ve hayırsever Hakkı Akdeniz,
İstanbul’da kadınların el emeği ile
ürettiği ürünlerin yer aldığı mağazayı
gezerek onlarca ürün satın aldı. Akde-
niz, üretici ile tüketicinin buluşturul-
masının önemine dikkat çekerken
herkesi el emeği, göz nuru ile yapılan
ürünleri almaya davet etti. Kadınların
ekonomik ve sosyal yönden kalkın-
malarının ve aile bütçelerine destek
olmalarının önemine vurgu yapan
Akdeniz, “Burada sergilenen ürünleri
görünce annem aklıma geldi. Eskiden
emek ile yapılan ürünlere daha çok
değer verilirdi. El Emeği Ürünleri
Satış Mağazalarının açılması çok
güzel olmak ile bile sayılarının artma-
sını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Köken'e teşekkür etti

Alışverişin sonunda Eyüpsultan Bele-
diye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsul-
tan tarihinin fotoğraf ve gravürlerle
anlatıldığı kitabı Hakkı Akdeniz’e he-
diye etti. Akdeniz de kendilerini ağırla-
yan Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken’e teşekkür etti. Eyüpsul-
tan Belediye Başkanı Deniz Köken’in
daveti üzerine Eyüpsultan’a gelen 
Akdeniz’e, mağazadaki kadınlar da
pizza figürlü yaş pasta ile sürpriz
yaptı.

Yurtiçi Kargo’nun pandemi döneminde hayata
geçirdiği ve sektörde yeni bir dönemi başla-
tan YK Plus projesi, teknolojik altyapısı ile IDC

CIO Ödülleri’ne layık görüldü. 2019 yılında inovasyon ka-
tegorisinde E-kimlik ve YKGame projeleriyle ödül alan
Yurtiçi Kargo, bu kez IDS Özel Ödülleri kategorisinde ödül
almaya hak kazandı. Yurtiçi Kargo, şubat ayında da tek-
noloji alanında tüketici marka algısını araştıran bir ödül
programı olan Tech Brands Turkey kapsamında ‘En Tek-
nolojik Marka’ ödülünü almıştı. Bilgi teknolojisi, teleko-
münikasyon ve tüketici teknolojisi için pazar bilgisi,
danışmanlık hizmetleri ve etkinliklerin önde gelen küresel
sağlayıcısı, dünya çapında 110'dan fazla ülkede teknoloji

ve uzmanlık sunan, dünya-
nın en büyük uluslararası
veri şirketlerinden IDC tara-
fından organize edilen IDC
CIO Ödülleri 2021 sonuç-
landı. Yurtiçi Kargo, pandemi döneminde kargo talebinde
yaşanacak artışı öngörerek hayata geçirdiği YK Plus pro-
jesiyle IDC Özel Ödülleri kategorisinde ödüle layık gö-
rüldü. Türkiye genelinde uygulanan proje için geliştirilen
YK Plus Mobil uygulamasını binlerce tedarikçisine sunan
Yurtiçi Kargo, uygulama ile tedarikçilerin gelir takibi, fa-
tura oluşturma ve eğitim içerikleri gibi birçok özelliğe tek
bir uygulamadan ulaşmasını sağladı.

Kargo şirKetine ödül

Şirketimiz, Pressan Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Ano-
nim Şirketi’nin; 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul Top-
lantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara
bağlamak üzere 06.05.2021 günü saat 12:00’de Atatürk
Mah. Hadımköy Yolu No:16 Kıraç Esenyurt-İstanbul ad-
resinde yapılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilmiştir.  
Pay sahiplerinin veya vekillerinin, sözü edilen gün ve saatte
toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz. Toplantıda bu-
lunamayacak pay sahipleri, kendilerini temsil ettirmek iste-
dikleri takdirde, temsilcilerinin aşağıda örneği bulunan
temsil belgesini ya da noterden düzenlenmiş vekâletna-
meyi yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.
Mezkur toplantıya dair ilan kanun ve Şirket esas sözleş-
mesi çerçevesinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve
Yerel Gazetede ilan edilecektir. 
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun
toplantısından en az onbeş gün öncesinde Şirket 
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır 
bulundurulacaktır. 
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya
aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının
sağlanması hususu ilan olunur.
Pressan Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PRESSAN MADENİ EŞYA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 MALİ YILINA İLİŞKİN 
OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlı-
ğına yetki verilmesi,
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okun-
ması ve müzakeresi,
4. 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesabının okunması ve
tasdik edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hakkında
karar alınması,
6. 2020 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek kabulü, de-
ğiştirilmesi veya reddi,
7. Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tara-
fından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi-
nin onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396. maddeleri
gereğince iş görebilmelerine serbestlik verilmesinin karara
bağlanması,
9. Dilekler ve kapanış. 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Pressan Madeni Eşya
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06.05.2021 günü
saat 12:00’de Atatürk Mah. Hadımköy Yolu No:16 Kıraç
Esenyurt-İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağan genel
kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
.................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik. 
Vekâleti veren:
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletna-
menin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter
tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi 
gerekmektedir.
Pressan Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PRESSAN MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ZAYİ İLANI
99419576404 GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGEMİ 

KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 
RUFAT ALO



MÜGE YÜCETÜRK

B eşiktaş’ın gelir ve eğitim seviyesinin
yüksek göründüğünü söyleyen Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpo-

lat, “Çalışmalarımız neticesinde ihtiyaç
sahibi hane sayısının bin 228 olduğunu
gördük. Bunun 2 bin 500’lere çıkacağını
ön görüyoruz. Bu projenin örnek olarak
görüleceğini ve her tarafa yayılacağını dü-
şünüyorum” dedi. Beşiktaş Belediyesi, sos-
yal destek ihtiyacı olan vatandaşlarla
yardımseverleri bir araya getireceği ‘Beşik-
taş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yöne-
tim Sistemi’ projesini hayata geçirdiğini
duyurdu. Bugün Mustafa Kemal Mer-
kezi’nde gerçekleşen lansman ile projenin
detaylarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortak-
larından Mert Fırat açıkladı. Başlatılan
sosyal dayanışma ile ihtiyaç sahipleri kişi-
lerin kira, fatura, burs, tablet gibi ihtiyaçla-
rının yardımsever kişiler tarafından
karşılanacağı bildirildi. Projenin detayları
hakkında bilgi veren Başkan Rıza Akpolat,
“Burada ihtiyaç sahibi ailelerle yardım ya-
pacak vatandaşlarımızı bir portalda bir
araya getiriyoruz. Bu projeyi kazandırmış
olmaktan mutluyuz. Beşiktaş gelir ve eği-
tim seviyesi çok yüksek görünen bir yer.
Burada ihtiyaç sahibi olarak tanımlanan
hane sayısı azdır ya da yoktur diye görü-
nüyor. Ancak biz bu çalışmalarımız netice-
sinde gördük ki 118 olan ihtiyaç sahibi
hane sayısı, bin 228’e çıkmış. Biz bunun 2
bin 500’lerde olduğunu biliyoruz. Beşik-
taş’ta durum böyleyken diğer ilçelerde bu
sorun daha derin hissedilebilir. Bu proje-
nin örnek olarak görüleceğini ve her tarafa
yayılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

93 bin 540 haneyi ziyaret ettik

“Birliği, beraberliği, dayanışmayı yönetim
anlayışımızın merkezine koymuş bir bele-
diyeyiz” diyen Akpolat, şunları söyledi:
“Biz bütün komşularımızın ihtiyacı olan
her konuda yanında olmaya gayret göste-
riyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren
çeşitli projeler gerçekleştirdik. Kısa bir
zaman önce Beşiktaş’ta kurduğumuz saha
çözüm ekibiyle 93 bin 540 hanemizi ziya-
ret ettik. Yaklaşık 11 bin esnafımızı, kamu
kurum ve kuruluşunu ziyaret ettik. Beşik-
taş’ta girilmedik ev bırakmadık. Maske ve
dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık.”

İhtiyaç sahibi aile sayısı artacak

İhtiyaç sahibi haneleri tespit etmek için
anket çalışmaları yaptıklarını belirten Ak-
polat, “Beşiktaş’ta ihtiyaç sahibi aile konu-
munda kaymakamlıktaki veriler yaklaşık
118 haneydi. Saha çözüm ekibimizin yap-
tığı çalışma neticesinde ortaya çıkan
rakam bin 228 hane oldu. Bu rakamın çok
daha yüksek olduğunu gördük. Bu rakam
bize ‘ben ihtiyaç sahibiyim’ diyen hane sa-
yısı. Bir bu kadar da bunu söyleyemeyen
komşumuz olduğunu hem çağrı merkezine

gelen telefonlardan hem de sosyal medya-
dan iletilen bildirimlerde görüyoruz. Pan-
demi koşulları devam ettikçe bu rakamın
da 2-3 katına çıkacağını düşünüyoruz” diye
konuştu.

Halk mağazaları hazırladık

aptıkları çalışmalardan örnekler sunan Ak-
polat, “Tespit ettiğimiz hanelerle ilgili halk
mağazaları hazırladık. Burada vatandaşla-
rımıza hazırladığımız halk kartlarını dağıta-
cağız ve ihtiyaç sahibi aileler bu kartlarla
halk markete gidip oradan sağlıktan gı-
daya, tekstil ürünlerine, beyaz eşyaya ula-
şabilecekler. Kartlara bir kredi tanımlandı
ve alışverişlerini oradan yapabilecekler. Be-
şiktaş’ta hızlıca bir aş evi de hazırladık.
Günde 7 bin 500 kişiye yemek verecek nite-
likte bir aş evini de kazandırdık. Katılımcı
bir anlayışla Beşiktaş’ı yöneteceğimize söz
vermiştik. Bu sözümüzün gereğini yerine
getirdik” dedi.

Örnek modelleme

Besiktas.ihtiyacharitasi.org sayfasına ka-
vuşmaktan mutluluk duyduklarını ifade
eden Mert Fırat ise, “Başkanın yaptığı ça-
lışmaları biz de yakından takip ettik. Bu sü-
reçlerin hepsinde özverili bir çalışma var.
İstanbul’daki birçok ilçe belediyesine örnek
olabilecek bir modelleme söz konusu ola-
cak.Bu sayfaya geçmişte yapılan çalışma-

ları da gireceğiz. Çalışmalar sayesinde 
yeni ihtiyaçları da görebileceğiz” 
ifadelerini kullandı.

Hepsi destekçi olabilir

Fırat, “Her an destekçinin bir gün ihtiyaç
sahibine, ihtiyaç sahibinin de bir gün des-
tekçiye dönüşebileceğini düşünüyoruz. Bu
imece kültürü bizim halkımızın bildiği bir
şey. Pandemi koşullarının içinde yeniden
başka eşitlik yaratabilecek sistemi var
etmek çok önemli. İhtiyaç sahibi yüzde bin
artmış durumda. İnsanların maalesef söy-
lemeye çekindikleri, dertlerini ifade etmekte
zorlandıkları bir dönemden geçiyoruz. Bu
tip sistemler, onları kendileri istemediği sü-
rece deşifre etmiyor. Dolayısıyla, kendi ihti-
yaçlarını rahatlıkla ifade edebilecekleri bir
sisteme dönüşüyor” diye konuştu.

Yerelde yerel desteklenecek

Platformun bir akıllı şehir ürünü olduğunu
vurgulayan Fırat, sözlerini şöyle sür-
dürdü:“Şu anda var olan bir akıllı şehir
ürünü. İhtiyaç haritası bir dönüşüm geçiri-
yor. Yerelde yereli destekliyoruz. Haritadan
kırtasiye, kitap, gıda yardımı yapılacaksa o
yereldeki esnaftan sağlanacak. Beşiktaş
Pazar Yeri gibi sosyal market alanımız var
orası Beşiktaş esnafından oluşuyor. Yereli
yerelde kalkındırmak anlamında da
çok önemli bir proje." 
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BESIKTAS’IN IHTIYAC 
SAHIPLERINE DESTEK

Turizmciler
aşılanacak

Davulcular
sahaya indi

KÜltÜr ve Turizm Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla
turizm sektöründe çalışanların aşı-

lanmasına başlandı. Turizmde aşı progra-
mına dahil olmak için otellerin ‘güvenli
turizm sertifikası’na sahip olması gerekiyor.
Sertifikayı alan Karaderili Şirketler Grubu
bünyesindeki 5 otelin personeli de aşılan-
maya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle turizm sektö-
ründe çalışanların aşılanması devam ediyor.
Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsa-
mında gerçekleştirilen aşı programından Ka-
raderili Grup bünyesindeki personel de
yararlandı. Yalova Terma City ile Bodrum,
Kütahya ve Kuşadası’ndaki otellerde çalışan
personelin Kovid-19 aşıları yapılmaya baş-
landı. Konuya ilişkin Karaderili Şirketler
Grubu CEO’su Tevfik Talas şöyle konuştu:
“Sürecin başından bu yana otellerimizde
tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uygula-
dık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyo-
nunda başlatılan, dünyada da ilk
örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belge-
lendirme Programı' kapsamında bugüne
kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir
şekilde ilerledik. Güvenli turizm sertifikasının
aslında devam niteliğinde turizmdeki yeni
dönem olan aşılama ile sistem daha güvenli
bir hale gelmiş olacak. Misafirlerimiz gönül
rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muha-
tap olacak. Yaz başına kadar Bodrum otelle-
rimizde dahil olacak şekilde aşılamanın
tamamlanacağını ön görüyoruz.” DHA

İstanbul'da ramazan ayının
vazgeçilmezlerinden olan ramazan
davulcuları mesaiye başlayarak va-

tandaşları ilk sahura kaldırdı. İlk sahura uya-
nan vatandaşların evlerinden çıkarak
fırından ekmek aldığı görüldü. Ramazan ayı-
nın vazgeçilmezlerinden olan ramazan da-
vulcuları, her yıl olduğu gibi bu yılda sokak
sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor.
Bayrampaşa, Altıntepsi Mahallesi'nde Ra-
mazan davulcuları vatandaşları davul çala-
rak ilk sahura uyandırdı. Davulcunun
geldiğini gören bazı vatandaşlar camlara çı-
karken, bir kişi de davulcuları kapıda karşı-
ladı. Mesaiye başlayan Ramazan
davulcularının koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında maske takarken ilk sahura uyanan
bazı vatandaşların evlerinden çıkarak fırın-
dan ekmek aldığı görüldü.

Maniler okudular

"1959 yılından beri Kasımpaşa'da dededen
toruna Ramazan davulunu biz çalıyoruz"
diyen Kazım İliş söylediği manilerle vatan-
daşları sahura kaldırdı. "Malesef koronovirüs
hayatımızda, bizde bu şekilde yaşamaya alış-
tık. Geçen sene olduğu gibi sayın Cumhur-
başkanımız bize kolaylık sağladı. Bu sene de
kolaylık sağladı, teşekkür ediyoruz kendile-
rine, eski geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bu-
rası Kasımpaşa, gelenekleri, görenekleri olan
bir semt. Halkımız davulu seviyor, her
sene  Ramazan davulunu bekliyor" dedi.

Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımseverler ‘Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi’ üzerinden bir araya gelecek.
Kira, fatura, burs, gıda, tablet gibi ihtiyaçların karşılanacağı sistemden ilk etapta ihtiyaç sahibi olarak belirlenen bin 228 hane faydalanacak

İyilik Hareketi
başlatacağız

İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Arslan da, “Başından beri İhtiyaç
Haritası’nda hep şunu söyledik. Neden
İhtiyaç Haritası var, neden sokak ve
mahalle ölçeğine iniyoruz çünkü en ya-
kınımızdan, kendi yan kapımızdan iyi-
leştirmeye başlarsak zincirleme bir
iyileştirme hareketi başlatırız ve bunu
önce Türkiye’ye sonra dünyaya yaya-
rız. İmece bizim kültürümüzde var,
geçmişimizde var. Yardım eli uzatmak
bizim özümüzde var. Bunu yeni nesil-
lere yaymak, yeniden canlandırmak,
globale yaymak bizim birinci amaçları-
mızdan bir tanesi” ifadelerini kullandı.

SAHURA HACIVAT
KARAGOZ GELDI!
Belediyenin düzenlediği etkinlikle vatandaş ilk sahuruna ve Karagöz ve Hacivat’ın
manileriyle uyandı. Hacivat ile Karagöz davul çalıp vatandaşlara maniler okudu

Ümranİye Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği etkinlikte Ka-
ragöz ile Hacivat, saat 03.00

sıralarında Ümraniye Çiftlik Sokak’ta
vatandaşı davul ve maniler eşliğinde sa-
hura çağırdı. Sahura kalkan vatandaş-
lardan bazıları ise pencere ve
balkonlarından Hacivat ile Karagöz’ü
izleyerek onlara el salladı. Karagöz ile
Hacivat ilçe sakinlerine, “Herkese ha-
yırlı sahurlar efendim. Bütün aileleri-
mize sevgiler, saygılar sunuyoruz.

Karagözümüzle Hacivatımızla hep be-
raberiz. Herkese sevgi, barış, huzur
dolu, mutlu, hayırlı ramazanlar” şek-
linde seslendi.

Eğlenceli sahur yapalım istedik

Herkesin ramazanını kutlayan Ümraniye
Belediyesi Basın Sözcüsü Fatih Çiftçi,
“Bugün sahurun ilk günü. Biliyorsunuz
şu anda pandemi sürecindeyiz, bu sü-
reçte maalesef etkinlikler yapılamıyor. Biz
de Ümraniye Belediyesi olarak vatandaş-

larımıza eğlenceli bir sahur yapalım, 
vatandaşımızı Hacivat ve Karagöz’le 
sahura kaldıralım istedik. Biliyorsunuz
ramazanın en özel etkinliklerinden bir
tanesi de Hacivat ile Karagözdür. Vatan-
daşlarımız çocuklarıyla balkonlarına
çıkıp bize sevgi gösterisinde bulunuyorlar.
Her gün her an bir mahallede, caddede
bir sokakta olabilir, vatandaşlarımıza
sürpriz yapabiliriz. Güzel bir etkinlik 
oldu vatandaşlarımız da güzel karşılık
verdi” açıklamasında bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi
(İGÜ) Kırklareli Çakıllı İlk ve Orta-
okulu ile Kırklareli Üsküp Ortaoku-

lu'na teknoloji sınıfı kurdu. İstanbul Gelişim
Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'in (BM) belir-
lediği 17 Küresel Hedef'ten biri olan Nitelikli

Eğitim'e destek verme vizyonu ile olanaklara
erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde nitelikli eği-
timi güvence altına alacak projeler üretmeye
devam ediyor. “Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal
Sürdürülebilirlik” bakış açısıyla hem kısıtlı im-
kânlara sahip köy okullarında öğrenim gören

öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine destek
vermek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir
bir çevre bırakmak adına yola çıkılan proje
kapsamında Kırklareli Milli Eğitim İl Müdür-
lüğü'nün de yönlendirmesi ile Çakıllı İlk ve
Ortaokulu ile Üsküp Ortaokulu'na teknoloji
sınıfı kuruldu. İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı
Abdülkadir Gayretli ve eşi Şule Gayretli, İGÜ
Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Rektör

Yardımcıları Prof. Dr. Nail Öztaş ile Prof. Dr.
Nuri Kuruoğlu, Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay'ın da destek
verdiği projeyi Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti
Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğre-
tim Üyesi Güfte Caner Akın ve Topluma
Hizmet Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim
Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk yürüttü.

İGÜ teknoloji sınıfı kurdu

Beşiktaş Belediyesi, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımseverleri bir araya getireceği
‘Beşiktaş İhtiyaç Haritası Sosyal Yardım Yönetim Sistemi’ projesini hayata geçirdiğini duyurdu. 
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A vrupa’da 2015 yılında ‘Yılın
Traktörü Ödülü’nü kazanan
New Holland T3F,  TürkTrak-

tör Ar-Ge mühendisleri tarafından ge-
liştirilerek üretilen ‘yeni nesil çevreci
motorlarla’ ve ‘yerli üretim’ damgasıyla
Avrupa pazarına sunulmaya başlandı.
TürkTraktör, dünya pazarlarına sun-
duğu traktörlerdeki öncü çalışmalarına
hız kesmeden devam ediyor. Şirket,
geçen yıl New Holland T4S ile Case
IH Farmall A traktörlerini, Avrupa Bir-
liği’nin belirlemiş olduğu kurallar çer-
çevesinde Faz Vemisyon standartlarına
uygun şekilde geliştirilen motorlarla
üreterek ihracatına başlamıştı. TürkT-
raktör şimdi ise, ilk jenerasyonuyla Av-
rupa’da ‘Yılın Traktörü Ödülü’ne layık
görülen New Holland T3F traktörünü,
Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ve
TürkTraktör tesislerinde üretimi yapı-
lan yeni nesil çevreci motorlarla, yerli
üretim olarak Avrupalı çiftçilerle bu-
luşturuyor. TürkTraktör Ar-Ge Mer-
kezi mühendisleri, New Holland T3F
modeline son teknoloji S8000 3 silin-
dir yerli üretim motoru entegre eder-
ken; ürünün geliştirilme süreçlerinde
ise modelin daha önceki jenerasyonu
için çiftçilerden gelen geribildirim ve
talepleri de dikkate aldı. Üçüncü jene-
rasyon olan bu yeni modelde, insan-
makine etkileşimini daha verimli hale
getiren birçok geliştirme yapıldı ve çok
daha ergonomik bir sürücü bölgesi ta-
sarlandı. New Holland T3F’de kulla-
nım verimliliğini arttıran, elektronik
motor hız yönetimi özelliği ise ürüne
entegre olarak sunuluyor.

Yerli bir mühendislik ürünü

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut
Özüner, Faz 3B ve Faz 4 emisyon sevi-

yesinde gerçekleştirdiği öncü çalışma-
larda olduğu gibi TürkTraktör’ün, Faz
V emisyon seviyesi için ortaya koy-
duğu yerli motor çözümünde de sek-
törde öncü olmayı başardığını
söyleyerek “Şirketimiz, dünyanın çe-
şitli pazarlarında uygulanan son tek-
noloji emisyon gereksinimlerini
karşılayabilecek bir mühendislik ve alt-
yapı yatırımına sahip. Bu sayede,
geniş bir yelpazede, ihtiyaçları karşıla-

yan motor çözümlerimizle pazara yeni
ürünler sunmaya devam
ediyoruz.” diye açıkladı. New Holland
T3F’nin, Türkiye’nin küresel standart-
lardaki beklenti ve ihtiyaçları karşıla-
yabilen mühendislik kabiliyetlerinde
eriştiği noktanın bir göstergesi oldu-
ğuna da dikkat çeken Aykut
Özüner, ‘Büyük bir çoğunluğu yerli te-
darikçilerimiz tarafından sağlanan
parçalarla Türkiye’de üretilen New

Holland T3F ile, bir kez daha global
pazarlara dünya standartlarında ürün-
ler sunabildiğimizi kanıtlamış
olduk.” diyerek sözlerini tamamladı.
Nisan 2021 itibarıyla başta Hollanda,
Belçika, İtalya ve İspanya olmak
üzere farklı AB ülkelerine ihraç edil-
meye başlanan New Holland T3F;
kompakt traktör tercih eden, bahçeci-
lik ve seracılıkla üretim yapan Avrupalı
çiftçilerin beğenisine sunulmuş oldu.

en iyi Marka TaTil sepeTi seçildi

kOç Üniversitesi’nin pro-
fesyonellere yönelik olarak
sunduğu 2021-2022 yüksek
lisans programları için baş-
vuru dönemi başladı. On-
line yapılabilecek başvurular
için programlara yönelik 14
Nisan’da online tanıtım
günü düzenlenecek. Koç
Üniversitesi, profesyonellere
yönelik sunduğu yüksek li-
sans programlarıyla hızla
gelişen uzmanlık alanla-
rında ileri düzeyde eğitim
imkânı sunuyor. Öğrencilere
yönelik sunulan program-
larda, katılımcıları bilinçli
kararlar almaya hazırlamak
üzere akademik bilgiyi iş
dünyasındaki uygulama-
larla harmanlıyor ve yüksek
lisans programlarıyla öğ-
rencilere kariyer ufukları
açıyor. Koç Üniversitesi’nin,
2021-2022 profesyonel yük-
sek lisans programlarına

başvurmayı düşünenlere
yönelik düzenlediği online
tanıtım 14 Nisan Çarşamba
günü gerçekleştirilecek.  Ça-
lışanlara yönelik tasarlanan
ve profesyonel iş hayatına
önemli bir yatırım olarak
öne çıkan yüksek lisans
programları arasında Veri
Bilimi, Siber Güvenlik,
Kamu Hukuku ve Özel
Hukuk, Uygulamalı Kamu
Politikaları ve Klinik Psiko-
loji’nin yanı sıra Türkiye’de
ilk ve tek program olan
Uluslararası İşletme Yüksek
Lisans Programı, Küresel
Sağlık ve İmmünoloji yer
alıyor. Programa katılan öğ-
renciler iş hayatında rakip-
lerini arkalarında bırakacak
pratik iş becerileri kazanır-
ken, hayat boyu Koç Üni-
versitesi’nin geniş mezun
ağının da parçası haline
geliyorlar.

Ocak ve Şubat aylarından
sonra Mart ayında da
yüzde 81’lik artışla 35 mil-
yon doları Türkiye’ye ka-
zandırarak artış rekortmeni
olan Ege Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları Bir-
liği, 2021’in ilk çeyreğinde
yüzde 65’lik yükselişle ihra-
catını 90 milyon dolara çı-
kardı.  2019 ve 2020 yılı
Olağan Genel Kurul top-
lantısında konuşan Ege İh-
racatçı Birlikleri
Koordinatör Başkanı Ege
Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Jak Eski-
nazi, “2020 yılında tüm
olumsuz gelişmelere rağ-
men Birliğimizin tekstil ih-
racatı 2020 yılı itibariyle bir
önceki yıla göre artışa geçti
ve pandemiye rağmen
yüzde 6 artış ile 240 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştir-
dik. Tekstil ve hazır giyim
sektörleri ortak olarak ise
Türkiye geneli 25,6 milyar
dolar olan ihracatımız 2020
yılında yüzde 5 kayıp ile
24,4 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Bölgemizin
tekstil ve hazır giyim top-
lam ihracatı ise 1,5 milyar
dolardan yüzde 1 artışla 1,6
milyar dolar olarak gerçek-
leşti.  Ege Tekstil ve Ham-
maddeleri İhracatçıları
Birliği olarak 2021 yılına

Ocak ayında ihracatımızda
yüzde 50 artışla başladık.
Şubat ayında yüzde 65,
Mart ayında ise yüzde 81
ihracat artışını yakaladık.
İlk 3 ayda yüzde 65 ihracat
artışıyla 90 milyon dolarlık
ihracat rakamına ulaştık.”
dedi.  

İhracat hedefi 
yükseliyor

2020’de virüsten korunma
çabasının medikal tekstil
ürünlerine ilgiyi artırdığını
söyleyen Eskinazi, medikal
tekstil ürünlerinin ihracatı-
nın 2020 yılında yüzde
2204 gibi astronomik bir
artışla 1,4 milyar dolara
ulaştığına değindi. “Ege’nin
medikal teknik tekstil ihra-
catı ise yüzde 4582 arttı.
Medikal teknik tekstil ihra-
catını artışında özellikle
cerrahi elbiseler ve maskeler
asıl payı oluşturdu. Türki-
ye’nin toplam teknik tekstil
ihracatı 2020’de yüzde 76
artarak 3 milyar dolara
ulaştı, Ege Bölgesi’nin ise
teknik tekstil ihracatı yüzde
98 artırarak 194 milyon do-
lara yükseldi. Hazırgiyim
Birliğimiz ile ortak olarak
2019 yılından itibaren 
“Teknik Tekstil Sektöründe
İhracat Potansiyelinin 
Arttırılması URGE Pro-
jesi”ni yürütüyoruz.”

TeMelleri 2002 yılında atılan ve 2004 yı-
lından bu yana yüz binlerce kişiye tatil ser-
visi sunan Tatilsepeti, Rise of Brands'te
Yılın Yükselen Turizm Markası kategori-
sinde birincilik ödülü almaya hak kazandı.
Pandemi dönemi boyunca farklı metrik-
lerde yükselen markaların 21 kategoride oy-
landığı Rise Of Brands Ödülleri’nde, yılın
yükselen markaları belirlendi. Pazarlama
Türkiye ekibi tarafından birçok alanlarda

büyüme sağlayan markalardan belirlenen
adayların değerlendirildiği Rise Of Brands
Ödülleri’nin halk oylaması sonucunda,
Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatil-
sepeti, Yılın Yükselen Turizm Markası se-
çildi. Birincilik ödülüne layık olmak adına,
gelecek dönemlerde de çalışmalarını aynı
heyecanla sürdüreceklerini belirten Turizm
sektörünün deneyimli oyuncularından Ta-
tilsepeti’nin Pazarlama Direktörü Canan

Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Yükse-
lişe geçen tüm markaların değerlendirildiği
Rise Of Brands Ödülleri’nin oylama sonu-
cunda aldığımız birincilik için, öncelikle
tüm Tatilsepeti ailesine ve bizlere destek
olan herkese teşekkürlerimi sunarım.” Mi-
safirlerinin gönül rahatlığı ile tatil planı
yapması için özenle çalışan Tatilsepeti ai-
lesi, tüm misafirlerini sağlıkla, unutulmaz
anılar biriktirmeye davet ediyor.

TURKTRAKTOR UCUYOR!
TürkTraktör, Avrupa’da uygulamaya geçen Faz V emisyon standartları düzenlemesine uygun traktörlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor

MarMaris Life Dergisi’ne yaptığı
açıklamada Ayyıldız, “Aşı önceliği,
nasıl ki güvenli işyeri sertifikası olan
işletmelere öncelikli olarak uygulanı-
yorsa, turizme hizmet veren tüm esnaf
ve sanatkarlara da uygulanmalıdır.
Güvenli işyeri sertifikası, otuz ve otu-
zun üzerinde kapasitesi olan konak-
lama işyerlerine şuanda verilmektedir.
Burada eksik olan konu şu ; konak-
lama merkezlerine gelen turist misafir-
lerimiz, sabahtan akşama kadar
otellerde konaklamıyorlar. Marmaris
gibi Bodrum gibi bir çok turistik böl-

gemiz tarihi ve doğal güzelliği için ter-
cih ediliyor; turist otele uyumaya gel-
miyor ki!” dedi.

Esnaf turistle temas halinde 

Esnafın turistle iç içe olduğunu anla-
tan Ayyıldız,“Bu insanlar plaja gidi-
yorlar, bu insanlar bir manava gidip
alışveriş yapıyorlar, hediyelik dükka-
nına gidiyorlar, markete gidiyorlar ve
doğal olarak bu işletmelerde çalışan,
sokakta faaliyet gösteren esnaf ve sa-
natkarlarımızla sürekli temas halinde-
ler. Aslında baktığınızda otelde çalışan

personel arkadaşlarımıza göre so-
kakta hizmet veren esnaf ve sanatkar-
larımızla tatil süreci içerisinde turist
misafirlerimiz daha fazla temas kuru-
yorlar. Bunun sonucunda eğer bizler
covidle ilgili mücadeleyi kazanmak is-
tiyorsak, turizm bölgelerinde covid’i
bitirmek istiyorsak sadece güvenli iş-
yeri sertifikası olan işletmelerde çalı-
şan personellere aşı uygulaması
yapmamalıyız, bu aşı uygulama önce-
liğini hizmet veren tüm esnaf ve sa-
natkarlarımıza yapalım ki, covidle
ilgili mücadelemizde diğer Ülkelere

göre daha hızlı bir başarıya gidelim”
dedi. Ayyıldız sözlerine şöyle devam
etti, “Aynı zamanda, turizm bölgeleri-
nin ve Ülkemizin ekonomisinin can-
lanmasını eğer istiyorsak, döviz
girişlerinin olmasını istiyorsak, turistik
bölgelere gelen turist misafirlerimizi
sağlık anlamında huzurlu ve rahat
hissettirmemiz gerek. Bunun da önce-
liği aşı uygulamasıdır. Ardından tu-
rizm esnafının kepengini açması çok
önemlidir. Pandemiyi önleyemezsek
yeni bir dalgada turizm biter, esnaf
biter, ekonomi büyük darbe alır”.

Dünyanın dört bir köşesinden topla-
dığı en kaliteli hammaddeleri, tecrübe
ve özenle harmanlayarak sunan The
Body Shop, renkleri ve kolay kullanımı
ile kalpleri fetheden Lip & Cheek
Stain Likit Dudak ve Yanak Renklen-
diricisi Serisi’ne, Sunshine Orange ile
yepyeni bir renk daha kattı. Kullan-
maya başladığınız andan itibaren ya-
nınızdan ayıramayacağınız bu serinin
ürünleri ile hem dudaklarınızı hem ya-
naklarınızı renklendirmeniz mümkün.

Dilerseniz allık, dilerseniz ruj olarak
kullanabileceğiniz Lip & Cheek Stain
Likit Dudak ve Yanak Renklendiri-
cisi,hem en doğal görünümlü makyaja
sahip olmanıza hem de uzun süre ka-
lıcı etkisiyle makyajınızı tazelemeye
daha az ihtiyaç duymanıza yardımcı
olacak. Doğal tonlar ile uzun süre ka-
lıcı etki sağlayan seriye Deep Berry,
Pink Hubiscus ve Red Pomegrana-
te’den sonra, Sunshine Orange ile
yepyeni bir renk eklendi.

Marmaris Esnaf ve
Sanatkarlar Odası
Başkanı Mehmet

Ayyıldız, turizmden
bu sene kazançlı
çıkmak istiyorsak

önce turizm 
bölgesindeki

esnafın aşılanması
gerektiğini açıkladı

esnaf aşı olMalı!

koç üniversiTesi
sizi bekliyor

TeksTil dünyası
çok MuTlu

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1355020)

T.C.
İstanbul Anadolu

26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/42 Esas                               01/04/2021
Konu : İlan

İ L A N

İstanbul Anadolu 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
26/03/2021 tarih ve 2021/42 Esas 2021/207 sayılı 
kararı ile;

55195277898 TC kimlik numaralı Osman ve Zeli-
ha'dan olma Darende 01/10/1981 doğumlu cilt no:37  ,
Hane No:12  'da BSN:83'de kayıtlı  Cuma Cidacı'nın
nüfus kaydında yazılı bulunan "Cuma" isminin "Cumali
" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Makyajlar renklensin

TürkTraktör şimdilerde, ilk jenerasyonuyla Avrupa’da ‘Yılın Traktörü Ödülü’ne layık görülen New Holland 
T3F traktörünü, Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen ve TürkTraktör tesislerinde üretimi yapılan yeni nesil 

çevreci motorlarla, yerli üretim olarak Avrupalı çiftçilerle buluşturuyor. 

Canan
Demir

Mehmet
Ayyıldız
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Anayasa Mahkemesi (AYM), arazileri kamulaştırılan ancak ödeme yapılmayan başvu-
ruculara ödenecek ücretin yaklaşık 32 yıl sonra belirlenirken enflasyon karşısında gün-
celleme yapılmamasını, değer kaybı nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmesi saydı

Resmi Gazete'de yayımla-
nan karara göre, Çorum İs-
kilip'te bulunan

başvuruculara ait arsa, belediye tara-
fından yapılan imar değişikliği sonrası
değer biçilerek 1986'da kamulaştı-
rıldı. Belediye tarafından kamulaştırılan
söz konusu taşınmazın davalı olması
nedeniyle kamulaştırma bedeli 1988'de
bankaya talimata istinaden ödenmesi
üzere bloke edildi. Bu süreçte ise söz
konusu taşınmaz, belediye adına tescil
edildi. Aradan geçen sürede kamulaş-
tırma bedeli taraflarına ödenmeyen
başvurucular, belediye aleyhine 2004
yılında asliye hukuk mahkemesinde
alacak davası açtı. Ancak mahkeme,
zamanında açılmadığı gerekçesiyle da-
vanın reddine hükmetti, ödemenin ya-
pılamamasından bankanın sorumlu
tutulması gerektiğine karar verdi. Tem-
yiz edilen karar, Yargıtay tarafından
2011'de bozuldu. Kararda, kamulaş-
tırma bedelinin peşin ödenmesi gerek-
tiği vurgulandı. Bozma kararı
doğrultusundaki yeniden yargılamada,

2013'te bilirkişi raporu aldırıldı. Buna
göre, 1986'da belirlenen kamulaştırma
bedelinin, başvurucuların murisinin
hissesine düşen karşılığının 4 milyon
670 bin lira olduğu, yeni Türk lirasına
çevrilmesiyle de 4,67 lira olduğu ve
murisin vefatı nedeniyle de eşit hisse
sahibi 5 kişi adına her bir başvurucu
için 0,94 liraya tekabül ettiğini belir-
lendi.

Mülkiyet hakkı ihlal edildi 

Mahkemenin 2014'te aldığı karar, Yar-
gıtay tarafından da onandı. Karar dü-
zeltme istemlerinin de 2018'de reddi
üzerine başvurucular, kamulaştırma
bedelinin değer kaybına uğratılması ne-
deniyle mülkiyet hakkının ihlal edildi-
ğini ileri sürerek AYM'ye bireysel
başvuru yaptı. Başvuruyu değerlendi-
ren Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkı-
nın ihlal edildiğine hükmetti.
Mahkemenin gerekçesinde, kamulaş-
tırma yoluyla mülkiyet hakkına yapılan
müdahalenin orantılı olabilmesi için
taşınmazın gerçek bedelinin malike

ödenmesi ve ayrıca ödenen bedelin tes-
pitinde esas alınan tarihle ödeme tarihi
arasında geçen dönemde gerçekleşen
enflasyona nispetle taşınmazın hissedi-
lir derecede değer kaybetmemiş olması
gerektiği vurgulandı. Somut olayda ka-
mulaştırma bedelinin 1988'de bankaya
yatırıldığı ancak getirilen kısıtlama se-
bebiyle başvuruculara ödenmediği
ifade edilen kararda, ödemenin gecik-
mesinde başvurucuların bir kusurunun
bulunmadığı belirtildi. Kamulaştırma
bedelinin yaklaşık 32 yıl sonra enflas-
yon karşısında bir güncelleme 
yapılmadan belirlendi.

Yalova'da 2 dönem
CHP İl Başkanlığı, 4
dönem Merkez İlçe

Başkanlığı, 5 dönem CHP Kurul-
tay Delegesi görevlerinde bulu-
nan, 2009 yerel seçimlerinde
CHP’den Yalova Belediye Baş-
kan Adayı olan Ertan Şener, par-
tisinden istifa ederek, Memleket
Hareketi’ne katıldığını açıkladı.
Memleket Hareketi’ne katılarak
Muharrem İnce’yi destekleme ka-
rarı alan Ertan Şener, üyesi ol-
maktan her zaman onur duyduğu
CHP’den istifa ettiğini belirttiği
açıklamasında, yeni bir yola çık-
tıklarını kaydetti. Şener yaptığı
açıklamada, “Bazen çok sevseniz
de, çok inansanız da, ayrılıklar
kaçınılmazdır. Hiçbir şey yapma-
yıp kötü gidişatı için acıyarak iz-
lemektense, taşın altına elini
sokman gerekir. Tıpkı Atatürk’ün
vatanı işgalden kurtarmak için
çıktığı yolda çok sevdiği asker
üniformasını çıkartması gibi üze-
rinizdeki tüm birikimleri ve sıfat-
ları bir kenara bırakıp, sil baştan
başlamak gerekir. İşte ayrılığa bu

gözle bakıyorum. İçim burkulu-
yor ama üzgün değilim. Tam ak-
sine heyecan, umut, azim ve
enerji doluyum. Yıllardır birlikte
siyaset yaptığım Cumhurbaşkanı
Adayımız Sayın Muharrem İnce
ve Memleket Hareketi’nin ilimizi
ve ülkemizi Cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Önder Ata-
türk’ün gösterdiği hedeflere başa-
rıyla taşıyacağına yürekten
inanıyorum. Bu vesile ile ülkemizi

çağdaş ve aydınlık yarınlara taşı-
mak isteyen, Cumhuriyetimizin
kuruluş değerlerine yürekten
bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerine
sadık, demokrasiye, çağdaşlaş-
maya, laikliğe, hukuka, insan
haklarına ve doğaya saygılı, yüre-
ğinde vatan millet sevgisi olan
herkesi Memleket Hareketi’ne ka-
tılıp birlikte omuz omuza, can
cana çalışmaya davet ediyorum”
ifadelerini kullandı.

AYM’den önemli karar
CHP’den istifa etti İnce'nin yanına gitti

S on günlerde II.Kuşak Jöntürk aydınları arasında
çok ilginç bir tartışma başladı: “AB-Amerika
yani Batı artık Türkiye’deki demokratikleşme sü-

reciyle hiç ilgilenmiyor, resmen bizi sattılar! Onların
derdi artık Türkiye’nin Batı için stratejik değeri ve 
Ortadoğu’dan gelecek göçmenler konusunda   tampon
ülke olarak oynadığı rol. Gazeteciler hapse atılıyormuş,
kuvvetler ayrılığı falan kalmamış, bunlar artık Batı için
önemli olmaktan çıktı” denilerek adeta terkedilmiş 
olmanın verdiği travmatik bir ruh hali içine giriliyor...

Bence tehlikeli bir süreçtir bu! Ve eğer ne olup bit-
tiği iyi anlaşılmazsa olay sadece II.Kuşak Jöntürk 
aydınların yakınmaları olarak kalmaz, giderekten,
Devletçi ittihatçı “Siyahtürk”  milliyetçiliğine güç
katan   bir unsur haline dönüşebilir...  

AK Parti hareketi, içinde “Anadolu burjuvazisini” de
barındıran  -kendilerini “Türkiye’nin zencileri” olarak
ifade eden-1  “Çevre” unsurlarının, arkalarına o ilk
dönem küreselleşme rüzgarlarını da alarak “Beyaz-
türk” Devletçi-“Merkez”e doğru yürüyüşünü temsil
eden demokratik devrimci bir KOALİSYON hareketi
olarak doğmuştu... Türkiye’nin bütün demokrasi güçleri
de o zaman bu koalisyonu desteklemişlerdi...

Kendi varoluş koşullarını “Beyaztürk” Devlet sınıfı-
nın koruyucu kanatları altında bulan eskinin Devletçi
büyük burjuvaları bile Özal’la birlikte başlayan dışa -
küresel süreçlere- açılma sürecinin artık kendileri için
daha avantajlı hale geldiğini farkederek AK Parti’yi ik-
tidara taşıyan bu koalisyonun -önceleri sessiz kalarak,
ama daha sonra aktif bir şekilde- destekçisi oldular...

Çok açık öz ve net olmaya çalışacağım... 

2002’den 2013 başlarına kadar gelen süreçte AK
Parti ve Erdoğan hayatın önlerine koyduğu problemleri
çözmeye çalışarak ilerlediler. Bu aşamada sorun “Be-
yaztürk” Devlet sınıfını iktidardan indirmek olduğu
için, bütün demokrasi güçleri arasında  ortak hedefe
karşı kendiliğinden oluşan bir koalisyon vardı. AK Par-
ti’nin ve Erdoğan’ın yaptığı da aslında -devrimin loko-
motifi olan Anadolu burjuvalarının temsilcileri olarak-
süreci yönetmekten ibaretti. Bu görevi layıkıyla  yaptı-
lar da doğrusu! Ergenekon, Balyoz Davaları, Askerin
artık darbecilik modundan çıkarılarak demokratik 
sisteme entegre edilmesi, 12 Eylül Referandumu’yla
yapılan anayasa değişiklikleri ve dönülen dönemeç,
“Barış Süreci”... Bütün bunlar hep bu dönemin 
kazanımları arasındadır... 

Düşünebiliyor musunuz, ucu ta o II. Mahmutlar’a
kadar  uzanan  bir “kültür ihtilali” süreci yaşanmış bu
ülkede! Bunun son yüz yılı da Kemalist bir “yeniden
kuruluş” dönemiyle taçlandırılmış... Sonuç olarak,  
Pozitivist-Batıcı “Beyaztürk” dünya görüşünün  top-
lum mühendisliği harikası olarak yarattığı bir sistem
çıkmıştı ortaya. Ve AK Parti olarak siz, bu yapıyı,
aşağıdan yukarı doğru  gelişen bir dinamikle   tereya-
ğından kıl çeker gibi adım adım  -hiç kimsenin burnunu
bile kanatmadan- değiştirerek,  ortaya çok kültürlü
mozaik bir sentez zeminin çıkmasına  yol açıyordu-
nuz!.. “Kürt sorunu”, “Alevi sorunu” falan gibi, 
eski-antika yapıdan miras kalan sorunların da 
çözülerek, bütün kazanımların yeni bir anayasayla 
taçlandırılacağı, kalıcı hale getirileceği  bir süreç 
ortaya çıkmaya başlıyordu!..

Ama işte ne olduysa bundan sonra oldu ve bir de
baktık, başlangıçtaki o demokratik devrimci koalisyo-
nun yerini adım adım, reaksiyonist-restorasyoncu bir
“Siyahtürk”-jakoben yönetim almaya başladı!..  

İşin özü   “güç zehirlenmesi” olayına mı dayanı-
yordu? Mesele, Devleti  ele geçirenlerin Devlet tarafın-
dan  ele geçirilerek Devletleştirilmesi olayı mı idi?..
Bütün bunlar doğrudur  tabi, nitekim ben de birçok kez
bunun altını çizdim. Ama bu, işin ancak bir yanı, iç di-
namiklere ilişkin yanıdır; olayın bir de içine girilen 
yeni dönemde  dış dinamikte -küreselleşme sürecinde-
meydana gelen değişikliklere ilişkin yanı var!..

Devleti ele geçirenlerin Devlet tarafından ele geçiri-
lerek Devletleştirilmeye başladığı  o kritik noktada, iç
dinamiklerde yaşanılan süreç dış dinamikte ortaya 
çıkmaya başlayan yeni reaksiyoner  gelişmelerle de 
birleşince işin rotası değişti!.. 

KÜRESELLEŞME SÜRECİ NASIL 
BAŞLAMIŞTI, SONRA NASIL EVRİLDİ... 

Eskiden, yani 21. Yüzyıl öncesinde -“küreselleşme
süreci” öncesinde2- olay açıktı! Bu durumda, ulus dev-
letin kanatları altında gelişip büyüyen sermaye ile ulus
devlet arasında hiçbir çelişki yoktu. Tam tersine, ser-

maye ancak kendi ulus devletinin
koruyucu kanatları altında dünya pazar-
larına açılarak ulus devletin silahlı gücüyle yarattığı
nüfuz bölgelerini pazar olarak kullanabiliyordu. Bu 
dönemde yaşanılan bütün  savaşların   nedeni de  zaten
“kapitalist ülkelerin kendi aralarında dünya pazarlarını
yeniden paylaşmaları” kavgasından  ibaretti!.. 

Ancak, ne zaman ki “Soğuk Savaş” sona erdi, “tek-
leşen yeni bir dünya” ile birlikte “küreselleşme süreci”
adını verdiğimiz yeni bir süreç ortaya çıktı, ondan
sonra işlerin değişmeye başladığını görüyoruz! Bu 
durumda artık, ulus devletin sınırları ve koruyucu 
kanatları küresel bir oyuncu haline gelmeye başlayan
sermaye için  engel haline dönüşüyordu. Tıpkı o ipek
böceği kurtçuğu gibi kendi ördüğü kozasının içinde ka-
natlanıp kelebek haline gelen sermaye, artık  “küresel
sermaye” haline dönüşerek, ulus devlet kabuklarını sır-
tından atmaya, dünyanın dört bir yanına uçup giderek,
neresi kendisi için kârlı ise oraya konup, orada üretim
faaliyetini sürdürmeye başlıyordu!..  İşte, 21. Yüzyıl’ın
-ona damgasını vuran bu ilk  döneme özgü “küresel-
leşme sürecinin”- en önemli gerçeği budur... Bu temel
olguyu kavramadan içinde yaşadığımız süreçte başka
hiçbir şeyi kavramak mümkün değildir!.. 

Gelişmiş ülke ulus devletleri başlangıçta -küresel-
leşme sürecinin  ilk evresinde- bütün bunları  hiç anla-
yamadılar! Onlar sandılar ki, “oh ne güzel,  sermaye
ihracının önündeki  bütün engeller kalktı artık”! 
Ve, 20. Yüzyıl kalıntısı “emperyalizm” anlayışlarıyla
onlar da bu süreci desteklediler!..

Sonuç; gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere
doğru muazzam bir sermaye akışı oldu...

İşte, bizde AK Parti’nin iktidara geldiği  dönem,
tam bu sürecin o ilk aşamasında esen küresel rüzgar-

lara  denk geliyordu.  Bu dönemde, Amerika’dan 
Avrupa’ya kadar bütün  Batı’lı ülkelerin de AK Parti
hareketini desteklemelerinin altında yatan, bu dönemde
iç dinamikle dış dinamik arasındaki söz konusu
uyumdu...

Ancak, gelişmiş ülke ulus devletleri bir süre sonra
farkına vardılar ki, işler hiç de öyle düşündükleri gibi
gitmiyor, süreç hiçte kendi lehlerine işlemiyordu!..

Kendi koruyucu kanatlarının altında besleyip büyüt-
tükleri sermaye şimdi artık çılgınlar gibi “gelişmekte
olan ülkelere” doğru gidiyor, yeni yatırımlarını oralarda
yapıyordu. Çünkü, “gelişmekte olan ülkelerde” üretim
maliyetleri daha azdı; buralarda yapılan yatırımın paza-
rın genişlemesine neden olarak daha kârlı hale geldiği de
farkedilince, sermaye artık eski anavatanlarında  
yatırım yapmamaya başlamıştı!..  

Küreselleşme süreci“  aslında çok daha önceleri başla-
yan bir süreçtir. Ticaretin tarihi bir anlamda küreselleşme
sürecinin tarihidir de denilebilir; burada kastedilen,
„Soğuk Savaş“ın sona ermesiyle birlikte dünyanın 
“tekleşmesine” paralel olarak küresel ticaretin de ulus
devletlerin kontrolünün dışına çıkmasıyla ilgilidir...

Ve onlar -yani gelişmiş ülke ulus devletleri- yavaş
yavaş, “küreselleşme süreci” denilen sürecin kendi
aleyhlerine işlemeye başladığını hissettiler!.. 

Hani o “Dimyad’a pirince giderken evdeki bulgurdan
da olma” sözü vardır ya, gelişmiş ülke ulus devletleri
açısından durum  aynen böyle idi!! Önceleri, küreselleş-
meyi  “emperyalizmin zaferi” olarak alkışlayarak des-
tekleyen 20. Yüzyıl’ın egemenleri, şimdi artık, neye
uğradıklarını anlayamamanın  şaşkınlığı içinde,  
ayaklarının altından hızla kaymaya başlayan zemini
muhafaza edebilmek  için, atalet direnciyle frene 
basarak,  aleyhlerine işlemeye başlayan süreci  
geriye döndürebilmenin  çarelerini arıyorlardı!..

Ama, adına “küreselleşme” denilen bu sürece karşı
oluşan potansiyel sadece  gelişmiş ülkelerin ulus devlet
yöneticileriyle  mi  sınırlıydı?  Yatırımların neredeyse
durma noktasına gelmesi ve işsizliğin artması bura-
larda yaşayan insanları da etkiliyor, onları da yeni ara-
yışlar içine sokuyordu... İşte, popülist bir söylem olan
“yeniden büyük Amerika” sloganının büyüsüne kapıla-
rak kitleleri  Trump’un arkasında toplayan sürecin  
özü budur... İngiliz ulus devletinin ve 20.Yüzyıl özlemi
içinde olan burjuvaların kitleleri de  peşlerine takmak
için  kullandıkları popülist  “Brexit” refleksinin özü
budur...  Ve de son yıllarda, bütün diğer gelişmiş Batılı
ülkelerde yükselen, 20. Yüzyıl kalıntısı yarı popülist
“yeni sağ” hareketlerin  altında yatan neden budur...

AKSENER’I
HEDEF ALDI
M HP Genel Başkanı Devlet

Bahçeli, partisinin Mec-
lis’teki grup toplantısında

konuştu. Gündeme ilişkin açıklama-
larda bulunan Bahçeli, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef
aldı. Akşener’den “İP’likçi başı” diye
bahseden Bahçeli, “Biz küçük ortak-
lıktan gocunmuyoruz, büyüklüğün
Allah’a mahsustur” ifadelerini kul-
landı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na
yüklenen MHP lideri Bahçeli, "Ken-
disine yöneltilen 'LGBT Türk aile ya-
pısını bozuyor mu' sorusuna, 'İlgisi
yok' diyen birisinin ne milletçiliği ağ-
zına almaya, ne manevi değerlerden
söz etmeye ne de 'adamım' diye or-
tada dolaşmasına hakkı vardır. Ken-
disine tavsiyemiz, milletimize gölge
etmesin, nifak saçan diline hakim
olsun, gökkuşağı renklerine bürüne-
rek eylemine ve işine baksın" dedi.

Terörün sonu geldi

Terör örgütü PKK'nın sonunun gel-
diğini de anlatan Bahçeli, “Terörle
mücadele kararlılıkla, kahramanlıkla
sürdürülmektedir. Ocak ayında baş-
layan Eren Operasyonları yüksek bir
moralle icra edilmektedir. PKK'nın
kış aylarında yuvalandığı alanlar
birer birer temizlenmektedir. Yaklaşık
2 haftalık bir zaman aralığında 16 te-
rörist etkisiz hale getirilmiştir. Karla-
rın erimesi ve baharın gelişiyle
birlikte saklandıkları deliklerden fare-
ler gibi çıkmaya başlayan teröristler,
Türk milletinin gücünü bir kez daha
görmüşlerdir. Onlar kaçacak, biz ko-
valayacağız. Onlar saklanacak biz
bulacağız. Şehitlerimizin hesabını
sonuna kadar soracağuz. Bölücü
terör örgütünün sonu gelmiştir, PKK
can çekişmekte, her yerinden dağıl-
maktadır. Bu kanlı ve hain şebeke,
çocuklardan bile terörist devşirecek
kadar alçaktır. Bunlardan biri olan
Hamza Adıyaman, Hakkari'deki
okulundan kaçırıldığında 8 yaşın-
daydı. Ailesi gözyaşı dökerek yıllardır
evlatlarının yolunu gözlemiştir. Şu
rezalete bakın ki HDP'li bir milletve-
kili de PKK'yı arkalamış, Adıya-
man'ın ailesini söyleyerek şunları
söylemiştir: Ailesi para kaşılığı HDP
il binası önünde oturtuluyor. Bu te-
rörist kadının ruhu kirlenmiş, iradesi

rehin alınmıştır. Meclis'te bekleyen
fezlekesinin derhal işleme alınması
hayat memat konusudur. Hamza
Adıyaman PKK'nın ihanet kampın-
dadır” diye konuştu.

Zillet cephesi 

HDP'ye yönelik açıklamalarda da
bulunan MHP Lideri, “HDP'yle itti-
fak kuranlar çocuklarımızın düşma-
nıdır. Terörist Demirtaş'a siyasi
maksatlarla müşvik ve müspet yakla-
şanlar, çocuklarımızın, kadınlarımı-
zın, güvenlik güçlerinini Türk
milletinin karşısında oluşmuş zillet
cephesidir.  Milli şahsiyetleri ihmal
etmek, tarihin çağrılarına kulak tıka-
yıp dünün tecrübelerini yok saymak,
bir milleti mekanda köksüz, za-
manda öksüz bırakacaktır. Tarihimi-
zin herhangi bir döneminde,
milletimize ve devletimize hizmetleri
geçmiş, muhterem isimleri saygı ve
şükranla hatırlatamak hepimizin
boyun borcudur. Merhum Fevzi
Çakmak, adına ve şanına yakışır şe-

kilde konuşulmamaktır. TBMM'de
hükümetinde milli müdafaa vekili,
Ocak 1921'den itibaren de ilk icra ve-
killeri heyeti reisi olan Fevzi Paşa,
1924-44'e kadar, Genel Kurmay Baş-
kanlığı görevini üstlenmiştir. Cumhu-
riyet döneminde Atatürk, Fevzi
Paşa'ya büyük güven duymuştur.
Merhum İnönü'nün Cumhurbaşkanı
seçilmesinde tarihi bir rolü olduğu
herkesin ortak kanaatidir. Feyzi Pa-
şa'nın askerlikle siyasetin ayrı tutul-
ması konusundaki tartışılmaz
hassasiyeti onun demokrasiye ve milli
iradeye saygısının göstergesidir. Fevzi
Paşa, 10 Nisan 1950'de hayata gözle-
rini yummuş, ancak dönemin hükü-
meti yas ilan etmeyerek, devlet
radyosunda cenaze şarkıları yayınla-
yarak, vefasızlığı tescilleştirmiştir.
Maraşal Fevzi Çakmak Paşa her
zaman kalbimizdedir. 1948'de kuru-
lan Millet Partisi'nde, MHP'nin siyasi
köküdür. Fevzi Paşa'yı bilmeyenlerin
kahraman TSK'yı özümsemeleri 
oldukça zordur” dedi. 

Evet nereden geliyoruz, nasıl
geldik ve neden buradayız? -1 Münir AKTOLGA

AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.
Sert siyasetiyle bilinen Bahçeli, MHP için "küçük ortak" diyen Akşener'i hedef aldı

104 amiralle de ilgili konuşan
Bahçeli, “Demokrasi ve milli
irade üzerinde oynanan oyunun
ana gayesi iç huzur ortamını bal-
talamaktır. 104 amiralin hazırla-
yıp, 4 Nisan gece yarısı servis
ettiği darbe bildirisini haklı çıkar-
maya, ifade ve düşünce özgür-
lüğü kisvesiyle maskelemeye
çalışanlar milli iradeye içten içe

tahammülsüz olan vesayetçi çev-
relerdir. Bu bildirinin arkasında
duranların kimler olduğu, bağım-
sız mahkemeler eliyle vuzuğa ka-
vuşturulacaktır. Bildiriye imza
atmayan ama imza sürecinde açı-
lan Whatsapp grubuna üye olan
emekli bir amiral, bildirinin yayın-
lanmadan önce değiştirildiği id-
diasını gündeme getirmiştir.

Madem öyleydi, 104 kişiden biri
çıkıp da bu bildiriyi neden inkar
edemedi? İmza attığım metin bu
değildir itirazını neden yapamadı?
Emekli amirallerin ifal edildiğini
ileri sürenler boşa konuşuyor,
boşa uğraşıyor, her şey gün gibi
ortadadır. Eğer bildirinin son hali
İP'in yönetiminde bulunan ve ilk
imzacı olan Ergun Mengi tarafın-
dan hazırlanmışsa, bunun izahını
yapması gerekenler bellidir, mille-
timiz açıklama beklemektedir.”
diye konuştu.

Vesayetçi çevreler 

MHP Lideri Bahçeli,
ana muhalefet partisi
CHP hakkında
eleştirilerde bulundu.
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E
senyurt Belediyesi, pandemi
nedeniyle sanatını icra ede-
meyen sanatçılara destek ol-

maya devam ediyor. Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un talimatıyla Esenyurt’ta
yaşayan sanatçılar için “Türküleri-
miz Özümüz, Ozanlarımız Sözü-
müz” etkinliği düzenlendi.
Esenyurtlu sanatçıların seslendir-
diği şarkılar, türküler ve şiirler
Esenyurt Belediyesi’nin sosyal
medya hesaplarından yayınlandı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı ta-
rafından beğeni ile izlenen etkinli-
ğin son gününde Başkan Bozkurt,
Başkan Yardımcıları Selçuk Gü-
nerhan ve Ali Susuz ile birlikte
Şehit Erol Olçok Kültür Merke-
zi’nde sanatçılarla bir araya geldi.
Esenyurtlu sanatçılar, zorlu günle-
rinde kendilerini unutmadığı için
Başkan Bozkurt’a saz hediye etti.

İhtiyacımız olan da bu

Pandemi sürecinde sanatın ve sa-
natçıların yanında olmaya devam
edeceklerini belirten Başkan Boz-
kurt, “Yüzyıllar önce yaşanan duy-
guların, dökülen kelimelerin sizler
tarafından, güzel sesinizden ya da
enstrümanları çalan parmakları-
nızdan Esenyurt halkına iletmek
çok önemli” dedi. Başkan Bozkurt,
yapılan etkinlikte Anadolu’nun bir-
çok bölgesinden sanatçının eserle-
rine yer verildiğini vurgulayarak
şöyle devam etti: "Tek tip bir şey
yapmamışsınız. Her alanda her
bölgede geniş bir açı ile sunum
yapmışsınız. İhtiyacımız olan da
bu. Anadolu’yu tek tipleştirmeye
çalışıyorlar ama bu mümkün değil.

Her ses var, her renk var. Güzel
olan da bu; sesleri olduğu gibi mu-
hafaza ederek birbirimizle paylaş-
mak ve birbirimizle bu şekilde
yaşamamız. Hep beraber Esen-
yurt’u yaşanılabilir bir kent yapmak
mümkün. Daha güzel günlerde bir
araya gelmek dileğiyle, emeği
geçen herkese sonsuz teşekkürler."
Yapılan etkinlikte Esenyurtlu sa-
natçıların pek çok sosyal medya
kullanıcısı tarafından beğeniyle iz-
lendiğine dikkat çeken Kültür İşleri
Müdürü Hüseyin Yaşar, “Vatan-
daşlarımızdan çok güzel geri dö-
nüşler aldık” diye konuştu.

Türkiye'ye örnek olsun

Kent Konseyi Kültür Sanat Ça-

lışma Grubu Başkanı Yusuf Ulu,
Esenyurt Belediyesi’nin sanatçılara
destek amacıyla seslerini duyurdu-
ğunu hatırlatarak, yapılan etkinli-
ğin sanatçılar adına çok değerli
olduğunu söyledi. Ulu, “Sanatçıla-
rın unutulduğu bu dönemde Esen-
yurt Belediyesi’nin sanatçıların
sesini halka duyurmakta aracı ol-
ması, bizim için çok önemliydi.
Bunun bütün bölgeye ve Türki-
ye’ye örnek olmasını istiyoruz.
Pandemi sürecinde kültür-sanat
için birçok kişi müzik aletini sat-
mak zorunda kaldı. Bu kötü bir iz
bıraktı ama biz de Esenyurt’ta iyi
bir iz bırakması için Başkanımıza
saz hediye ediyoruz” ifadelerini
kullandı.

SAVAŞ ATAK
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3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/210407
1-İdarenin
a) Adresi :DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165664000 - -
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :İstanbul Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Taşınır
Mal Birimi ilgili Deposuna Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz 
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda 
peyder pey teslim edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt 
Kontrol Birimi İlgili Deposunun talep ettiği günden itibaren 
10 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma 

Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :06.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi
Cihaz, Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki 
tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış 
olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde 
kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış 
UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) 
ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirme-
yen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin 
parçalarının da UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir
( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak 
bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 
numaralı "Döner sermaye kaynaklarından yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken 
usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından 
teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek 
değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır.
Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.  
Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir durumdaki numuneleri ihale süreci 
bittikten sonra  iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan  isteklilerin numuneleri sözleşme 
süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile
birlikte idareye teslim edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Satınalma 
Birimi Dr. Erkin Cad. Göztepe - Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

HER SES VAR
HER RENK VAR

1 kilo daha alırsa 
tedavi olamayacak!

İnan Deniz ve Deniz Ün
Deniz çiftinin 2,5 yaşın-
daki kızları Ela'ya, 6 aylık-

ken SMA Tip 1 teşhisi kondu. O
günden beri bu zor hastalıkla müca-
dele eden aile, çok sayıda SMA'lı ço-
cuğa umut olan 'Zolgensma' adlı gen
tedavisini alabilmek için, yardım
kampanyası başlattı. Amerika Birle-
şik Devleti ve Avrupa'nın birçok ülke-
sinde uygulanabilen bu ilaç, hem çok
pahalı hem de hastanın tedaviyi ola-
bilmesi için bazı kriterleri sağlaması
gerekiyor. O kriterlerden biri de kilo.
Şu anda 12,5 kilo olan minik Ela, te-
daviye ulaşabilmesi için en fazla bir
kilo daha alabilir. Anne Deniz Ün
Deniz, Ela'nın kilosunun sınırda ol-
duğunu ve 13,5 kiloyu geçerse tedavi
şansını yitireceğini ifade ederken,
"Ben şu anda Ela'yı besleyemiyorum,
yarı aç yarı tok yaşıyor" dedi. Du-
rumu giderek ağırlaşan Ela bebek, 1
haftadır vücudundaki enfeksiyon de-
ğerlerinin yükselmesi nedeniyle,
yoğun bakımda yaşam mücadelesi
veriyor. Aile, kızlarının yaşama tutu-
nabilmesi için 2,5 milyon dolarlık bu
tedaviye, biran önce ulaşmayı bekli-
yor. Kızının kilosu nedeniyle riskli
durumda olduğunu ve tedavi için ge-
rekli olan paranın en hızlı şekilde
toplanması gerektiğini aktaran Anne
Deniz Ün Deniz,  "Ela bebeği artık

herkes sosyal medyadan tanıyor.
SMA Tip 1 hastası… 2 buçuk ya-
şında, nefes alabilmesi için boğazın-
dan bir delik açılmıştı. Yoğun bakım
süreci de onunla alakalı. Doktorlar
onu kapatmak istiyorlar, biraz enfek-
siyonları var onları da kontrol altına
almaya çalışıyorlar. Ela bebeğin kri-
tik bir süreci var. Şu anda 12,5 kilo.
Ancak bu ilaçta kilo kriteri var. 13,5
kilo olduğunda artık bu ilacı alması
gerekiyor. Son 1 kilosu. Ve ben şu an
Ela bebeği besleyemiyorum. Yarı aç,
yarı tok yaşıyor diyebiliriz. Onun
için  ben insanlara seslenmek iste-
dim. Herkes Ela bebeğin sesini duy-
sun, lütfen ama lütfen Ela bebeğin
elini tutsunlar. Onun gerçekten çok
zor bir yaşamı var" dedi.

Yüzde 33'ü toplanabildi

Ela'nın olması gereken gen tedavisi
için 2,5 milyon dolara ihtiyaç oldu-
ğunu ifade eden anne Ün
Deniz,  "Alması gereken bir gen teda-
visi var. Adı Zolgensma. Ama maale-
sef ki dünyanın en pahalı ilacı. 2,5
milyon dolar. Biz onu tabii ki karşıla-
yamıyoruz. Bunun için bir kam-
panya başlattık. Kızımın bağış
kampanyası var. Şu an yüzde 33'ünü
topladık. Daha çok yolumuz var. 3
aylıkken ben gelişiminde gerilik oldu-
ğunu fark ettim ve 6 aylıkken tanısı
kondu. O süreçten bugüne de Ela
bebek, acılar içinde yaşıyor. 1 hafta-
dır yoğun bakımda, öncesinde de 1
hafta serviste yattı. Enfeksiyonları ar-
tınca yoğun bakıma aldılar, boğazını
kapatma işlemini de yoğun bakımda
gerçekleştirecekler" diye konuştu. Bu
tedavinin yurt dışında, birçok ülkede
uygulandığını ancak Ela'nın kilo kri-
terine takılabileceğini söyleyen
Deniz, kızlarının biran önce tedavi
olması gerektiğini vurgulayarak, 
"Her ülkede farklı kriterleri var bu
ilacın.  Ela, kilo kriterine takılıyor.
12,5 kilo şuan. 13,5 kilo olduğunda
bu ilacı alması lazım ve o kiloyu geç-
memesi lazım. Bir instagram sayfa-
mız var. 'elaya umut ol' destek olmak
isteyen vatandaşlarımız oradan yar-
dımcı olabilir" dedi.  DHA

Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle sanatını icra edemeyen sanatçılara
destek olmak için “Türkülerimiz Özümüz, Ozanlarımız Sözümüz” etkinliği
düzenlendi. Sanatçılar, pandemi dönemindeki desteklerinden dolayı Başkan
Bozkurt’a saz hediye etti. Bozkurt, "Anadolu’yu tek tipleştirmeye çalışıyorlar
ama bu mümkün değil. Her ses var, her renk var. Güzel olan da bu" dedi

Çok önemli
bir dayanışma
Gölge Kültür Sanat Merkezi
(GKSM) adına konuşan Sanatçı
Sinan Gökçe ise pandemi süre-
cinde Esenyurt Belediyesi’nin ken-
dileri ile dayanışmasının örnek
olduğunu dile getirdi. Gökçe, “Et-

kinliğin bütün sıkıntılara ve zorluk-
lara rağmen gerçekleştirilmesi çok
değerli. Belediye Başkanıma ve
emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyoruz. Bu süreçte de çok değerli
bir dayanışma örneği oldu” dedi.

Bağcılar Belediyesi, bu
sene 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı

kutlamaları kapsamında sıra dışı bir
etkinliğe imza atıyor. Coşkulu etkin-
liklerde yer alacak şanslı 23 öğrenci-
nin belirlenmesi amacıyla ilçe
genelindeki okullara; 23 Nisan’ı daha
iyi anlamak için Hilmi, Fatma ve
Rafet birlikte çıktığı macera dolu yol-
culuğu konu alan çizgi roman forma-
tındaki 85 bin adet “Başkan’la Süper
Gezi” dergisi dağıtıldı. Coşkulu 23
Nisan etkinliklerine katılacak öğrenci-
lerin belirlenmesi gayesiyle Bağcılar

İSTOÇ İlkokulu’nda çekiliş yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çe-
kilişe Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı. Çekiliş sı-
rasında açılan numaraları takip eden
çocuklar çok heyecanlı anlar yaşadı.

Külliye ziyaret edilecek

Çekilişe göre hak kazanan öğrencileri
hem eğlenceli hem de yararlı bir prog-
ram bekliyor. Başkan Çağırıcı’yla bir-
likte geleneksel helikopter turuna

çıkacak öğrenciler ayrıca “Milli İrade”
gezisine çıkacak. Ankara’da bir gün
geçirecek olan şanslı öğrenciler,
Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi ola-
rak kullanılan ilk meclisi, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında Gazilik un-
vanını alan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni ziyaret edecek. Çocuklar
burada TBMM Başkanı Mustafa
Şentop’la da bir araya gelecek. Minik

BAŞKAN’LA SÜPER GEZİ!

Kemal
Deniz
Bozkurt



Susmanın 
dayanılmaz hafifliği
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“ Susma sustukça sıra sana da gelecek!”
Giriş
Olağandışı koşullarda, yönetimlerin baskısı sonu-

cunda toplumlarda genellikle suskunluk sarmalı ile bir-
likte tercih çarpıtması yaşanır ve sonuçta bir toplumsal
felç durumu meydana gelir. Bugün tam da böyle bir 
süreçten geçiyor ülke. Bu üç anahtar kavramı çözümle-
diğimiz taktirde içinde bulunduğumuz  durumu anlama-
mız, her birinin ne anlama geldiğine ve birbirleri ile
olan ilişki ve çelişkilerini yaşadıklarımız bağlamında
kavramamız daha mümkün olacaktır.

Suskunluk Sarmalı

Suskunluk sarmalı, fikirlerinizin toplumun genelinde
kabul görmemesi veya baskı altında olması durumunda,
onlardan vazgeçme pahasına susmaktır. Çünkü sıradan
kişi içinde yaşadığı toplumdan dışlanmaktansa onunla
uyum içinde yaşamaya meyleder. Eğer fikirleri içinde
bulunduğu gruptan ya da toplumdan onay görmüyorsa,
hatta bu fikirleri açıkladığı taktirde dışlanacağını, baskı
göreceğini düşünüyorsa o zaman bir çeşit kişisel tedbir
olarak susar.

Böylece bir fikir sahibi olarak dışlanmaktansa sus-
mayı ve kabuğuna çekilmeyi tercih eder. Bu durum o 
kişiyi zamanla genel geçer görüşe uyum göstermeye,
teslimiyetçiliğe kadar götürebilir. Haksızlıklara artık 
eskisi gibi ses çıkarmaz, onları görmezden gelmeye
başlar, sonunda bu davranışı bir alışkanlığa dönüşür,
alışkanlık da zaman içinde o kişinin bir nevi karakteri
haline gelir. Kişiler çoğalır ve bu giderek bir hastalık
gibi topluma sirayet eder, insanlar korktukları için susar
ve giderek aslında bir çeşit yabancılaşma yaşar. Korku
ve baskıdan dolayı meydana gelen suskunluk sarmalının
yol açtığı bu yabancılaşma aslında insani bir trajedidir. 

Tercih Çarpıtması

Ancak iş burada kalmaz, bir müddet sonra kişi sus-
makla kalmaz, toplumsal onay alabilmek için, giderek
yaygın görüşün yanında saf tutmaya başlar. İşte burada
ikinci anahtar kavram olan “tercih çarpıtması” devreye
girer.  Tercih çarpıtması, görüşü ve/veya tercihi öyle ol-
madığı halde sırf bulunduğu ortamdan dışlanmamak
için ve onlardan onay görmek ve hatta onlar gibi görün-
mek için asıl tercihini saklayıp, baskın tercih yanında
yer almak davranışıdır. Diğer bir deyişle asıl görüşünün
hilafına baskın görüşü dillendirme durumu ve davranışı-
dır. Bir çeşit “sureti haktan görünmek” veya takkiye
yapmak da denebilir buna. Dolaysıyla böyle zamanlarda
yapılan kamuoyu araştırmaları gerçeği yansıtmaz, bu
çalışmaların standart sapmaları her zamankinin çok
çok üstünde gerçekleşir. (İktidar partisi AKP’nin oyları-
nın yüksek, siyasal linçle karşı karşıya olan HDD’nin
oylarının anketlerde düşük çıkması buna örnek 
gösterilebilir.) 

Bu bir parti, bir görüş, bir duruş için olduğu gibi bir
liderin yanında sıkça gösterilen (dalkavukça) bir davra-
nış ve söylem biçimi olarak da göze çarpar. Kişi burada
ilkelerden ziyade konjonktüre göre tavır alır; böylece
suskunluk sarmalı giderek tercih çarpıtmasını boyutlan-
dırır o da sosyolojik olarak toplumsal felce yol açar. 

Toplumsal Felç Durumu

Suskunluk sarmalı ile tercih çarpıtmasının fonksiyo-
nel etkileşimi sonucunda toplumsal felç durumu mey-
dana gelir. Diğer bir deyişle, bu nevi kişilerin çoğalarak
toplumu sarması durumunda, toplum hareket edemez,
kıpırdayamaz, refleks gösteremez, tepki gösteremez
hale gelir. Toplumsal felç yaşayan toplum olan bitene
(ne olursa olsun) tepki göstermez, gösteremez. Şöyle ki;
insanın bacağı felçli olduğunda nasıl ki hareket ede-
mezse, felçli hale gelmiş bir toplum da tıpkı felçli bir
bacak gibi hiçbir olay karşısında tepki göster(e)mez.
Sanki o olay yokmuş ya da hiç meydana gelmemiş gibi
davranır. Bu onun için bir çeşit kendini koruma davranı-
şıdır. Bu da egemenin işine yarar, onun işini iyice kolay-
laştırır. Zamanla toplum öyle bir hal alır ki hiçbir baskı,
sindirme, zülüm karşısında korkusundan tepki göster-
mez, hareket etmez, susar, pısar kalır (ya da öyleymiş
gibi görünür.) Bu durumda korkudan susmak bütün top-
lumu bir kanser gibi sarar, toplumu felç eder. (Otokratik
iktidarların istediği de budur zaten.)

Sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz; toplumda oluşan
suskunluk sarmalı büyüyünce, o da sonunda kişilerde bir
çeşit tercih çarpıtmasının oluşmasına yol açar, iş kor-
kuyla hareket etmeye kadar gider, korkuyla hareket
edip “bana değmeyen yılan bin yaşasın” anlayışı so-
nunda toplumu esir alır, böylece neticede bulaşıcı hale
gelen korku toplumsal felç durumu oluşutur. Oysa asıl
gerçek başlangıçta bu değildir; (bu dinamiğe dönmek
için korkunun panzehiri olan cesur bir liderlik gerekir). 

Einstein, “Dünya yaşamak için tehlikeli bir yerse kö-
tüler yüzünden değil, kötülüğe ses çıkarmayanlar yüzün-
dendir” der. Yukarıda korkunun yarattığı suskunluk
sarmalının bir kanser gibi toplumu nasıl sarıp çürütece-
ğini ortaya koymaya çalıştık. Sadece bu da değil; bu du-
rumu yaratanlar, işi burada bırakmaz, bu olguyu sürekli
hale getirmek isterler, bunun için de bir şok gerekir.

Şok

Egemen çoğu zaman bu durumu kalıcılaştırmak

ister. Bütün bu durumu ancak “bir
şok” kalıcılaştırabilir. Şok politikası, gerçekten şok
edici bir olayın yarattığı şaşkınlık, korku ve çaresizlik
duygusunu fırsat bilerek, bunun etkisini canlı tutacak
hamleleri art arda devreye sokmaya, sersemleme halini
sürekli kılmaya dayanır. Bu sayede, gücü elinde bulun-
duranın arzuladığı değişimler dirençle karşılaşmadan
gerçekleştirilir. Feto darbe girişimi buna örnek olarak
verilebilir. Bu hain darbe kalkışması toplumda bir şok
yarattı, ama bu şok iktidar tarafından sürekli kullanıla-
rak kalıcılaştırıldı. Sosyog F Naomi Klein, bu olguyu
“Şok Kuramı” ile açıklıyor. Bazen şok edici bir şey
yoksa algı organizasyonu ile medya kullanılarak böyle
bir şey varmış gibi yaratılır. 

Olağanüstü Durum

Şok politikası, siyasal ve hukuki alanda uygulandı-
ğında genellikle olağanüstü  görünüm altında sürdürü-
lür. Bunun temel niteliklerinden biri, yasama, yürütme
ve yargı güçleri arasındaki ayrımın başlangıçta geçici
olarak kaldırılması ama bunu kalıcı kılacak yönetim
uygulamalarının hayata geçirilmesidir. Uygulandıktan
sonra da yasama yargı ve yürütme aynı elde toplanır.
Bugün ülkenin katı merkeziyetçi bir sistemle yönetiliyor
olması buna örnektir.

Hukuk düzeninde kurmaca bir boşluk yaratılıp zo-
runluluk hali gerekçe gösterilerek bütün güçlerin yü-
rütme erkinde toplanması sağlandı. Yaşanan şok etkisi
canlı tutularak, bu yeni düzenin kurulmasını sağlayacak
“tertemiz”, boş ve dirençsiz bir sayfa açılması politika-
sına dönüştürüldü.

Burada artık korku ve endişe ilkelerin önüne ve ye-
rine geçmiştir.  Yaşatılan örneklerle bu iyice pekiştirilir.
“Bana değmeyen yılan bin yaşasın” anlayışı egemen
hale gelmiştir. Susmak ya da tercih çarpıtmak hükmünü
sürdürür, “sakın ha ya bir duyan olursa ya beni onlar-
dan sanırlarsa” şeklinde büyüyen korku topluma
kangrenli bir hücre gibi yayılarak bütün uzuvlarını/
organlarını/kurumlarını sarar. İnsanlar korkar. 
Herkes bu durumda ancak korku temelinde eşittir. 

Bu da toplumu iyice felç eder, çürütür.

Sürü Tolumu

Böylece kimse ses çıkaramaz, itiraz edemez hale
gelir, hâkim görüş egemenliğini sürdürür. Sonunda top-
lum sürü haline gelir ama yaşanacak kötü akıbetten
kurtulamaz Nazi Almanya’sındaki Papaz Martin Nie-
möller başına gelen hikayedeki gibi. Hitler, İkinci Dünya
Savaşı'nda milyonlarca Yahudi'yi ölüm kamplarına gön-
dermeden önce provasını, iktidara geldiği 1933 yılında
komünistler, sosyal demokratlar, sendika başkanları, eş-
cinseller, Yahova Şahitleri üyeleri ve adi suçlular 
üzerinde yaptı. 

Papaz Niemöller başına gelenleri şöyle anlatır: 
“Naziler önce gelip komünistleri götürdüler sesimi çı-
karmadım, evet, ben bir komünist değildim. Sosyal de-
mokratları hapsettiklerinde gene sesimi çıkarmadım,
çünkü ben bir sosyal demokrat da değildim. Sendikacı-
ları almaya geldiklerinde sustum, nasıl olsa ben bir 
sendikacı da değildim. Benim için geldiklerinde ise, et-
rafımda buna karşı çıkabilecek kimseler kalmamıştı…” 

Çıkış Yolu

O halde bu gayrı insani cendereden nasıl çıkılır? Soru
budur. Cevapsa haksızlığa boyun eğmeme bilinci ve cesa-
retle itiraz etmekten geçer. Haksızlık karşısında susarak
dilsiz bir şeytana dönüşmemek için itiraz etmenin yüceli-
ğini insanlara göstermek gerekir. Kim gösterecek elbette
halkın öncülüğüne soyunanlar… Bunun için güven veren,
samimi ve cesaretli bir liderliğe her zamankinden daha
çok ihtiyaç vardır. Bu liderlik korku ile zehirlenmiş iklimi
cesaretin oksijeni ile dağıtarak topluma nefes aldırmaya
çalışmalıdır. İşte o zaman değişim başlar.

Nitekim herkesin bir düzenden memnun olmama
hakkı vardır. Ama bu (memnun olmama) tek başına yet-
mez. Bu hak aynı zamanda kötü düzeni değiştirme gör-
evini yükler insana. Çünkü felçli toplum birilerinin işine
geldiği için sürdürülmek istenir. Buna “dur” demek sa-
dece siyasi bir talep değil, aynı zamanda insani ve vic-
dani bir taleptir.

Sonuç 

Sonuçta geldiğin noktada ya doğrudan yana itiraz
edeceksin ya boyun eğeceksin. Boyun eğersen, özgürlük,
eşitlik ve adaletten uzaklaşırsın; kendine ve insanlığına
yabancılaşırsın. Bu da demek ki bu duruma layıksın.
2500 yıl önce, Platon boşuna, “Her toplum laik olduğu
şekliyle yönetilir” dememişti. Biz içinde bulunduğumuz
düzene layık görmüyorsak itiraz hakkımızı kullanmalı,
karşı çıkmalıyız. 

Bizim layık olduğumuz düzen, özgür bireyin, sorum-
luluklarını yerine getiren toplumun ve demokratik bir
devlettin olduğu düzendir. Unutma; dünya yaşamak için
tehlikeli bir yerse kötüler yüzünden değil, kötülüğe ses
çıkarmayanlar yüzündendir.

SEVDA NOYAN
LATIFE YAPMIS!

Ahmet ÖZER

Bir televizyon programındaki "15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır"
sözleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan
6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan, "Herhangi bir silahım yok, her-
hangi bir listem de yok, nüktedan sözler olarak söyledim" diyerek beraatini talep etti

İ stanbul 45. Asliye Ceza Mahke-
mesi'ndeki duruşmaya, tutuk-
suz sanık Sevda Noyan katıldı.

Müşteki avukat Enes Kabadayı ise
duruşmada hazır bulunmadı. Kimlik
sorgusunda gazeteci olduğunu belir-
ten Sevda Noyan savunmasında,
"2,5 saat süren bir televizyon progra-
mıydı. Programın bir bölümünde 12
Eylül darbesi nedeniyle üniversite
okuyamadığımı anlattım ve darbele-
rin insanların hayatında ne kadar
büyük etkileri olduğunu ve ülkedeki
insanları nasıl etkilediğini anlattım.
O günlerde darbe söylemleri vardı.
Suçlamaların tam tersine hayatımızı
ne kadar kötü etkilediğini, darbelerin
ne kadar yanlış olduğunu anlattım.
Aynı zamanda eşim ve benim FETÖ
konusunda mağduriyetler yaşadığı-
mızı anlattım" dedi.

Bu husus köpürtüldü

Noyan, programın sunucu Esra Elö-
nü'nün 15 Temmuz darbe girişimine
dair "Bir daha böyle bir şey yaşansa"
ilişkin sorusu üzerine "Nüktedan" bir
yanıt verdiğini belirterek şunları söy-
ledi: "O zaman bir şey yapmadık
ama bir daha böyle bir kalkışma
olursa, esprili şekilde iddianamede
geçen bu ifadeleri kullandım. Ancak
burada bir eksiklik vardır, ben kom-
şulardan bahsettiğim de sunucunun
bunu normalde açması gerekirdi.
Disleksi hastasıyım yani düşüncem
ile ifadem birbirini tutmaması so-
nucu konuşmam eksik kaldı. Sunucu
da bunu açmam için herhangi bir
soru sormadı. Asıl anlatmak istedi-
ğim, 70 hanelik bir sitede oturuyo-
ruz, 15 Temmuz sonrası bütün
komşuları tehdit eden 7-8 tane site
mensubu yurt dışına kaçtı. Bir son-
raki evimizde oturuyorlardı. Bu kişi-
lerden biri, yeniden geleceklerini ve
darbe yapacaklarını bizleri barındır-
mayacaklarını söylediler. Program
bittiğinde çok iyi reyting aldı. Tebrik
telefonları aldık. Aradan 4 gün geçti,
cuma günü Twitter'dan başlayan

operasyonla ki bunun dış kaynaklı
olduğunu tespit ettim. Sadece iddia-
namedeki bir cümle alınarak eşimin
geçmişi de ortaya konularak bizi çok
ciddi şekilde mağdur edip tehdit etti-
ler. Telefonlarım çalmaya başladı.
Instagram'ım hacklendi. Bunun üze-
rine emniyetten bana koruma tahsis
edildi. Çocuklarımın, torunlarımın,
ailemin adresleri deşifre edildi. Med-
yada bu husus köpürtüldü. Ciddi
mağduriyetime neden oldu."

Keşke yaşanmasaydı

Noyan, "Bu sözleri halk arasında
korku panik yaratmak amacıyla söy-
lemedim. Üzgünüm. Keşke yaşan-
masaydı. Söylediğim sözler de suç
unsuru yoktur. Beraatimi isterim.
Vatanımı seven 58 yaşında kadar 3
darbe yaşamış biri olarak mağduri-
yete uğrayan biri olarak bu konudaki
hassasiyetimi hoş görmenizi istiyo-
rum. Herhangi bir silahım yok Her-

hangi bir listem de yok, nüktedan
sözler olarak söyledim" dedi. Haki-
min hakkında ceza verilecek olursa
ertelenmesini ister misin sorusuna,
Noyan "evet" diye yanıt verdi. Sanık
avukatı da müvekkilinin canlı yayı-
nın verdiği heyecanla ve programın
uzun sürmesi nedeniyle talihsiz,
yanlış anlaşılmaya sebep olan be-
yanda bulunduğunu belirterek "Mü-
vekkilim somut bir kişiye yönelik
beyanı yoktur. Aksine darbe karşıtlı-
ğına, toplumsal düzenin korunma-
sına yönelik beyanları olmuştur.
Beraatini talep ederim" dedi. Mah-
keme, mütalaasını hazırlaması için
dosyanın savcılığa gönderilmesine
hükmetti. Duruşma ertelendi. Du-
ruşma sonrasında basın mensupla-
rının soruları üzerine, Noyan, "Bir
şey söylemek istemiyorum. Gerçek
mağdur bendim ama hayırlısı diye-
lim yani. İnşallah yerini bulur" dedi.
DHA

KEŞİF DALIŞI
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "kesin koruna-
cak hassas alan" ilan edilen Tavşan Adası ve çevre-
sinde dalış ile keşif yapıldı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruna Genel Müdür-
lüğü Araştırma Ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan,
"Bir araştırma çalışması başlattık. 'Prens Adaları
Özel Koruma Bölgesi Projesi' taslak bir şekilde şu
anda araştırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Tavşan Adası" olarak
adlandırılan Neoandros
Adası ve çevresi Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesi ile ko-
ruma alanı ilan edildi, karar Resmi
Gazete'de yayınlandı. 90 metre
uzunluğuyla Prens adalarının en
küçüğü ve Akdeniz'in nadir siyah
mercanları ve kırmızı gorgonla-
rına, yüzde 80 yok olan pina mid-
yesi gibi bir çok deniz canlısına ev
sahipliği yapan Tavşan adası ve
çevresi özel öneme sahip. Pek çok
balık türü de Adalar ve çevresinde
yaşıyor ve bu alanda yumurtluyor.
Ancak gırgırla yapılan avcılık ne-
deniyle denizde yaşayan mercan-
lar ve balık yuvaları yok oluyordu.
Adalar çevresinde atılan gırgır ağ-

ları burada yaşayan mercanları
koparıyor, balık yuvalarını dağıtı-
yordu.

Tür sayısı oldukça fazla

Tavşan Adası'nın koruma alanı
ilan edilmesinin ardından Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Var-
lıklarını Koruna Genel Müdür-
lüğü Araştırma Ve Tescil Dairesi
Başkanı Ümit Turan ile Deniz Ya-
şamını Koruma Derneği üyeleri
bölgede incelemelerde bulundu ve
keşif dalışını takip etti. Demirören
Haber Ajansı'na değerlendirme-
lerde bulunan Ümit Turan, "7 mil-
yon 600 bin metrekare hem deniz
hem de karasal olarak bir alana
kapsamakta. Özellikle ada, ekosis-

teminin en iyi temsil edildiği Mar-
mara Denizi'ndeki en önemli nok-
talarda biri. Ülkemiz biyolojik
çeşitlilik açısında oldukça zengin
bir ülke. Neredeyse 13 bin bitki tü-
ründen 3 bin 500'e yakını endemik
düzeyde. Söz konusu Adada da
endemik tür sayımız oldukça
fazla. Hem de Akdeniz foklarının
bölgeyi kullandıklarını biliyoruz,
deniz mağaralarının da olduğu bir
bölge. Bundan sonraki aşama-
larda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü olarak bölgede biyo-
lojik çeşitlilik araştırmamız başla-
yacak. Bu araştırma sonuçlarına
göre de yönetim planlarımız ha-
zırlanacak" diye konuştu. DHA

ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi
bu yıl da koronavirüsün etkisinde
geçecek. Koronavirüs geçiren ve
aktif hastaların oruç tutmasıyla ilgili
açıklamalarda bulunan Medipol
Mega Üniversite Hastanesi’nden
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu,
“Kişi 1 sene önce koronavirüs atlat-
mışsa tabi ki oruç tutsun. Ne dü-
zeyde atlattığı ve ne kadar hasar

kaldığı çok önemli. Kişiden kişiye
değişmekle beraber eğer aktif Kovid-
19 hastasıysa, hafif de geçiriyorsa
oruç tutmamalı. Eğer virüsü atlattı
ve ilk 1 ay içerisinde ise yenilenme ve
toparlanma sürecinde demektir. Bu
insanların oruç tutmasını genel iti-
bariyle önermiyoruz” diye konuştu.
Hastalığın ağır yada hafif seyretme-
sine bakmaksızın doktor kontrolü ve
izninin önemli olduğunu dile getiren
Prof. Dr. Akkoyunlu, “Koronavirüsü
atlatalı 3 ay olanlar, özellikle orta ve
ağır düzeyde geçirmiş olanların ba-

zılarında uzun süren tedaviler veri-
yoruz. Bu dönemde tedavisini ak-
satmayacak şekilde veya aynı
zamanda vücudu zayıf bırakmaya-
cak düzeyde yine doktor kontro-
lünde izin verilebilir” dedi.

Garipçe’de yaşam savaşı
Sarıyer Garipçe'de sü-
rücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği

otomobil uçuruma yuvarlandı.
Uçurumun dibinde otomobilin
içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri-
nin yaklaşık bir saat süren çalışma-
ları sonucunda yaralı olarak
kurtarıldı. Kaza saat 15.00 sırala-
rında Garipçe Mahallesi Mezarlık
Yolu'nda meydana geldi. İddiaya
göre Emre Kurban'ın kullandığı pla-
kası belirlenemeyen otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesiyle uçurumdan aşağı yu-
varlandı. Sürücü Emre Kurban oto-
mobil içinde sıkıştı. Uçurumdan
otomobilin uçtuğunu gören çevre-
dekiler bir yandan sürücünün yar-

dıma koşarken, bir yandan da it-
faiye ve sağlık ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk
edildi. İtfaiye ekipleri otomobili ha-
latla bağlayarak sabitledi. Ardından
otomobil içinde sıkışan sürücüyü
kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar
sonucunda sürücü Emre Kurban sı-

kıştığı yerden kurtarıldı. Kurban,
sedyenin ucuna bağlanan halat yar-
dımıyla uçurumdan yukarı çekildi.
Ambulansa alınan sürücü burada
yapılan ilk müdahalenin ardından
hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı. Kaza ile ilgili soruşturma
devam ediyor. Kazadan sonra yar-
dıma koşanlardan Sedat Kambu-
roğlu, "Ben aracımla aşağıdan
geliyordum. Bir terslik olduğunu
anladım. Çıkıp baktığımda bir araç
aşağıya uçmuştu. Aracın yanına git-
tik, baktık içerisinde kardeşimizi
gördük. Adı Emre. Sürekli konuştuk
kendisiyle. Benden önce görenlerin
anlattığına göre buradan gelip dön-
mek isterken virajı alamamış direkt
aşağıya uçtuğunu söylediler” dedi.

İlk 1 ay tehlikeli
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M üteahhit dernekleri, mevcut başkanlarıyla
‘yola devam’ dedi… KONUTDER, Sur
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan El-

mas’ı üçüncü, İNDER ise Teknik Yapı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nazmi Durbakayım’ı dördüncü kez
başkan seçti. Başkanların gündeminde koronavirüs
salgını, artan maliyetler, dolar ve faizdeki artışlar
vardı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği
(KONUTDER) Başkanı Z. Altan Elmas, konut satış-
larına dair değerlendirmesinde koronavirüs salgını,
konut kredisi faiz oranlarındaki ve dolardaki artışa
dikkat çekerek bu süreçte inşaat ve konut sektörünün
de olumsuz etkilendiğini dile getirdi. 

‘Faiz erişilebilir olmalı’

Kasım 2020’de faizlerin yükselmesi ve nihai noktada
yüzde 19’a gelmesiyle konut satışlarının çift taraflı bir
baskı altında kaldığını belirten Elmas, “Bir yandan
pandemi, bir yandan faiz artışının olumsuz etkileri,
diğer yandan dünya emtia fiyatlarının ve de ülkemize

has bir hastalık haline gelen döviz kurlarının yüksel-
mesi - bu 4 olumsuz faktör - bir araya gelerek sektö-
rümüzü oldukça zorlamaktadır. Diğer yandan
maliyetlerin sürekli artması ve bu durumun kaçınıl-
maz sonucu olarak, yeni konut fiyatlarına yansıması
1. el konut satışlarını oldukça baskılamış ve halkımı-
zın yeni ve sağlam konuta erişimini çok olumsuz etki-
lemiştir” dedi. 

‘Sosyal devlet ilkesi gereği…’

Konut sektörü adına hükümetten acil beklentisini
açıklayan KONUTDER Başkanı Elmas, şunları söy-
ledi: “Geçmiş yıllarda olumlu etkisi defalarca görül-
müş olan ‘konut kredi faizlerinin aylık 0.80’li
rakamlara geçici bir dönem için çekilmesi ve bu süb-
vansiyonun 1. el konut üretimi ve istihdamı destek-
leme, sosyal devlet ilkesi gereği halkın uygun
maliyete, imkanları ölçüsünde konut edinebilme’
prensibiyle bir an önce devreye alınmasıdır. Aynı za-
manda 2020 Nisan ve Mayıs aylarında hükümeti-

mizce desteklenen kredi garanti fonu (KGF) imkanla-
rının bir benzerinin 3. dalganın zirvesini yaşadığımız
bu günlerde acilen devreye alınmasını da elzem ola-
rak görmekteyiz”.

İNDER esneklik istiyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı
Nazmi Durbakayım ise inşaat sektörünün içinde bu-
lunduğu dönemin ilgili bakanlıkların desteği ile aşıla-
cağına tam inancı olduğunu söyledi. Sektör olarak,
pandemi nedeniyle sektörü ayakta tutmak için devlet
tarafından sağlanan bir takım teşviklere minnettar ol-
duğunu belirten Durbakayım, mevcut projelerin ta-
mamlanması ve yeni projelerin hayata geçmesi için
sektörün temelini oluşturan bazı yasa maddelerinin
mücbir sebepten dolayı esnetilmesi gerektiğini söy-
ledi. Tüketici kanununun yapı müteahhitlerini de ko-
ruyacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin altını çizen
Durbakayım, inşaat tamamlama sürelerinin de uzatıl-
masına yönelik adımların atılması gerektiğini belirtti.

Planlar da değişiyor, dertler de...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın el koyduğu Fikirtepe’nin yeni imar planları etap etap askıya çıktı. İlk etaptaki değişiklikler, tapuların 
Hazine’ye devri, ikinci ve üçüncü etaplardaki revizyonlar Fikirtepeli hak sahiplerinin kafasını karıştırdı. Yeni Fikirder, değişiklikleri eleştirdi
Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan yapı ada-
larından kaynaklı problemlere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ
ve Emlak Konut GYO eliyle müdahale etmiş; ‘Yeni Fikirtepe’ proje-
siyle mağduriyetleri gidermek için hareke geçmişti. Süreçte Yeni Fi-
kirtepe’nin üç etabının da imar planı değişiklikleri ilanen askıya çıktı.
Birinci etapta İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği muvafakat
aranmaksızın resen tescil uygulanması kararı verildi ve bölgede 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Ka-
nun’un 6-A maddesi gereği tapuların Hazine’ye devrine başlandı.

‘Bir gecede işgalci olduk’

Yeni Fikirder (Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği), 1. Etap imar planı revizyonlarını de-

ğerlendirerek bir rapor oluşturdu. Değişiklikleri
yorumlayan Yeni Fikirder Başkanı Engin Ak-
güzel, Damga Emlak’a yaptığı açıklamada, ta-
puların Hazine’ye devrine ilişkin “Fikirtepe’de
yaşayan hak sahiplerinin Anayasa tarafından
korunan mülkiyet hakları bir gecede ellerinden
alınmış. Kendi evlerinde oturan vatandaşlar bir
anda işgalci konumuna düşürülmüştür” dedi.
Değerlendirme raporunu paylaşan Yeni Fi-
kirder Başkanı Akgüzel, devam eden belir-
sizliklerin bir an önce netleştirilmesi için
resmi açıklama beklediklerini kaydetti.

Yüksek faiz
müşteriyi
kaçırıyor

Üçüncü kez KONUTDER Başkanı olan Z. Altan Elmas, “Pandemi, faiz 
artışının olumsuz etkileri, dünya emtia fiyatlarının ve de ülkemize has
bir hastalık haline gelen döviz kurlarının yükselmesi bir araya gelerek
sektörümüzü oldukça zorlamakta” derken, dördüncü kez İNDER Baş-
kanı olan Nazmi Durbakayım da konut sektörünün temelini oluşturan
bazı yasa maddelerinin mücbir sebepten dolayı esnetilmesini istedi

Altan
Elmas

Nazmi 
Durbakayım

Engin Akgüzel

Yeni Fikirder teknik ekibi ile Bakanlığın
07.04.2021 tarih ve 742412 sayılı 26.02.2021-
29.03.2021 tarihleri arasında askıya çıkan,
25.02.2021 tarihinde tasdik edilen İstanbul İli, Kadı-
köy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1. Eta-
bına ilişkin imar planı değişikliği üzerine yapılan
çalışma sonucu şu tespitler ortaya çıktı:

- Tüm yapı adalarının bütünlükleri değiştirilerek
yeni yapı adaları oluşturuldu. Planda bir kısım yapı
adaları da iptal edildi. Bazı donatı alanlarının vasıf-
ları değiştirilirken yen donatı alanları eklendi. Bir
takım yapı adalarında konut alanları iptal edildi.

- Mandıra Caddesi üzerindeki projelerin ön

cephelerine park alanları oluşturuldu. Oturum
başlayan, iskan alan projelerin alanların da ke-
sintiler yapılarak yeni başlayacak yapı adalarına
eklendiği görüldü. 

- Dernek olarak süreç boyunca yaptığımız uyarılar
dikkate alınmamıştır. Geldiğimiz noktada:

- 1. Etap üzerindeki tüm hak sahiplerinin ar-
saları tapu müdürlüğünden gelen bir SMS mesajı
sonrası hiçbir açıklama yapılmadan ellerinden
alınarak hazineye devredilmiştir.

- Fikirtepe de yaşayan hak sahiplerinin Ana-
yasa tarafından korunan mülkiyet hakları bir
gecede ellerinden alınmış. Kendi evlerinde otu-
ran vatandaşlar bir anda işgalci konumuna dü-
şürülmüştür. 

- Onaylanan Plan notunda inşaat metrekaresi
belirtilmiş ancak vatandaşların alacakları emsal
oranları hakkında bir açıklama yapılmamıştır.

- Bakanlığın yaptığı açıklamalarda daha önce
imzalanan sözleşmelerde ki paylaşım oranlarına
yakın bir paylaşım yapılacağı söylense de bunun ile
ilgili bir açıklama yapılmamıştır. 

- Hak sahiplerine ödenecek kira bedellerinin
ödenmesinin ne zaman başlayacağı? Kaç ay sü-
receği? Ayrıca 2 dairesi olan vatandaşa bir kira
mı yoksa 2 kira mı ödeneceği konularında belir-
sizlik giderilmemiştir. 

- Vatandaşların mülkiyet haklarının Fikirtepe’de
olup olmadığı konusunda belirsizlik sürmektedir.

Yeni planlarda Fikirtepe 3 etaptan oluştuğun-
dan 2. ve 3. Etapların süreçlerinin ne zaman baş-
layacağı belirsiz bırakılmıştır. (1. Etaptaki tüm
yapı adalarına inşaat emsali verilirken 2. ve 3.
Etaplarda 2 emsal verilip kademeli emsal artışı
verilmesi projeyi bakanlığın yapmayacağı izleni-
mini vermektedir.

İlk revizyondan
neler çıktı?

Bitcoin’le ev arıyorlar

Özbekistan’a davet:
Gelin KÖİ’lerimizi görün

Gayrimenkul, dijital dönüşüme hızlı ayak uydurdu:
Sanal tur, online tapu, dijital sözleşme derken sıra
Bitcoin’le konut satışına geldi… Yabancı yatırımcı,
Türkiye’de Bitcoin’le ev almak istiyor
Salgınla birlikte her sektörde olduğu gibi gayrimenkulde de
dijitalleşmenin hızlandığını belirten Gayrimenkul Danış-
manı Şule Alp, “Artık evler, video, drone ve 360 sanal turlar
ile gezdiriliyor. Yatırımcı gelmeden, danışmanlar daire için-
den sunumlar gerçekleştiriyor. Dijital sözleşmeler yapılabi-
leceği gibi online tapu almak da mümkün. Sanal gerçeklikle
ev gezme gibi yöntemlerin de yaygınlaşması bekleniyor”
ifadelerini kullandı.

‘Dijital parayla konut satışı kaçınılmaz’

Kripto paraların da gayrimenkul alımlarında yaygınlaş-
maya başladığını aktaran Alp, “Özellikle yabancı yatırımcı-

lardan böyle talepler almaya
başladık. Örneğin Çin, Bangladeş
gibi birçok ülkede 50 bin doların
üzerinde yurt dışına para çıkarma
konusunda sıkıntı yaşanabiliyor.
Bunun yanı sıra yabancı yatırımcı-
lar, transfer ücretinin, kur farkının
olmaması nedenleriyle Bitcoin’le
ödeme yapmak istiyor. Kripto para
yatırımlarını risksiz ve güvenli bir
alana çekip birikimlerini katlamak
istiyorlar. Türkiye bu konuda büyük
fırsatlar sunuyor. Kısa vadede dijital
paralarla gayrimenkul alım-satımı
konusunun kaçınılmaz olduğu gö-
rülüyor” diye konuştu.Şule Alp

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında, iş
dünyasının çatı kuruluşlarının başkanlarından olu-
şan heyet, Azerbaycan’nın ardından Özbekistan’da
temaslarda bulundu. Türkiye ile Özbekistan arasın-
daki mevcut ilişkilerin değerlendirilmesi ve geliştiril-
mesi amacıyla 7-9 Nisan 2021 tarihlerinde
Özbekistan’a düzenlenen resmi ziyarete Türkiye
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de
katıldı. Heyet, başkent Taşkent’de gerçekleştirilen üst
düzey toplantıların yanı sıra Türk tarihinin önemli
şehirleri Semerkant ve Buhara’yı da ziyaret ederek
yerel yöneticilerle görüştü, incelemelerde bulundu.

Özbekistan’daki iş hacmimiz arttı

TMB Başkanı Erdal Eren, Ticaret Bakanı Pekcan ve
Özbekistan Başbakan Yar-
dımcısı Sardor Umurza-
kov’un katılımıyla
düzenlenen Özbekistan-
Türkiye Yuvarlak Masa
Toplantısı’nda Türk müte-
ahhitlerin Özbekistan’da
faaliyet göstermeye başla-

dıkları 1992’den bugüne kadar toplam 4,4 milyar
dolar tutarında 197 projenin tamamlandığını ifade
etti. Son yıllarda artan Özbekistan yatırımlarına pa-
ralel olarak Türk müteahhitlerin yıllık iş hacminin de
yükseldiğini kaydeden Eren, “Ulaşım, enerji, sanayi,
turizm, su temini, baraj, sulama gibi tüm alt ve üst
yapı projelerinde görev alan Türk müteahhitleri,
Tashkent City gibi ülkedeki önemli projelerde yatı-
rımcı olarak da yer alıyorlar. Türkiye kamu- özel iş-
birliği (KÖİ) projelerinin hayata geçirilmesinde çok
önemli bir tecrübe edindi. Tamamı TMB üyesi fir-
malar tarafından KÖİ’nin değişik yöntemleri kulla-
nılarak otoyol, havaalanı, enerji, sağlık ve turizm
alanlarında birçok proje hayata geçirilip, işletildi”
dedi. Eren, Özbekistan Başbakan Yardımcısı’na

Özbek kamu yetkilileri ve
yatırımcılarını Türkiye’de
hayata geçirdikleri projeleri
göstermek ve bu konuda
oluşmuş tecrübeleri pay-
laşmak üzere Türkiye’ye
davet etmekten memnuni-
yet duyacaklarını belirtti.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan başkanlığında Özbekistan’a düzenlenen ziyarette
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov’u Türkiye’ye
davet etti. Eren, “Türkiye kamu- özel işbirliği (KÖİ) projelerinin
hayata geçirilmesinde çok önemli bir tecrübe edindi” dedi



31 Mart 2021 tarihinde Türkis-
tan’da yapılması planlanan
Türk Konseyi Gayri Resmi

Devlet Başkanları Zirvesi salgın nedeniyle
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Zirvenin
sonuç bildirgesi ve devlet başkanlarının
konuşmaları Türk dünyasının birliği husu-
sunda ümit verici ve ufuk açıcıydı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
konseyi “aile meclisimiz” ilan etmesi, iliş-
kilerin nasıl bir düzeye geldiğini göster-
mesi açısından câlib-i dikkatti. Bu yıl 12
Kasım’da İstanbul’da yapılacak resmi zir-
vede bu söylemlerin ete kemiğe büründü-
rülmesi ve müşahhas hâle getirilmesi
öngörülüyor. Şüphesiz bu gayri resmi zir-
vede gerçekleşen gelişmelerin en önemlisi
Türk Konseyi, Türk Akademisi, Uluslar-
arası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi (TÜRKPA) gibi birleştirici ör-
gütlerin kurulmasında (hem fikir bazında
hem de tatbikatında) önemli rol oynayan,
yazdığı makalelerde her daim Türk dün-
yasının tarihi ve kültürel birliğini ortaya
koyan, Türk dünyasının aksakalı Elbaşı
Nursultan Nazarbayev’in 2019 yılındaki
Bakü Zirvesi'nde yaptığı, konseyin adının
“Türk Devletler Teşkilatı” olması önerisi-
nin diğer liderler tarafından kabul görmesi
oldu. Bu öneri hem cumhurbaşkanımız
hem de Özbekistan, Kırgızistan ve Özbe-
kistan cumhurbaşkanları tarafından des-
teklendi. Önümüzdeki aylarda İstanbul’da
yapılacak zirvede Türk Konseyi’nin adı
değişecek ve birlik alanında yeni ve büyük
bir adım atılacak.

Türk devletleri birlik olmalı

Elbaşı Nazarbayev henüz Bakü zirve-
sinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi’nin isminin “Türk Dilli Ülkeler”
değil “Türk Devletler Konseyi” olması ge-
rektiğini ifade etmişti. Kazan Üniversitesi
Türk dilleri profesörü ve Ortodoks misyo-
neri olan Nikolay İvanoviç İlminskiy’nin
(ö. 1891) fikir babalığını yaptığı, Çarlık
Rusyası döneminde Rusya egemenliği al-
tında yaşayan Türk ve Müslüman halkla-
rın asimile edilebilmesi için geliştirilen Kiril
alfabesi kullanan “Türk Dilli (Dildeş)
Halklar” (Turkic) kavramı, bölgede maa-
lesef hâlâ yaygın olarak kullanılıyor. Kö-
kenleri 19. yy. Rus emperyalizmine ve
İlminskiy’e dayanan bu kavram nihayet iki
asır sonra ortadan kalkacak. Teşkilatın
adının Türk Dili Konuşan Ülkeler’den
Türk Devletler Konseyi Teşkilatı’na ya da
Birliği’ne dönüşmesi sembolik olarak çok
büyük önem taşıyor. Zira Türk dünyasının
birlik ve beraberliği hususunda bir engel
oluşturan yaklaşık 250 yıllık bir parantez
nihayet kapanıyor. Bunun için uzun yıllar
bekledik. Bölge ülkelerinin bağımsızlıkları-
nın üzerinden sadece otuz yıl geçtiği, Türk

Konseyi’nin tarihinin ise yalnızca
on yıl olduğu düşünülürse, bunun
tarihi bir başarı olduğu anlaşılır.

Turan Koridoru teklifi 

Bu zirvenin çok önemli diğer kaza-
nımlarından biri de Azerbaycan ve
Karabağ meselesiyle de bağlantılı olarak
Sayın Nazarbayev’in “Turan Koridoru”
teklifidir. Tıpkı tarihte Asya ile Avrupa’yı
birbirine bağlayan İpek Yolu projesi gibi,
bütün Türk dünyasını karayoluyla da bir-
birine bağlayan Trans-Hazar Uluslararası
Ulaşım Koridoru’nun adının da Turan
Koridoru olması bu teklifle ortaya çıkmış-
tır. Şüphesiz bu proje, Türk dünyasının
karayoluyla irtibatının sağlanmasının
önündeki engelleri kaldıracağı gibi,
Doğu’da iki emperyal büyük güç arasında
sıkışan Orta Asya Türk cumhuriyetlerini
de rahatlatacaktır. Bu aynı zamanda Türk
cumhuriyetlerinin Avrupa ile entegras-
yonu açısından da büyük ehemmiyeti ha-
izdir. Türk cumhuriyetleri arasındaki
ticaret hacmi maalesef henüz istenen dü-
zeye ulaşabilmiş değil. Bu açıdan Özbe-
kistan Cumhurbaşkanı Şevket
Mirziyoyev’in Türk yatırım fonu ve kal-
kınma bankasının kurulmasının hızlandı-
rılması gerektiğini ifade etmesi çok değerli.
Tabii burada turizm işbirliği açısından
büyük potansiyeli bulunan Türkiye, Özbe-
kistan ve Türkistan (Kazakistan) hattının
süratle entegre edilmesinin gerekliliği bir
kez daha ortaya çıkıyor. Türkistan’ın Türk
halklarının manevi başkentlerinden biri
olarak kabul edilmesi de konsey ülkeleri-
nin turizm alanında işbirliği yapması ve
halkların turizm yoluyla birbirini tanıması
açısından çok değerli. 

Baskı yapılıyor

Bu zirvenin bir diğer önemli yanı da Azer-
baycan’ın Karabağ zaferinin hemen aka-
binde gerçekleşmiş olması ve Konsey’in
tüm üye ülkelerinin Azerbaycan’la daya-
nışma içinde olduklarını bildirmeleridir.
Bu, uluslararası siyasi bir meselede belki
de ilk birlikteliklerdendir ve Sayın Cum-

hurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de bu
dayanışma için sırada beklemektedir. Ka-
rabağ savaşında Türkiye’nin kayıtsız şart-
sız Azerbaycan’ın yanında yer alması,
bölge halklarının da hükümetlerine bu
yönde taraf olunması hususunda baskı
yapmasına yol açmıştır. Nihayet bu zir-
vede Türk Konseyi üye ülkelerinin tamamı
bu yönde tutum takınmışlardır.

Siyaseten kolaylık sağlanacak

Özellikle kültürel manada diğer önemli
husus Latin alfabesine geçiş sürecidir. Zir-
vede yapılan konuşmalardan da anlaşıla-
cağı üzere, bölge ülkelerinde Latin
alfabesine geçiş süreci hızlanmakta. Al-
fabe değişikliği bölge ülkelerini sadece
Türkiye ve Türk dünyası ile değil, aynı za-
manda Batı dünyası ile de yakınlaştıracak-
tır. Türk dünyasının pivot ülkelerinden
Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti alfabe-
sine oldukça benzeyen Özbekçe Latin al-
fabesine geçiş sürecini 1 Ocak 2023’te
tamamlayacak. Türk dünyasının diğer
pivot ülkesi Kazakistan’ın yakın zamanda
açıkladığı Türkiye ve Özbekistan alfabele-
rine oldukça yakın alfabe taslağı da büyük
ilgi gördü ve 2017’den beri devam eden
sürecin 2031’e kadar kademeli geçişle ta-
mamlanacağı açıklandı. Alfabe birliği
Türk halklarının birbirlerini anlaması ve
dil birliği açısından ivedilikle atılması gere-
ken bir adım. Dil birliği ve halkların birbi-
rini anlaması bu ilk adımın ardından
hızlanacaktır. Zira eğitim, kültür, sinema
ve diziler için yapılan işbirlikleri Türk halk-
larının birbirlerinin lehçelerini anlama-
sında kolaylık sağlayacaktır. Fakat bu
yolda öncelik alfabe birliği olmalı.
HABER MERKEZİ

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuş-
lara ilişkin Moskova’dan yapılan
açıklamada, normal ve charther

uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlan-
dırmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama
Rusya Başbakan yardımcısı Tatyana Goliko-
va’dan geldi. Golikova, "Türkiye ile Rusya arasın-
daki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1

Haziran arasında sınırlandırmasına karar ve-
rildi." dedi.Moskova hükümetinin 1,5 ay süreyle
Türkiye'ye uçuşları durdurma kararı hem tatil
için Türkiye hayali kuran yüz binlerce Rusya va-
tandaşını etkiledi, hem de Rus turizmine darbe
vurdu. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR,
yasak nedeniyle uğranacak zarar konusunda
yaptığı açıklamada, uçuş yasağı getirilen 15

Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin
satıldığını duyururken, söz konusu turlar için 32
milyar ruble (yaklaşık 413,7 milyon dolar) öden-
diğini belirtti. Tur satın alanların yüzde 40'ının
çocuklu ailelerin oluşturduğu kaydedilirken, bin-
lerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları
geri alabilmek için tur acentalarına başvurduğu
kaydedildi. DHA

Rusya Tur Operatörleri Birliği: 
Türkiye'ye 533 bin tur satıldı
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Türk Konseyi Gayri Resmi Devlet
Başkanları Zirvesinin sonuç bildirgesi
ve devlet başkanlarının konuşmaları

Türk dünyasının birliği hususunda
ümit verici ve ufuk açıcıydı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1
Haziran arasında sınırlandırma kararını duyurmasının ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, söz konusu dönemde
533 bin tur paketinin satıldığını açıkladı. ATOR, Rus turizmcilerin zararının büyük olduğunu ifade etti

Türk konseyi’nden 
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Bu zirvede dikkatleri celbeden diğer bir
husus Konsey’in Avrupa ayağını oluştu-
ran gözlemci üye Macaristan’ın başba-
kan düzeyinde iştirak etmesi ve henüz
üye olmayan Türkmenistan’ın devlet
başkanı seviyesinde katılmasıdır. Nite-
kim Sayın Cumhurbaşkanımız Türkme-
nistan’ın da tam üye olması için çağrı
yapmıştır. Pek çok bölge ülkesinin de
konseye katılmak için çeşitli temaslarda
bulunduğu düşünülürse, Türk Konse-
yi’nin on yıl gibi çok kısa sürede büyük
gelişme gösterdiği ifade edilebilir. Şayet
gelişmeler böyle devam ederse 2030-
2040 vizyonunda özellikle ekonomi ala-
nında işbirliği ve ortak pazar gibi
konular gündeme gelebilir. Bu strateji ve
vizyonla ilgili kararlar ise yıl sonunda İs-
tanbul’daki resmi zirvede ele alınacak.
yazımızı her zaman olduğu gibi bir son
sözle bitirelim: “Harekette birlik ol-
mazsa, fikirde birlik faydasızdır”.

Harekette
birlik şart

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC)’de turizm
bugün kapalı devre olarak

başladı. Ülkede elektronik bileklikle
evde karantina uygulamasına geçildi.
KKTC genelinde, ''Güvende Kal'' uygu-
laması kapsamında 37 kişiye elektro-
nik bileklik takıldı.Havayolu ile başkent
Lefkoşa'ya gelen yolculara da uygula-
nan bileklikler için KKTC Sağlık Bakan-
lığı’na başvuruldu. Öncelikle polis
kontrolden geçen ziyaretçiler, daha
sonra özel olarak kurulan stantlara ge-
çerek cep telefonlarına uygulamalarını
indirerek,bilgi formlarını dolduruyor.
Gerekli prosedürün tamamlanmasının
ardından yolculara bileklikleri takılıyor.

Turistler temkinli

uygulama ile ilgili Demirören Haber
Ajansı’na (DHA) değerlendirmelerde
bulunan yolculardan züleyha Özer
“Pandemi zorlu bir süreç malum in-
sanların bu anlamda kontrolünü
sağlaması açısından etkili olacağına
inanıyorum umarım işe yarar” dedi.
Bileklik takılan bir başka yolcu Mu-
zaffer Doğu da “Hem artısı hem de
eksisi var. evde olan insanlara bu-
laşmışsa ya da bizde varsa onlar et-
kilenebilir. Bir yandan da iyi bir şey
var, hiç olmasa otelde spor yapma
imkanımız olmuyor küçük bir odaya
tıkanıyorduk. Şimdi kendi evimizde
daha iyi imkanlara sahip olacağız”

ifadelerini kullandı.

Bileklik fiyatı 750 TL

Ülkede elektronik bileklik, akıllı tele-
fonlara yüklenecek bir uygulama ile
takip edilebilecek. elektronik bileklikle
KKTC'ye gelen ziyaretçiler, bileklik ba-
şına 750 lira ücret ödeyecek ancak
karantina bitimi sonunda 350 lirası
iade edilecek.

Ev karantinası kriterleri

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yü-
rürlüğe konulan uygulanan ev karanti-
nasında alınan kriterler, şöyle: “70 yaş
üstü yaşlılar,12 yaş altı çocuklar, ate-
rosklerotik kalp hastalığı, kalp yeter-

sizliği, immünsüpresiv tedavi alan
hastalar, kanser hastaları (son 6 ay
içinde kemoterapi ve radyoterapi
almış olanlar), 1 ay içinde minör ope-
rasyon geçirmiş olanlar, 3 ay içinde
majör operasyon geçirmiş olanlar, fi-
ziksel ve zihinsel engelli olan kişiler,
nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler,
otizm spekturumu, son 3 aydan daha
fazla tanı almış psikiyatrik vakalar (
rapor ve almış olduğu tedavi uzman
psikiyatrist tarafından düzenlenmiş ol-
malıdır), kolostomi torbası ve kalıcı
idrar sondası ile yaşayanlar, diyaliz ih-
tiyacı olan son dönem böbrek yetersiz-
liği olan kişiler, organ ve kök hücre
nakilli hastalar, gebelik.”

Yavru Vatan
önlem alıyor

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde (KKTC) 

Kovid-19 salgınıyla mücadele
kapsamında elektronik 

bileklikle evde karantina
uygulaması başladı

İran çok sert!
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Natanz Nükleer Tesisi’ne 
yönelik yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu
iddia ederek, "Siyonist rejim yaptırımları kaldırma 
yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyorlar.
Saldırı nükleer anlaşmayı etkilemek içindi" dedi

İran Atom Enerjisi Kurumu, dün Na-
tanz nükleer tesisindeki enerji kesintisinin
"sabotaj" sonucu meydana geldiğini açık-

ladı. Natanz'daki nükleer tesise sabotaj düzenlendi-
ğini ifade edilirken, İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, saldırıların arkasında İsra-
il'in olduğunu ileri sürdü. “Siyonist rejim yaptırımları
kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam
almak istiyor. Buna izin vermeyeceklerini açıkça söy-
lediler" diyen Zarif, "İntikamımızı alacağız” ifadele-

rini kullandı. Olayı sabotaj olarak değerlendiren İran
Dışişleri Bakanı Zarif, “Saldırıya yanıt olarak ülke-
miz nükleer kalkınmada yeni atılımlar gerçekleştire-
cek. Bu girişim İran’ın elini zayıflatmayacak" diye
konuştu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Saeed Khatibzadeh de saldırının İran Nükleer
Anlaşmasını etkilemek amacıyla yapıldığını öne
sürdü. Khatibzadeh, “Natanz saldırısı üretimimizi
yavaşlatmayı amaçladıysa, başarısız oldu. İsrail’e
yeri ve zamanı geldiğinde yanıt verilecektir” dedi.

Virüse karşı mikroçip
Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs tüm hızıyla sürü-
yor. Salgına karşı aşı ve ilaç

üretimi devam ederken, ABD Savunma
Bakanlığı Pentagon'da görevli bilim in-
sanları koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
mücadele kapsamında mikroçip geliş-
tirdi. Savunma Ar-ge Projeleri Daire-
si'nde (DARPA) görevli bilim insanları,
koronavirüs salgınıyla mücadele kapsa-
mında ürettikleri cihazda, deri altına so-

kularak korona-
virüs enfeksiyo-
nunu tespit
edebilecek bir
mikroçip geliş-
tirdi. Bilim insanları, kovid-19 şüphesi ta-
şıyan söz konusu kişinin diyalize
bağlandığında koronavirüsü kandan çı-
karabilen bir filtre de geliştirdi. Geliştiri-
len çipin ülkedeki CBS televizyonunda
yayınlanan ilk kez görüntülendi.

TURK BIRLIGI’NEUMUT
DOĞDU
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H ülya Diken, Hakan Meriçliler,
Ayhan Taş, Nihal Savaç, Can
Ceylan, İskender Bağcılar ve

İzzet Civril gibi oyuncuları kadrosunda
bulunduran ve Şehit Emniyet Müdürü Ali
Gaffar Okkan'ın görev yaptığı dönemi de
konu alan 'Kançepek' dizisi-
nin çekimlerine, 2015 hen-
dek ve barikat olaylarında
tahrip olduktan sonra yeni-
den inşa ile restorasyonu ta-
mamlanan Sur ilçesinin
tarihi mekanlarında baş-
landı. Terörün izlerinin silin-
diği Diyarbakır, tarihi
mekanları ve kültürel doku-
suyla dizi yapımcılarının ilgi
odağı oldu. Başrollerinde
Hülya Diken, Hakan Meriç-
liler, Ayhan Taş, Nihal
Savaç, Can Ceylan, İsken-
der Bağcılar ve İzzet Civril
gibi oyuncuları kadrosunda
bulunduran ve Şehit Emni-
yet Müdürü Ali Gaffar Ok-
kan'ın görev yaptığı dönemi

konu alan 'Kançepek' dizisinin çekimle-
rine, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde baş-
landı. Dizinin başrol oyuncularından olan
Hülya Diken, Diyarbakır'a geldiğinde çok
şaşırdığını söyledi. Tarihi dokuların kendi-
sini hayran bıraktığını ifade eden Diken,

"Ben Diyarbakır'a ilk kez geliyorum. Daha
önce İran'a gittim. Hakkari'de gala yap-
mıştık, burayı da öyle bekliyordum, ama
çok şaşırdım ilk geldiğimde, oldukça geliş-
miş, çok fazla tarihi dokusu var. Düşünü-
yorum neden acaba burada dizi

çekilmiyor, sinema çekilmi-
yor. Sanırım daha önce olan
olaylardan dolayı insanlar
biraz çekiniyorlar ama bu-
rası gayet güzel, çok güzel
mekanları var, artık burada
dizi çekilmesine de biz kapı
açmış oluruz. Dizimiz poli-
siye, heyecan var, aşk var,
komedi var, her şey var, o
yüzden güzel bir proje ola-
cak" diye konuştu.

Muhteşem bir şehir

Oyuncu İskender Bağcılar
da Diyarbakır'ı çok beğendi-
ğini belirterek, "Ben uzun yıl-
lardır Diyarbakır'a
gelmemiştim. Çok değişmiş,
muhteşem şehir olmuş. Ta-

rihi eserleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Dizimizin muhteşem senaryosu var, tarihi
dokuyla beraber bunu ortaya çıkarmak
için 'Bismillah' deyip başladık" dedi.

Tarihi çok değerli

Birçok dizi ve filmde oynadığı rollerle be-
ğeni toplayan İzzet Çivril ise, "Bir haftadır
çekim yapıyoruz. Güzel film olacağını
umuyorum. İnşallah Diyarbakır halkına
hayırlı olur. Umarım burayı tanıtıp, daha
çok sevdiririz. En önemlisi tarihi çok de-
ğerli ve doğal plato. Diyarbakır'da güzel
şeyler bundan sonra yapılır diye düşünü-
yorum" diye konuştu.

15 yıldır dizi çekilmiyordu

Diyarbakır'da 15 yıldır dizi çekilmediğine
dikkat çeken Kançepek dizisinin başrol
oyuncusu Ayhan Taş, "Burada olmak
büyük bir keyif. 10-15 yıldır dizi çekilme-
yen bir yerde, çekilen dizinin kadrosunda
olmak büyük bir keyif. 
Oynadığım rol de gayet keyifli. Güzel dizi
çekiyoruz, muvaffak olacağız umarım"
dedi. DHA
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BaTı Karadeniz'in doğası ve
yaylalarıyla öne çıkan beldelerin-
den Gümeli'de, 2008'de yapılan

çalışmalarda 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki
porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında
değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit
edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce
2016'da yapılan çalışmada ise 4 bin 112
yaşındaki dünyanın en yaşlı porsuk ağacı

tespit edildi. Boyu 25,5 metre ve çevresi 7
metre 70 santimetre olan ve ‘Gümeli Por-
suğu’ adı verilen ağacın dünyanın bilinen
en yaşlı 5'inci ağacı olma özelliği taşıyor.
Ayrıca dünyanın en yaşlı porsuk ağacı ve
Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanlarını da
elinde bulunduran Gümeli porsuğu, her yıl
yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.19
Temmuz 2020'de Gümeli Belediye Başkanı

Ahmet Saydam tarafından ağaç ününde
pasta kesilerek 4 bin 117'inci yaşı kutlanan
ağaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ha-
zırladığı 'Tabiatın Sessiz Tanıkları: Anıt
Ağaçlar' kitabında da yer verildi. Kitapta
ağacın tarihçesi fotoğraflarıyla anlatılarak
bilgiler verildi. Kitapta, Türkiye'nin birçok
noktasındaki anıt ağaçlar hakkında da bil-
giler verildi. DHA

4 bin 117 yaşında bir ağaç! Asırlık bir müze
Müzede, Atatürk'ün Erzurum'da çekilen
fotoğrafları, Sultan Ahmet Camisi'nin orijinal
çizimleri, Prof. Dr. Sezgin'in öğrencilik,
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da öğretmenlik
yıllarına ait kayıtların da aralarında olduğu
çok sayıda eser sergileniyor

Türkiye'nin en eski eğitim kurumla-
rından Erzurum Lisesinde oluşturulan
"Eğitim ve Tarih Müzesi", öğrencileri ta-

rihi yolculuğa çıkarıyor. Sultan 2. Abdülhamit Han
tarafından 1889'da kurulan ve 50 binden fazla
mezun veren Erzurum Lisesinde, eğitime verilen
katkının yanında bilim ve tarihe de ışık tutacak ça-
lışmalar yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Salih
Kaygusuz'un gözetiminde okul bünyesinde 2 yıl
önce kurulan müze, ülke tarihi ve Osmanlı İmpara-
torluğu dönemine ait sergilenen birbirinden önemli
eserleriyle geçmişe yolculuk yaptırıyor. Dönemin
okul yöneticisine ait masa ve öğrenci sıralarının
yanı sıra halı, kilim, ev eşyaları, gaz lambaları, silah
ve kılıçlar, ders araç ve gereçleri ile çeşitli süs eşyala-
rının da yer aldığı müzede, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün Erzurum ziyaretleri ve Milli Mü-
cadele döneminde çekilen fotoğraflarının olduğu
bir bölüm de bulunuyor.

Tanpınar'a ait eserler de bulunuyor

Müzede, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 2019 yılı-
nın ithaf edildiği Prof. Dr. Fuat Sezgin'in öğrencilik
yıllarına ait künye defteri ile Türk edebiyatının
önemli yazar ve şairlerinden Ahmet Hamdi Tanpı-
nar'ın edebiyat öğretmenliği yaptığı döneme ait sicil
defteri de yer alıyor. Bu belgelerin dışında Osmanlı
dönemine ait en önemli eserlerden biri olan İstan-
bul'daki Sultan Ahmet Camisi'nin orijinal çizimleri
de müzede sergileniyor. 17'nci yüzyılda Mimar Si-
nan'ın çizimleriyle öğrencisi Sedefkar Mehmet
Ağa'nın yaptığı camisinin çizimleri de ilgi görüyor.
Erzurum Lisesi Müdürü Taner Aykut, 132 yıllık
geçmişiyle Türkiye'deki eski tarihe sahip 15 okuldan
birisi olan lisenin tarihinin başarılarla dolu oldu-
ğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'Tabiatın Sessiz Tanıkları: Anıt Ağaçlar' kitabında Zonguldak'ın
Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacına yer verildi. Şu anda 4 bin 117
yaşında olan anıt ağaç aynı zamanda Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanını da elinde bulunduruyor

Dizi başkenti
DIYARBAKIR

Huzur ve 
güven ortamının 

oluştuğu Diyarbakır, 
tarihi ve kültürel
dokusuyla dizi

yapımcılarının ilgi
odağı oldu

'Dizinin yapımcı ve yönetmenliğini üst-
lenen milli kaleci Mazlum Yiğit, çekim-
lerine başladıkları diziyle aynı
zamanda Diyarbakır'ın kültürel turiz-
mini de ön plana koyduklarını belirte-
rek, "Bir hafta önce başladık, çok güzel
geçiyor çekimler. Ortalama 1 ay sonra
kurgu montaj ve müziği bitecek. 2 ay
sonra da dijital platformlarda yayın-
lanmaya başlamasını hedefliyoruz.
Özellikle Diyarbakır'ın kültürel turiz-
mine çok değiniyoruz. Mekanlarımız
çok iyi. Diyarbakır'ın tarihi mekanları-
nın hepsini kullanıyoruz, bunu insan-
lara yansıtalım istiyoruz, burada çok
güzel yerler var, turistlerin de film ya-
pımcılarının da gelmesi gereken bir
yer" diye konuştu.

KÜLTÜREL 
TURİZME ÇOK
DEĞİNİYORUZ

Türkiye'de, tarihi eserle-
rin bakım ve yenileme ça-
lışmaları, Kültür ve Turizm

Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü bünyesindeki bölge
laboratuvarı müdürlüklerinde görevli
restoratör ve konservatörlerce yapılı-
yor. Türkiye'de büyüklük bakımından
alanında 2. sırada yer alan Ankara
Restorasyon ve Konservasyon Bölge
Laboratuvarı'nda, adeta "tarihi eser
doktoru" gibi hizmet veren restoratör
ve konservatörlerin çalışmalarını gö-
rüntüledi. Farklı medeniyetlerin izlerini
taşıyan eserlerin gelecek nesillere akta-
rılmasını sağlayan restoratörler, müze-
lerin envanterine kayıtlı on binlerce
eserin bakım ve onarımını bilimsel kri-
terlere uygun yapıyor. Ankara Resto-
rasyon ve Konservasyon Bölge
Laboratuvarı Müdürü Cengiz Özduy-
gulu, açıklamada, 26 restöratör ve
konservatörün yanı sıra 4 analiz çalı-
şanıyla hizmet verdiklerini söyledi. Öz-

duygulu, "Laboratuvarımızın bir özel-
liği de bölge laboratuvarı olması.
Toplamda 12 il, bizim sorumluluk
alanımızda. Bilgi ve tecrübelerimiz-
den dolayı, tüm Türkiye'den, ihtiyaç
duyulduğunda eski eserleri misafir et-
mekte ve restorasyonunu 
yapmaktayız." dedi.

2 yılda 10 bin eser 

Kazı alanlarından çıkan eserlerin la-
boratuvarlara geldiğini anlatan Öz-
duygulu, öncelikle hastanelerdeki
hasta dosyalarına benzer eser kartları
oluşturduklarını söyledi. Özduygulu,
şöyle konuştu: "Kartlar eserin o anki
durumunu belgeliyor. Kartlarda fo-
toğraflar ve detaylı bilgiler yer alıyor,
belgeleme işlemleri için çeşitli analiz-
ler yapıyoruz. Bizim yaptığımız işler
bilgi, tecrübe ve beceri gerektiren işler.
Arkeolojik eserlerin içinde metal eser-
ler, taşlar, pişmiş topraklar, cam eser-
ler bulunuyor. Bunun dışında

etnografik eserlerimiz de bulunuyor,
halı, kilim, belgeler, kitaplar gibi eser-
ler üzerinde çalışıyoruz. Eser sayısı,
bizim çalışmalarımızı göstermekle
birlikte bazen de çalışmalarımızı ta-
mamen gösteremiyor. Bir kilim çalışı-
yoruz ve kilim üzerinde 2 kişi 6 ay
çalışabiliyor, 6 ayda tek bir eser üze-
rinde çalışmış oluyorlar. Sikke çalışır-
ken de bir kişi günde bir sikke
çalışabiliyor. Geçen sene için eser sa-
yımıza baktığımıza 6 bin civarında
eser çalışmışız, pandemi dönemi ol-
ması ve esnek çalışmaları hesaba kat-
tığımızda aslında ciddi anlamda
çokça bir sayı. Bir önceki sene ise sal-
gın olmamasına rağmen 4 bin 300 ci-
varında eser çalıştık. Bu tamamen
laboratuvarlarımıza gelen eserlerimi-
zin niteliğine bağlı. Son iki yılda 10
binin üzerinde eser çalıştık." Restoras-
yonun onarımla alakalı çalışmaları,
konservasyonun ise eseri koruma
amaçlı teknikleri içerdiğini anlatan

Özduygulu, bir eserin niteliğinin, ça-
lışma tekniğini ve süresini belirlediğini
vurguladı.

Parçalar mikroskop altında
birleştiriliyor

Özduygulu, Sinop'ta bir kazıda çıka-
rılan Helenistik döneme ait vazoların
parçalar halinde geldiğini ve birleştir-
meler yaparak, eseri bir bütün şek-
linde müzede sergilenebilir haline
getirdiklerini söyledi. Sikkelerin mik-
roskop altında detaylı bir şekilde res-
torasyon ve konservasyonunun
yapıldığını belirten Özduygulu, "Mik-
roskop altında çalışmamızın sebebi,
gözle göremediğimiz tüm detayları
orada görüp, eserin restorasyonu ve
konservasyonu için gerekli tüm çalış-
maları yapabilmek. Bir sikke günlerce
çalışma gerektirirken, başka bir sikke
bir günde bitebiliyor. Elimizde çalıştı-
ğımız sikkeler, Tapu ve Kadastro Mü-
dürlüğüne ait Osmanlı ve

Cumhuriyet'in ilk dönemine ait mü-
hürler. Sikkelerimiz de Roma, Sel-
çuklu ve Osmanlı dönemine ait."
ifadelerini kullandı.

Atatürk'e ait giyinme paravanı

Özduygulu, Cumhuriyet Müzesi en-
vanterinde bulunan, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'e hediye edilen, üze-
rinde işli kumaş ve kağıt detayların ol-
duğu ahşap giyinme paravanın
restorasyonunu titizlikle yaptıklarını
belirtti. Atatürk tarafından kullanılan 4
parçalı paravanın kumaş, kağıt ve ah-

şaptan oluştuğunu, restorasyonu için
alanında uzman restoratörlerce grup
çalışması yaptıklarını kaydeden Öz-
duygulu, "Bu eser, Atatürk'e daha önce
hediye edilmiş ve II. Meclis binasında
kullanılmış, Cumhuriyet Müzesi en-
vanterine geçmiş bir eserdir. Sonra-
sında eserdeki yıpranma neticesinde,
depoya kaldırılmıştır. Bizim çalışmala-
rımızdan sonra da Cumhuriyet Müze-
si'nde sergilenecektir. Böyle bir eserin
restorasyonu yaklaşık bir yılın üze-
rinde sürer. 6 aydır çalışıyoruz, bir 6 ay
daha çalışmayı hedefliyoruz." diye 
konuştu.

Tarihe hayaT veriyorlar
Türkiye'de, tarihi eserlerin bakım ve yenileme çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü bünyesindeki bölge laboratuvarı müdürlüklerinde görevli restoratör ve konservatörlerce yapılıyor

Şimdi film
izleme zamanı

Vodafone’un dijital TV servisi Voda-
fone TV, sinemasever müşterileri için
Nisan ayında birbirinden keyifli içerikler

sunacak. Sinema TV işbirliği kapsamında Marvel
filmlerinden oluşan geniş bir portföy hazırlayan Vo-
dafone TV, kullanıcılarına, Türkiye’de yaklaşık 7,5
milyon kişinin sinemada izlediği, toplam dünya ha-
sılatı 11,5 milyar doları aşan Ant-Man, Ant-Man
And The Wasp, Captain America: The First Aven-
ger, Captain America: The Winter Soldier, Captain
America: Civil War, Captain Marvel, Marvel's The
Avengers, Marvel's Avengers: Age Of Ultron, Aven-
gers: Infinity War, Avengers: Endgame adlı yapım-
ları izleme imkânı sunacak. 

150’ye yakın film

Nisan ayında ayrıca, Disney-
Pixar’ın unutulmaz Oyuncak
Hikayesi Serisi, tüm zamanla-
rın en iyi suç filmlerinden Baba
Serisi, George Clooney ve Brad
Pitt’e hayranlığımızı bir kere
daha artıran Oceans Serisi, Ben
Stiller’la kahkahadan gözleri-
mizi yaşartacak.



FinAl serisinde Zeytinburnu BSK ile
karşılaşan Beykoz ekibi, 2-0 öne geçerek
namağlup şampiyon oldu. Buz Beykoz
takımı şampiyonluk kupasını, Intercity
Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın
elinden aldı. Lig oyuncularının ödüllen-
dirildiği törende, ligin en iyi kalecisi Buz
Adam GSK'den Savelii Voronov, en iyi
forvet yine aynı takımdan Konstantin
Kuchkin, en iyi defans Buz Beykoz'dan
Yusuf Kenan Kars, takımların en iyi
oyuncuları ise Buz Beykoz SK'dan
Kerem Altun, Zeytinburnu BSK'dan
Furkan Şentürk, Buzadam GSK'den
Artem Lobanov, Erzurum'dan Fatih
Tayğar ve final serisinin en değerli
oyuncusu ise Buz Beykoz SK'dan Ser-
gey Kostenko seçildi.Türkiye Buz Ho-
keyi Federasyonu Başkanı Halit
Albayrak şampiyon takımı tebrik ede-
rek, “Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi
2020-2021 sezonunu şampiyon olarak
tamamlayan Buz Beykoz Spor Kulü-
bünü tebrik ediyorum. Final mücadele-
sinden ötürü Zeytinburnu ekibini
kutluyorum.

Olağanüstü mücadele 

Tüm kulüplerimiz pandemi koşullarına
rağmen olağanüstü mücadele gösterdi-
ler. “Önce Sağlık” ilkesiyle başladığımız
sezonumuzu çok şükür tamamladık.
Tüm sporcularımıza, antrenör ve idare-
cilerimize, hakemlerimize, federasyon
ve tesis personellerimize, müsabakaları-
mızın sağlıklı bir şekilde oynanması için
büyük çaba sarf eden Sağlık Kurulu-
muza teşekkür ediyorum. Umuyorum
ki diğer kategorilerimizi de yine sorun-
suz ve başarılı bir şekilde tamamlarız"
dedi.

T rabzonspor'da 28 Nisan Çarşamba günü
yapılacak olan seçimli divan genel kuru-
lunda yeniden başkanlığa adaylığını açık-

layan mevcut Divan Kurulu Başkanı Ali
Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Sürmen,
burada TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk
Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gele-
rek açıklamalarda bulundu. Seçimli genel kuru-
lun Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor
Salonu'nda yapılacağını bildiren Ali Sürmen,
"Kongreyi yapacağımız salon 4 bin kişilik bir
salon olacak. Divan genel kurulu için yeterli bir
salondur. Pandemi süreciyle ilgili olarak tüm
tedbirleri alıyoruz. Oy kullanma hakkı olan 2
bin 100 kişimiz var. Ancak bunların 3'te 1'lik bö-
lümü Trabzon dışındalar. Pandemi nedeniyle
gelemeyebilirler" dedi.

Elimizi taşın altına koyduk

Sürmen, bugüne kadar attıkları en önemli
adımlardan biri olarak tüzük tadilat kongresini
gösterebileceklerini vurgulayarak, şöyle devam
etti: "Trabzonspor'da 2018 yılında kongre kararı
alındığında gazete başlıklarını hatırlayacak

olursak, kısa süre içerisinde
ödenmesi gereken 140 milyon
liralık borç vardı ve kimse baş-
kan adayı olmak istemiyordu. O
dönemde divan genel kurulu ola-
rak çok aktif görev aldık. O dö-
nemde divan olarak biz taşın altına
elimizi koymasaydık bugün hangi du-
rumda olurduk gerçekten merak ediyo-
rum. Grup olarak yatırılan üye aidatlarını
engelledik bu da çok önemli bir hamleydi. Bize
göre en önemli olay ise ülkemizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onur üyesi yap-
mak oldu."

Genç yönetici sayısı artmalı

Genç yönetici sayısının artması gerektiğini kay-
deden Ali Sürmen, bu konuda şunları dedi: "Ye-
nilenmek ve gelişmek zorundayız. Alttan gelen
dip dalgasını görmek zorundayız. Yeni arkadaş-
larımız, genç arkadaşlarımız yönetici olmak isti-
yor. Bunların önünü açmak zorundayız.
Trabzonspor'un bir tarafında yer alan her kim
olursa olsun, taraftarı, gazetecisi, eski yöneticisi,
futbolla ilgilenen herkes yani futbolun paydaş-

la-
rını

bir masa
etrafında

toplayıp Trabzons-
por'un geleceği projesini ortaya koymamız gere-
kiyor. Trabzonspor'un sağlıklı bir yapıya
kavuşması ve yönetmeliklerin uygulanması için
yoğun çaba sarf edeceğiz."

Transfer yönetmeliği gerek 

Göreve devam etmeleri halinde çeşitli yönetme-
likleri hayata geçirmek istediklerinin de ifade
eden Sürmen, şöyle konuştu: "Örneğin, bir
transfer yönetmeliği koymamız gerekiyor. İngil-
tere mesela belli standartları dışındaki oyuncu-
ları ülkesine koymuyor. Trabzonspor'da da
buna benzer transfer kriterleri ve yönetmelikleri

getirmek istiyoruz. Tüzüğümüze yönetimlerin
aşırı borçlanmalardan sorumlu olacaklarına
dair madde koydurduk, Kulüpler Birliği henüz
bunu uygulayamıyor. Trabzonspor hangi şart-
larda hangi futbolcuyu transfer edebilir veya bir
oyuncu Trabzonspor'a gelebilmek için hangi
şartlara uygun, bunları yönetmeliğe koyarsak
bağlayıcı olur."

Trabzonspor'un ruhu alt yapı 

Altyapının Trabzonspor için olmazsa olmaz ol-
duğunu da vurgulayan Ali Sürmen, "Trabzons-
por'un en büyük sorunu şampiyonluk için
kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulma-
ması. Biz Trabzonspor olarak asla iddiadan
vazgeçmemeliyiz ama kurallara uymalıyız.
Trabzonspor ruhu altyapıdadır. Bunun anlamı
şu değildir; örneğin Manisa'da iyi bir genç var,
almayacağız anlamına gelmeyecek değil. Ya-
bancı oyuncularımız da tabii ki olacak. Bu sene
futbolcu satmayı planlıyoruz mesela ama en
değerli oyuncumuz Uğurcan Çakır. Bizim alt-
yapıya çok daha önem vermemiz gerekir. Yöne-
tim kurulu da Özkan Sümer Futbol
Akademisi'ni açtı. İnsanlara dokunmak, Trab-
zonspor ruhunu da aşılamak lazım" ifadelerini
kullandı.

Kolay ligde şampiyonluk 

Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün
geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvu-
ruyu da değerlendiren Sürmen, bu konuda şun-
ları kaydetti: "Trabzonspor'un tarihine bakıp
araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları
var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez
şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor
olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstan-
bul'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyon-
luklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu
adil ve hukuki bir şey değildir. Tabii diyeceksiniz
ki federasyona ne kadar güveniyorsunuz; gü-
venmiyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe camia-
sının menfaatlerine uygun hareket ediyor."

İyi toparladık

Ali Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 hafta-
sından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi oldu-
ğuna da vurgu yaptı ve şunları dedi: "Sezon
başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükre-
diyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ah-
lanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8
hafta sonunda dördüncü bitirecek deseler her-
kes olur mu öyle şey derdi. Futbolun güzellikleri
bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene
için çok üzgünüz. Ama bu sezon iyi toparladık
bence. Söylemekte de beis görmüyorum; santr-
forsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa
belki çok daha farklı olabilirdi."  DHA
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde
Play-Off 3-4 etabı ilk ma-
çında Arkasspor evinde Ga-
latasaray HDı Sigorta'ya 3-0
mağlup oldu. İzmir Atatürk

Voleybol Salonu Sigorta
Shop Spor Kompleksi'nde
oynanan müsabakanın set-
leri 23-25, 23-25 ve 26-
28'lik skorlarla sona erdi. İki

galibiyet alacak takımın se-
zonu 3'üncü sırada tamam-
layacağı serinin ikinci maçı
perşembe günü İstanbul'da
oynanacak.

Buz gibi kazanan

BEYKOZ!
Intercity Buz Hokeyi Erkekler 
2020-2021 Süper Ligi, Buz Beykoz'un
şampiyonluğu ile tamamlandı

Aslan filede bomba gibi

14

Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası,
kulübün ligden ihracının gündeme getirilmesine
tepki gösteren ve PFDK'ya sevk edilen Divan 
Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Kimse 
Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna 
izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her
platformda savunmaya devam edeceğiz" dedi
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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile

kurulların tarafsız ve bağımsız olmadıklarını ileri sürerek Fı-

FA'ya şikayette bulunduklarını açıklamıştı. Bu başvurunun

ardından TFF Başkanı nihat Özdemir'in, bordo-mavililerin

ligden ihracını gündeme getirmesine sert tepki gösteren

Ali Sürmen, PFDK'ya sevk edilmişti. Sürmen, PFDK'ya

savunmasını yollayarak, "Kimse Trabzonspor'a par-

mak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trab-

zonspor'un haklılığını her platformda

savunmaya devam edeceğiz" ifade-

lerini kullandı.

Herkes 

haddini bi
lecek

Avrupa Kupası’nda
birincilik Bağcılar’ın
Antalya’da düzenlenen ve 26 ilden 1200 sporcunun katıldığı 6. Uluslar arası Türkiye Açık
Kick Boks Avrupa Kupası’nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü, 6 madalya kazandı.
Sporculardan 2’si birincilik, 2’si ikincilik diğer 2’si de üçüncülükle turnuvayı tamamladı
6'ıncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Box Avrupa Kupası
(Turkish Open) 8-11 nisan 2021 tarihleri arasında An-
talya’da düzenlendi. Kemer ilçesindeki bir otelin spor salo-
nunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenle-
nen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık 1200 sporcu ka-
tıldı. En iyilerin mücadele ettiği turnuvada Bağcılar
Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da yerini aldı. Dünya,
Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Bağcılarlı spor-
cular, ilk gün elemeler ve kendi kategorilerinde rakipleriyle
karşılaştı. Zorlu geçen üç günün ardından Bağcılar Beledi-
yesi Sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan
Emine Arslan ile Kayra Ertaş birinci olarak altın, Gülsüm
Özen ile cem Aydınoğlu ikinci olarak gümüş, Görkem
Damar ve can Özbatur da üçüncü olarak bronz madalya
kazandı. Öte yandan ilçede Bağcılar Belediyesi’nin de des-
tek verdiği sporculardan; Okan Buğra Karaman ile Sinem
ceren Kavurga 2., Yunus Karaman, Koray Ertaş, Mustafa
Kızılkaya, Sadık Enes Yavuz ve Rümeysa Kılıçaslan 3. oldu.

Bağcılar mutluluk duydu
Bağcılar’ın sporda bir marka şehir haline geldiğini söyle-
yen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İlçemizde
önce gençler dedik ve hizmetlerimizin büyük bir kısmını
onlara ayırdık. Onlar için kurduğumuz tesislerde sunduğu-
muz imkanlardan yararlanarak hayallerine adım adım gidi-
yorlar. Başardıklarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tüm
sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi. Organizas-
yonda dereceye giren sporcular, 13-22 Ağustos'ta Maca-
ristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks
Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5.
İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın
başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick
Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
BURAK ZİHnİ

BulgAristAn'ın başkenti Sofya'nın ev
sahipliği yaptığı Avrupa Büyükler Tek-
vando Şampiyonası'nı Türkiye, 1 altın, 2
gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5
madalya ile tamamladı. Şampiyonada,
erkekler 63 kiloda Hakan Reçber altın,
kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 ki-
loda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 ki-
loda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar
bronz madalya kazandı. Turnuva sonrası
milli sporcular gece saatlerinde uçakla İs-
tanbul'a geldi. Millilerden bazıları İstan-
bul'da kalırken, bazıları ise aktarmalı
olarak Ankara'ya gitti. 57 kiloda gümüş
madalya kazanan Hatice Kübra İlgün,
İstanbul Havalimanı'nda Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda
bulundu. İlgün, "Avrupa Şampiyona-
sı'nda gümüş madalya kazandım. Tabii ki
hedefim altın madalya kazanmaktı ama
buna da şükür. Ülkemi en iyi şekilde tem-
sil ettiğimi düşünüyorum. Şimdi hedefim
olimpiyatlarda altın madalya kazanmak"
diye konuştu.

Milliler yurda

DÖNDÜ
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da
düzenlenen Avrupa Büyükler 
Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 
2 gümüş ve 2 bronz madalya ile
tamamlayan milli tekvandocular,
yurda döndü

SALiH SAKATLANDI
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in
34'üncü haftasında bugün Yukatel De-
nizlispor'u konuk edecek. Maç öncesi
kulüpten yapılan açıklamada başarılı
futbolcu Salih Uçan'ın sakatlandığı ve
kadroda yer almayacağı, Efecan Kara-
ca'nın ise kondisyoner eşliğinde çalış-
malarını sürdürdüğü belirtildi. Süper
Lig'in 34'üncü haftasında Aytemiz
Alanyaspor bugün saat 19.00'da evinde
Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.
Maça saatler kala Alanyaspor Kulü-
bü'nden yapılan açıklamada sakatlığı

bulunan kaptan Efecan Karaca'nın bi-
reysel idmanlara başladığı, Salih
Uçan'ın ise antrenmanda sakatlanması
nedeniyle kadroda yer almayacağı
ifade edildi. Kulüpten yapılan açıkla-
mada, "Uyluk kasındaki yırtık nede-
niyle gördüğü tedavisi tamamlanan
takım kaptanımız Efecan Karaca, kon-
disyoner eşliğinde çalışmalarını sürdü-
rüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden
sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın
tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafın-
dan başlandı" denildi. 

Ali
Sürmen
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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Siyah-beyazlı
takımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgi çok çarpıcı açıkla-

malarda bulundu. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona 
erdikten sonra İngiliz ekibi Leicester City'ye dönecek 

olan Ghezzal, "Beşiktaş'ta hedefim, Süper Lig ve Türkiye
Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükemmel olur." dedi
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B eşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid
Ghezzal, beIN Sports Fransa'ya
konuştu. Son olarak deplas-

manda 4-2 kazanılan BB Erzurumspor
maçının kahramanlarından olan Ghezzal,
attığı harika gol ve Oğuzhan'a yaptığı
asistle maça damga vurmuştu. 28 yaşın-
daki yıldız, bu sezon Süper Lig'de 14 asist
yaparak bu alanda açık ara zirvede yer
aldı. Rachid Ghezzal, Siyah-beyazlı ta-
kımdaki geleceği ve hedefleriyle ilgi çok
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rachid
Ghezzal'ın açıklamalarından satır başları
şu şekilde; “Beşiktaş'ta ilk günden beri ta-
kımdaki birlikteliği hissettim. Bunu sadece
Fransızca konuşan oyuncular için söyle-
miyorum. Beşiktaş'ta hissettiğim en iyi şey
aile olmamızdı. Belki takımda büyük isim-
ler yok ama herkes birbiri için savaşıyor,
birbiri için sonuna kadar mücadele ediyor
ve bu da bize güç katıyor.”

Aboubakar'a borçluyum

Takım olarak başarıya sahip olduklarını
anlatan Ghezzal, “Valentin Rosier ile ar-

kalı önlü oynuyoruz, gerçekten perfor-
mansıma olumlu yönde etkisi var. For-
vette ise Vincent Aboubakar gibi kaliteli
bir golcümüz var. Asist rakamlarım yük-
sekse, bu Aboubakar sayesinde. Sanki her
şey güzel bir hikaye için bir araya gelmiş
gibi. BB Erzurumspor maçında skor sıkış-
mıştı. Tam zamanında benim golüm
geldi. Tam olarak maçta istediğim gibi oy-
nayamıyordum ama güzel bir gol attım.
Topu aldıktan sonra direk kaleyi düşün-
düm. Bir anda fırsat yakaladım ve kaleye
topu gönderdim. Erzurumspor kalecisi de
şutu beklemiyordu, pozisyon almakta
zorlandı. Güzel gol oldu” dedi.

Attığım gol güzeldi

Attığı golleri değerlendiren ünlü yıldız,
“Alanyaspor'a attığım gol de güzeldi. Ka-
leci pek emin olamadı. Bu gollerin ardın-
dan insanlar, kalecilerle bir anlaşma
yaptığımı düşünüyorlar ama öyle bir şey
tabii ki yok. Beşiktaş büyük bir takım.
Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi var.
Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir Milli

Takımı'na seçildim. Afrika Uluslar Kupası
ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon
oynayacağım yer için bir seçim yaparken,
bunlar önemli etkenler olacak” diye ko-
nuştu.

Beşiktaş'ı seviyorum

Başarılı oyuncu açıklamalarının deva-
mında şu ifadeleri kullandı; “Riyad Mah-
rez ile karşılaştırılmam güzel bir şey,
bunun için teşekkür ederim. Tabii ki piş-
manlıklarım var. Son 2-3 senede az süre
aldım, bu sıkıntılı bir durumdu. Şimdi Be-
şiktaş'ta yeniden kendimi kanıtladım. Be-
şiktaş'ta hedefim, Süper Lig ve Türkiye
Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükem-
mel olur. Şu ana kadar geleceğimle ilgili
bir şey konuşulmadı. Beşiktaş'a opsiyon-
suz bir şekilde kiralandım. Bonservisim
hala Leicester City'de. Leicester ile 1 sene
daha kontratım var. Geleceğimle ilgili
neler olacak göreceğiz. Beşiktaş'ta devam
etmek beni mutlu eder. Ancak şu an sezo-
nun bitmesine ve şampiyonluğa odaklan-
dım. Geleceğe sonra bakacağız.” DHA

Aboubakar gelişmesi
Adale sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen Vincent Aboubakar, cuma günkü Ankaragücü
mücadelesiyle kadroya dönecek. Cenk Tosun’un sezonu kapatması sonrası takıma katılması daha
da önem kazanan Kamerunlu’nun, 11’de olup olmayacağı idman performansına göre belli olacak

Kamerun Milli Takımı’ndan adale sa-
katlığıyla dönen Vincent Aboubakar,
Kara Kartal’ın; Kasımpaşa, Alanyas-
por ve Erzurumspor karşılaşmalarında
forma giyememişti. 3 gün önce bireysel
olarak çalışmalara başlayan tecrübeli
futbolcunun, problemini büyük oranda
atlattığı öğrenildi. Bugün yapılacak
takım antrenmanına katılması bekle-
nen yıldız futbolcunun, cuma günü Vo-

dafone Park’ta oynanacak Ankaragücü
müsabakasına yetişmesi bekleniyor. 28
yaşındaki futbolcunun, Ankaragücü
karşısında ilk 11’de olup olmayacağı
ise perşembe günkü antrenmanda belli
olacak.Larin, hafif tempoyla...Erzu-
rumspor mücadelesinde Cenk To-
sun’un ardından Cyle Larin’in de
oyunu sakatlanarak terk etmesi, Siyah-
Beyazlılar’ı korkutmuştu. Ancak maç

sonunda yaptığı açıklamayla herhangi
bir probleminin olmadığını açıklayan
Larin, Beşiktaşlı taraftarları rahatlattı.
Yoğun tempo sebebiyle yorulan başa-
rılı oyuncunun, bugünkü idmanda
hafif bir çalışma yapması bekleniyor.
Cyle Larin, Aboubakar’ın durumuna
göre Ankaragücü karşılaşmasında ya
sol açıkta ya da forvet bölgesinde
forma giyecek.

Mesut Özil yine bir ilki gerçekleştirdi. Bir
çok alanda kendi markasını yaratan tecrü-
beli futbolcu bu defa Meksika Süper Ligi
takımlarından Necaxa'nın hissedarlarından
biri oldu. Daha önce ABD'de işbirliği yap-
tığı işadamlarından Al Tylis ve Sam Porter
başta olmak üzere Dünyaca ünlü manken
Eva Longoria, tanınmış model Kate Upton
ve eşi ünlü beyzbolcu Justin Verlander ile
beraber yatırım yapan Mesut, böylece
Meksika'dan futbol takımı sahibi olan ilk
Türk oldu. Brezilya'daki Dünya Kupası

Şampiyonluğu'ndan sonra Meksika'da
müthiş bir hayran kitlesine sahip olan Özil,
Real Madrid forması giydiği dönemde de
Meksika'da popülaritesini iyice artırdı. Bu
nedenle Meksika Ligi'ne ilgi duyan Mesut,
fırsatı kaçırmayarak böyle bir yatarıma
ortak olma kararı aldı. Necaxa bundan
böyle 32 yaşındaki futbolcunun kariyeri bo-
yunca kazandığı şampiyonluklardan edin-
diği tüm tecrübe ve birikimlerinden
faydalanacak. Meksika Süper Ligi'ni sa-
dece ABD'den tam 40 milyon kişi izliyor.

Yusuf Yazıcı piyangosu

Mesut Özil kulüp aldı!

Trabzonspor altyapısından yeti-
şen, 2 sezon önce de Lille'e 17.5
milyon Euro gibi rekor bir be-
delle transfer olan Yusuf Yazıcı,
temsilcilerimiz Zeki Çelik ve
Burak Yılmaz'la Fransa Li-
gi'nde şampiyonluğa koşuyor.
Bu durum da lejyonerlerimizin
piyasa değerine olumlu yansı-
yor. Bu sezon 14 gol, 5 asistle
oynayarak dikkatleri üzerine
çeken ve zirve yolunda Lille'e
önemli katkı sağlayan Yusuf
için Arsenal'in devrede olduğu
iddia edildi. İngiliz basınında
çıkan haberlere göre Topçu-
lar'ın, Milli futbolcumuzu kad-
rosuna katmak için 60 milyon
Euro'yu gözden çıkardığı kay-
dedildi. 24 yaşındaki oyuncu-
nun bu şartlarla transferinin
gerçekleşmesi halinde, Fırtına
bir sonraki satıştan yüzde 20
pay alacağı için kasasına tam
12 milyon Euro girecek. Sezon
sonunda Uğurcan Çakır'dan da
minimum 20 milyon Euro'luk
gelir bekleyen Karadeniz ekibi,
Yusuf'un olası transferiyle mali
anlamda rahatlayacak. 

İngiliz ekibi Arsenal'in radarında olduğu iddia edilen Yusuf Yazıcı için
Topçular'ın 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Bu
şartlarda transferin gerçekleşmesi durumunda Fırtına'nın kasasına bir
sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesiyle tam 12 milyon Euro girecek
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A ğırladığı birbirinden değerli solist ve
şefler ile adından övgüyle söz ettiren
Borusan Sanat, bu hafta da dijital

platformlar üzerinden dopdolu bir program
hazırladı. 15 Nisan Perşembe günü Boru-
san Klasik’te canlı yayınlanacak konserde
genç Avusturyalı şef Patrick Hahn şefli-
ğinde BİFO, György Ligeti ve Johannes
Brahms’ın yapıtlarını seslendirilecek. 20.
yüzyıla hakkını veren usta bestecilerden biri
olan Ligeti’nin anavatanı Romanya’nın
halk ezgilerini yeni buluşlarıyla birleştirdiği
Orta Avrupa’nın renklerini ve enerjisini
yansıtan sevilen eseri Rumen Konçertosu
ile açılacak konserde ayrıca BİFO,
Brahms’ın Detmold yıllarında yazdığı ilk
serenadını seslendirecek. 15 Nisan Per-
şembe günü saat 14.00’te yayınlanacak
konser öncesinde, saat 13.40’ta Serhan Bali
dinleyicilerle bir araya gelecek.

Bu hafta iki konser!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv,

ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile bu-
luşmaya devam ediyor. Borusan Quartet, 18
Nisan Pazar günü saat 11.30’da “Ustalar
Geçidi” başlığını taşıyan konserle dinleyici-
leriyle buluşurken, onursal şef Gürer Aykal
yönetimindeki BİFO, başlığını taşıyan kon-
serde, viyolonselci Camille Thomas’yı ağır-
lıyor. Borusan Quartet, 20. yüzyılın müzik
dehalarından Anton von Webern’in 21 ya-
şındayken ilhamını bir aşkın acısıyla bularak
bestelediği Langsamer Satz ve ustaların us-
tası Johannes Brahms’ın müzik yaşamının
önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işle-
diği La Minör 2 Numaralı Dörtlü’sünü ses-
lendirilecek. Camille Thomas’nın eşliğinde
BİFO, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile Ro-
bert Schumann’ın konçerto repertuvarına
kazandırdığı nadir incilerden biri olan La
minör Konçertosu’nu seslendirilecek. Kon-
ser ayrıca, Türkiye’de çağdaş müziğin üre-
timi ve eğitimi üzerine yeri
doldurulamayacak emekler vermiş olan de-
ğerli bestecimiz ve eğitmenimiz Muammer
Sun’un Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türkü-
ler ve Oyun Havaları alt başlığını taşıyan

Demet adlı yapıtı ile başla-
yacak. Saat 11.00’de yayınlanacak kayıtta
ise Nisan Ak konser öncesi keyifli sohbetle-
riyle borusansanat.tv’de olacak.

Batur Sönmez, Borusan 
Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı
“Borusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve di-
siplinlerarası performansları dinleyicilerine
sunmaya devam ediyor. 16 Nisan Cuma
günü saat 23.00’te deneysel, elektronik, 
endüstriyel ve noise müzik çalışmalarıyla
tanınan Batur Sönmez, daha önce yayınla-
nan ve büyük beğeni toplayan programı
için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyi-
cilerle buluşacak.  Karnaval.com üzerinden
yayın yapan Borusan Klasik’e internette
karnaval.com/ borusanklasikdinle adresin-
den, mobil ortamda iPhone (App Store) ve
Android (Google Play Store) cihazlarınıza
indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla,
iPad için yine App Store’dan indireceğiniz
“Karnaval Radyo” uygulamasıyla 
dinleyebilirsiniz.

Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya ge-
lerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Yıldız, daha
sonra Ceren Özdemir Parkı’nda çocuklarla birlikte
oyunlar oynayarak sevinçlerine ortak oldu. eyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nu
adım adım gezerek Covid 19 salgınına karşı alınan
tedbirleri yerinde inceliyor. Her gün ilçenin farklı bir
bölgesini ziyaret eden Başkan Yıldız son olarak
Kasımpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya
geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerile-
rini dinleyen Başkan Yıldız, virüs salgınına karşı
dikkatli olmalarını ve alınan tedbirlere uymalarını
istedi. Başkan Yıldız daha sonra Ceren Özdemir
Parkı’nda oynayan çocuklarla bir araya geldi. Ço-
cuklara çikolata dağıtan Başkan Yıldız, onlarla
oyunlar oynayarak sevinçlerine ortak oldu. Mutlu-
lukları gözlerinden okunan çocuklar Başkan Yıldız
ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı da çekildiler.

BeYOğLu’nDa çOcuKLaR mutLu

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Borusan Sanat, dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserle-
rine devam ediyor. Yarın saat 14.00’te Borusan Klasik’te Patrick
Hahn’ın yönetiminde BİFO’nun vereceği canlı radyo konserinin
yanı sıra; 18 Nisan Pazar günü borusansanat.tv’de BİFO ve Borusan
Quartet’ten oluşan iki ayrı konser dinleyiciler ile buluşacak

canLı RaDYO YaYını / Borusan Klasik
15 Nisan 2021 Perşembe 14.00, 13.40
Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali,
Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye
9.55 Salonu, Borusan İstanbul Filar-
moni Orkestrası, Patrick Hahn Şef ,
LIGETI Rumen Konçertosu, BRAHMS
Serenat no.1, Re Majör, op.11
ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM 

18 Nisan 2021 Pazar, 11.00 Konser Ön-
cesi Söyleşi: Nisan Ak,  “Klasik Müzi-
ğin Ustaları”, Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası, Gürer Aykal Şef ,
Camille Thomas Keman, SUN Demet -
Yaylı Çalgılar İçin Oyun Havası, SA-
LIERI Prima La Musica e Poi Parole
Uvertürü, MOZART Der Schauspieldi-

rektor Uvertürü, KV 486, SCHU-
MANN Viyolonsel Konçertosu, La
minör, Op. 129, PROKOFIEV 1. Senfoni,
Re Majör, Op. 25,  “Klasik”
ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM 
18 Nisan 2021 Pazar, 11.00 Konser Ön-
cesi Söyleşi: Nisan Ak, “Ustalar Geçidi”,
Borusan Quartet.

Kimse aç
kalmayacak!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi sosyal
medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gün-
demi” programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Köken,
“Öncelikle Ramazan ayına girdik. Birincil konumuz ihtiyaç sahibi 
herkese erzak ulaştırmak. Eyüpsultan'da kimse aç kalmayacak” dediAvcılar Belediyesi Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, 

Av. Turan Hançerli başkanlığında gerçekleştirildi. 2020
yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği 

toplantıda konuşan Başkan Turan Hançerli, “Kararlıyız,
güven oluşturduk, bir olduk. Aynı kararlılıkla Avcılar

2029 vizyonumuz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi

Son derece sıcak ve samimi bir or-
tamda geçen programda Başkan
Deniz Köken, vatandaşlardan
gelen tüm soruları içtenlikle yanıt-
larken, birim müdürleri de müdür-
lükleriyle ilgili gelen soruları canlı
yayında yanıtlayarak vatandaşları
bilgilendirdi. Programda On Bir
Ayın Sultan’ı Ramazan’ı karşıla-
maya hazırlanan Eyüpsultan’da
yapılacak çalışmalar hakkında
açıklamalarda bulunan Başkan
Deniz Köken, “Hem Alibeyköy
Osmanlı Park’ta, hem Zal Mahmut
Paşa’nın önünde ciddi çalışmalar yapa-
caktık, ama pandemiden dolayı hepsini
askıya aldık. Kitap fuarlarımız, çarşıları-
mız olacaktı. Bu yıl pandemiden dolayı
toplu işlerin tamamını yapmıyoruz. Pan-
deminin zirve yaptığını hepimiz görüyo-
ruz. Bu saatten sonra bütün dostlarımızın
ve hemşehrilerimizin kurallara riayet et-
mesini istiyoruz. Ramazan’da zirve yap-
mış pandeminin inişe geçmesini ve
Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde kut-
layalım istiyoruz” dedi.

Tedbirler alacağız 

Pandemiden dolayı bu yıl mahalle iftarları
yerine evlere yemek dağıtımı yapılacağını,
Ramazan gıda paketlerinin dağıtımına ise
çok önceden başlandığını belirten Başkan
Deniz Köken, “Salı günü itibariyle 10 bin
paket vatandaşlarımız ulaşmış olacak.
Derneklerle ve teşkilatlarla çalışma yapı-
yoruz. Derdimiz Ramazan’da kimse aç ve
açıkta kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili
gerek sosyal medya üzerinden, gerekse te-
lefonla bizlere ulaşan vatandaşlarımızla
temaslarımız devam ediyor. Birinci hedefi-
miz Ramazan’ı huşu içinde evlerimizde
geçirmek. Alacağımız tedbirlerle kendimizi
Koranavirüs’nden koruyarak bahar ve yaz
aylarını kaçırmamak. Herkesten bu ko-
nuda dikkat istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz Ramazan’da olduğu gibi, bu
Ramazan’da da trafikte kalan vatandaş-
lara iftariyelikler dağıtılacağını söyleyen
Başkan Deniz Köken, “İftara 10 dakika
kala trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde
küçük iftariyeliklerle araçlarımızın içindeki
vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız”
şeklinde konuştu.

Eyüpsultan sosyal medyada

İstanbul’da Ramazanı-ı Şerif’in, en canlı
ve en bereketli yaşandığı yerin Eyüpsultan
olduğunu vurgulayan Başkan Deniz
Köken, “Eyüpsultan’ın bu güzelliğini ev-
lere taşımak için elimizden gelen gayreti
göstereceğiz” diyerek şu açıklamalarda
bulundu: “Bu Ramazan bütün evleri dola-
şacağız, 100 bin haneyi ekip arkadaşları-
mız dolaşacaklar. Salgın dolayısıyla
vatandaşların hassasiyetini artırmak için
maske dağıtımı yapacağız. Çocuklara
küçük şeker ikramlarımız olacak. Bu vesi-
leyle evleri ziyaret ederek, vatandaşlarımı-
zın hal ve hatırlarını sormuş olacağız.
Bunu çok önemsiyoruz. Sosyal medya
üzerinden gün içerisinde bizi takip eden
vatandaşlar görecekler. Mukabele, Haci-
vat Karagöz perde oyunu, Eyüp Sultan
Hazretleri’nin hayatı, yemek programları,
sürpriz konuklarla yapacağımız canlı ya-
yınlar gibi bir çok farklı içeriklerle vatan-
daşlarımızın karşısına çıkmış olacağız”
SEMANUR POLAT

Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılan
toplantıda gündem maddelerinin görüşül-
mesinin ardından faaliyet raporu görüşüldü.
Başkan Hançerli, başkanlık görevini Meclis
1. Başkan Vekili Yüksel Can’a bırakarak
meclis üyelerine ve izleyicilere Avcılar Bele-
diyesi’nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü ça-
lışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun
ardından konuşan Hançerli, “Biz Avcılar’da
yaptığımız çalışmalarda Türkiye’ye örnek bir
belediyecilik anlayışını hayata geçirme sözü

verdik. Bu sözümüzün de aradan geçen iki
yıl içerisinde parça parça hayata geçtiğini,
örnek alındığımızı görmenin gurur ve mutlu-
luğunu tüm meclis üyelerimizle paylaşıyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek olduk

Hançerli sözlerini şöyle sürdürdü; “Gelirleri-
mizi belli ölçüde artırdık. Verimli ve katılımcı
bütçe yönetimi anlayışımızla bütçe tahmin
gerçekleşmemiz yüzde 97’nin üzerinde oldu.

Bu da kentsel dönüşümde olduğu gibi mali
yönetim modelimiz de Türkiye’ye örnek gös-
terilmeye aday oldu. Etkin kaynak yöneti-
miyle az güçle çok iş yaparak geçmiş yılların
oluşturduğu borç yükünü 36 milyon 576 bin
195 TL azalttık. En değerli kaynağımız çalı-
şanlarımız. Aynı kararlılıkla Avcılar2029 viz-
yonumuz için çalışmaya devam edeceğiz.
Gece gündüz birlikte çalıştığım  tüm arka-
daşlarıma teşekkür ederim” 
YAKUP TEZCAN

Hedef 2029!

Boğaziçi gereğini yapacak
Avrupa Birliği çatısı altında Akdeniz
Üniversiteler Birliği (UNIMED) tara-
fından yürütülen "Libya Yükseköğreti-
minde Araştırma ve İnovasyonu
Geliştirme - IBTIKAR" projesindeki üç
Avrupa üniversitesinden biri olan Bo-
ğaziçi Üniversitesi, Libya'daki 11 üni-
versitenin araştırma ve inovasyon
kapasitesini artırmak üzere bu ülkedeki
partner üniversitelerin akademik ve
idari personeline çeşitli eğitimler vere-
cek. Üniversiteden yapılan açıklamaya
göre, 2018'de UNIMED tarafından
Libya'daki yükseköğretim kurumlarının
araştırma odaklı bir yapıya kavuşturul-
ması hedefinden hareketle oluşturulan
IBTIKAR projesine Avrupa Komis-

yonu Erasmus+ projeleri kapsamında
Yükseköğretimde "Uluslararası Kap-
asite İnşası" başlığı altında yaklaşık 1
milyon avro bütçe ayrıldı. Projenin Av-
rupalı ortakları arasında Akdeniz Üni-
versiteler Birliği (İtalya), Salento
Üniversitesi (İtalya), Universidade de
Tras-Os-Montes e Alto Duoro -UTAD
(Portekiz) ve Boğaziçi Üniversitesi yer
alırken, Libya'dan Tripoli Üniversitesi,
Bingazi Üniversitesi, Misurata Üniver-
sitesi, Sebha Üniversitesi, Sirte Üniver-
sitesi, Zawia Üniversitesi, El Mergib
Üniversitesi, Alasmarya İslam Üniver-
sitesi, Bani Waleed Üniversitesi, Ajda-
biya Üniversitesi ve Libya Uluslararası
Tıp Üniversitesi bulunuyor.
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Ragıp’ın
mucizesi!

Sosyal platformlarda seslendirdiği sözü müziği kendisine ait şarkılarla kısa sürede
Türk Pop Müziği’nin genç ve başarılı seslerinden biri olan Ragıb Narin, altıncı tek-
lisi “Mucize”yi Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluş-
turuyor. “Mucize yine klasikleşmiş yurtdışı gezilerimden birinde ortaya çıktı. Bu
seferki doğum yeri Barcelona oldu. Dil öğrenmek için bulunduğum Barcelona’da
sürekli etrafta duyduğum Latin müziğinin enerjisi ile bu beste ortaya çıktı” dedi.
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