
Eski Başbakan ve TBMM
Başkanı, Cumhurbaşkanlığı

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi
Yıldırım Akbulut 86 yaşında haya-
tını kaybetti. Başbakanlık ve Anava-
tan Partisi Genel Başkanlığı görevini
1989–1991 yılları arasında sürdüren
Yıldırım Akbulut, 1987–1989 ve
1999–2000 yılları arasında Türkiye
Büyük Millet
Meclisi Başkan-
lığı görevini 
üstlenmişti. 
Akbulut, son 
dönemde 
Cumhurbaşkan-
lığı Yüksek 
İstişare Kurulu
üyesi görevini
yürütüyordu.
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Yıldırım Akbulut
hayatını kaybetti

Beştepe'de yer alan Millet 
Kütüphanesi’nde gençlerle 

bir araya gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kanal İstanbul’un ne gibi
avantajları olacaktır bizim ülke için?
Bunu yaparak Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’nden çıkmayı hedefliyor
muyuz?” sorusuna cevap verdi.
“Bunun Montrö ile yakından uzak-
tan bir alakası da yok” diyen Erdo-
ğan, “Montrö, İstanbul Boğazı ile

alakalı bir söz-
leşme. Dolayı-
sıyla burada
kendi bağımsızlı-
ğımızı, kendi
egemenliğimizi
tamamen tesis
ettiğimiz bir eser
kazandırıyoruz”
ifadelerini
kullandı. 
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GENÇLERLE SOHBET ETTİ 86 YAŞINDA VEDA ETTİ

Kanalın Montrö ile
hiçbir alakası yok

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, geçmiş yö-

netim döneminde yüzde 36’sı
tamamlanan Ataköy-İkitelli
Metro Hattı’ndaki imalatların
yüzde 70 oranında bitirildiğini
duyurdu. 5 ilçeden geçecek 
12 duraklı hattın, 3 istasyonluk
bölümü için gerçekleştirilen
test sürüşüne katılan İma-
moğlu, koronaya yakalanan

eşi ve çocukları hakkında açık-
lama yaptı. “Ben, onlardan 
ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık
15 gündür tedbirliyiz” diyen
İmamoğlu, “Ben de 3 günde
bir test oldum. Allah’a şükür,
ben iyiyim. Şu anda ne yazık ki
görüşmüyoruz. Eşim, cena-
zeye de gelemedi. Çok üzüldü.
İyiye gidiyorlar. Hepsi çok 
iyiler” dedi.  I SAYFA 9

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

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

CHP dananın kuyruğunu tuttu bırakmı-
yor! Bu kez bırakacağa da pek benze-
miyor. Evet, doğru bildiniz; "128 milyar

dolar nerede?" yazılı 
pankartların yarattığı gün-
demden söz ediyorum.
CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu...

AKP’nin kimyasını
bozan soru

Barış Yarkadaş’ın köşe yazısı sayfa 9’da

İstanbul Barosu, Rabia Naz
Vatan Araştırma Komisyonu

raporunu yayımladı. Raporda, so-
ruşturmanın seyrini değiştirecek çok
sayıda eksikliğin olduğuna yer ve-
rildi. Raporda savcının olay yerine
hiç gitmemesi vurgulanırken, sorum-
luluğunun tartışılır hale geldiği belir-
tildi. 10 avukatın görüşmeleri ve
dosya incelemelerine yer verilen ra-
porda, soruşturma aşamasında çok
sayıda eksikliğin tespit edildiği belirti-

lerek, “Bu eksiklikler maddi gerçeğin
ortaya çıkmasını oldukça güçleştir-
miştir. Eksikliklerin çok fazla olması
ve soruşturma aşamasında ilgili
kamu görevlilerinin gelişigüzel
davranması göz önüne alındı-
ğında delillerin kaybolması,
eksik toplanması bakımından
kasıt olduğu ve maddi gerçe-
ğin ortaya çıkmasının engel-
lenmiş olabileceği şüphesini
doğurmaktadır” denildi. 
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EKSiKLiKLER FiZiKi GERÇEĞiN 
ORTAYA ÇIKMASINI GÜÇLEŞTiRDi

Olaya ilişkin gazetemize
açıklamalarda bulunan

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban
Vatan, “Kızımın ölümü bir cinayettir.

Olay günü yapılan incelemelerin
hepsi birer oyun niteliğindedir.
Kaybettiklerimiz geri gelmeyecek.
Benim kızım geri gelmeyecek
ama başka çocuklarımıza, kadın-
larımıza aynı şey olmasın. Hak,
adalet yerini bulsun. İktidar bu
olayın üstünü kapatıyor. Lütfen

bu olayı aydınlatın. İçimizi daha
fazla yakmayın” dedi. Vatan, “Cum-
hurbaşkanı Erdoğan yıllardır Rabia
diyor, Rabia işareti yapıyor ama,
benim kızım Rabia'yı bir kez bile sor-
muyor. Eşim eskiden Ak Parti teşki-
latındaydı. Bundan utanç duyuyoruz
artık. Zerre kadar insanlıkları varsa,
ben insanım diyorlarsa Rabia Naz'ın
dosyasını açtırır, katillere gereken ce-
zayı verdirirler. Devlet gerekeni yap-
mıyor” diye dert yandı. I SAYFA 9
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LÜTFEN BU OLAYI AYDINLATIN
iÇiMiZi DAHA FAZLA YAKMAYIN!

Yıldırım Akbulut

Marmara Denizi'nin dibine
çökerek üreme mevsiminde

olan balıkların, midye türleri ve mer-
canları yok eden
“deniz salyası” su
altı kamerasıyla
görüntülendi.
Görüntülerde
geçtiğimiz gün-
lerde su üstün-
deki salyaların
yavaş yavaş
deniz dibine çök-
tüğü görülüyor.
Salya nedeniyle
görüş mesafesi
düşerken, mer-
canların ve kaya-
ların üstünü
kaplaması dikkat
çekiyor. I SAYFA 5
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Marmara’da 
büyük tehdit

BALIKLARI YOK EDİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias, Fener Rum

Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, 
görüşme sonrası “Bakan Dendias'a
'Bu ziyaretiniz ve meslektaşınız Bay
Çavuşoğlu ile yapacağınız buluşma-
nın mümkün olmasından patrikhane
ve Rum cemaati olarak memnuniyeti-
mizi ifade ediyoruz' dedim” diye ko-
nuştu. Dendias ise yunanca yaptığı
konuşmasında görüşmeden büyük
memnuniyet duyduğunu belirtti. 
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Bartholomeos
Dendias’ı ağırladı

MEMNUNİYETİNİ BİLDİRDİ

Henüz 11 yaşında olan Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını
kaybetmişti. İstanbul Barosu’nun yayımladığı araştırma raporu yeni bir tartışma başlattı. Damga’ya konuşan baba 
Şaban Vatan, “Bu bir kaza değil, cinayettir. Bir parça vicdanları varsa bu cinayeti aydınlatırlar” diyerek iktidara yüklendi
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BU KAZA DEGIL
BIR CINAYETTIR!

BUGÜNE KADAR DEVLET TARAFINDAN BiZE HiÇBiR DESTEK VERiLMEDi
Korona tedbirleri kapsa-
mında spor salonlarının

kapatılmasına tepki gösteren
Tüm Spor İşletmeleri İşveren
Sendikası (TSİİS) Başkanı Nihat
Güler, “Yüzde 25 kapasite ile 
çalışan spor salonları sektörü-
nün şalterini indirmek virüsün

yayılmasını önlemeye çözüm 
değildir” dedi. Spor salonlarının
pandemi ve kısıtlamalar nede-
niyle iflasın eşiğinde olduğunu
vurgulayan Güler, “Pek çok
salon sahibinin işletmesini 
kapattığı veya satmayı düşün-
düğü zor bir dönem yaşıyoruz.

Devletimizin açıkladığı hiçbir
destek paketinde yer almadığı-
mızı üzülerek müşahede ediyo-
ruz. Spor salonlarının da ayakta
durabilmeleri ve faaliyetlerine
devam edebilmeleri için destek
paketlerine ivedilikle dahil 
edilmeleri gerekmektedir” dedi.

TSİİS Başkanı Nihat Güler, 
spor salonlarının kapatılmasına
tepki gösterdi. Kısıtlamalar
nedeniyle iflasın eşiğinde
olduklarını vurgulayan Güler,
“Pek çok salon sahibi işletmesini
kapatmayı veya satmayı
düşünüyor” dedi

Recep T. Erdoğan

İBB, Büyükçekmece Albatros
Sahili'nde 12 kilometrelik koyun

tamamında yeni sahil düzenleme 
projesi için çalışmalara başlandı.
Proje kapsamında sahilde bulunan 12
esnafa ait gözlemeci dükkanlarının da
yıkımına karar verilerek mühürlendi.
Dün sabah polis ve zabıta ekiplerince
alana gelen yıkım ekipleri mühürlenen
bazı iş yerleri ve büfeleri yıktı.Yıkım
kararını yargıya taşıdıklarını söyleyen
iş yeri sahipleri ile yıkım ekipleri 
arasında tartışma çıktı. I SAYFA 8
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12 GÖZLEMECİ YIKILDI

Büyükçekmece’de 
tartışmalı yıkım 
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BATMAK UZEREYiZ!
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Mavi su bu kez 
RöGARDAN 

fIŞKIRDI
Esenyurt Akçaburgaz Ma-
hallesi'nde bulunan sanayi

sitesi içerisinden kalan bir cadde-
deki rögardan mavi su fışkırdı.
Cadde boyunca akan mavi su
çevre sakinlerini tedirgin etti. İki
gündür rögardan mavi su çıktığı
öğrenilirken, caddenin büyük bö-

lümü maviye boyandı. Çok sayıda
tekstil fabrikasının bulunduğu böl-
gede çalışan bir kişi, “Tedirgin olu-
yoruz” diye konuştu. Esenyurt'ta
bulunan Haramidere de geçtiğimiz
haftalarda rengarenk akmıştı.
Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah
akarken görüntülenmişti.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu'nun “Millet İttifakı isterse
Cumhurbaşkanı adayı olurum” sözlerine
ilişkin konuştu. Akşener, “Kılıçdaroğlu aday
olmayı düşünebilir. Ocak 2020’den bu yana
geziyorum. Orada bu çalışmayı yaparken,
şahsıma, partime veya benim bir hayalime
yönelik, ki bu hayalim Türkiye’nin iyi olma-
sından başka bir hayalim yok bunu net bir
şekilde söyleyeyim. En küçük bir toz zerresi
kadar seçime yönelik bir çalışma yapmıyo-
rum. Özne sizsiniz diyorum. Özne işsiz
genç diyorum. Dediğim gibi Hayrihi ve 
şerrihi min Allahü teala” açıklamasını yaptı. 
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AKŞENER’DEN
KILIÇDAROĞLU
YORUMU;

ADAY OLMAYI
DÜŞÜNEBİLİR!
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SORUŞTURMAYA DEVAM EDiLMELi
İstanbul Barosu raporunda, “Eksikliklerin giderilmesi gerektiği, Rabia Naz Vatan’ın ölümünün
şüpheli ölüm olduğu ve Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ‘Kovuşturmaya yer 
olmadığına dair kararın yerinde olmadığı ve Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün 
aydınlatılması için soruşturmaya devam edilmesi gerektiği kanaatimizdir” çağrısını yaptı. 

TAYLAN
DAŞDÖĞEN

ÖZEL HABER

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç 
sahiplerini Ramazan ayında da

yalnız bırakmadı. Sosyal Market tara-
fından başlatılan yardım seferberliği
kapsamında, tespit edilen 4 bin 362
ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi 
dağıtımına başlandı. Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, “Sosyal Marketi-
miz aracılığıyla her ay 5 binin 
üzerinde aileye kesintisiz yardım 
yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca da
yardımlarımızı sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi.  I SAYFA 8
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SEFERBERLİK BAŞLATILDI

4 bin 362 aileye
yardım gidiyor

MÜGE 
YÜCETÜRK

HABER
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YANKEE
GO HOME!

Dolmabahçe ve Beşiktaş
Meydanı'nda bir araya

gelen gruplar, ABD savaş 
gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan 
geçecek olmasını protesto etti.
Pankart açıp sloganlar atan 
grup adına basın açıklamasını
Doğukan Akkaya okudu. Akkaya,
“ABD barışın ve özgürlüğün en
büyük düşmanıdır. Emperyaliz-
min Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye
yönelik saldırıları sonucunda 
milyonlar katledildi” dedi.
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HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

Meral 
Akşener

Kemal 
Kılıçdaroğlu
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Kemal 
Kılıçdaroğlu

Haltercinin
hedefi başarı

Nihat Güler



HareKeTLerde yavaşlama ve titreme ile
başlayan, tedavi edilmediği takdirde zaman
içinde kişileri yatağa bağımlı hale getirebi-

len Parkinson hastalığı hakkındabilgi veren Dr. Esra
Mıhçıoğlu “Parkinson hastalığında beyinde önemli
bir kimyasal madde olan bu dopamin üretimi durur
veya azalır. Bunu azaltmak için bol bol hareket etme-
lisiniz” açıklamasında bulundu. “Dopamin insanla-
rın akıcı ve birbiri ile uyumlu hareketler yapmalarını
sağlar” diyen Esra Mıhçıoğlu sözlerine şöyle devam
etti: “Dopamin üreten hücrelerin %60 ila %80’i kayba
uğradığında yeterli miktarda dopamin üretilemez ve
Parkinson hastalığının motor belirtileri ortaya çıkar.
Parkinson hastalarının büyük çoğunluğu genetik kö-
kenli değildir. Birçok araştırma ebeveyn veya kardeş
gibi birinci derecede yakınlarında Parkinson hastalığı
bulunan bireylerin diğer insanlara göre dört ile 9 kat
daha fazla Parkinson geliştirme riskine sahip olduk-
larını göstermektedir. Parkinson hastalığı klinikte dört
ana özellikle karakterize olur.”
Denge bozukluğu yapabilir
Parkinsonda ilk belirtiler şunlar:
-İstirahat halinde görülen titreme
-Hareketlerin yavaşlaması
-Katılık
-Denge bozukluğu
Bu belirtiler sonrası dikkatli olmak gerektiği konu-
sunda uyarılarda bulunan Dr. Esra Mıhçıoğlu “Diğer
sık rastlanılan belirtiler ayakları sürüyerek yürüme,
ilerleyen yıllarda el yazısında küçülme, bazı yiyecekle-
rin kokusunu alamama, maske yüz, uyku bozukluk-
ları, kabızlık, terleme, unutkanlık ve kas ağrısı gibi
yakınmalardır. Genç yetişkinlerde de görülebilmekle
beraber daha çok ileri yaşta ortaya çıkar. Tüm dün-
yada ve her popülasyonda görülür. Tüm dünya üze-
rinde halen beş milyon hasta olduğu tahmin
edilmektedir. Ülkemizde gerçekleştirilen birkaç çalış-
maya göre hastalığın sıklığı diğer ülkelerle benzerlik
göstermektedir ve tahminen 110 bin hasta olduğu dü-
şünülmektedir. Erkeklerde kadınlardan biraz daha
yüksektir” açıklamasında bulundu.

Zaman ilerledikçe semptomlar kötüleşebilir

Hastalığın, yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri ol-
duğunu aktaran Mıhçıoğlu, Parkinson’un ilerleyici bir
hastalık olduğunu ve zaman ilerledikçe semptomların
kötüleşebileceğini belirtti. Doğru tedavi ve takip saye-
sinde, çoğu hastanın normal hayatını uzun yıllar bo-
yunca sürdürebildiklerini söyleyerek “Bu nedenle
hastalığın, ilk belirtileri ve semptomları saptanır sap-
tanmaz tıbbi görüş almak önemlidir; böylece tedavi se-
çeneklerini en iyi şekilde değerlendirmek mümkün olur.
Parkinson hastalığı tanısı genellikle nöroloji uzmanları
tarafından dikkatli bir sorgulama ve muayene ile konu-
labilir. Zaman zaman Parkinson belirtileri bir başka
hekim tarafından da fark edilebilir ve bu durumda bir
nöroloji uzmanına yönlendirilir. Parkinson hastalığı ta-
nısında özel bir kan testi veya inceleme yoktur. Erken
tedavi ile hastalığın gidişatını yavaşlatmak mümkün
hale gelir. Genellikle oldukça yavaş bir seyir ve yıllar
içinde belirtilerde çok az artış olabilir. Bunun yanında
hastalığın daha hızlı ilerleyebildiği hastalar da olabilir.
Hastalığın ortadan tamamen kaldırılmasına veya ön-
lenmesine yönelik bir tedavi henüz olmamasına rağ-
men şu anda Parkinson hastalığının belirtilerini
kontrol almaya yönelik tedaviler mümkündür. Parkin-
son hastalığı tedavisinde ana prensip, hastanın toplum
içinde kendini iyi hissetmesi ve günlük yaşam aktivele-
rini yardıma ihtiyaç duymadan ve zorlanmadan ger-
çekleştirebiliyor olmasıdır” dedi.

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

15 NİSAN 2021 PERŞEMBEYIL  :  16 SA YI  : 4945

Gazete Damga
İlan- Reklam Tarifesi

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

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

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

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

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

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Tahsin GÜNER

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

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

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

Merkez
Zeynep VURAL  

Taylan DAŞDöĞEN
Osman KöSE  

Yiğit Ozan Ozansak

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

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

2 15 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAŞAMwww.gazetedamga.com.tr

S on bir yıldır pandemi sürecinde
maske, sabun, kolonya ve dezen-
fektanlar günlük yaşantımızın vaz-

geçilmezleri oldu. Beslenme tarzımızın
değişimi, yoğun stres ve gün ışığından ye-
terince yararlanamamak da eklenince cilt
sorunları büyük ölçüde arttı. Acıbadem
Bakırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı
Dr. Belma Bayraktar “Pandemi sürecinde
kendimizi  mutlu edecek  şekerli, unlu be-
sinleri, çay ve kahveyi daha çok tüketir
olduk. İş yerinde çalışanlar ise gün boyu
maske takmak zorunda kaldığından,
maskenin kapalı ortam yaratarak ısı artı-
şına neden olması  akne, roza gibi rahat-
sızlıkların artışına neden oldu. Bu süreçte
saçkıran, sedef, vitiligo, alerji ve el egza-
malarında da yüksek bir artış yaşamakta-
yız. Sağlıklı ciltlerde bile ciddi problemler
yaşanıyor” diyor. Dermatoloji Uzmanı
Dr. Belma Bayraktar bahar aylarında
cildi gençleştirmenin 10 pratik yolunu an-
lattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu. 

Düzenli egzersiz yapın

Pencereleri açarak günde bir saat yapaca-
ğımız egzersizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal
açıdan sağlığımıza çok önemli faydaları
bulunuyor. Düzenli egzersiz cildimizin
canlanması ve yüzümüzün erken yaşlan-
masını önleme açısından da büyük katkı-
lar sağlıyor. Her gün 10-15 dakikalık yüz
yoga hareketleri yaparak cilt kaslarımızı
çalıştırabiliriz. Bilgisayar başında uzun
saatler  oturma ve bacak bacak üstüne
atma bacaklardaki kan dolaşımını engelli-
yor, varis gelişimine de neden oluyor.
Otururken ayaklarımızın altına yükseltici
koymak, saat başı  kalkarak biraz yürü-
mekte fayda var. 

Yeterli ve kaliteli uyuyun

Uykunun güzelliğimize katkısı aşikar. Ye-
terli ve kaliteli uyku, cilt sağlığımızı doğ-
rudan etkiliyor. Kişiye  göre değişmekle
birlikte günde ortalama 6-8 saat düzenli
uyku tavsiye ediliyor. Cilt metabolizması
gece çalıştığından, aktif içerikli ürünlerin
gece sürülmesini tercih ederiz. Ayrıca sü-
rekli yan pozisyonda uyumak tek taraflı
basıya, uyku çizgilerinin gelişmesine
neden olur, asimetri yaratabilir. Bu ne-
denle cildimizi basıdan korumalıyız; yan
yatıyorsak  pozisyon değiştirmeli, müm-
kün olduğunca sırtüstü uygun yastıkta
yatmalıyız. 

Her sabah yüzünüze masaj yapın

Uykusuz bir gecenin sabahında cildimiz
solgun, gözaltlarımız  ödemli kalkarız.
Sabahları soğuk suyla ya da soğuk jellerle
yapacağımız masaj  cildimizi canlandırır,
ödemi azaltır, daha zinde görünmemizi
sağlar. Gözaltlarımız  şiş ve ödemliyse
gazlı bezi soğutulmuş yeşil çaya batırıp
pansuman yapabiliriz. Daha sonra uygun
bir temizleyici ile temizleyip nemlendirici
kremimizi  aşağıdan yukarı doğru lenf

drenaj yönünde masajla  yedirebiliriz.
Aynı uygulamalar boyun için de 
geçerlidir.

Bol su için

Sağlıklı bir  cilt  ve  beden  için  mutlaka
günde iki litre su içmek gerekir. Yeterli su
içmek cildimizin nemlenmesi, organların
çalışması, toksinlerin vücuttan atılması
için çok önemlidir. Su sağlıktır, hücreler
arası  metabolik alışverişte çok önemlidir.
Bazılarımız içtiğimiz çay-kahvenin de su
ihtiyacımızı karşıladığını zannetmektedir
ama tam tersi  bu içecekler idrar söktürü-
cüdür, su kaybına  neden olmaktadır. Çay
ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak,
çay ve kahve içildikten sonra ayrıca su
içmek gereklidir. 

Sağlıklı beslenin

Cilt ve  vücut  sağlığımız için  doğru  bes-
lenme  son derece  önemlidir. Vitamin ve
mineralden zengin, katkı  maddesi  içer-
meyen, yeterli protein içerikli beslenme
genel sağlığımız için çok önemlidir. Bun-
lar herkes için geçerli önerilerdir. Bazı cilt
hastalıklarında özel  beslenme programı
uygulanır. Akneli  ciltlerde aşırı karbon-
hidratlı gıdalar, çikolata, aşırı süt ürünleri
tüketimi hastalığı alevlendirir. Gül hasta-
lığı olanlarda ise baharat, kahve, alkol tü-
ketimi hastalığı tetikler. Bunun yanı sıra

sıcak buharlı banyo  ve güneş ışınları da
hastalığı  olumsuz etkiler. Bu  iki hasta-
lıkta  da stres  tetikleyici faktördür. Der-
matoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar
“Cildimizi günde 2 kez temizlemeliyiz.
Temizlik ürünümüz cilt yapısına uygun
olarak seçilmelidir. Kuru ciltler yağlı cilt
temizleme ürünü kullanırsa cilt kurur ve
kırışır. Temizlik işleminden sonra uygun
bir nemlendirici kullanmak gereklidir.
Yağlı ve akneli  ciltler yoğun antiaging
ürün kullanırlarsa ciltteki şikayetler artış
gösterir. Maske altına  yapılacak makyaj-
lar ısı  ve terlemenin artışıyla gözenekleri
tıkayarak akne oluşumunu tetikleyebilir.
Bazı hassas ciltlerde maske alerjileri de
sık görmekteyiz. Bu yüzden cildimize su
bazlı, tıkamayan nemlendiriciler sürmek
koruma sağlayacaktır. Gözenekleri tıka-
yacak yoğun ürünler kullanılmamalıdır”
diyor.

Akşamları ellerinizi kremleyin

Pandemide en çok yıpranan organımız
ellerimiz oldu. Elleri sık sabunlamak, de-
zenfektan ve kolonya kullanımı derimizin
bariyer sistemini bozdu, çatlaklar, kuru-
luk, kızarıklık ve tahrişe yol açtı. Ellerimizi
yıkadığımız  sabun son derece önemlidir.
Cilt Ph’ıyla uyumlu, kurutmayan, nem-
lendiricili sabunlar kullanmalıyız. Yoğun
kimyasal dezenfektan içeren sabunlar cil-

dimizde tahriş oluşturur. Ellerimize her
yıkamadan sonra nemlendirici krem sür-
meliyiz. Akşamları  otururken televizyon
karşısında ellerimize nemlendirici sürüp
buzdolabı poşeti ya  da naylon poşetle 1
saat kadar kapalı tutarsak bozulmuş nem
dengemizi onarmış oluruz. Evde iş ya-
parken mutlaka  içi bez astarlı lastik eldi-
ven giymeliyiz. Çamaşır ve bulaşık
deterjanlarıyla doğrudan temastan kaçın-
malıyız.

Evde de güneş koruyucu sürün

Evde  otursak bile mutlaka  güneş koru-
yucumuzu  sürmeliyiz. Ekrandan, pence-
reden, lambalardan her daim ışık
almaktayız. Haftada  bir ya da iki gün cilt
maskesi yapabiliriz. Bu maske cilt tipi-
mize uygun doktorumuzun belirlediği bir
maske olmalıdır.

Hobi edinin

Cilt sağlığımız için ruh sağlığımız da çok
önemli. Bizi mutlu edecek aktivitelerde
bulunmak, sevdiğimiz müziği dinlemek,
hoşlandığımız, bizi motive edecek filmler
izlemek, dinlendirici ve mutluluk verici,
pozitif düşünmemizi sağlayacak kitaplar
okumak, meditasyon, yoga yapmak, bizi
mutlu edecek sevdiğimiz kişilerle konuş-
mak, sohbet etmek hepimizin kolaylıkla
yapabileceği aktivitelerdir. DHA

Harekete geçin!

Koronavirüs kaynaklı
ölümlerin 3’te 1’i kalbe bağlı
sebepler nedeniyle gerçekle-

şiyor. Kalpte doğrudan hasara yol
açıp çeşitli sorunlara neden olabilen
Covid-19 virüsü, var olan kalp hasta-
lıklarını da ağırlaştırabiliyor. Kalp ka-
sına yerleşerek miyokardit (kalp kası
iltihabı) oluşumuna sebep olan
Covid-19 hastalığını atlatan kişilerin
ilerleyen dönemlerde miyokardiyopati
adı verilen kalp kası hastalığı ile karşı
karşıya kalma riski artıyor. Memorial
Ankara Hastanesi Kardiyoloji Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Ali Oto, Covid-19
virüsünün kalp hastalıklarına etkisi ve
alınması gereken önlemler ile ilgili
bilgi verdi. Kalp hastalıkları, hastaların
bağışıklığı baskılayıcı rahatsızlıkları
yoksa tek başına koronavirüse yaka-
lanma riskini artırmamaktadır. Ancak
kalp yetmezliği gibi ağır kalp hastalığı
olanlar ve diyabetik hasta gruplarında
bağışıklık sistemlerinin baskılanmış ol-
ması koronavirüse yakalanma olasılı-
ğını yükseltmektedir. Bununla birlikte
koronavirüse yakalanma halinde altta
yatan kalp hastalığı varlığı (Hipertan-
siyon,Koroner Kalp Hastalığı,Kalp

Yetmezliği,Ağır Kalp Kapak Hastalık-
ları, Ağır Doğumsal Kalp Hastalıkları
) ve şeker hastalığı varlığı hastalığın
ağır seyretmesine ve hatta bazen
ölümcül olmasına neden olabilir.

Kalp krizi sık görülüyor

Covid-19 enfeksiyonu solunum yolları
hastalığı gibi görülse de temelde koro-
navirüs kaynaklı ölümlerin üçte biri
kalbe bağlı nedenlerle gerçekleşmekte-
dir. Bu ölümler büyük ölçüde ya ciddi
bir ritim bozukluğu ya da kalbin ağır
hasar görmesi nedeniyle kalbin
pompa gücünü kaybetmesi sonu-
cunda olmaktadır. Dolayısıyla yoğun
bakımlarda kalp nedenli ölümler ön
plandadır. Covid-19 virüsünün kendisi
temelde damarın iç yüzünü örten ör-
tüyü yaygın olarak tutmaktadır. Dola-
yısıyla bu virüs damar olan her yerde
ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Vi-
rüsün yarattığı en önemli sorun ise
damar içi pıhtılaşmaya neden olması-
dır. Bu durum bir yandan akciğerde
meydana gelen tutulumların temelini
oluştururken, diğer yandan kalp krizini
kolaylaştıran bir etken olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Kovid sonrası kalbe dikkat

CILDINIZ ICIN
10 ONERI VAR
Sağlıklı ciltlerde bile ciddi problemler yaşanıyor” diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar
bahar aylarında cildi gençleştirmenin 10 pratik yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Sigaradan 
ve pasif içici 

olmaktan 
kaçının

Dermatoloji Uzmanı Dr.
Belma Bayraktar “Sigara
kullanımı ve pasif içici
olmak genel sağlığımıza
çok ciddi zararlar verdiği
gibi, cildimizin hızla erken
yaşlanmasına yol açar.
Hem aknelerde artışa
hem de kılcal damar ge-
nişlemelerine neden olur.
Bu nedenle sigaradan ve
pasif içicilikten mutlaka
kaçınmak gerekir” diyor. 
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Polis ekipleri, dün ve bugün
koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında iş yerlerinde denetim

yaptı. Sancaktepe Atatürk Mahallesi De-
mokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir kı-
raathaneye dün yapılan denetimlerde,
içeride toplam 9 kişinin bulunduğu, 4 kişi-
nin de bir masa etrafında oyun oynadığı

ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı
tespit edildi. Sancaktepe Sarıgazi Mahal-
lesi'nde bulunan kıraathanenin ruhsatsız
olarak faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi
üzerine iş yerinde denetim yapıldı. Dene-
timlerde içerde 5 kişinin olduğu ve 4 kişi-
nin bir masa etrafında oyun oynadığı,
sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı be-

lirlendi. İş yerlerinde bulunan toplam 14
kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka-
nununun" 282. Maddesine istinaden 48
bin 566 lira idari para cezası uygulandı.
Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen
bir iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekip-
lerince mühürlenerek faaliyetlerine son
verildi. DHA

Sinir krizi geçirdi
trafiği birbirine kattı

KadıKöy, Bağdat Caddesi'nde sinir
krizi geçirdiği öne sürülen kadın trafiği
tehlikeye atarak sürücülere zor anlar ya-

şattı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay dün öğle saatlerinde Bağdat Caddesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar
yaşayan genç kadın caddede giden araçların önüne
geçip durdurmaya çalıştı. Çevredekilerin şaşkın ba-
kışları arasında kadın bağırarak, trafiği tehlikeye
attı. Babası, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bazı sü-
rücülerden kolonya isteyen kadına, sürücüler tepki
gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekip-
leri de kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, bir
süre sonra buraya gelen yakını ile taksiye binerek
caddeden ayrıldı.

Sancaktepe’de kıraathanelere baskın

O lay, önceki gün akşam
saatlerinde Cebeci
Mahallesi'nde mey-

dana geldi. Bir binanın bodrum
katındaki dairede yaşayan Pa-
kistan ve Afganistan uyruklu ki-
şiler arasında kavga çıktı.
Kavgada Pakistan uyruklu I.A.,
boynunda bıçaklandı. Kanlar
içerisinde kalan I.A., dışarı çıka-
rak sokaktaki markete sığındı.
Burada yere yığılan I.A.'nın yar-
dımına market sahibi ve çevre-
dekiler koştu. Haber verilmesi
üzerine olay yerine çok sayıda
polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri ta-

rafından olay yerinde yapılan
I.A., ambulansla Sultangazi
Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. I.A., bu-
rada yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak, haya-
tını kaybetti.

Havaya ateş ettiler

Olayın yaşandığı sokakta ince-
leme yapan polis ile kimliği be-
lirlenemeyen iki kişi arasında
film sahnelerini aratmayan ko-
valamaca yaşandı. Olay yerinde
polisi gören iki kişi, kaçmaya
başladı. Polisin tüm uyarılarına
rağmen durmayarak kaçan iki

kişi ile polis arasında kovala-
maca yaşandı. Kovalamaca sı-
rasında kaçan kişilerden biri
üzerinde bulunan silahla havaya
ateş açtı. Silahı park halindeki
bir aracın altına atan şüpheliler,
izlerini kaybettirdi. Polis kaçan
iki kişinin olayla ilgili bir bağlan-
tısının olup, olmadığını araştırı-
yor.Her tarafı kandıOlay anını
anlatan market sahibi Hazim
Alisimail, "Adam birden içeri gi-
rerek ambulansı aramamızı is-
tedi. Daha sonra yere düştü. Biz
ambulansa ve polise haber ver-
dik. Durumu çok ağırdı. Her ta-
rafı kandı" dedi. DHA

Sancaktepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında iki ayrı kıraathaneye baskın düzenlendi. Baskında
koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira idari para cezası kesildi

Parti çok kısa sürdü
Maltepe'de villada doğum günü partisi
yapan kişilere baskın düzenlendi. Partide
bulunan 24 kişiye toplam 75 bin lira

para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.
Polis ekipleri, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde
bulunan villada parti yapıldığı ihbarını aldı. Hare-
kete geçen ekipler, villanın bulunduğu adrese bas-
kın düzenledi. Doğum günü partisine katılan 24
kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu'nun 282.Maddesine istinaden" 75 bin 600 lira
para cezası kesildi. Partiye katılan bir kişinin üze-
rinde ise bir gram uyuşturucu ele geçirildi. Üstün-
den uyuşturucu çıkan kişi hakkında adli işlem de
yapıldı. Partinin düzenlendiği villa mühürlendi.

Bak sen şu uyanığa
GünGören'de, yük indiren sürücünün
park halindeki aracından cep telefonu-
nun çalınma anı güvenlik kamerasına

yansıdı. Olay, Güngören Akıncılar Mahallesi Salcı
Sokak'ta geçtiğimiz perşembe saat 16.20 sırala-
rında meydana geldi. Tekstil atölyesine malzeme
getiren Hasan Hüseyin Önal, hafif ticari aracını
sokak üzerinde park etti. Cep telefonunu araçta bı-
rakan Önal, getirdiği malzemeleri tekstil atölyesine
taşımaya başladı. Soğukkanlı bir şekilde gelen bir
kişi, aracın kapısını açıp, cep telefonunu çalarak,
ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye sa-
niye yansıdı. Görüntülerde, aracını park eden
Önal'ın malzemeleri taşıdığı ve hırsızın kapıyı aça-
rak cep telefonunu çalarak, ayrıldığı görülüyor.

Beton mikseri
korku verdi

BeşiKtaş Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin
Zerde Sokak'ta saat 16.00 sıralarında
meydana gelen olayda İhsan D.'nin kul-

landığı 34 BML 414 plakalı beton mikseri sokaktaki
6 katlı binanın girişine çarparak askıda kalmıştı. Ma-
halleliye ve bina sakinlerine büyük panik yaşatan ola-
yın detayları ortaya çıktı. Kazaya, sürücünün araçtan
el frenini çekmeden inmesinin sebep olduğu iddia
edildi. İddiaya göre, İhsan D. kullandığı mikser ile
sokağın başına kadar geldi. Yapımı devam eden bir
okula ait inşaat alanına girmek için sokağın başın-
dan manevra yapmak istedi, ancak köşede duran bir
ticari taksi rahat manevra yapmasına engel edecek
şekilde park halindeydi. İhsan D. taksi sürücüsünü
ikaz etmek için birkaç kez kornaya bastı ama taksici
onu fark etmedi. Taksici oradan ayrılırken İhsan D.
beton mikserinin hareket ettiğini gördü. Yetişip bin-
meye çalıştı ancak İhsan D.'nin çabaları yetersiz kaldı
ve beton mikseri şiddetli bir şekilde binaya çarptı. 

ÖLDÜ!
Boynundan BıçaklanmıştıBoynundan BıçaklanmıştıBoynundan BıçaklanmıştıBoynundan BıçaklanmıştıBoynundan BıçaklanmıştıBoynundan BıçaklanmıştıBoynundan BıçaklanmıştıBoynundan Bıçaklanmıştı
Sultangazi'de bir binanın bodrum katındaki dairede yaşanan kavgada 
boynundan bıçaklanan Pakistan uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sokakta çalışma yapan polisi 
gören iki kişi kaçtı. Polis ile kaçan iki kişi arasında kovalamaca 
yaşanırken şüphelilerden biri silahla havaya ateş açtı

Öte yandan, geçtiğimiz yıl mart ayında yine aynı evde
Pakistanlılar arasında çıkan kavgada bir kişinin 
kalçasından bıçaklandığı, bıçaklanan kişinin kendisini
dışarı atarak çevredekilerden yardım istediği öğrenildi.

Bu ikinci oldu

İtfaiye hayat
kurtArdı
Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde 
bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 
müdahale ederek söndürürken, binada yaşayan aralarında kadın ve
çocukların da olduğu 12 kişiyi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

Yangın, saat 02.30 sırala-
rında, Gaziosmanpaşa
Fevzi Çakmak Mahallesi,
767 Sokak'taki 4 katlı bir

binanın girişinde bulunan elektrik pa-
nosunda henüz bilinmeyen bir nedenle
çıktı.  Oturdukları apartmanın girişin-
den alevlerin yükseldiğini gören bina
sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Ma-
halle sakinleri durumu hemen itfaiye,
polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri,
yangına müdahale ederken, olay ye-
rine de çok sayıda ambulans sevk
edildi. Polis ekipleri de sokakta önlem
aldı. İtfaiye ekipleri bina girişinde
yanan elektrik panosunu kısa sürede
söndürdü. Üst katlarda panik yapan
aralarında kadın ve çocuklarında bu-
lunduğu 12 kişiyi itfaiye ekipleri merdi-
ven yardımıyla tahliye etti. Tahliye
edilenler arasında bulunan 4 kişi ilk

müdahalenin ardından kontrol amaçlı
hastaneye kaldırılırken, diğer kişiler de
ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri
yangını tamamen söndürerek soğutma
çalışması yaptı.

Anne olay yerine koştu

Yangın çıkan binada ailesi bulunan Elif
Özdemir isimli anne, "İçeri de annem,
kızım, kardeşim vardı. Benim kızımı
götürdüler Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne, annem halen orada onu
bekliyorum. Durumları idare eder iyiler
şu anda. Yangının nasıl çıktığını bilmi-
yorum. Bende zaten hastanede çalışı-
yorum oradan geldim buraya. Kızım 7
yaşında oksijen verdiler babası ya-
nında gitti hastaneye, bende annem ile
kardeşimi bekliyorum" dedi. İtfaiye
ekipleri yangının çıkış sebebini araştı-
rırken, yangınla ilgili soruşturma sür-
dürülüyor. DHA

Az daha ölecekti!
Beşiktaş Etiler'de motosikleti tek teker üzerinde süren kişi önündeki araca çarpıp
savrularak metrelerce yerde sürüklendi. Taklalar atarak düşen motosiklet sürücüsünün
daha sonra ayağa kalkması yardıma koşan kişilerde şaşkınlık yarattı

Kaza dün saat 13.00
sıralarında Etiler'de
meydana geldi. Nispe-

tiyle Caddesi'nde kullandığı mo-
tosikleti tek teker üzerinde süren
kişi bu sırada şerit değiştiren
araca arkadan çarptı. Çarpma
sonucu motosikletten düşen kişi
savrulup metrelerce yerde sürük-
lendi. Kazayı görenler yaralının
yardımına koşarken motosiklet
sürücüsü yerden kalkarak herkesi
şaşkına çevirdi. Öte yandan kaza
anları güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Görüntülerde ilk olarak,
başka bir motosiklet sürücüsü
tüm kuralları hiçe sayarak yaya
geçidinin olduğu yerden yolun
karşısına geçiyor. Daha sonra
cadde üzerinde motosikleti tek
teker üzerinde süren kişi önün-
deki otomobile çarpıyor. Moto-
sikletli metrelerce sürüklendikten
sonra ayağa kalkıyor. Çevredeki-
ler, yardıma koşuyor.

Boynundan Bıçaklanmıştı



M armara Denizi'nde yaklaşık 2
aydır etkili olan "deniz salyası"
olarak adlandırılan "müsilaj" dibe

çökmeye başladı. Deniz içinde 30 metreye
kadar ulaşan salya, çeşitli türlere yuva olan
mercanların ve midye türlerin hayatını tehli-
keye atarken, dış döllenmeyle çoğalan ve
üreme mevsiminde olan balıkların üremele-
rine engel oluyor. Salya, balıkçıların ise ağ-
larına takılarak, ağırlaştırdığı için
avlanmaya da engel oluyor. Marmara'nın
dibine çökmeye başlayan "deniz salyası" bu
altı kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde
geçtiğimiz günlerde su üstündeki salyaların
yavaş yavaş deniz dibine çöktüğü görülüyor.
Salya nedeniyle görüş mesafesi düşerken,
mercanların ve kayaların üstünü kaplaması
dikkat çekiyor. Salya, deniz içinde bazı yer-
lerde parçalar halinde yüzerken, bazı nokta-
larda ise zemini kaplamış durumda.

30 metrelere kadar etkili

Deniz dibine çöken salyanın etkilerini De-
mirören Haber Ajansı'na değerlendiren, İs-
tanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Ve Deniz Biyoloğu Cem Dal-
yan, "İki aydır Kuzey Ege'de ve Marmara
Denizi'nde yoğun bir müsilaj oluşumu gö-
rülmekte. Müsilaj genellikle plantonik orga-
nizmalar sayesinde denizlerde oluşan bir
mukus tabaka. Denizde 20 metrelere kadar
etkiliydi, şimdi baktığımız kadarıyla 30 met-
relere kadar etkili olduğu görülüyor. Bu mü-
silaj tabakanın su yüzeyinden dibe doğru
çökmesiyle özellikle Marmara Denizi'nin
ekosisteminin önemli elemanlarından olan
mercan gibi, pina midyesi gibi canlıları ne-
gatif etkileyen bir durum oluşuyor. Süzücü-
ler üzerlerine yapışan bu madde nedeniyle
beslenemiyorlar, bu ölümlerine dahi yol açı-

yor. Deniz ekosistemi bir zincir her ekosis-
temde olduğu gibi. Herhangi bir negatif etki
besin zincirindeki bütün gruplara yansıyor.
Balıkçılık açısından da kötü bu durum, in-
sanlık için de kötü. Aynı zamanda balıkçılar
ağlarını attıkları zaman müsilajla birlikte o
kadar ağır hale geliyor ki, bu ağlar çekemi-
yorlar. Dolayısıyla ağlarını atamıyorlar. Mü-
silaj şu anda hem balıkçılığa, hem de
ekosisteme ciddi zarar vermekte" dedi.

Üremelere zararı dokunabilir

Dalyan, balık yuvaları konusunda ise "Yuva
yapan balık sayısı çok az. Genelde balık-
larda dış döllenme olur. Marmara Denizi
için özellikle balık yuvalarına zarar veriyor
gibi durum söz konusu değil, elbette bir iki
tür vardır ama genel balık grubuna böyle bir
etkisinin olduğu söylenemez. Şu aralar bir
çok balığın üreme dönemi, üremelerine bir 

zararı dokunabilir ancak bu belgelenmiş bir
durum değil" şeklinde konuştu. Salya nede-
niyle balıkçılar da sıkıntı yaşıyor. Balıkçı
Necmi Soydoğan, "Ağı salıyorsun, yapışı-
yor, ağ böyle olduğu gibi durmuyor, daha
da kalınlaşıyor. Balığın vurmasını engelliyor,
ağı çökertiyor. Bizim ekmeğimize mani olu-
yor. Ocak ayından beri böyle, çalışamıyo-
ruz" dedi. Ekrem Erbaş, "Ağların gözlerini
kapatıyor, balık vurmasını engelliyor. Olta
atıyoruz, oltaya da yapışıyor, onu da engelli-
yor. Ağırlık yapıyor, ağları patlatıyor" diye
konuştu. Bir diğer balıkçı olan Süleyman
Tarlacı, "Bu deniz salyası ağlarımızı çalış-
maz vaziyete getiriyor. Ağlara balık vurmu-
yor, duvar gibi oluyor ağlar. Ağları çekerken
zorlanıyoruz, temizlemesi zaman alıyor. Ağı
atıyorsunuz, boş çektiniz, çıkarıyorsunuz bir
daha temizliyorsunuz" şeklinde konuştu.
DHA

B ildiğiniz üzere küresel ölçekte yaşa-
dığımız Pandemi sebebi ile Dün-
ya’da olduğu gibi ülkemizde Covid

ile mücadele etmektedir. Hatta vaka sayısı-
nın hızla artış gösterdiği şu günlerde
Dünya ve Avrupa sıralamalarında en çok
artış gösteren ülkemiz üst sıralarda yerini
aldı çoktan. Aşılamanın devam ettiği gün-
lerde halen istenilen seviyede rakamlara
ulaşamadık maalesef. Hal böyleyken önü-
müzdeki günler nelere gebe bilmiyoruz 
elbette.

Ramazan ayını gelmesi ile yaşanan he-
yecanla beraber insanlarımız geçim derdi

ile endişelenmeye başladılar haklı olarak.
Dikkatimi çeken bir şey var ki raflardaki
fahiş fiyat artışları her geçen gün art-
makta. Zaten zor durumda olan halk,
esnaf ve birçok sektörden büyük bir kesim
maalesef bu sürecin mağduru oldu. Her
krizi fırsata çeviren yurdum insanı yine ya-
pıyor yapacağını. Her zaman böyle olma-
mış mıdır zaten? Örneğin; deprem olur
çimentoya yada demire zam yapar. Veya-
hut kredi faiz oraların da düşüş olur hooop
ev fiyatları fırlar. Dolayısı ile bu fırsatçılı-
ğın altında ezilen yine vatandaşlar olur. Biz
kendi vatandaşımıza hainlik yapıyoruz as-

lında. Öyle değil mi?
Devlet tarafından yeteri kadar denetlen-

mediğini düşündüğüm marketlerdeki etiket
fiyatlarının önüne geçebilmek adına sıkı
önlemler ve caydırıcı yaptırımlar uygulan-
ması gerektiği kanaatindeyim. Çoğu aile
aldığı asgari ücret ile yaşamını güçlükle
sürdürmekte. Birde buna pandeminin getir-
diği ekonomik istikrarsızlık ve devamlı
artış gösteren etiket fiyatları eklenince top-

lum nezdinde kaygı ve endişe had safhaya
ulaştı. Geçinemediği için artan intihar va-
kaları toplumda üzücü boyutlara ulaştı ve
hayretle karşılanmakta. Sosyal medya ara-
cılığı ile aş,iş isteyen kişilerin haykırışları
da dikkatimi çekmekte. Hal böyle olunca
bir vatandaş olarak neden diye sorgula-
maktan kendimi alamıyorum. Vergisini
tıkır tıkır ödeyen biz vatandaşlar her geçen
gün yoksulluğa itiliyoruz aslında. Çünkü
artık marketlere gidip de  tüm evin  ihtiya-
cının tamamını karşılayan sayısı azaldı.
Tane ile satılan sebze ve meyveler.  bardak
ile satılan sıvı yağ aslında bunun kanıtı
gibi. Her kesimden yükselen sesler artık
kulaklarımızı tırmalamakta.

Devletimizin vatandaşlarımıza yapmış

olduğu nakdi desteğini arttırılması. Hem
de marketlerdeki bu arışların önüne geç-
mesi gerektiğini düşünüyor ve halkımızın
birlik, beraberlik aynı zamanda hoşgörü
ayı olan bu ramazanda içinde bulunduğu-
muz sıkıntılı süreci göz önünde bulundura-
rak daha hassas ve duyarlı olma
konusunda ki fikirlerimi sizlere sunuyo-
rum.Bu kötü günleri bir an evvel geride bı-
rakmayı en az sizler kadar bende arzu
ediyorum. O hoş sohbet eşliğinde yaptığı-
mız kalabalık aile sofralarına ve toplumun
birleştirici gücüne inanarak, biran önce
eski günlerimize dönmeyi ve pandemiyi ge-
ride bırakmayı ümit ederek umutlarımızı
diri tutmamız gerektiğini düşünüyorum.
Saygılarımla.

Üst sıraları zorluyoruz!
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1 yılda biticekti
aradan 5 yıl geçti

2016 yılının kasım ayında 1 yılda
bitirileceği söylenen, 5 yıldan beri kaba
inşaat halinde bekletilen ve geçtiğimiz
şubat ayında 15 bin metrekare kapalı
otoparkı kullanma karşılığında İBB'ye 
verilen Osmaniye’de ki Bakırköy 
Belediyesi'ne ait yeni hizmet binası 
yapımı tamamlanmak üzere yeniden
ihaleye çıkılıyor

Bakırköy Belediyesi'nin 5 yıl önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun da katıldığı temel atma töreniyle

en geç 12 ayda biteceği sözünü verdiği Osmaniye
Mahallesi’ndeki Belediye Hizmet Binası için Baş-
kan Bülent Kerimoğlu, bir beyanında inşaatın vali-
lik ve kaymakamlıkla birlikte, başka bir beyanında
Büyükşehir Belediyesi desteğiyle tamamlanacağını
söylemiş, sonrasında ihaleye çıkılmış, ihale iptal
edilmiş, geçtiğimiz şubat ayında da 15 bin metre-
kare kapalı otoparkı 29 yıllığına kullanma karşılı-
ğında İBB’nin tamamlaması için karar alınmıştı.

27 Nisan'da yeni ihale

5 yıldır kimin yapacağı belli olmayan hizmet bina-
sının kaba inşaatı Atlas İnşaat’a 32 milyon 750 bin
liraya ihale edilmiş, geçtiğimiz ay görüşülen 2020
faaliyet raporunda ince işi maliyeti 80 milyon ola-
rak hesaplanmış, buna karşılık ihale dökümanla-
rında ise 120 milyon olarak belirlenmiş. 'Yap işlet
devret’ türü ihalelerde inşaatın ne zaman tamamla-
nacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmesi gerek-
tiği halde 27 Nisan’da yapılacağı belirtilen yeni
ihale ilanında inşaatın ne zaman biteceğine ilişkin
bir ibarenin bulunmadığı da görülüyor.

23 Nisan’a 
özel yarışma

EsEnyurt Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nın 101. yılında, Koro-

navirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ço-
cukları, düzenlediği Şiir Okuma, Resim ve
Kompozisyon Yarışması’nda buluşturuyor. Birim,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya ço-
cuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılında, ilçe
genelinde 7-14 yaş aralığındaki ilkokul ve ortaokul
öğrencilerine yönelik resim, şiir okuma (videolu) ve
kompozisyon yarışması düzenliyor. Salgın nede-
niyle evlerinden çıkamayan çocuklar, bayram coş-
kusunu resim, kompozisyon ve şiirlerle yaşatacak.
Esenyurtlu çocuklar, yarışmayla ilgili detaylı bilgiye
www.esenyurt.bel.tr internet sitesinden veya 0212
699 64 36 numaralı telefondan arayarak 
ulaşabilecek. 

Özgür KÖşe

Zeynep BALA

z_bala@anadolu.edu.tr
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mesafesi düşerken,
mercanların ve

kayaların üstünü
kaplaması dikkat

çekiyor

EKMEĞİMİZE MANİ OLUYOR
Balıkçı Necmi Soydoğan, "Ağı salıyorsun, yapışıyor, 
ağ böyle olduğu gibi durmuyor, daha da kalınlaşıyor. Balığın
vurmasını engelliyor, ağı çökertiyor. Bizim ekmeğimize mani
oluyor. Ocak ayından beri böyle, çalışamıyoruz" dedi.

Manevi havadan
mahrum kalmayın
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Özlemle aradığımız eski Ramazan ayının
coşkusunu yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki yeni nesil
Ramazan’ın manevi havasından mahrum kalmasın" dedi

Bağcılar Belediyesi’nin “rama-
zan Bağcılar’da farklı yaşanır” di-
yerek 26 yıl önce başlattığı

ramazan-ı Şerif etkinlikleri bu sene de aynı
coşkuyla devam ediyor. Pandemi kuralları
dikkate alınarak her yaş grubu ve her ke-
sime uygun içerikte programlar hazırlandı.
İsteyen herkesin Bağcılar Belediyesi sosyal
medya hesaplarının üzerinden yayınlanan
etkinlikler, her gün saat 14.00’te bir imam
hatibin verdiği mukabele dersiyle başlıyor.
Onu saat 16.00’da Bağcılar Müftüsü celal
Büyük’ün sohbeti ve 18.00’de ise Çocuk Ti-
yatrosu takip ediyor. Çocuklar, Bağcılar Be-
lediyesi Sanat Okulu’nun sahnelediği tiyatro
gösterisi ile eğlenceli zaman geçiriyor. Her
hafta kendi alanında tanınmış bir isim Bağ-
cılar Belediyesi yeni hizmet binasında ağır-
lanıyor. Ünlü isim ile yapılan canlı sohbet
internet üzerinden yayınlanıyor.

Oruç bizi melekleştirmeli

İftar sonrası sahne alan ünlü Televizyon
Programcısı Dursun ali Erzincanlı da oku-
duğu Nat-ı Şerif ve şiirlerle izleyenleri duygu
seli yaşattı. Peygamber efendimizin hayatın-
dan örnekler anlatan Erzincanlı, ramazan’ın
insanda değişim yapması gerektiğini belir-
terek “ramazan’da kötülüklerden, öfkeden,
günahlardan uzaklaşmalıyız. Orucun bizi
melekleştirmesi gerekir” dedi. ramazan ayı

özel etkinliği saat 02.30’da her gece bir rad-
yocunun katıldığı “Sahur Devriyesi” isimli
programla devam etti. İlk gece konuk olan
Baydamar lakaplı radyo programcısı Ersin
Koçbuğ’un sunumuyla tam bir ramazan
klasiği yaşandı. Yenigün Mahallesi’nde da-
vulcu ve meddahla dolaşan Koçbuğ, ma-
halle sakinlerini sahura kaldırdı. İnternet
üzerinden canlı olarak yayınlanan prog-
ramda vatandaşlara pide de ikram edildi.
Sahur Devriyesi, her gece farklı bir mahal-
lede devam edecek.

Bu coşku yaşayacak

Pandemi koşullarına rağmen rahmet ve

bereket ayı ramazan’ı en iyi şekilde de-
ğerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bağ-
cılar Belediye Başkanı lokman Çağırıcı,
“Özlemle aradığımız eski ramazan ayının
coşkusunu yaşatmak için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. İstiyoruz ki yeni nesil ra-
mazan’ın manevi havasından mahrum
kalmasın. İki yıl öncesine kadar bir arada
yaptığımız programları bilgisayarlar, cep
telefonları aracılığıyla hemşehrilerimize
ulaştırıyoruz” dedi.
Çağırıcı, her yıl olduğu bu yıl da evinden
çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara
iftar ve sahur yemeği göndermeye
devam edeceklerini ifade etti.

Fırınlarda pide denetimi 
Ramazan ayının ilk gününde fırın ve unlu mamul üreticilerini
denetleyen Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, Covid-19 salgını kapsamında alınması gereken 
tedbirler hakkında uyarılarda bulunurken, İçişleri Bakanlığı’nın
Ramazan ayı genelgesi hakkında esnafı bilgilendirdi

Coronavirüs salgını ile gelinen aşamada
mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün İstan-
bul’da da vaka sayılarını arttırmasına yönelik

tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, salgının
toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde
denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayının gel-
mesiyle birlikte bu yıl da fırın ve unlu mamul üreticileri
periyodik olarak denetlenecek. Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri, iftar saati öncesinde fırınlarda bir denetleme 
gerçekleştirdi. 

Genelge anlatıldı

Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin gramaj ve üre-
tim işleminin hangi koşullarda yapıldığını denetleyen
ekipler, Covid-19 salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın
Ramazan Ayı tedbirlerine yönelik genelgesinde Ramazan
pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak fırıncı esnafını bilgi-
lendirdi. Ramazan ayı süresince iftar saati öncesinde fı-
rınlarda kuyrukların oluşması ve yoğunluğun artmasının
salgın riskini arttıracağı yönünde uyarılarda bulunan za-
bıta ekipleri, fırıncı esnafından, pide ve ekmek üretimini
iftar saatinden 1 saat önce sonlandırmasını da istedi. Za-
bıta ekipleri ayrıca fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü de
yaptı. Covid-19 tedbirlerine uymayan işyerleri ise uyarıldı.
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B ir yılı aşkın süredir pandemi ile
mücadele devam ederken,
ECONiX Araştırma “Covid-

19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi”
başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora
göre dünyada 110 milyondan fazla in-
sanın yakalandığı koronavirüsten kay-
naklı ölümler 2,5 milyonu aştı. Dünya
genelinde yüzde 2,22 olan vaka-ölüm
oranı Türkiye’de yüzde 1,06 olarak kay-
dedildi. 12 Nisan itibarıyla Türkiye nü-
fusunun aşılanma oranı yüzde 9
olurken, uzmanlar hastalık geçirme ya
da aşı yoluyla her 3 kişiden birinin ba-
ğışıklık kazandığını öngörüyor. Ra-
porda dikkat çeken bir diğer nokta ise
ülkemizin bu süreçte yaptığı sağlık har-
camaları oldu. Devlet son bir yılda
Covid-19 hastaları için 10,6 milyar lira
harcadı.

Aşılamada 3. ülke 

1 Mart itibarıyla dünya genelinde aşı-
lama oranının yüzde 3,39 olduğu kay-
dedilen raporda, kıta bazında en
yüksek aşılama oranı yüzde 13,82’yle
Kuzey Amerika’da görülürken, Avrupa
yüzde 8,61’le ikinci sırada yer aldı.
Diğer kıtalardaki (Güney Amerika,
Asya, Afrika ve Okyanusya) aşılama
oranları ise yüzde 5’in altında kaldı.
Türkiye ise henüz yerli üretim aşı çalış-
maları devam eden bir ülke olmasına
rağmen, 12 Nisan itibarıyla yüzde 9’la
Sırbistan ve İngiltere’den sonra Av-
rupa’nın en yüksek aşılama oranına
sahip üçüncü ülkesi oldu. Bu oranın
dünya ve Avrupa ortalamasının üs-
tünde olması dikkat çekti.

Bir artış söz konusu

Araştırma ekibine liderlik eden Güvenç
Koçkaya, yayınladıkları rapordan hare-
ketle Türkiye’nin vaka tablosuna yöne-
lik değerlendirmelerini paylaştı.
Koçkaya, “Ne yazık ki dünya genelinde
vaka ve ölümlerin arttığını görüyoruz.
Bu oranların en yüksek seyrettiği
dönem Ocak 2021 olarak kayıtlara
geçti. Türkiye’de ise günlük ölüm oran-
larının en yüksek seyri 2020’nin Mayıs
ayında gözlemlendi, Ekim 2020 ayın-
dan itibaren de düşüş yaşandı. Günlük
ölüm oranlarının 2021 yılı itibarıyla
dengede gittiği görülse de şu anda da

belirli bir artış söz konusu. Öte yandan
Türkiye’de görülen ölüm oranının
dünya genelinde görülen ölüm oranı-
nın yarısı kadar olduğunu saptadık.
Muhtemel Kovid-19 vakalarına baktı-
ğımızda ise şu anki resmi vaka sayısının
teşhis edilmeyen olası Kovid-19 hasta-
larının yüzde 13,53’ü olduğunu öngö-
rüyoruz. Buna göre Türkiye nüfusunun
yüzde 33,78’inin vakaların şiddeti de-
ğişse de hastalık geçirme ve aşılama ile
bağışıklık kazandığı söylenebilir" dedi.

Hasta başına 29 bin 332 TL

“Kovid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlen-
dirmesi” başlıklı rapora göre Kovid-19
için devlet tarafından ayakta tedavi edi-
len hasta başına 411 TL, yatan hasta
için 15 bin 424 TL ve yoğun bakım
hastası başına 29 bin 332 TL harcama
yapıldı. Araştırma ekibinden Dr. Gül-
pembe Oğuzhan, “Yaptığımız hesapla-
mara göre 2020 yılında toplam 100,3
milyar lira sağlık harcaması gerçekleşti-
ren SGK, ek Kovid-19 harcamalarına
rağmen, sağlık bütçesinden yaklaşık 22
milyar TL daha az harcama yaptığı
gözleniyor. Bu tabloda özellikle, kronik
hastalığı olan bireylerin hastaneye baş-
vurularının düşmesinin etkili olduğu
söylenebilir” dedi. Rapora göre, bir ön-
ceki yıla kıyasla hastane müracaatları
yüzde 35,2 ve reçete sayıları ise yüzde
14,8 azaldı.  DHA
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Koronavirüs mücadelesiyle geçen bir
yılın ardından salgının bilançosu da

gün yüzüne çıkıyor. ECONiX
Araştırma’nın yayınladığı “Covid-19
Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi” 

raporuna göre uzmanlar, Türkiye’de
nüfusun yüzde 33,78’inin (3’te 1)
bağışıklık kazandığını öngörüyor

3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!
3 KISIDEN BIRI
KOVID OLDU!

İLAÇ HARCAMALARI YÜZDE 18,7 ARTTI
eCONiX araştırma’nın raporu, son bir
yılda ilaç harcamaları ve sağlık hiz-
metleri için ayrılan bütçelere de mer-
cek tuttu. araştırma ekibinden Prof. dr.
zafer Çalışkan “2020 yılında Türkiye
ilaç harcamalarına 48,3 milyar Tl,
sağlık hizmetlerine 52,4 milyar Tl
bütçe ayırdı. İlaç harcamalarında bir
önceki yıla göre yüzde 18,7’lik, sağlık
hizmetleri harcamalarında ise yüzde
0,1’lik artış gözlendi” dedi. Raporda
sağlık hizmeti harcamalarındaki artı-
şın, pandemide hizmet veren üniver-
site ve devlet hastanelerinden
kaynaklanmadığı belirtildi. Buna göre

üniversite ve devlet hastanelerinde
gerçekleşen harcama ortalama yüzde
4,2 gerilerken, özel hastanelerde
yüzde 18,7 arttı. dr. Güvenç Koçkaya
bu rakamlar hakkında “devlet hasta-
nelerinin pandemi hastanesi olarak
hizmet vermesinden dolayı bir çok
hasta tedavi olmak için özel hastane-
lere gitmesi nedeniyle özel hastane
başvuruları arttı. Pandeminin başında
büyük sorunlar çektiğini sivil toplum
örgütleri ile ifade eden özel hastane
sektörünün geçtiğimiz yıl SGK bütçe-
sinden bir önceki yıla göre daha fazla
pay aldığı söylenebilir” dedi.

HAYAL ETTiLER
GERÇEK OLDU

İstanbul’da ilkokul öğrencileri
1 ay boyunca Kağıthane’de
bulunan Çağlayan Polis Karakolu’nun
bahçesini ve çevresini yeniledi. 30
çocuğun hayallerinden esinlenerek
yapılan proje kapsamında karakol
boyandı, bahçesine çiçekler dikilerek,
sokak hayvanları için yuva ve
beslenme alanları oluşturuldu

kağıThane Belediyesi, ‘Bir çocu-
ğun gözünden karakol nasıl olur?’
sorusundan yola çıkarak bu projeyi

hayata geçirdi. Kağıthane’deki Ziyapaşa İlk-
okulu’ndan 30 öğrenci 1 ay boyunca Çağlayan
Polis Karakolu’nun çehresini yeniledi. Hayalle-
rindeki karakolu yapmak için polisler ve öğret-
menleriyle çalışan öğrenciler, karakolun
barikatlarını boyadı, bahçesine çiçekler dikti,
sokak hayvanları için yuva ve beslenme alanları
oluşturdu. Tüm bitki ve malzemeler belediye
tarafından temin edilirken; ayrıca alanda alt-
yapı ve üstyapı çalışmaları da tamamlandı.

Kağıthane’nin giriş kapısı

Proje hayata geçtiği için mutlu olduğunu ve
desteklediklerini söyleyen Kağıthane Kayma-
kamı Mustafa Koç, “Çağlayan Polis Kara-
kolu, Kağıthane’nin giriş kapısıdır. Hem
burayı güzelleştirmek hem de bir arada yaşa-
mamızın teminatı olan emniyet teşkilatımız,
toplumda çocukları terbiye eden olarak göste-
riliyor. Bu olumsuz algıyı gidermek güzel
oldu. Çocuklar, karakolu nasıl görmek isti-
yorsa öyle yapıldı. Çocuklar, 1 ay süren pro-
jeyi sahiplendi. Onların farkındalığı artmış
oldu. Kağıthane Belediyesi destek oldu, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merke-
zi’nden de destek aldık. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim. Polis Haftası’nı kutluyorum,
onlar bir arada yaşamamızın teminatıdır”
dedi.

Örnek bir çalışma oldu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
ise “Polis Haftası dolayısıyla emniyet teşkilatı-
nın haftasını kutluyorum. Çağlayan Polis Ka-
rakolu’nu Ziyapaşa İlkokulu’ndaki öğrenciler

tasarladı. Belediye olarak projeye destek ver-
dik. 'Çocukların gözünden karakol nasıl olur?'
sorusundan yola çıktık. Çocuklar karakola
geldiklerinde ilk söyledikleri sokak hayvanları
ve onlar için beslenme alanının olmasıydı. Çi-
çeklendirmek istediler, yeşillik alanı oluştur-
duk. Zemin çalışmalarını yaptık.
Karakollardaki barikatlar sarı olur ama ço-
cuklar bunun açık ve normal mavi olmasını
istedi, öyle tasarlandı. Proje için burası pilot
karakol oldu. Eğer uygulama beğenilirse İs-
tanbul’un genelindeki karakollarda gerekli ça-
lışmalar yapılacaktır. Ama örnek bir çalışma
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Ço-
cuklar, karakolunun yeni halini giydikleri polis
üniformalarıyla gezerek gördü.

Baran: çok eğlendim
Karakolu yenileyen çocuklardan 9 yaşındaki
Elif Su Baran da “Kedi ve kuş evi yaptık. Sonra
onları boyadık. Karakolunun bahçesine ağaç-
lar diktik. Bunları yaparken çok eğlendik, iyi
hissettik. Karakolun son halini çok beğendik,
güzel oldu” ifadelerini kullandı. 7 yaşındaki
Miray Sultan Çoban ise “Projeyi çok sevdim.
Büyünce polis olmak istiyorum. Bugün ünifor-
mayı giyerek hayalimi gerçekleştirdim” dedi. 
7 yaşındaki Ömer Taha Aycan da “Trafik polisi
olmak istiyorum. Bu işi sevdim. Trafikte kişiler
hızlı geçerse onları durdururum. Kimliğini iste-
yip, polis abilere veririm. Güzel bir karakol
hayal etmiştim. Yaparken de eğlendim” diye
konuştu. DHA

Yolda kalanlara 
iftariyelik verildi

Başakşehir Belediyesi, ramazanın ilk gününde yoğun
trafikte oruçlarını açamayan vatandaşların imdadına
yetişti. Mahmutbey gişelerinde iftara yetişemeyen
vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı

Başakşehir Belediyesi, ramazanın gelme-
siyle birlikte özellikle yoğun trafiğin ol-
duğu noktalarda mobil büfelerini

konuşlandırdı. Ramazan’ın ilk iftarında Mah-
mutbey gişelerinde sıkışan trafikte iftara yeti-
şemeyen vatandaşlar için kumanya
dağıtımı yapıldı. Mahmutbey gişelerde
oruçlar Başakşehir Belediyesi’nin ik-
ramıyla açıldı. İftariyeliklerini alan-
lar Başakşehir Belediyesi ve
Başkan Yasin Kartoğlu’na te-
şekkürlerini iletti. Ramazan
ayı boyunca Başakşehir
genelinde ihtiyaç du-
yulan tüm bölge-
lerde iftariyelik
dağıtımı
devam ede-
cek.
DHA

Gönüllü ekibi 
KURULACAK!

Kartal Belediyesi, olası bir afet durumunda Kartal’ın 20 mahallesinde
hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile

gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiriyor

Hızlı mü-
daHale,

temel arama
kurtarma, sağlık

hizmeti, ihtiyaçları
tespit edip afet yerine

ulaştırma, mahallelerde
bulunan afet konteynerle-

rinde malzemelerin kullanımı
gibi konuları kapsayan eğitimler

ile gönüllü ekiplerin afet sırasında ve

sonrasında mahallelerine gerekli
destekleri sağlaması hedefleniyor.

İlk müdahale kritik

İlk kritik saatlerde müdahale için imkân ve
kabiliyeti olan, sorumluluk alabilecek Kar-
tallı gönüllüler, Sivil Savunma müdürlü-
ğü’nden gerekli tüm eğitimleri aldıktan
sonra yeterli bulundukları takdirde sertifika
alacak ve sonraki süreçte uzman ekipler
eşliğinde ayda birkaç kez gerçek-
leştirilecek çalışmalara katılacak.
afet ve acil müdahale gerektiren
durumlarda aktif rol alabilecek bi-
linçli gönüllülerin oluşturulması
amacı ile projeyi başlattıklarını be-
lirten Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel: “Herhangi bir afet
durumunda ekipler gelene kadar

geçen süre hayati önem taşıyor. Özellikle
deprem konusunda yaşamış olduğumuz
acı tecrübeler, ilk müdahalenin ne denli kri-
tik rol oynadığını bizlere gösterdi. Böylesi
durumlarda uzman ekiplerin herkese aynı
anda ulaşması da ne yazık ki mümkün ola-
mıyor. Hatta bu tarz olağan dışı durum-
larda uzman ekipler olay yerine ulaşıncaya
kadar birçok kişi, tamamen insani duygu-
larla yaralanan ailesine, komşusuna, 

tanıdığına yardım etmek istiyor; ancak bi-
linçsizce yapılan müdahaleler; ağır yara-
lanmalara ve hatta can kayıplarına
sebebiyet veriyor. Biz Kartal Belediyesi ola-
rak olası bir afette -bu ihtimalleri nasıl en
aza indirgeriz?- sorusuna karşılık olarak
her mahallede oluşturacağımız ve gönüllü-
lük esasına dayanan afet müdahale ağı
projesini hayata geçiriyoruz. Risk durumla-
rını göz önünde bulundurarak; ilk yardım,

arama kurtarma, mahalle halkının
toplanma alanlarına ulaşmasını sağ-
lama, kurtarılan insanları güvenli
alanlara alma, risk oluşturan durum-
lar ile alakalı önlemler alma kısacası
afet riskleri ve bu risklere karşı alına-
bilecek önlemler konusunda her yö-
nüyle yetkinliği olan ‘afet Gönüllüleri’
ekibimizi kuruyoruz" dedi. dHa

İstanbullular unutulmadı
Tuzla Belediyesi, iftar saatinde yolda olan vatandaşların iftariyeliklerini
Kral FM aracılığıyla dağıtmaya başladı. Bu kapsamda ilk dağıtımlar 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün
Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde 500 kişilik iftarlık dağıtıldı

Tuzla Belediyesi, Kral
FM iş birliği ile her akşam
iftar saatinde yolda olan

sürücüler için iftarlık yiyecek verilecek.
Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nün Anadolu’dan Avru-
pa’ya geçiş istikametinde yolda olan
sürücüler Kral FM ve Tuzla Beledi-
yesi personelleri tarafından taksiciler,
özel araçlarında olanlara ve toplu ta-
şıma ile evine gitmek isteyen İstanbul-
lulara içerisinde hurma, su, tatlı,
meyve suyu ve sandviç olan yiyecek
ikram edildi. İftara dakikalar kala ku-
manya sürprizi yaşayan İstanbullular

uygulamadan memnun olduklarını
ifade ettiler. Ramazan ayı boyunca İs-
tanbul’un 44 farklı noktasında 11 bin
kişilik kumanya dağıtılması hedefleni-
yor. İftar saatinde 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü girişinde bulunan ve
evinin uzak olduğunu belirten bir va-
tandaş,” Allah razı olsun, herkese iyi
ramazanlar. İnşallah hayırlısı ile kut-
layacağız” dedi. Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı,” Ramazan
ayının ülkemiz, İstanbul ve Tuzla için
hayırlara vesile olmasını diliyorum.
İnşallah Rabbim, ramazan ayının
rahmetinden ve bereketinden faydala-
nılmasını bizlere de nasip eder” dedi.
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R amazan ayının gel-
mesi iftar ve sahur
için alışveriş yapan

vatandaşı pahalılıkla bir kere
daha tanıştırdı. 11 ayın sultanı
olarak adlandırılan Ramazan
ayında dahi ciddi bir pahalılıkla
karşı karşıya olan vatandaşlar
sosyal medya üzerinden isyan etti.
Türkiye'de pahalılığın geldiği boyutu
anlatan halk Twitter üzerinden yetki-
lilere çağrı yaptı. Avcılar Üniversite
Mahallesi'ndeki salı pazarına giden Aynur
Akyıldız, “Gördüğümüz manzara karşı-
sında şok olduk desek yeridir. Her şey gene
pahalı gene pahalı. Ramazan geldi bir
nebze olsun fiyatlarda indirime gidelim
diyen hiç kimse yok” diye konuştu. Pazar-
daki pahalılığı anlatan Ferah Kalaycı isimli
bir kadında, “Salatalığın kilosu 8 lira. Biber
almaya kalksanız 12 lira. Karnabahar, bro-

koli gibi sebzelerin de ya-
nına yaklaşılmıyor” ifadelerini kullandı.

Pahalılık son bulsun

Avcılar'daki pazarın yanı sıra diğer ilçeler-
deki pazarları gezen vatandaşlarda benzer
tepkiler gösterdi. Halk, Twitter üzerinden
yüksek fiyatlara isyan ederek, yetkilileri
çözüm bulmaya çağırdı. Adem Yakar
isimli bir vatandaş, “Pazarda fiyatlar el ya-

kıyor, pahalılık artık son bulsun” derken,
Funda Öncü de, “Çarşı, pazar yangın yeri
olmuş. Ciddi zorluk çekiyoruz” paylaşı-
mını yaptı. Pahalılığının ülkenin tek gün-
demi olması gerektiğini söyleyen Emine
Sultan ise “Pazar alışverişini yapmak için
bile akşam olmasını bekleyen bir halk
oluştu” itirafında bulundu. Baybars isimli
bir başka Twitter kullanıcısı da, “Saraydan
pahalılık görünmüyor. Markete pazara çı-

kınca ise her şey görülüyor” dedi.

Millet açlıktan ölecek

Yaşanan pahalılığa ilişkin vatandaşlar gibi
muhalif siyasiler de açıklamalarda bu-
lundu. “Millet neredeyse açlıktan ölecek”
diyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel
Tekin, “Son aylarda gıda fiyatlarındaki ar-
tışlar nedeniyle iyice alım gücü düşen va-
tandaşın dayanacak gücü kalmadı.
Vatandaş geçinmek için resmen cambazlık
yapıyor. Parayı nereye yetirecek diye kırk
takla atıyor. Türkiye'de pazarda yangın ol-
masının tek sebebi kötü yönetim. Artık
yeter! İşin ucunda bu milletin canı var”
diye konuştu. Yüksek fiyatlara sessiz kal-
mayan Tüm Emekliler Sendikası da, “Ka-
şıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları
kepçeyle geri almaktadırlar. Buradan sesle-
niyoruz: Bayram ikramiyelerini asgari
ücret seviyesine çıkarın. Sözün kısası geçi-
nemiyoruz, isyanlardayız” açıklamasını
yaptı.

ANIL BODUÇ

B ugün ki yazıya başlarken size baş-
lıkla birlikte hoş bir tebessüm bırak-
mak istedim. Hani bir zamanlar

Flash Tv'de kocasıyla tartışan bir kadıncağız
öfkeli ve şiveli bir dille “Seeeen milyaaar do-
laaaar, sen bu kadaar parayıı naptııınnn?”
diyor ve kocasına öfke kusuyordu ya... Hah
işte bizde şu sıralar tam öyleyiz. Yani biz der-
ken; milletin milyar dolarının akıbetini
merak edenler.

Şimdi ne olur ne olmaz diye kaç milyar
dolar olduğunu yazmıyorum. Ama gündemi
takip ediyorsanız çok iyi biliyorsunuz ki çok
milyar dolardan bahsediyoruz. Ben diyeyim
50 milyar dolaaaaar sen de yüz küsür milya-
aar dolaaaar... Öyle böyle bir para değil yani!

Hani şöyle düşünün bir oda dolusu belki bir-
kaç oda dolusu. Şimdi bu para vardı ama
artık yok. Bizde nerede diye soruyoruz. İşte
biz derken; milletten yana olanlar yani!

Geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu en başta olmak üzere CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve
ardından bütün CHP İlçe Örgütleri derken
hepsi de bizim gibi bu soruyu sormaya baş-
ladı. “Seeen milyar dolaaar, sen bu parayı
naaptıııın?” İyi de cevap aldılar mı? 
Nerdeeee...

Sen misin soru soran!

Asılan pankartlar indirildi. Reklam pano-
larına iliştirilen ilanlar indirildi, sosyal med-

yada yapılan paylaşımlara so-
ruşturma açıldı. Gece yarısı CHP'nin İstan-
bul'daki ilçe örgütlerinin binalarına polis
geldi polis! Niyeee?

Sen bu kadar milyar dolaaar sen ne yaptı-
ıın dediler diye! Şimdi onlar rakamı bizzat
verdiği için ben vermiyorum. Aman diyeyim
nolurrr, nolmaz...

Ama bir bakalım isterseniz bu ismini ver-
memizin yasak olduğu, sorduğumuzda polisin
kapımıza dayandığı soruda geçen paranın
reel karşılığı neymiş? Mesela ülkemizin nü-
fusu 84 milyon yaa. Hah işte bu malum pa-
rayı 84 milyona bölüyorsun; adam başı 12

bin küsür lira düşüyor! Düşünsene yani. 12
bin küsür lira. Üfff; 3-4 aylık maaşımız bir
kerede cebe giriyor. İktidar temsilcilerinin
dediğine göre bu malum para halka harcan-
mış bu durumda hepimize evet evet bu yazıyı
okuyan değerli kıymetli okuyucum senin de
dahil cebimize 12 bin küsür lira havadan gir-
meliydi? Girdi mi? Yoooo.

E o zaman?
Bu para bize verilmedi. Milletin cebine de

girmedi. Peki nereye gitti. Flash Tv'deki
kadın gibi soruyoruz; 

“Sennn milyaaar dolaar sen bu kadar pa-
rayı naaptııın?”

Eğer 128 milyar dolarımız olsaydı...

Bakın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
ne diyor; "Eğer önce 128 milyar dolarınız
varsa, 3600 ek göstergeyi 104 yıl boyunca
karşılayabiliyor bu para. 4 milyon işsize 85
yıl maaş ödeyebilir. 12 milyon kişiye 25 yıl

süreyle asgari ücret ödeyebilir. Emeklilikte
yaşa takılanların 37 yıllık maaşları hazır.
Türkiye'de 24 milyon hane var, bu parayı ev
ev paylaştırsan 40 bin lira oluyor. Esnaf başı
477 bin lira yapar...”

Koronavirüs şiiri

Koronavirüs salgını,
Deprem, ekonomik buhran,
Bu bizim berheva oluşumuz;
Bir nokta bir hat kalmışlığımız...
Ve her şeye rağmen doğan güneş;
"Günaydın" diyen aşina diller,
Eskimeyen gülümsemelerimiz; 
Var mı daha yenecek kederimiz?
Gelsin.
Gelsin de doğan güneşi alıp sırtımıza,
Bir koca tebessümle devirelim;
Kahpe çarkı,
Aşkımıza, dostumuza, kavgamıza...
Değmesin diye.

Sen milyar dolar sen bu 
kadar parayı ne yaptın?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pazar
alışverişine giden vatandaşlar, istedikleri ürünleri

alamamaktan şikayet etti. “Pazar alışverişi 
yapmak bile lüks oldu” diyen vatandaşlar, sosyal

medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla,
pahalılığı eleştirdi ve yetkililerden acil çözüm

beklediklerini dile getirdi

PAZARA GITMEK
ARTIK LUKS OLDU

Anıl BODUÇ
statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com

Sosyal medya 
hesapları Twitter
üzerinden pahalılığa
ve pazarlardaki
yüksek fiyatlara karşı
tepki gösteren
vatandaşlar özellikle
hükümeti eleştirdi. 
Vatandaşlar, “Eko-
nomi bu haliyle 
herkesin belini 
büküyor” dedi.

Plastik sektöründe işsiz sayısı artabilir
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, ham madde fiyatlarında yüksek seyrin
devam etmesi durumunda sektörde ve bağlı sektörlerde istihdam kayıpları yaşanabileceğini açıkladı

PlaStik Sanayicileri Federasyonu
(PLASFED) Başkanı Ömer Karade-
niz, bu durumun önüne geçmek için

işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılması
ve kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam
ettirilmesi gerektiğini belirtti. Son altı aylık dö-
nemde artış trendini sürdüren plastik ham
madde fiyatlarını değerlendiren Karadeniz, artı-
şın temelinde yer alan iki ana etken olduğunu be-
lirterek, “Plastik sektörüne ham madde sağlayan
petrokimya firmalarında üretim durdurmaları ve
kısıtlamaları halen devam ediyor. Bu sebeple ya-
şanan arz şokuna bağlı olarak ham madde fiyat-
larının tüm dünyada hızla arttığını görüyoruz.
Ayrıca navlun fiyatlarında yaşanan sert artış tüm
sektörlerde olduğu gibi plastik sektöründe de
olumsuz etkilere sebep olmakta” dedi ve ekledi:
“Uzak Doğu’dan temin edilen ham maddelerde

ton başına 350-400 dolar seviyesinde gerçekle-
şen ek maliyet işletmelerimizin rekabet güçlerini
kaybetmesine sebep olmakta. Ayrıca artan girdi
maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtamayan sek-
törümüzün kar marjı önemli ölçüde erimiştir.”

Ciddi kayıplar olabilir

Mevcut durumun işletmelerin kâr marjlarını
hızla erittiğini, sektörde işletme sermayesi ihtiya-
cının da altı ay gibi kısa bir süre içerisinde iki ka-
tına çıktığını belirten Karadeniz, “Ham madde
fiyatlarında yüksek seviyenin devam etmesi du-
rumunda sektörümüzde ve bağlı sektörlerde is-
tihdam kayıpları yaşanabilir. Telafisi zor olacak
olan bu durumun önüne geçmek adına işletme-
lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve kısa
çalışma ödeneği uygulaması devam ettirilmeli”
dedi.

PAHALILIĞA
ÇÖZÜM
LAZIM

Kimsenin umudu kalmadı!
Perakende güveni son 9 ayın en düşük seviyesine
gerilerken, sektör oyuncularının 3’te 2’si geçen 3
ayın 2020’den daha kötü geçtiğini açıkladı. Yüzde
41’i ise gelecek 3 aydan ümitsiz olduğunu belirtti

SalgınDa üçüncü dalganın etkilerini hafif-
letmek için ramazan döneminde uygulana-
cak yeni kısıtlamalar açıklanırken,

perakende sektörü gelecek 3 aydan da ümidini kesti.
Sektör oyuncularının 3'te 2'sine denk gelen yüzde 63'lük
kesim geçen 3 aylık dönemde işlerinde kötüleşme yaşa-
dıklarını açıklarken, sadece 10 perakendeciden 2'si 2020
yılı ile benzer bir seviyeye ulaşabildiklerini açıkladı. Sek-
tör eriyen cirolar ve salgının belirsizliği ise geleceğe dair
satış beklentilerini de düşürmüş durumda.

Toparlanma yok

Perakendecilerin yüzde 41.2'si işlerinde kötüleşme bekle-
diğini açıklarken, gelecek 3 ayda işlerinde bir değişiklik
beklemeyenlerin oranı ise yüzde 30.1 oldu. Bu durum
pandeminin Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk dönem olan
Mart 2020'den durgun bir sürece işaret ediyor. Türkiye
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafın-
dan açıklanan Perakende Güven Endeksi'ne (TEPE)
göre perakende güveni 2021'in başından bu ana gerili-
yor. TEPE, Mart 2021'de bir önceki aya göre bir puan-
lık azalış gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine
göre ise 0.4 puan artışla -18.4 puan değerini aldı. Geçen
yıl ilk normalleşme dalgasının etkisi ile Haziran-Aralık
2020 döneminde yaklaşık 16 puan iyileşme kaydeden
perakende güveninde, salgının seyrinin de etkisi ile 2021
yılbaşından itibaren gözlenen gerileme eğilimi Mart
2021'de de devam etti. Mart ayında bu değer, geçen
yılın Haziran ayından sonraki en düşük düzeyi 
oluşturdu.

E-Ticaret için yeni tavsiye
iPara, yeni hizmeti 'Başarılı İşlem Artırma
Servisi'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Yeni
servis, üye işyerlerinin hata alan ödemelerini

farklı bankaların sanal POS’larında da deneyerek başa-
rılı ödeme almalarını sağlayacak.Yeni hizmetleri hak-
kında bilgi veren iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık,
"Bir kredi kartı kullanıcısı, iPara sanal POS alt yapısı
kullanan web sitesinde ödeme yaptığı an herhangi bir
hata ile karşılaştığında, Başarılı İşlem Artırma Servisi-
miz bu noktada devreye girerek, ilgili kredi kartından
işlem tutarını çekebilecek farklı bir sanal POS’a anında
yönlendirerek müşterilerin yaptığı alışverişlerin başarılı
bir şekilde sonlandırılmasına yardımcı oluyor. Bu hiz-
metimizle hem üye işyerlerimizin satışlarını hem de
müşteri memnuniyet oranlarını artırmalarına yardımcı
oluyoruz" dedi.

Kasko sigortaları çoğalabilir
Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı,
pandeminin her sektörde olduğu gibi
kasko sigortasında da etkisini gösterdiğini

söyleyerek, “Kasko sigortasında 2021’de geçmiş yıl-
lardaki gibi bir büyüme yakalayacağımızı düşünüyo-
rum” dedi. Pandeminin sigorta sektörünün yıl sonu
rakamlarına da yansıdığını dile getiren Doğa Sigorta
CEO’su Nihat Kırmızı, sektörün kilometre taşların-
dan oto sigortalarının, 2020 yılında pandemi önlem-
leri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma
kısıtlamalarıyla daha önce deneyimlenmeyen bir
süreç içerisine girdiğini belirtti. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) rakamlarına göre 2021 Şubat sonu iti-
barıyla trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 24
milyonu geçmesine rağmen zorunlu trafik sigortala-
rında (ZTS) yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmadı-
ğını dile getiren Kırmızı, konuyla ilgili açıklamalarda
bulundu.
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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda yap-
tığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı'na 3 adet "Mercedes" marka araç alınmasını ve dün
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Libya'ya 150 biz doz aşı hibe edilmesini eleştirdi

erdoğan'ın 12 Mart
2021 tarihindeki Ekonomi
Reform Paketi'ni açıkla-

ması sırasında, "İsrafa kesinlikle ta-
hammülümüz olmadığı için kamu
idarelerinde tasarruf anlayışını yay-
gınlaştıracak önemli düzenlemeleri
hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt
alımı ve kiralanması, temsil ve ağır-
lama gibi harcama alanlarına sınırla-
malar getiriyoruz" dediğini aktaran
Altay, "Baktığınız zaman ‘Ne güzel’
diyesi geliyor insanın. Ne zaman söy-
lemiş? 12 Mart 2021'de. Aradan 18
gün geçmiş, 30 Mart 2021'de Cum-
hurbaşkanlığı 3 adet Mercedes S600
Guard almış. E, daha on sekiz gün
önce ‘Kamuda taşıt alımı ve kirala-
mada israf var.’ diyor Sayın Cumhur-
başkanı. Bir ton Mercedes var. Vahim
bir tablo var. 3 tane Mercedes S600
Guard'ın maliyeti ne kadar, biliyor
musunuz? Bu devlete, bu millete, bu
mübarek ramazanın ilk gününde
bunu söylemekten ben eziliyorum,
utanıyorum" sözleriyle eleştirdi.

Kul hakkı yeniliyor

Altay, 3 aracın maliyetini şöyle açık-
ladı: "3 tane arabanın aziz milleti-
mize, beytülmale maliyetini
okuyorum tane tane: 52 milyon 188
bin 265 lira 92 kuruş. Bunların her bir
tanesi 474 bin 950 avroya alındı.
Araba çok lüks olduğu için buna
yüzde 220 ÖTV ve yüzde 18 KDV'yi
eklediğimiz zaman bu arabaların 1
tanesinin maliyeti 1 milyon 793 bin
411 avroya geliyor. Benden sonra ko-
nuşacak olan AK Parti Grup Başkan-

vekili, arzu ederim ki ‘Cumhurbaş-
kanımızı yanıltmışlar, bürokratlar
Cumhurbaşkanımızı kandırmış,
böyle bir lükse Cumhurbaşkanımı-
zın da tahammülü yok ve bu araba-
ları tekrar satıyoruz.’ diyebilse; der
mi bilmem. Ama ben şunu deme
hakkını kendimde görüyorum. Mil-
lete soğan, patates, saraya Merce-
des; olmaz olsun. Ben buna itiraz
etmeyeceksem burada milletvekili
olarak oturmamın hiçbir manası
olamaz. CHP’nin defalarca yaptığı
uyarılardan sonra, çiftinin elinde
kalan patatesi, soğanı Toprak Mah-
sulleri Ofisi  alacak, onu da tabii çok
ucuza alacak, vatandaşa dağıtacak,
aç kalmış vatandaşa dağıtacak; bu,
iyi. Ama bu yapılırken 3 Mercedes'e
alınıyor. Ama bu, ayıptır; bu, Al-
lah'tan korkmamaktır; bu, kul hakkı
yemektir, bu, mübarek ayın içinde
bulunduğu iklime uymaz, bundan

sarayın derhal vazgeçmesi lazım."

Caka için Libya'ya aşı

Türkiye'nin Libya ile tarihsel bağları-
nın ve dostluğunun bulunduğunu
ifade eden Altay, Türkiye'deki artan
vaka sayında Avrupa'da birinci ülke
haline geldiğinin altını çizerek, "Şu
anda Türkiye'de biz vaka sayısında
Avrupa birincisiyken,  bütün milletve-
killerine seçim bölgelerinden yoğun
bakım yatak için, torpil yapması için
telefonlar gelirken, hastanelerde
yatak, yer kalmamışken, 1 aşı bile çok
kıymetliyken Libya'ya 150 bin doz aşı
göndermeyi abesle iştigal sayarım.
Sultan Ahmet'te dilenip Ayasofya'da
sadaka dağıtmak sayarım, ayranı yok
içmeye atla gider çeşmeye derim. Er-
doğan dünyaya caka satacak diye bir
aşı bile çok önemliyken 150 bin aşıyı
başka bir ülkeye yollamak ucube bir
iştir, saçma bir iştir. Tekrar söylüyo-
rum, iyi başlayıp çok kötü yürütülen
bir Covid mücadelesinde bir aşı bile
çok kıymetli" dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 12 Mart'ta Ekonomi Re-
form Paketi'ni açıklarken kamudaki
israfa dikkat çekerek, "Kamu idarele-
rinde tasarrufu yansıtacak önemli
düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Kamuda araç kiralanması, temsil ve
karşılama gibi konulara sınırlama ge-
tiriyoruz. Kamu kurumlarının teşki-
latlanmasını, yönetim verimliliği ve
etkinliği çerçevesinde güçlendiriyo-
ruz. Mahalli idarelerde mali disiplini
güçlendirecek ve borç stoğunun art-
masını engelleyecek düzenlemeler ya-
pıyoruz" demişti.

Mercedes tepkisi

K ÜRESELLEŞME SÜRECİNİN İKİNCİ 
AŞAMASI!..  ARABA METAFORUNDAN
YOLA ÇIKARAK SÜRECİN DİYALEKTİ-

ĞİNİ  ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ!..
Arabaya bindiniz ve kontak anahtarını çevirerek

arabayı çalıştırdınız, sonra da  vitese takıp  gaz veriyor-
sunuz, araba öne doğru ivmelenerek harekete geçiyor!..
Bu ara başka ne olur?..         

Cevabı herkes biliyor aslında!.. Araba öne doğru 
ivmelenince,  başka bir “kuvvetin”  sizi  geriye doğru
ittiğini hissedersiniz ve bu “kuvvetin” etkisiyle  geriye-
koltuğa doğru kaykılırsınız!  Sonra tabi, araba öne
doğru  ivmelenir ve belirli bir hıza ulaşınca   bir de ba-
karsınız ki  sizi geriye doğru iten o G kuvveti de kaybol-
muş!.. Aynı durum her vites değiştirmede, arabanın
öne doğru her ivmelenmesinde tekrarlanacaktır; ta ki
araba istenilen sabit bir hıza ulaşana kadar.  O hıza
ulaşınca ortada artık ne sizi geriye doğru iten bir G
kuvveti kalır, ne de öne doğru ivmelendirici bir K kuv-
veti!.. Bu durumda yer küreyle olan sürtünmeden ve
hava direncinden dolayı araba enerji kaybedeceği için,
bunu önlemek,  kaybedilen enerjiyi takviye etmek ama-
cıyla sizin  bir miktar gaz vermeniz  yeterli olacaktır
o kadar...

Bir nokta daha var, hemen onun da altını çizerek yo-
lumuza öyle devam edelim... Birden önünüze bir engel
çıkıyor ve siz  aniden fren yapmak zorunda kalıyorsu-
nuz!.. Özünde gene aynı şey!.. Araba yavaşlarken siz de
kendinizi birden tekrar ortaya çıkan o G “kuvvetiyle”
(ama bu kez de ilk hareket yönünde) öne doğru itiliyor
hissedersiniz!..

Sanıyorum,  gaz verdiğiniz zaman arabayı ileriye
doğru  ivmelendirerek çeken o K kuvvetinin ne olduğunu,
bunun nasıl ortaya çıktığını açıklamaya gerek yok... Peki
o, ivmelenme ve fren yaparak durma anında geriye ve
ileriye doğru ortaya çıkan G “kuvveti” ne oluyor,  bu
nedir?.. Fizikte buna “ATALET KUVVETİ” deniyor!..
Ama   aslında bu durumda  öyle ortada  K kuvvetinde ol-
duğu gibi “kuvvet” diyebileceğimiz gerçek bir kuvvet
söz konusu değildir! Bu yüzden de  zaten buna  “kuvvet
olmayan kuvvet” anlamında “atalet kuvveti” deniyor!..
(Newton’un üçüncü  Hareket Kanunu’nu biliyorsunuz;
“her kuvvet kendisine zıt bir başka kuvvetle dengele-
nir”... Ya da, her cisim bir K kuvvetiyle belirli bir yöne
doğru itildiği zaman o da  buna karşı zıt yönde, aynı
büyüklükte bir  kuvvetle direnerek  karşı koyar, cevap
verir... Yani, K= G...)

Şimdi,  küreselleşme sürecinde yaşadığımız gerçe-
ğini hiç  unutmadan, yola devam ediyoruz!..  

Ne zaman ki gelişmiş ülke ulus devletleri sürecin
kendi aleyhlerine dönmeye başladığını farkederek
kaçıp giden sermayeyi tekrar eski anavatanlarına 
döndürmek için  frene basmaya başladılar, o andan iti-
baren   tıpkı  araba fren yapınca öne doğru kaykılan
insanlar gibi,  gelişmekte olan ülkelerde   yaşıyan 
insanlar da,   bilinç dışı bir şekilde onların bu 
hareketlerine karşı koyma  yoluna girdiler!..

Küreselleşme sürecinin o ilk aşamasında,  sermaye-
nin gelişmekte olan ülkelere akışını desteklemek ama-
cıyla gelişmiş ülkeler tarafından ileri sürülen bütün o
“demokratikleşme” talepleri falan içine girilen bu
ikinci aşamada  artık anlam -içerik- değiştirmeye başlı-
yor, bunlar artık buraları küresel sermaye açısından çe-
kici olmaktan çıkaracak  talepler olarak yeniden
formüle ediliyordu!!. Öyle ki,  gelişmekte olan ülkeler-
deki  her türlü huzur bozucu hareket artık “özgürlük
talebi” olarak görülecek ve   desteklenecekti!!. Bütün
mesele, gelişmekte olan ülke yöneticilerini provoke ede-
rek onları reaksiyonist bir kulvara çekip, küresel ser-
maye çevrelerine de,  “bakın artık buraların eskisi gibi
çekici bir yanı kalmadı, yatırım ortamı bozuldu, en iyisi
siz gene eski anavatanlarınıza geri dönün” mesajını
vermekti!..

Şöyle bir etrafınıza  bakın, sizce gelişmiş ülkeler
bütün o darbecileri, FETÖ’yü, PKK’yı falan  neden des-
teklediler-destekliyorlar acaba? Kopenhag Kriterleriyle,
demokratikleşmeyle FETÖ’ cülüğün, PKK’nın ne ala-
kası var!..  Yoksa bunlar birden imana gelerek  “halk-
ların her türlü devrimci mücadelesine” destek vermeye
mi başladılar!!. 

Bu konuda daha önceki bir makalemin linki: 
M. Aktolga, http://www.aktolga.de/a162.pdf

İşte,  bütün bu gelişmelerin sonucu olaraktır ki,
Devleti ele geçirerek Devletleştirilmiş olan  “muhafaza-
kar demokrat” kesimin içinden bir kanat,  belirli bir
kritik noktadan itibaren, yavaş yavaş, yeni Osmanlıcı-
İslamcı-antika milliyetçi bir ergenlik virüsünün etki
alanı içine   girmeye başladı!  “Bizi parçalamayla” so-
nuçlanan “tarihsel olarak açılmış   parantezi kapaya-
rak”, “yeniden tarihimizin o eski şanlı dönemine
dönmekten başka çaremiz yok” söylemiyle karışık
hastalıklı bir ruh hali  ortaya çıktı!.. 

Bir anda her şey tersine dönmeye başlıyor,  „Yeni
Türkiye“ söylemi artık anlam değiştirerek amaç sanki
yeni tipten Devletçi-İttihatçı  bir ülke yaratmakmış
gibi, rota birden  Devlete bağlı Devletçi bir “Siyah

türk” burjuvazinin yetiştiştiril-
mesi yönüne doğru kırılıyordu!  Bütün
kazanımların, on yıldır tereyağından kıl çeker gibi elde
edilen başarıların hepsi, sadece içinden çıkıp gelinen
kültürel mahallenin “kutsal” özelliklerine maledilerek,
her şeye kadir, adeta „Tanrı’nın yer yüzündeki gölgesi“
olan bir “Devlet” anlayışıyla  işler „göklerden gelen
kararların“ iradesine bırakılmaya, reel    hayatın içinde
kurulan bütün dengeler altüst edilmeye başlandı!.. 

Tabi, koordinat sisteminin merkezi bir kere kayınca -
eskiden beri varolan sistemin içinde  reaksiyonu temsil
eden bir kimlik temel alınmaya başlayınca- bu du-
rumda artık olaylar ve süreçler sadece gözlere takılan
“restorasyoncu-reaksiyonist”  ideolojik bir toplum mü-
hendisliği gözlüğüyle görülmeye başlıyordu!.. Buna
göre, artık herkes size ve “Devletinize” düşmandı!..
Madem ki iç ve dış düşmanlar bir “üst aklın” yöneti-
minde elele vermişlerdi, o halde siz de “Devletin be-
kası” için herkese karşı savaş ilan etmeliydiniz!..
“Sıfır sorun” anlayışından “değerli yalnızlık” nokta-
sına kayan anlayışın vardığı sonuç işte bu oluyordu!..   

Peki neden? Bu durumda neden „yanlış“ olsun ki bu
refleks?.. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye ne yap-
saydı, duygusal düzeyde reaksiyon gösterilmese mi idi?.. 

Yanlıştır, çünkü insan  kendi vücut atına binmiş bir
jokey gibidir! Onun görevi, bilişsel yetenekleriyle atın
dizginlerini elinde tutarak  “duygusal reaksiyonları”
kontrol altına alabilmektir... 

Yanlıştır, çünkü bir önceki süreçte gelişmekte olan
ülkeleri ileri doğru iten şey sadece gelişmiş ülkelerin
ulus devletleri değildi;  onların arkasında o zaman kü-
resel sermaye  insiyatifi de yer alıyordu. Bu nedenle,
gelişmiş ülke ulus devletleri frene basınca yapılacak iş,
onlarla küresel sermaye arasındaki   çelişkiyi göz
önüne alarak, duygusal reaksiyonların etkisi altına gir-
meden -provokasyona gelmeden- tam tersine, küresel
sermaye ile ilişkileri daha da geliştirerek, gelişmiş ülke
ulus devlet  gericiliğine  kendi yolunda -demokratik-
leşme yolunda- ilerleyerek karşı koyabilmekti… 

Dikkat ederseniz buradaki hata, gelişmiş ülke ulus
devletleriyle küresel sermaye arasındaki çelişkiyi göre-
memeye, eskiden olduğu gibi -20. Yüzyıl’da olduğu
gibi- bunları bir ve aynı şey olarak kabul etmeye daya-
nıyor! Tabi bu durumda -bilinç dışı bir şekilde- sen de
ne yapıyorsun, ana politikanı gelişmiş ülke reaksiyonla-
rına karşı  cevap verme anlayışına indirgeyerek,  
kendini 20. Yüzyıl kalıntısı bir milliyetçiliğin eline 
bırakıveriyorsun!..  

İşte, ta o II. Mahmut’lardan  bu yana “Batılılaşma”
sürecinin ürünü olan ve bugün hala II. kuşak Jöntürkler
olarak Türkiye’nin entellektüel hayatında önemli bir yer
tutmaya devam eden  “Beyaztürk aydınların” anlayama-
dığı şey tam bu noktada ortaya çıkıyor!.. Batı’lı ülkeler
hiçbir zaman gelişmekte olan ülkelerin -ve buralarda ya-
şayan insanların- yüzü suyu hürmetine onları destekleme-
mişlerdir. Onların bütün o demokratikleşme talepleri
falan hep kendi çıkarları da bu yönde olduğu içindi!..
Evet, Batı’da halklar düzeyinde  yüzyıllar içinde biriken
bir demokrasi kültürü vardır, bu açık; ama ulus devlet po-
litikaları söz konusu olduğu zaman belirleyici olan daima
“ulusal çıkarlar” olmuştur... İşte bizim  II. Kuşak Jön-
türk aydınlarımızın anlayamadığı belki de budur. Onların
Batı hayranlığı, her koşul altında arkalarında görmeye
alıştıkları o “Batı” anlayışı yaşanılan sürecin akışını gör-
melerini engelliyor. Bu nedenle,  içinde yaşadığımız kritik
süreci geçerken zaman sızlanma değil, silkinerek kendine
gelme zamanıdır...  

Hep şunu yazıyor ve söylüyorum: Bugün artık 
mücadele, 20. Yüzyıl kalıntısı eski dünyanın güçleriyle,
enerjisini 21. Yüzyıl dinamiklerinden alan yeni dünya-
nın sivil toplumcu güçleri arasında cereyan ediyor.  20.
Yüzyıl koşuları içinde bir yeri ve anlamı olan bütün o
“sol”-“sağ” ideolojiler, hepsi de toplum mühendisliği
anlayışından kaynaklanan “tarihsel devrimci” Jöntürk
anlayışları artık geride kalmıştır... 

O HALDE NE YAPMALI... 

Evet, bugün artık gelişmekte olan ülkelerin önünde
iki yol var; bunlar, ya gelişmiş ülkelerin küreselleşme
karşıtı  ulusalcı reaksiyonlarına karşı, savunma psiko-
lojisiyle, onlarla aynı yola girip onlara bu zeminde
cevap vererek, reaksiyonist bir çizgi izleyecekler, ya da
21. Yüzyıl’a damgasını vuran küresel dinamikleri de -
bu arada küresel sermaye çevrelerini de- arkalarına
alarak, gelişmiş ülke ulus devletlerinin atalet direncine
hiç aldırış etmeden, onları kendi egemenlik alanlarında
-20. Yüzyıl kulvarlarında- yalnız bırakarak  küresel de-
mokrasi güçleriyle birlikte 21. Yüzyıl kulvarlarında
yollarına devam edecekler… Yani, ya provokasyona
gelip 20. Yüzyıl’ın egemenlerine onların güçlü oldukları
alanda laf yetiştirmeye çalışacaklar, ya da hiç arkala-
rına bakmadan yollarına devam edecekler… 

ACILEN 3 HAFTALIK
KAPANMA!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener, TBMM'de partisinin
grup toplantısında konuştu. Ak-

şener, ilk olarak, İYİ Parti, Cumhur
İttifakına yaklaşıyor iddialarına iliş-
kin, "Aranıza girmeye niyetim yok
endişelenmeyin. Böyle bir niyetim
yoktur. Cumhur İttifakı çok riskli bir
ittifak. Asla orada olmam, aranıza
girmem, merak etmeyin" dedi. Pan-
demi sürecinde iktidarı sürekli uyar-
dıklarını kaydeden Akşener,
"Uyarıların yanında, neler yapılması
gerektiğini de, gün gün anlattık.
'Bilim insanlarına kulak verin, milleti-
mizin canı daha fazla yanmasın'
dedik. 'Üç hafta tam kapanma için
gecikmeyin, bu işin sonu iyi değil'
dedik. 'Aşı tedariğini ciddiye alıp, bir
an önce aşıları getirin, başka çıkış
yok' dedik. 'Dar gelirli vatandaşları-
mızı, öğretmenlerimizi öncelikli ola-
rak aşılayın' dedik. 'İnsanüstü bir
gayretle çalışan, sağlık ordumuz yo-
ruldu, yüklerini hafifletin, onlara
moral verin' dedik. 'Esnek mesai uy-
gulamasına acilen dönün, milyon-
larca vatandaşımızı, aynı saatte toplu
taşıma araçlarına bindirmeyin' dedik.
Ekonomik destek paketleri önerdik,
kaynaklarını gösterdik. Ama maale-
sef bir kulaklarından girdi, diğerin-
den çıktı. Biz, işi ciddiye alıp,
önlemleri sıkılaştırmalarını bekler-
ken, onlar gittiler, lebalep kongreler
yapıp, virüse davetiye çıkardılar.
Sonuç? Türkiye dünyada en çok
vaka görülen ülke oldu. Biz bu tab-
loyu hak etmedik. Ama özveriyle ça-
lışan doktorlarımızın, sağlık
ordumuzun uyarılarını dinlemeyen-
ler, aklın ve bilimin yolundan sapan-
lar, Türkiye’yi maalesef bu korkunç
tabloyla baş başa bıraktı" diye ko-
nuştu. Akşener, salgını ciddiye alıp,
üzerine düşeni yapmaya çalışan ül-
kelerin, birer ikişer normale döndü-
ğüne vurgu yaparak, "Türkiye'nin, en
kötü dönemini yaşıyor olması, bir
büyük basiretsizliğin, bir büyük cid-
diyetsizliğin, bir büyük beceriksizliğin
sonucudur. Bu tablo milletimizin
değil, iktidarın eseridir" değerlendir-
mesinde bulundu.

Bilime kulak vermelisiniz

Hükümetin, Bilim Kurulu’nun tav-
siye ve önerilerini dikkate alması ge-

rektiği çağrısında bulunan Akşener,
acilen üç haftalık tam kapanmaya
geçilmesi gerektiğini söyledi. Akşe-
ner, "Bilim Kurulu, pazartesi günü
yine toplandı. Bilimin ışığında, neler
yapılması gerektiğini, Sağlık Ba-
kanı’na anlattılar. Peki sonra ne
oldu? Bilim Kurulu’nun çözüm
planı, bir tavsiye muamelesi gördü,
kaybedecek tek bir saatimizin bile
olmadığı bir zamanda, 24 saat
daha heba edildi. Neden? Sayın Er-
doğan inceleyip karar verecekmiş.
Böylesine uzmanlık isteyen bir ko-
nuda, kararı niye sen veriyorsun?
Kararı niye bilim insanlarına bırak-
mıyorsun? Aylardır, 'Acilen 3 hafta-
lık tam kapanmaya geçin,
gecikmeyin' diyoruz. 'Esnafımızı,
çalışanlarımızı koruyacak önlemleri
alın, ülkemizi, 3 haftalık bir kapan-
mayla rahatlatın.' diyoruz. Bilim
bunu söylüyor. İşin uzmanları bunu
söylüyor. Ülkeler birer birer Tür-
kiye’ye uçuşları durduruyor" diye
konuştu. Akşener, Türkiye'nin en

bereketli sektörlerinin başında tu-
rizm sektörünün geldiğini, sektörün
tek başına dış ticaret açığını kapata-
cak potansiyele sahip olduğunu
vurguladı. Sektörün, Türkiye'nin bi-
rinci derecede stratejik öneme sahip
sektörlerinden biri olduğuna işaret
eden Akşener, "Bunun anlamı
şudur; devletin kaynaklarından ön-
celikli olarak yararlandırılması gere-
kir. Yani kamu bankaları ucuz kredi
verecekse, turizmi ihmal etmemeli-
dir. Teşvik verilecekse, turizm ihmal
edilmemelidir. Aşılama yapılacaksa,
sezon yaklaşırken, turizm sektö-
ründe çalışanlar önceliklendirilmeli-
dir. İşte o nedenle, iktidarı
haftalardır uyarıyoruz; 'Hazırlıklı
olun, önlemlerinizi alın, Türk tu-
rizmi bu sezonu kaçırırsa bedeli ağır
olur' diyoruz. Turizmin ekonomi
için ne kadar önemli olduğunu ha-
tırlatıyorlar. Ama sektörün içinde
bulunduğu sıkıntıları nedense hatır-
lamıyorlar. Turizmci destek bekli-
yor" ifadelerini kullandı. DHA

Evet nereden geliyoruz, nasıl
geldik ve neden buradayız? (2) Münir AKTOLGA

AKTÜEL KÖŞE YAZILARI

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

Hükümetin koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğunu savunan İYİ Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, “Acilen 3 haftalık kapanmaya geçin” uyarısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener,
“Sen doktor musun, Bilim Kurulu’na bile kulak vermiyorsun” dedi.

TEDBİRLER
YETERSİZ

Para yok para!
TürKiye İşçi Partisi
Genel Başkanı Erkan
Baş, Mecliste düzenle-

diği basın toplantısında, pandemi
nedeniyle bugünlerde 200'ün üze-
rinde kişinin hayatını kaybettiğini
söyledi. İktidarın tam kapanma
beklentisine "Para yok" diye karşı-
lık verdiğini öne süren Baş, "Para
yok ama ekonomi uçuşta" ifadesini
kullandı. "İktidar ve onun yanın-
daki azınlık için ekonominin tıkı-
rında olduğunu" dile getiren Baş,
"Üretmeyen bir ekonomi yarattılar.

İhracatımız, ithalatımızın hep geri-
sinde. Plan diye sundukları hiçbir
şey hayata geçmedi, tutmadı" diye
konuştu. İktidar ile halkın aynı ge-
mide olmadığını belirten Baş, "On-
ların gemileri yürüyor ama halk
batıyor" görüşünü savundu. Mer-
kez Bankası'nın rezervindeki 128
milyar dolarla ilgili tartışmalara da
değinen Baş, "Bu dolarlar vatan-
daşın cebine gitmediyse kimin ce-
bine gitti? Kimler bu süreçte
servetlerine servet kattı? Türki-
ye'nin temel gündemi budur. 128

milyar doları inatla soracağız ve
her bir kuruşun hesabını bu iktidar
verecek. Aşı sorununu çözecek,
tam kapanmayı sağlayacak, ülke-
nin tüm işsizlik sorununu çözecek
bir paradan söz ediyoruz" değer-
lendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan Ülkü
Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi
devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan
tartışmada tabancayla ateş ederek, ağır

yaraladı. Polise teslim olan Kılınç, sevk
edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Olay, pazar günü akşam
saatlerinde, Orhangazi Mahallesi’nde

meydana geldi. Elbistan Ülkü Ocakları
Başkanı Esat Kılınç, iddiaya göre, ken-
dinden önceki başkan Muhammet
Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç,
tabancayla Kaya’ya ateş ederek, kaçtı.
1 gün sonra ise teslim oldu, tutuklandı.

Ülkü Ocağı başkanı tutuklandı

Engin
Altay

Erkan
Baş
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B
eyoğlu’nda Ramazan ayı
münasebetiyle ihtiyaç sa-
hipleri için yardım sefer-

berliği başlatıldı.  Beyoğlu
Belediyesi Sosyal Market tarafın-
dan başlatılan yardım seferberliği
kapsamında, içerisinde temel
gıda malzemelerinin olduğu yar-
dım kolileri hazırlandı. Hazırla-
nan yardım kolileri, Yeni Tip
Koronavirüs (Covid-19) tedbir-
leri nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin
evlerine götürülerek teslim edil-
meye başlandı. Sosyal Mar-
ket’ten düzenli olarak yardım
alan 4 bin 88 kart sahibi aile ile
pandemi nedeniyle Ramazan
ayında ihtiyacı olan 274 aileye
yardım kolisi dağıtılacak.

Yoğun bir çalışma 

Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, Pandemi nedeniyle
zor bir süreçten geçildiğini belir-
terek, “Beyoğlu Belediyesi olarak
vatandaşlarımızın bu süreci en iyi
şekilde atlatabilmelerine yardımcı
olmak için çalışmalarımızı büyük
bir gayretle sürdürüyoruz. Çalış-
malarımızın önemli bir kısmını
da sosyal yardımlarımız oluştu-
ruyor. Sosyal Marketimiz aracılı-

ğıyla her ay 5 binin üzerinde ai-
leye kesintisiz yardım yapıyoruz.
Ayrıca pandemi döneminde yar-
dım talebinde bulunan vatandaş-
larımıza da yardımların
ulaştırılması konusunda yoğun
bir çalışma yürütüyoruz. Rama-
zan ayı huzur iklimi ve bereke-
tiyle geldi. Ramazan ayı boyunca
da yardımlarımızı sürdürmeye
devam edeceğiz. Bu zor süreci
birlik ve beraberlik içerisinde at-
latacağız” dedi.

Her ay düzenli yardım

Beyoğlu Belediyesi tarafından
2010 yılında kurulan Sosyal
Market aracılığı ile ihtiyaç sa-
hiplerine her ay düzenli olarak
yardım yapılıyor. Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından
sosyal incelemeleri yapılan A
grubu 906 aile, B grubu 2109
aile ve C grubu 2082 aile olmak
üzere toplamda 5 bin 97 aile ve
25 bin 485 kişi Sosyal Marketten
faydalanıyor. İhtiyaç sahipleri
kendilerine tanımlanan Sosyal
Kart ile bir süper marketten alış-
veriş yapar gibi ihtiyaç duyduk-
ları malzemeleri ücretsiz olarak
alabiliyor. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1354156)

ALTINTEPSİ MAHALLESİNDE GENÇLİK MERKEZİ YAPILMASI İŞİ
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINTEPSİ MAHALLESİNDE GENÇLİK MERKEZİ YAPILMASI İŞİ yapım işi 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 :2021/211870
1-İdarenin
a) Adresi :YENIDOGAN MAHALLESI ABDI IPEKÇI CADDESI NO:2 

34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124671916 - 2124671943
c) Elektronik Posta Adresi :info@bayrampasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yapı, 14,3 m x 11,6 m taban oturumlu 2 katlı çelik bina işi

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

b) Yapılacağı yer :Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Parkı İçi
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Yenidoğan Mahlellesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Kat:3 

Bayrampaşa/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :04.05.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare 
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt 
edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ, III. GRUP: BİNA İŞLERİ, 1. BII. GRUP İŞLER İLE 2. BI. VE BII. 
GRUBU DIŞINDAKİ BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği/Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayrampaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden tes-
lim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

4 BIN 362 AILEYE
YARDIM GIDIYOR

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Büyükçekmece
Albatros Sahili'nde 12 ki-

lometrelik koyun tamamında yeni
sahil düzenleme projesi için çalış-
malara başlandı. Proje kapsa-
mında sahilde bulunan 12 esnafa
ait gözlemeci dükkanlarının da yı-
kımına karar verilerek mühürlendi.
Bu sabah polis ve zabıta ekiple-
rince alana gelen yıkım ekipleri
mühürlenen bazı iş yerleri ve büfe-
leri yıktı. Yıkım kararını yargıya ta-
şıdıklarını ve mahkemeden
yürütmeyi durdurma kararı çıktı-

ğını söyleyen iş yeri sahipleri ile
yıkım ekipleri arasında tartışma
çıktı. Yıkımı engellemek isteyen es-
nafla ekipler arasında zaman
zaman gergin anlar yaşandı.

Bana kim ekmek verecek?

Karara tepki gösteren ve 2 aylık bir
bebeği olduğunu söyleyen esnaf
Ayşegül Fırıncı, "Başka bir gelir
kaynağımız yok. Dişimizi tırnağı-
mıza takıp burayı iş haline getirdik.
Hiçbir kötülüğümüz olmadı. Her-
kes burada bizi sever. Esnafız şimdi
görüyorsunuz hiçbir şeyimiz kal-

madı. Ben çocuklarıma nasıl
ekmek parası vereceğim. İki parti-
nin bir olmasından sebep bizim
başımıza bu geldi" diyerek gözyaşı
döktü. Esnaf Aydın Çalış ise "Yü-
rütmeyi durdurma kararı olmasına
rağmen yaklaşık 500-1000 kişi
arası polis zabıta geldi. Bütün mal-
zememiz yıkıntının altında. Bugün
kurmaya kalksanız 150 bin lira.
Sahil projem var diyor" diye ko-
nuştu. Bir başka esnaf, "Bana bu
yaştan sonra kim ekmek verecek.
Nerede benim devletim" şeklinde
konuştu. DHA

Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Sosyal Market tarafından başlatılan
yardım seferberliği kapsamında, tespit edilen 4 bin 362 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi dağıtımına başlandı.

Büyükçekmece Albatros Sahili'nde bulunan 12 esnafa ait iş yerlerinin yıkımına başlandı.
Yıkım kararının durdurulmasına yönelik mahkeme kararı olduğunu söyleyen iş yeri
sahipleri ile yıkım ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

YIKIM BASLADI

Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Haziran ayında
raylarda olacak
Tarihte 'Kağıthane Treni' olarak da bilinen, 1. Dünya Savaşı döne-
minde kömür taşıması için kurulan, Kurtuluş Savaşı döneminde de
Anadolu’ya silah kaçırılmasında kullanılan Haliç-Karadeniz Sahra
Hattı, 100 yıl aradan sonra nostaljik bir trenle yeniden hayat buluyor.

KağıthaneBeledi-
yesi, orijinali 60 kilo-
metreyi aşan

Haliç-Karadeniz Sahra Hattı'nın
bir bölümünü Kağıthane sınırları
içinde yeniden canlandırmak için
çalışıyor. Yapımı devam eden
Kağıthane Dekovil Hattı'nın, 3
kilometre uzunluğunda olması
planlanıyor. Mecidiyeköy- Kağıt-
hane- Mahmutbey ve Gayret-
tepe- Kağıthane- Havalimanı
metro hatlarına entegre olarak
hizmet verecek nostaljik görü-
nümdeki Kağıthane Treni güzer-
gahında 4 durak olacak.

Kültürel katkı sağlayacak

Kağıthane Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin, hattaki son ça-
lışmaları yerinde inceleyerek tre-

nin test sürüşünü yaptı. Başkan
Öztekin; "Tarihi ihya çalışmaları-
mız kapsamında Kağıthane
Treni, Haziran ayında halkımızın
hizmetinde olacak. Silahtarağa
Bilgi Üniversitesi’nden başlayan
ve Kağıthane Merkez’de son
bulan hat üzerinde; 2 vagon ve 2
lokomotiften oluşan nostaljik
görünümlü trenimiz, tamamen
yerli ve milli imkanlarla Türk
mühendisler tarafından üretildi.
Nostaljik görünümüne karşın
çevre dostudur. Güneş enerjisiyle
destekli, tamamen elektrikle ça-
lışmaktadır. Karbon salınımı
yapmamaktadır. Yeşil adım kri-
terlerine uygundur. Bu kültür mi-
rasımızı 100 yıl aradan sonra
yeniden gençlere armağan
edeceğiz” dedi.

İstanbul'da sabah işe
gidiş ve akşam işten
dönüş saatlerinde toplu

ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.
Cevizlibağ'da sabah işe giden İs-
tanbullular toplu ulaşımda yoğun-
luk yaşadı. Cevizlibağ'da
metrobüs ve tramvay duraklarının
kalabalık olduğu görüldü. Metro-
büsten inenler yine merdivenlerde
kalabalık oluştururken tramvay
duraklarında ise bekleyenlerin bir-
çoğunun sosyal mesafe kuralına
uymadığı görüldü. Toplu ulaşım
araçlarından inenler üst geçitte de
yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin
ve otobüs duraklarının ise sakin
olduğu görüldü. Metrobüsten
inen Raif Demir, "Küçükçekmece
Cennet Mahallesi'nde Cevizlibağ'a
geliyorum. Metrobüs yoğun, biraz

kalabalık bu günlerde" dedi. İsmet
Karadeniz de, "Ben şimdi tram-
vaya bineceğim, tramvayda kala-
balık, şu an boğuluyorum, nefes
alamıyorsun. Böyle kısıtlama
olmaz" diye konuştu. Onur Ali
Usta ise, "Sıkıntı yaşayanlardan
bir tanesi de benim, işe geç kal-
dım" ifadelerini kullandı.

Şoförle tartıştılar

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde
dün akşam saatlerinde işe gitmek
için durakta bekleyenler, dolu ol-
duğu gerekçesiyle İETT otobü-
süne alınmadı. Duruma tepki
gösteren bazı vatandaşlar şoför ile
tartıştı. O anlar cep telefonu ka-
merası ile kaydedildi. Görüntü-
lerde, şoföre tepki gösteren bir
vatandaşın durakta bekleyen diğer

yolculara 'Neden konuşmuyorsu-
nuz?' dediği, bu sırada başka bir
vatandaşın da 'o zaman sefer sayı-
larını çoğaltsınlar' dediği duyulu-
yor. Öte yandan 78C Yunus Emre
Mahallesi-Fenertepe hattı ve Top-
kapı - Mescid-i Selam Tramvay
Hattı'nda yaşanan yoğunlukta
amatör kameralara yansıdı. DHA

Sabah, akşam yoğunluk var
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Barış YARKADAŞ
TARİHE NOT

AKP’nin kimyasını
bozan soru

C HP dananın kuyruğunu tuttu bırakmıyor! Bu 
kez bırakacağa da pek benzemiyor. Evet, doğru
bildiniz; "128 milyar dolar nerede?" yazılı 

pankartların yarattığı gündemden söz ediyorum.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son aylarda

Merkez Bankası’nın içinin boşaltılmasına ilişkin olarak
ortaya koyduğu somut veri üzerinden bir kampanya baş-
lattı. Hangi yayına çıksa ya da hangi toplantıya katılsa
mutlaka “128 milyar dolar nerede?” diye soruyor.

POLİS DEVREYE SOKULDU

Kılıçdaroğlu’nun bu sorusu, bir süredir siyasal bir
kampanyaya dönüşmüş durumda. CHP’nin neredeyse
tüm il ve ilçe binalarına “128 milyar dolar nerede?” ya-
zılı pankartlar asıldı. AKP ise bu sorunun yazılı olduğu
pankartları yargı ve polis marifetiyle anında toplattı.

Hatta öyle ki; başta İstanbul’daki ilçe binaları olmak
üzere, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ve Bursa il başkan-
lıklarının kapısına polis dayandı. Nevşehir İl Başkanı
Kamil Gülmez, gece saat 23.20’de evinden alındı ve İl
Başkanlığı binasına götürülerek pankartlar indirildi.
Niğde İl Başkanı Erhan Adem de Emniyet Müdürlü-
ğü’ne davet edildi ve ifadesi alındı. Kastamonu ve 
Bursa’da da benzer tablolar yaşandı.

VİNÇLERLE SÖKTÜLER

CHP İstanbul örgütü de bu hukuksuzluktan nasibini
fazlasıyla aldı. Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, pan-
kartlarının söküldüğünü gece saat 02.20’de ilçe başkan-
lığı önünde çektiği bir video ile duyurdu. Videoda, ilçe
binasının önüne getirilen bir vinç, polis nezaretinde 
pankartı söküyordu.

Aslına bakarsanız; CHP’nin yürüttüğü bu siyasal
kampanya, AKP’nin tam anlamıyla kimyasını bozdu.
128 milyar doların nerede olduğunun hesabını vereme-
yen AKP soruyu yanıtlamak yerine, soruyu soranları en-
gellemeye çalışıyor. Belli ki; halkın cebinden çıkan 128
milyar doların hesabını veremiyor, bu yüzden peş peşe
çelişkili açıklamalar yapıyorlar.

BİR YANDA 128 MİLYAR DOLAR…

Tabii AKP’nin bir talihsizliği de bu sorunun gündeme
geldiği sırada,  yoksullaştırdıkları halka tören düzenle-
yerek patates ve soğan dağıtmaları oldu. Düşünün; bir
yanda halkın çarçur edilen ve hesabı verilemeyen 128
milyar doları, diğer yanda ise AKP yüzünden yoksullaş-
mış kitlelere valilik aracılığıyla ve törenle patates soğan
dağıtılması…

BİR TAVSİYE

CHP’nin haklı sorusu, bu yüzden daha da anlam ka-
zanıyor. CHP bu sorunun peşini cevap alana ve sorum-
lular yargılanana dek bırakmamalı. Çünkü artık
halkımız da yoksulluğunun sebebinin AKP’nin yanlış ve
yandaş yaratmaya dayalı ekonomi politikalarından 
kaynaklı olduğunu görüyor.

CHP’ye bir de tavsiye: Bu sorunun peşini bırakmayın;
unutmayın ki; kayaları delen suyun gücü değil, 
damlaların sürekliliğidir. 

BU KAZA DEGIL
BIR CINAYETTIR!
İ stanbul Barosu, Rabia Naz Vatan

Araştırma Komisyonu raporunu ya-
yımladı. Raporda, soruşturmanın

seyrini değiştirecek çok sayıda eksikliğin
olduğuna yer verildi. Raporda savcının
şüpheli ölüm olarak bildirilen olayda olay
yerine hiç gitmemesi vurgulanırken, savcı-
lığın sorumluluğunu tartışılır hale geldiği
de ifade edildi. 10 avukatın görüşmeleri ve
dosya incelemelerine yer verilen raporda,
soruşturma aşamasında çok sayıda eksik-
liğin tespit edildiği belirtilerek, "Bu eksik-
likler maddi gerçeğin ortaya çıkmasını
oldukça güçleştirmiştir. Eksikliklerin çok
fazla olması ve soruşturma aşamasında
ilgili kamu görevlilerinin gelişigüzel dav-
ranması göz önüne alındığında delillerin
kaybolması, eksik toplanması bakımın-
dan kasıt olduğu ve maddi gerçeğin or-
taya çıkmasının engellenmiş olabileceği
şüphesini doğurmaktadır” ifadelerine yer
verildi. 

İnceleme değil oyun!

Olaya ilişkin gazetemize açıklamalarda
bulunan Rabia Naz Vatan'ın babası
Şaban Vatan, “Kızımın ölümü bir cinayet-
tir. Olay günü yapılan incelemelerin hepsi
birer oyun niteliğindedir. 16 Temmuz
2020 tarihinde Rabia Naz'ımızın  dosya-
sına takipsizlik verilmişti.  O takipsizlikten
önceki süreçte İstanbul Barosu başkalı-
ğına davet edilmiştim. O zaman henüz 2
yıldır ülke gündemiydi kızım. Hukuk ala-
nında önemli olan detayları orada aktar-
mıştım. Komisyonun başkanlığını Kemal
Aytaç yürütüyordu. Başkanın desteğiyle
kurulan bu komisyonda 80 tane avukat
vardı. Daha sonra takipsizlik geldiğinde
ben ve eşim avukatları dosyadan çektik.
Çünkü bize güven vermediler” şeklinde
konuştu.

5 kez ifade değiştirdi

“Kızım evin önünde yaralı olarak bulun-
muş ve kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybetmişti” diyen Şaban Vatan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Rabia'yı ilk gören şahıs
olan Gürsel K. aslında kızımı oraya bıra-

kan aracı da gören ilk kişidir. Bu şahıs
tam 5 kere ifade değiştirdi. Başka bir
görgü tanığı olan Fatma D. de ifade de-
ğiştirdi. Ve o ifadelerin hiçbiri gerçek değil.
Gürsel K. bizzat talimatla ifade vermiştir.”

Çanta oraya nasıl geldi?

Olay yerine S. A. isimli polis memurunun
inceleme yapmak için geldiğini belirten
Şaban Vatan, “Aynı polis üç ilçeye de
giden polistir. Olay yerinde asla tam ola-
rak bir inceleme gerçekleşmedi, apart-
manda ve veranda da yapılan
incelemelerin hepsi içi boş birer inceleme-
dir. Terasta kızımın çantasını bile dayısı ve
2 arkadaşı buldu. Önce bulunamayan o
çanta oraya nasıl geldi? İnceleme polisi S.
A., kızımı oraya getirip bırakan aracın
içinden çantayı alıp, oraya sonradan bı-
rakmış olabilir. Kızımın ölümü örtbas edi-
len bir cinayettir. Olayı gören tanıkların

ifadeleri de var; terasta çantanın olmadığı,
saatler sonra getirilip bırakıldığını ifade
ediyorlar. İnceleme polisi, aldığı talimat-
ları birer birer yerine getirmiş, bu cinayete
ortak olmuştur” iddiasında bulundu. 

FETÖ'den soruşturma

“Bu cinayetten İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit
Gül'de sorumludur” diyen Şaban Vatan,
“Olayın ardında Ak Partili Nurettin 
Canikli ve dönemin Eynesil Belediye
Başkanı Coşkun Somucuoğlu var. Ra-
bia'nın ölümünü polisler ayrı, yetkililer
ayrı ihmal ettiler” iddiasında bulundu.
Olayın ilk savıcısının FETÖ'den soruş-
turma geçirirken kızının dosyasına bak-
tığını belirten Şaban Vatan, “İlk savcı
FETÖ'den soruşturulan biriydi. Ödül
verircesine şuanda ağır ceza hakimliğine
atandı” açıklamasını yaptı. 

12 DURAKTAN UCU ACILDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş yönetim döneminde yüzde 36’sı tamamlanan Ataköy-İkitelli Metro Hattı’ndaki ima-
latların yüzde 70 oranında bitirildiğini duyurdu. 5 ilçeden geçecek 12 duraklı hattın, 3 istasyonluk bölümü için gerçekleştirilen
test sürüşüne katılan İmamoğlu, kısmi açılış yapmaktaki amaçlarının bölge trafiğini hafifletmek olduğunu vurguladı. 

İstAnbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB); tamamlandığında
Bakırköy, Bahçelievler, Bağcı-

lar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçele-
rinden geçecek, 12 duraklı Ataköy-İkitelli
hattının, 3 istasyonluk bölümünü hiz-
mete açmaya hazırlanıyor. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet;
Bahariye, Masko, İkitelli Sanayi istas-
yonlarını kapsayan test sürüşüne katıldı.
Test sürüşünde İmamoğlu’na Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeydan Kara-
lar, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, CHP Grupbaşkanvekili
Doğan Subaşı, İYİ Parti Grupbaşkenve-
kili İbrahim Özkan ve İBB Genel Sekre-
teri Can Akın Çağlar eşlik etti. Hattın
İkitelli Sanayi İstasyonu’ndan başlatılan
test sürüşünde; İBB Raylı Sistemler
Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Metro
A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy, İma-
moğlu ve beraberindeki heyeti bilgilen-
dirdi.
Yüzde 70’leri bulduk

İmamoğlu, test sürüşünü gerçekleştiren
makinist Melis Tekin ile bir süre sohbet

ettikten sonra, basın mensuplarına açık-
lamalarda bulundu. Hareket halindeki
vagonda konuşan İmamoğlu, gazeteci-
lere şu bilgilendirmeleri yaptı: "Bu as-
lında Olimpiyatköy’den İkitelli’ye kadar
üç istasyonluk hattımızın devamı niteli-
ğinde; Ataköy’e devam edecek bir hattı-
mız. Özellikle Masko ve Bahariye gibi
önemli yolcu odağı olan iki istasyonu-
muzu, Ataköy’e olan kısmı tamamlanana
kadar, iki istasyon daha uzattık. Özellikle
iki hattın bitişini bekleyene kadar, sistemi-
mize el verdiği kısmi açılışlara yoğunla-
şıp, iş programımızı buna göre revize
ettik. 2019’un Temmuz’unda, burasının
ilerleyişi yaklaşık yüzde 30-35 civarların-
daydı. Şimdi yüzde 70’leri bulduk. Bu-
rada güzel bir mimari tasarım yaptık;
özellikle, Bahariye İstasyonu’nda akus-
tikle ilgili."
Yapımcı firma iyi gidiyor

Söz konusu hatta, günde 500 bin yolcu
taşımayı hedeflediklerini aktaran İma-
moğlu, “Aynı zamanda birçok hattı kesen
de bir hat. Ataköy’den Maramaray’le bir-
leşiyor; artı metrobüs; Kirazlı-Halkalı

hattımız var. Mahmutbey-Esenyurt hat-
tıyla kesişecek. Yani birçok hattı içine
alan, güney-kuzey hattında çok önemli
bir hat. İyi ilerliyor. Yapımcı firma iyi gi-
diyor. Hem hattın içeresinde imalat bo-
yutunda hem istasyondaki mimari
tarzıyla, arkadaşlarımız bir takım sıkı de-
ğişiklik yaptılar. Keyifli bir hattımız. Yük
alan bir hattımız olacak. Başta Küçük-
çekmece, Bağcılar; aynı zamanda Bası-
nekspres yolundaki aktif ticari aksın da
yükünü alan bir hat. Bu nedenle Bakır-
köy’den Bahçelievler’den, Bağcılar’dan
Başakşehir’e kadar; Küçükçekmece’yle
birlikte çok yoğun bir nüfusu da kapsa-
yan bir hattımız. İnşallah en kısa za-
manda burayı, İstanbullularının
hizmetine sunmak istiyoruz” dedi. 
Karalar da katıldı

Kısmi açılış yapmaktaki amacın bölge
trafiğini hafifletmek olduğunu vurgula-
yan İmamoğlu, "Bugün Adana Büyükşe-
hir Belediye Başkanımızla ilk test
sürüşünü yapıyoruz. Biliyorum ki Bele-
diye Başkanımızın da Adana’da yoğun
bir metro hazırlığı var. Dolayısıyla bu

keyfi beraber tadalım istedik. İnşallah,
açılışlarda da beraber oluruz. Hem tek-
nik hem idari, dayanışmamız, bütün bü-
yükşehir belediye başkanlarımız ile en üst
seviyededir. Bugünü de kendisiyle paylaş-
mış olduk. Ayağına sağlık. Teşekkür edi-
yoruz Başkan’ımıza da" diye konuştu.
Bu sözlerin ardından yanında bulunan
Pelin Alpkökin’e, “Hattımızı ne zaman
açıyoruz” sorusunu yönelten İmamoğlu,
“Mayıs sonu” yanıtını aldı. Hattın 3 is-
tasyonluk bölümünün 29 Mayıs İstan-
bul’un Fethi’nin yıldönümüne
yetiştirilmesini isteyen İmamoğlu, gazete-
cilerden gelen soruları da yanıtladı.
MÜGE YÜCETÜRK

Henüz 11 yaşında olan Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını
kaybetmişti. Türkiye'nin gündeminde olan Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Damga'ya yaptığı açıklamada,
“Kızımın katili iktidardır. Bu bir kaza değil, cinayettir. Bir parça vicdanları varsa bu cinayeti aydınlatırlar” dedi

TAYLAN DAŞDÖĞEN

“Kaybettiklerimiz geri gelmeye-
cek” diyen Şaban Vatan, “Benim
kızım geri gelmeyecek ama başka
çocuklarımıza, kadınlarımıza aynı
şey olmasın. Hak, adalet yerini
bulsun. İktidar bu olayın üstünü
kapatıyor. Lütfen bu olayı aydınla-
tın. İçimizi daha fazla yakmayın”
dedi. Vatan, “Cumhurbaşkanı Er-
doğan yıllardır Rabia diyor, Rabia
işareti yapıyor ama, benim kızım
Rabia'yı bir kez bile sormuyor. Eşim
eskiden Ak Parti teşkilatındaydı.
Bundan utanç duyuyoruz artık.
Zerre kadar insanlıkları varsa, ben
insanım diyorlarsa Rabia Naz'ın
dosyasını açtırır, katillere gereken
cezayı verdirirler. Devlet gerekeni
yapmıyor. Çocuklarımızın gelece-
ğini çalanları affetmiyoruz. Süley-
man Soylu'yu, Abdulhamit Gül'ü
görevlerini yapmaya çağırıyorum”
diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde
Rabia Naz hayatını kaybettiğinde
Eynesil Kaymakamı olan Yılmaz
Kurt otomobilinde ölü bulunmuştu.
Kurt'un ölümüne de ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Vatan,
“Kaymakamın ölümü normal bir
ölüm değildir. Bu konuda geçen
Cuma gecesi Bakan Soylu ile tele-
fonda konuşup, şüphelerimi ve 
düşüncelerimi paylaştım” 
açıklamalarında bulundu.

İstanbul Barosu'nun Rabia Naz Vatan
Araştırma Komisyonu raporunda ilginç
tespitler dikkat çekti.  “Lehe ve aleyhe
olan delilleri toplayarak muhafaza al-
tına almakla yükümlü olan savcının,
olay gecesi şüpheli ölüm olarak kayıt-
lara geçmesine karşın Rabia Naz’ın kı-
yafetlerinin ailesine teslimi talimatı
vermesi, inceletmeye göndermemesi
sonucu süreçte delillerin niteliğindeki
bozulmalar, olayın olduğu andan itiba-

ren yedi ay sonra yapılan keşfe kadar
olay yerine hiç gitmemesi, savcılığın
sorumluluğunu tartışılır kılmaktadır”
denilen raporda, “Ayrıca dosyaya son-
radan atanan 16 Temmuz 2020 tarihli
Kovuşturmaya yer olmadığına dair ka-
rarı veren savcı olay yerine hiç gitme-
miştir. İncelenen dosya, tüm raporlar,
görüşülen kişiler ve Adli Tıp doktorları
sonucunda dosyadaki eksiklikler ve ih-
maller sebebiyle Rabia Naz Vatan’ın 

ölümünün yüksekten atılma, itilme,
kaçma, düşme veya araç çarpması so-
nucu gerçekleştiğine dair kesin bir ka-
naat belirtmek mümkün olmamıştır.
Eksikliklerin giderilmesi gerektiği,
Rabia Naz Vatan’ın ölümünün şüpheli
ölüm olduğu ve Görele Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından verilen ‘Kovuş-
turmaya yer olmadığına dair karar’ın
yerinde olmadığı ve Rabia Naz Vatan’ın
şüpheli ölümünün aydınlatılması için
soruşturmaya devam edilmesi gerek-
tiği kanaatimizdir” denildi. 

CİNAYETİ ÖRTBAS
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CİNAYETİ ÖRTBAS
ETMEYİN
CİNAYETİ ÖRTBAS
ETMEYİN

SAVCI 7 AY OLAY YERİNE GİTMEDİ

Yeni korona tedbirleri hakkında açıklama yapan
İmamoğlu, "Korona tedbirleriyle ilgili, bulunduğum
bütün ortamlarda, mülki amirimizin, bakanımızın
olduğu bütün ortamlarda şunu hep söyledim: Aklın
ve bilimin sesi, bize hep doğru yolu gösterir. Ne
yazık ki birçok hamlede geç kalıyoruz. Şu anda da

yaşanan buna benzer bir durum. Hastalığın ne
denli arttığını hepimiz biliyoruz. Benim evimde şu
anda herkes kovidli neticede" dedi. Eşi ve çocuğu-
nun hastalığı hakında da bilgi veren İmamoğlu,
"Ben, onlardan ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık 15
gündür tedbirliyiz. Kızımın öğretmeniyle başlayan
bir süreç vardı; kızımla başlayan, eşimle devam
eden. Ben de 3 günde bir test oldum" dedi. 

EŞİMLE 15 GÜNDÜR GÖRÜŞMÜYORUZ!

Sosyal medyadan oturma odalarına 
AvcılAr Belediyesi, pandemi koşulları nede-
niyle Ramazan ayına yönelik kültürel etkinlik-
lerini sosyal medya mecralarına taşıyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan
ayının manevi atmosferine uygun şekilde hazırladığı çev-
rim içi programlarla, Avcılarlılara keyifli dakikalar geçir-
melerini ve unutulmaz müzik ziyafetleri sunmayı
amaçlıyor. Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Hacivat
ile Karagöz oyunundan sema gösterisine, ud dinletisin-
den kanto ve orta oyununa kadar bir çok zengin içerik
belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlana-
rak Avcılarlıların evlerine konuk olacak. 
YAKUP TEZCAN
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A zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev başkent Bakü'deki Ada Üniversite-
si'nde düzenlenen "Güney Kafkasya'ya

Yeni Bakış: Savaş Sonrası Kalkınma ve İşbir-
liği" adlı konferansa katıldı. Aliyev, Ermenistan
işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus
menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle ilgili
konuştu. Konferansta değerlendirmelerde bu-
lunan Aliyev, “Ben halkımdan hiçbir şey sakla-
mıyorum, Azerbaycan halkının her şeyi bilmesi
gerektiğini düşünüyorum. İskender-M füzesiyle
ilgili konuyu 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile telefon görüşmemde gün-
deme getirdim” diye konuştu. 

9 gündür yanıt yok

Moskova yönetiminin İskender füzelerine iliş-
kin yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Aliyev,
“Konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm
yer almadı. Çünkü Rusya ile aynı ifadeleri kul-
landık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyle-
dim. Neredeyse 2 hafta oldu. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine 4
Nisan'da fotoğraf ve delillerin de bulunduğu
resmi bir mektup gönderdi. Bu füzelerin ne ol-
duğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt
yok" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un
"2. Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kulla-
nılmadı" sözlerini eleştiren Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı Aliyev, "İskender burada, gelip
görebilirsin. 15 dakika mesafede" ifadelerini
kullandı. Yanıtsız kalan soruların cevaplandırıl-
ması gerektiğini dile getiren Aliyev, “İskender
burada. İhracı yasak olan İskender-M Şuşa'ya
nasıl geldi? Nereden ateşlendi? Kim ateşledi?
Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Savaş sırrı demek...

Ermenistan'ın İskender füzesi kullanıp kullan-
madığı tartışmalarının yaşandığı dönemde ko-
nuşan Eski Ermenistan Savunma Bakanı
"Savaş sırrı" açıklamasını da değerlendiren Ali-
yev, “Bu açıklama üstü kapalı onay anlamına
gelir. Bunu söyleyemem çünkü savaş sırrı' dedi.
Bu insanların seviyesi bu kadar. Bu kişiler as-
keri kararlar alan insanlar. Savaş sırrı demek
bunu kabul etmek anlamına geliyor. Yeterli bil-
giye sahip olduğumuzu söyleyebilirim ancak

resmi bir açıklama
bekliyoruz" ifadelerini
kullandı.

Ermenistan
vazgeçmeli 

Azerbaycan Cumhur-
başkanı Aliyev, Ermeni-
lerin Türkiye'den toprak
iddiasında bulunmasına
sert tepki göstererek, "Bu id-
dialardan vazgeçmeliler, ana-
yasalarını değiştirmeliler" dedi.
Aliyev açıklamalarını şu sözlerle sür-
dürdü: "Ermenistan kadar küçük ve güç-
süz bir ülkenin Türkiye gibi büyük ve güçlü bir
ülke üzerinde toprak iddiası olması garip. İdeo-
lojik dogmalar ve Türkofobi Ermenilerin ulusal
politikası oldu. Gerçeklik duyularını bile kay-
bettiler. Bildiğim kadarıyla Türk hükümeti ya-
pıcı adımlar planlıyor. Ama tabi ki uygun
karşılık görmeliler. Ermenistan ilk önce Türkiye
üzerindeki toprak iddialarından vazgeçmeli.
Anayasalarını baştan yazmalılar. Yeni bir ana-
yasaya ihtiyaçları var. Bunun üzerinde çalışı-
yorlar ama bu siyasi gücünü artırmak isteyen
bir hükümetin gündemi doğrultusunda. Sanı-
yorum ki aynı zamanda onlara iyi bir tavsiye
verebilirim. Anayasanızdan Türkiye'ye yönelik
toprak taleplerinizi çıkarın. Başka herhangi bir
ülkenin anayasasında diğer bir ülkenin toprak-
larına yönelik talepler var mıdır bilmiyorum”

Ermeni tarihi yalanlarla dolu

Ermenistan'ın tarihinin yalanlarla dolu oldu-
ğuna işaret eden Aliyev sözde soykırımın da
kesinlikle asılsız olduğunu vurguladı. Cumhur-
başkanı Aliyev, Ermenilerin sözde soykırım ile
bağlantılı sahte tarihlerinin gerçekle hiçbir ilgisi
olmadığına işaret ederek, "Herkes anlamalı ki
tarih boyunca savaşlar oldu. Ve sahte tarihleri,
sözde soykırım iddiasının gerçeklerle hiçbir il-
gisi yok. Bu savaştı. İnsanlar ve ülkeler birbi-
riyle savaşıyordu. Ama daha sonra uzlaşma
sağlandı. O dönemde Ermenistan sadece Os-
manlı İmparatorluğu ile zorluklar yaşamı-
yordu. Diğer komşularıyla da sorunluydu.
Haksız saldırıları için neden sadece Türkiye'yi

seç-
tiler?"

Azerbay-
can Cum-

hurbaşkanı,
Türkiye’nin ‘konuyu

tarihçiler araştırsın’ teklifini Ermenistan’ın
kabul etmemesine dikkat çekerek, "Türk hükü-
meti daha önce defalarca tarihçilerden kurulan
ekiplerin bu sorunları araştırmasını teklif etti
ama bunu reddettiler. Neden? Çünkü siyasi
çıkar elde etmek için bu sahte tarihe ihtiyaçları
var. Koruma ve bazı ülkelerden destek almak
için bu sahte tarihi kullanıyorlar" dedi.  Aliyev,
Ermenistan'ın tecrit durumundan çıkması için
Türkiye ile iyi anlaşması gerektiğinin altını çi-
zerek, "Türkiye adına konuşamam ama bunlar
sır değil. Bildiğiniz gibi iletişimin yeniden açıl-
masını konuşuyoruz. Özellikle de Zengezur
Koridoru. Bu koridor Türkiye ile anlaşılmadan
yeniden açılamaz. Türkiye, Azerbaycanlı, Rus
ve Ermeni başbakan yardımcılarının bulun-
duğu üçlü çalışma grubunda yer almıyor.
Ama Türkiye'yi konuşulanlar hakkında bilgi-
lendiriyoruz. Eğer Ermenistan iletişimle ilgili
zorluklara son vermek istiyorsa, transit bir ülke
olmayı amaçlıyorsa bunu onlara Türkiye sağ-
layabilir. Bildiğim kadarıyla Türk hükümeti
hazır. Top Ermeni tarafında. İyi doktorlara ih-
tiyaçları var. Daha önce de söyledim. Onlar
zehirlenmiş. Bu zehir onların diasporasından
geliyor. Güney Fransa, Kaliforniya ile bazı
diğer başkentlerde sakin ve güzel yerlerde otu-
rarak hayatın tadını çıkarıyorlar. Dağlık Kara-
bağ'daki Ermenilerin rehineleri ve hırslı
emelleri ile idealleri için araçları olmasını isti-
yorlar. Ermenistan toplumu demir perdeyi yok
etmeli" dedi. DHA

Maddi manevi olarak Türkiye’nin desteğinin asla unutul-
mayacağını belirten Aliyev, "Komşu ülkelerle ilişkiler başarılı

bir şekilde gelişiyor. Savaş bunu bir kez daha gösterdi. Çok fazla
detaya girmek istemiyorum ancak genel olarak komşu ülkelerin

davranış ve faaliyetlerinden memnunuz. Tabii ki savaşın başından
sonuna kadar güçlü siyasi ve manevi destek sağlayan kardeş ülke

Türkiye'ye çok müteşekkiriz." İfadelerine yer verdi. "Diğer üç komşuya
gelince, asıl amaç onların tarafsız olmasıydı. Böyle de oldu." diyen
Cumhurbaşkanı Aliyev “Savaş sonrası durum, komşularımızın artık
bölgesel kalkınma konusundaki görüşlerimizi paylaştığını gösterdi.

Bu arada komşu ülkelerle bölgenin nasıl gelişmesi gerektiğini,
ulaştırma, lojistik, enerji işbirliği, ticaret projelerinin nasıl
olacağı konusunda müzakerelerde bulunduk. Yani hiçbir

görüş ayrılığımız yok. Ermenistan, politikasını
henüz kamuoyuna açıklamasa da defakto

olarak yaptıkları bence tatmin
edici" dedi.

Türkiye'ye 
Teşekkür eTTi

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nük-
leer Tesisi'nde meydana gelen kazanın
yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı

Hasan Ruhani, uranyum madeninin yüzde 60 seviye-
sinde zenginleştirileceğini açıkladı. Ruhani, bu adı-
mın İsrail’e bir yanıt olarak atıldığını dile getirdi. Yerel
medyaya konuşan Ruhani, “Yaptığınız şey nükleer te-
rörizmdi. Bizim yaptığımız şey ise yasal. Yüzde 60
zenginleştirme, kötü niyetinize bir cevaptır” dedi. Ru-

hani, İsrail’in Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)
görüşmelerinde İran’ın elini zayıflatmaya çalıştığını,
ancak İran’ın elinde güçlü kozların olduğunu belirtti.

Siyonist rejim intikam peşinde

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal-
vendi, bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik da-
ğıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş,
olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini

söylemişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali
Ekber Salihi ise daha sonra yaptığı açıklamada, te-
siste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu
duyurmuştu.İran Dışişleri Bakanı Zarif, Natanz nük-
leer tesisine yönelik yapılan saldırının arkasında İsra-
il'in olduğunu iddia ederek, "Siyonist
rejim yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz ne-
deniyle intikam almak istiyorlar. Saldırı nükleer an-
laşmayı etkilemek içindi" demişti. DHA

İsrail terörizmine yanıt verdik!
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık 
Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ın tarafından ihracı 
yasak olan Rus menşeli İskender-M füzesini kullanılmasına
ilişkin Rusya’dan yanıt beklediğini ifade etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyum madenin yüzde 60 seviyesinde
zenginleştirileceğini açıklayarak, "Bu adım İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ bir yanıttır" dedi
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İngilizler aşıya
çok önem verdi
İngiltere’de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele
kapsamında başlatılan ‘karışık aşı uygulaması’ klinik deneyinin
genişletilerek, daha fazla sayıda kişiye uygulanacağı açıklandı

İngİlİz bilim insanları “karı-
şık aşı uygulaması” için hare-
kete geçti. Bilim insanları,

Oxford / AstraZeneca ve Pfizer / BioN-
Tech aşıları farklı kombinasyonlarda ve
farklı aralıklarla Kovid-19 ve mutasyon-
larına karşı uzun süreli bağışıklık sağla-
mak için Com-Cov klinik deneyinin
genişletileceğini ifade etti. Com-Cov kli-
nik deneyinde, ilk doz Pfizer veya Astra-
Zeneca aşısı alan 50 yaşın üzerindeki
yetişkinler, ikinci dozu Moderna veya
Novavax aşısı olacağı ifade edildi. Sağlık
uzmanları, aşıların karıştırılmasının ve
eşleştirilmesinin güvenli olduğunu belir-
terek istenmeyen yan etkiler konusunda
denemeye gönüllü katılanları sürekli
takip edeceklerini belirtti. Katılımcılar,
aşıların koronavirüsle savaşmak için ge-
rekli antikorlar ve T hücreleri şeklinde bir
bağışıklık tepkisini ne kadar iyi tetikledi-
ğini kontrol etmek için kan verecek. Kli-
nik denemelerin baş araştırmacısı Oxford
Aşı Grubu’ndan Prof Matthew Snape,
son 8 ila 12 hafta içinde Ulusal Sağlık
Sistemi NHS'den zaten bir doz almış
olan 1.050 gönüllünün katılmasını tah-
min ettiklerini ifade ederek, "Halihazırda

araştırmaya 800'den fazla kişi katıldı. İki
doz Pfizer, AstraZeneca veya iki doz ka-
rışık aşı oldu" dedi.

İlk sonuçlar açıklanacak

Com-Cov klinik deneyinin ilk aşaması-
nın sonuçlarının Mayıs ayında açıklan-
ması bekleniyor. Genişletilmiş
denemelerin sonuçlarının ise Haziran
veya Temmuz ayında raporlanması plan-
lanırken, klinik deneyin bir yıl kadar
devam edeceği açıklandı.Öte yandan, İn-
giltere'de şu anda üç farklı aşı kullanılı-
yor. BioNTech/Pfizer ile Oxford
Üniversitesi/AstraZeneca'nın yanı sıra
son olarak Moderna aşısı da kullanıl-
maya başlandı.

DSÖ önermiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
kezi ve Dünya Sağlık Örgütü şu anda ko-
ronavirüs aşılarının değiştirilmesini aynı
düzeyde koruma sağlayıp sağlamayaca-
ğını inceleyen hiçbir veri bulunmaması
nedeniyle önermiyor. İngiliz bilim insan-
ları ise karışık aşı uygulaması formülü ile
bir ilke imza atarak, yüksek düzeyde ko-
ruma sağlanacağına inanıyor. DHA

Van Gölü dünyada 1 numara
Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlediği "Dünya turnuvası"
adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van gölü fotoğrafı birinci seçildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı-
nın (NASA) yer yıl düzenlediği
"Dünya Turnuvası" çevrimiçi fo-

toğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van

Gölü fotoğrafı birinci seçildi. NASA tarafın-
dan düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı on-
line fotoğraf yarışmasında kazanan Van
Gölü oldu. NASA'nın resmi sitesinden yapı-
lan açıklamada "32 aday arasından birinciyi
siz belirlediniz. Beş tur süren yarışmada
930.000'den fazla oy kullanıldı. Dünya Tur-
nuvası 2021'in birincisi, Van Gölü'nün fo-
toğrafı oldu. Görüntü, okuyucular
tarafından Şubat 2021'de önerildi. Tranqui-
lity braketinde # 8 tohum olarak yerleşti-
rildi. Astronot Kate Rubins tarafından Eylül
2016'da çekilen fotoğraf, dünyanın en
büyük sodalı göllerinden birinin bir bölü-
münü gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

NASA'nın sitesi çökmüştü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 20 yılı aşkın
sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
görev yapan astronotların çektiği dünya fo-
toğrafından oluşan yarışmada, birçok fo-
toğrafı eleyen Van Gölü'nün uzaydan
çekilen görseli finalde kalmıştı. Yarı fina-
linde Castellanus bulut kulesine karşı oyla-
rın yüzde 94'ünü alarak finale yükselme
başarısı gösteren Van Gölü fotoğrafı, final
için de iddiasını sürdürmüştü. Astronot
Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van
Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla il-
gili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük
sodalı gölü olduğu bilgisine de verildi.

RuslaRdan
yanıt 
bekliyoRuz!

Ermenistan’ın
siyasetinin ve

tarihinin büyük bir
yalan üzerine

kurulu olduğunu
anlatan Aliyev,

“Şimdi bu yalanlara
Rusları da ortak

etmeye çalışıyorlar.
Rusya’dan yanıt
bekliyoruz buna

müsaade
edecek misiniz?”

diye sordu.

Hasan
Ruhani
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com

(duygu vb.)

Maka
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G A L E K M L K
Ö Ç Z S I F B E R R A K
Z A O D V E K T Ö R E E
D M T E A Â Ü T T G

O E R B Ç M R R T R
K R Ö L A K E O Ç Ü O
Â F A N E M P P A M M

T B Z M A H R U T A E
U U E T L M E L K N N

R S L R A K L L Y S
A O U A Z D U V A K
D A L G N L A M A K

 AKILLI

 ALBATR

 ALKAN

 AMELE

 AZERİ

 BERRAK

 BURUN

 ÇATKI

 ÇOTRA

 DALGINLAŞMAK

 DİLEMEK

 DUVAK

 EFKÂR

 GAİLE

 GÖZDİŞİ

 HELVA

 İSVEÇ

 İZOMORF

 KÂBUS

 KİMLİK

 MAHRUT

 MANYA

 MERTEK

 MÜRAİ

 NAMLU

 ORTA

 ÖREKE

 PORTE

 PULLU

 ROMEN

 ŞİMDI

 TİRAD

 TÜRÜM

 VEKTÖR

Ü M T V E R C

3 HARFLİ
 CİP
 ÇUL
 EFE
 ETİ

4 HARFLİ
 AİLE
 ALEM
 ALİM
 DİMİ
 GARD
 İPEK
 KEÇİ
 LEKE
 PAMİ

 PERU
 PİPO
 PUSU
 SERE
 SURE
 YEME
 ZEKİ

5 HARFLİ
 FİGÜR
 İÇSEL
 İLMEK
 İPLİK

 MAOCU
 TEORİ

 UMUMİ

 ÜCRET

6 HARFLİ
 ECNEBİ
 EPİTEL
 İBİBİK
 İLKSİZ

 LATEKS
 OPERET
 PEYNİR

10 HARFLİ
 GRANDÜKLÜK

 TEKEŞLİLİK
 UMURSANMAK

 ÜMİT VERİCİ

Soldan Sağa:
1. Seyelan. - Aba giymiş olan. 2. Lale yetiştirilen 
yer, lale bahçesi. 3. Arı duruma gelmek, arılanmak, 
sa�aşmak, özleşmek. 4. Filmin yapıştırılmasında 
kullanılan sıvı yapıştırıcı. - Bir yeri kazma işi, haf-
riyat. 5. Ayaklık. 6. Gücü artmak, diri duruma gel-
mek. 7. Acıkmış olma. - İçine alma, içinde bulun-
durma, içerme. 8. Parasal. - Kur’an-ı Kerim’in 64 
ayetten oluşan 24. suresi. 9. G-8 Dışişleri Bakanları 
toplantısı 2013 yılı Nisan ayında toplanıldığı ülke.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Alev, yalaz. - Cinayet işlemiş olan kimse, kıya-
cı. 2. Eşek. 3. Mutedil. - Kilogram. 4. El ile açılmak 
üzere yapılmış kilit. 5. Üye. - İç, içeri. 6. Başşehir. 7. 
Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, 
halat ve yelken takımı. - Metal eşya üzerine vurulan 
renkli cam katmanı. 8. Sinirli, sert, korku veren iri 
yan kimse. 9. At sürüsü. - Dördül, murabba.

7
5 3 1

9
6 3
1 3 2 6 7

4 6

8 5 9 2 6
7 8 1 5

1 2 8 9
7

9 2 7
8 4 5

3 5 6
1 2

8 1 9 3 7
7 6

2 3

4
7 5 9

3 1 8
5 3 6

4 6 1
1 2 4

8 5
2 3
7 1 4

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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konYa’nın Selçuklu sa-
raylarına dayanan mutfak
kültüründe bamya çorbası

ilk sıralarda yer alıyor. Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda
Türk Patent ve Marka Kurumu’na
başvurmasıyla bamya çorbası coğrafi
işaret tescil belgesini aldı. Asırlık lez-
zet bamya çorbasının ana maddesi
çiçek bamya Amasya’da yetişiyor.
Toplanması zor ve zahmetli
olan çiçek bamyanın kilosu 200 liraya
satılıyor. Amasya’da yetişip, Konya’ya
has bir yemek halini alan bamya çor-
bası, genellikle özel davet ve düğün-
lerde servis ediliyor. Kuzu etiyle
pişirilen bamya çorbasının, ekşi bir
tada sahip olması nedeniyle iştah
açıcı özelliği de bulunuyor.

İçen bir daha içmek istiyor

Bamya çorbasının yapılışını anlatan
20 yıldır Konya mutfağı aşçısı Meh-

met Ali Zercü (42), "Bamya çorbası,
çiçek bamyadan yapılır. Bamya çor-
basında kuzu eti kullanıyoruz. Kuzu-
nun ön kolundan alınan etleri
çorbamıza katıyoruz. Biraz da kuzu-
nun kendi yağından kullanıyoruz.
Soğan, salça ve limon tuzu kullanıyo-
ruz. Bamyayı aldıktan sonra önce
üzerindeki tüyleri ütüp, bamyanın
saplarını kesiyoruz. Limon tuzu olan
suyun içerisinde haşlıyoruz. Haşlan-
dıktan sonra dinlendirip, sosunu ha-
zırlıyoruz. Sosunda ise kuzu eti,
soğan, salça ve kuzunun kemik su-
yunu ilave ediyoruz. Bamya çorbası
yerli ve yabancı turistler tarafından
büyük beğeni alıyor. Bamya çorbasını
içen, bir daha içmek istiyor. Bamya
çorbası sindirim sistemini de kolay-
laştırıyor. Biraz da ekşi bir tadı olunca
iştah açıyor. Yabancı turistler, bamya
çorbasını içtikten sonra bizi çağırıp
alkışlıyorlar" dedi. DHA

Selçuklu saraylarında, sultan sofralarında yerini alan Konya’nın asırlık lezzeti bamya çorbası, coğrafi işaret tescili
aldı. Konya mutfağının olmazsa olmazı bamya çorbası, düğün ve davet yemeklerinde misafirlere sunuluyor

Bamya çorbası bir efsane!

TürkiYe orman varlığı-
nın korunması ve geliş-
tirilmesi için çalışan

Orman Genel Müdürlüğü
(OGM), geçen yıl Eylül ve Ekim
aylarında pek çok noktada aynı
anda yaşanan orman yangınları ile
büyük bir tehlike atlatan Hatay için
özel bir belgesel hazırladı. Kuru-
mun sosyal medya hesapları üs-
tünden yayınlanan belgeselde,
orman teşkilatı ekiplerinin yangın-

larla hayatları pahasına mücade-
lesi ve orman köylülerinin korku
dolu anları aktarıldı. Hatay’daki
OGM ekiplerinin yanı sıra, Türki-
ye’nin 58 ilinden 1000’e yakın per-
sonelin mücadele ettiği orman
yangınları sırasında hiç bir can
kaybının yaşanmasına ve köylere
zarar gelmesine izin verilmediğinin
altı çizilen belgeselde, binlerce can-
lının evi olan ve büyük zarar gören
ormanların yeniden yeşertilmesi

için hemen çalışmalara başlandığı
kaydedildi. Belgeselde ayrıca
yanan orman alanlarının Anayasa
ile güvence altına alındığı ve zarar
gören alanların yeniden yeşertilme-
sinin zorunlu olduğu ifade edildi.

1 milyondan fazla fidan
toprakla buluştu

OGM verilerine göre, Hatay’da
zarar gören 4 bin 783 hektarlık
alanın bin 640 hektarında yapay

gençleştirme, 580 hektarında
doğal gençleştirme ve 660 hekta-
rında endüstriyel ağaçlandırma
çalışması olmak üzere toplam 2
bin 880 hektar alanda yeniden
ağaçlandırma çalışmaları tamam-
landı. Bugüne kadar 1 milyon 100
bin fidan ile bin 400 kg kızılçam
tohumu toprakla buluşturuldu.
Tüm ağaçlandırma çalışmalarının
2021 yılı sonu itibariyle tamam-
lanması hedefleniyor.

Orman yangınları belgesel oldu

HAYALLERINDEKI
DUNYA SANATLA
GERCEK OLUYOR
Diorama sanatçısı Kanmaz, "Japon minyatür sanatçılarının işlerini takip ediyordum.
Bir gün tesadüfen polimer kili keşfettim sayfalarında. Merak ettim ve bir paket 
polimer kille başladım. 12 yıldır aynı tutku ve coşkuyla da devam ediyorum." dedi

S anatçı Gül Kanmaz, öyküler yazarak,
diorama sanatıyla hayallerindeki dünyayı
yeniden canlandırıyor. Bir anın üç bo-

yutlu canlandırılması olarak tanımlanan dio-
rama sanatı, tasarımcılığın ve hayal gücünün
bir ifadesi olarak gösteriliyor. Eskiden seyyar
tiyatroların tercih ettiği bir sanat türü olan dio-
rama, bugün müzecilikte ve sergilerde sıklıkla
yer bulan bir sanat dalı olarak kullanılıyor.
Diorama sahnelerinde hayal edilenler, minya-
tür eserler olarak izleyicilerin beğenisine sunu-
luyor. Asıl mesleği İngilizce öğretmenliği olan
Gül Kanmaz, yaklaşık 12 yıllık diorama sanatı
hayatını ve çalışmalarını anlattı.

Öğrenmesi ilginç

Kanmaz, dioramanın Türkiye'de yeni sayılabi-
lecek bir sanat dalı olduğuna işaret ederek,
"Dioramayı, herhangi bir öykünün ya da bir
durumun kurgu ya da gerçek, çeşitli teknik-
lerle 3 boyutlu olarak modellenmesi diye açık-
layabiliriz." dedi. Bu sanat alanında ilk olarak
Japon minyatür sanatçılarından etkilendiğini
belirten Kanmaz, "Japon minyatür sanatçıla-
rının işlerini takip ediyordum. Bir gün tesadü-
fen polimer kili keşfettim sayfalarında. Merak
ettim ve bir paket polimer kille başladım. 12
yıldır aynı tutku ve coşkuyla da devam ediyo-
rum. Öğrenmenin sınırı olmayan ilginç bir
sanat bu." ifadelerini kullandı. Gül Kanmaz,
polimer kili keşfetmesinin kendisi için bir
dönüm noktası olduğunun altını çizerek, şöyle
devam etti: "Doğru bir başlangıç oldu dio-
rama sanatım için. Polimer kil pişirdikten
sonra sabitleniyor ve istediğiniz şekille, istedi-
ğiniz formu veriyorsunuz. Tabii bunun yanına
bir sürü çeşit malzeme de eklendi ama poli-
mer kil benim hep başlangıçtaki kilit malze-
mem oldu. Work shoplar da veriyorum. Gelen
kursiyerlere de genellikle polimer kil ağırlıklı
bir kompozisyonla başlamalarını öneriyorum
ve o şekilde bir eğitim veriyorum."

Her şeyi kullanabilirsiniz

Beşiktaş'taki kendi atölyesinde maksimum 3
kişilik gruplar halinde diorama eğitimi verdi-
ğini aktaran Kanmaz, bir dioramayı yapma
süresinin kompozisyona ve boyutuna göre de-
ğiştiğini söyledi. Kanmaz, çalışma eğer büyük
boyutluysa kompozisyonun ancak bir ayda ta-
mamlanabileceğini ifade ederek, şunları kay-
detti: "Bazen ilham gidiyor ve aylarca bir
çalışmaya dönüp bakmıyorum. Çok çeşitli
malzeme gerektiren bir sanat bu. Çünkü bir
dünya inşa ediyorsunuz. Bir binayı inşa et-
mekle başlayıp, inşaatçı oluyorsunuz. İçinde
yer karolarını döşüyorsunuz. Duvarlarını bo-
yuyorsunuz. İçerisinde tekstille ilgili bir şey
varsa bir terzi oluyorsunuz. Yemek yapıyorsa-
nız, aşçı oluyorsunuz. O kadar çok alana do-
kunuyorsunuz ki aslında bir dünya inşa
ediyorsunuz. Bu yüzden çok çeşitli ve farklı
malzemelere ihtiyaç duyuyorsunuz. Malzeme
stoklamak için gerçekten çok fazla yere ihtiya-
cınız oluyor ve biraz insanı istiflemeye sevk
ediyor aslında. Çünkü her şeyi kullanabilirsi-
niz. Sınır yok. Sonra tabii neyin işinize yarayıp,
yaramayacağını da anlar hale geliyorsunuz.
Bu da zamanla ve deneyimle olabilecek bir
şey." 12 yıl önce bu sanata başladığında her-
hangi bir eğitim olmadığını ve bu alanda kendi
kendini yetiştirdiğini dile getiren Kanmaz,
"Araştırmalar yaptım. Zaten o dönem Türki-
ye'de bu sanatı yapan çok az insan vardı. İlkle-
rinden biriyim diyebilirim. Elde ettiğim en
güzel şey kendi deneyimlerimdi. Başkalarının
bilgilerinden faydalanmak yerine, kendi dene
yimlerinize ulaşmak çok daha kıymetli ve sizi
sanatınıza çok daha bağlı hale getiriyor." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Yaşanmışlık duygusu

Gül Kanmaz, bu sanat alanında iyi bir göz-
lemci olunması gerektiğine dikkati çekerek, 

"Sabırlı olmak gerekiyor ve biraz el becerisi
lazım. Zamanla tecrübeyle sanat biraz gelişi-
yor. Ama temel bir el becerisi şart. Parmağını-
zın ucunun bile tutamayacağı kadar minik
parçalarla uğraşıyorsunuz. Onları yapıştırmak
durumunda kalıyorsunuz. O yüzden gerçekten
sağlam irade ve sabır gerekiyor." diye konuştu.
Dioramalarında her zaman bir hikaye anlat-
maya çalıştığına değinen Kanmaz, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bir yaşanmışlık duygusunu
vurgulamaya çalışırım. Bu dioramayı zaten
maketten ayıran şeydir. Dioramanın anlatmak
istediği bir şey vardır. Geri planda bir hikayesi,
belki görünmeyen bir kahramanı vardır. Bir
elektrik prizinin altında gördüğünüz kirde ya-
şanmışlığı anlatmaya çalışıyorumdur belki. Bu
tarz küçük detayları eklemek gerçekçiliği çok
arttırıyor ve benim bir gerçekçilik takıntım var.
İyi bir gözlemci olmama yetecek kadar sıkıcı
bir çocukluk geçirdim. 1980'lerin çocukları hep
aynıdır zaten. Diorama da zaten öykülerimi,
yazmak dışında anlatabildiğim bir alan sağladı
aslında bana. Çoğu dioramanın yazılmış bir
hikayesi de oluyor. Bu da apayrı bir derinlik 
katıyor çalışmalarıma." DHA

Instagram açık
Özgün çalışmalarını Instagram hesabı
üzerinden izleyicilere gösteren sanatçı,
"Konfüçyüs'ün 'Sevdiğiniz işi yapıyor-
sanız, hayatınızda bir gün bile çalışmış
sayılmazsınız.' sözünden hareketle ben
de kendimi hiç çalışmış saymıyorum.
İlk gün nasılsa aynı tutkuyla devam
ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Antalya hareketleniyor
Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan
Antalya, bu yıl daha fazla turisti ağırlamaya hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-
19) rağmen geçen yılı 3,5 mil-
yon turistle kapatan ve

ağırladığı sayısı bakımından "turizmin
başkenti" olarak nitelendirilen Antalya,
yeni sezon için de umutlu. Güvenli Tu-
rizm Sertifika Programı ile havalimanın-
dan otellere kadar her alanda alınan
tedbirlerle "sağlıklı ve keyifli" tatilin ad-
resi olan kentte, hava yolu trafiği de ha-
reketlenmeye başladı. Çoklu üst yönetici
modeliyle hizmet veren Fraport TAV
Antalya Havalimanı'nda, Genel Müdür
Bilgihan Yılmaz, yıl başından bu yana
aktif olarak 13 ülkeden uçak trafiği ya-
şandığını söyledi. Antalya Havalima-
nı'na 1 Ocak-31 Mart döneminde
1102'si Rusya'dan olmak üzere 1790
uçağın iniş yaptığını aktaran Yılmaz,
"Üç ayda yurt dışından gelen yolcu sa-
yısı 247 bin 762 olarak gerçekleşti. Bu
yolcuların 187 bin 456'sı Rusya'dan, 27
bin 105'i Almanya'dan, 9 bin 739'u ise
Kazakistan'dan." dedi. Bu ülkelerin dı-
şında Kırgızistan, Ukrayna, İran, İs-
viçre, Ürdün, Polanya, Özbekistan,
Azerbaycan, Avusturya, İsveç'ten de
hava trafiği akışının olduğunu vurgula-

yan Yılmaz, hareketliliğin, özellikle son
10 günde arttığını bildirdi.

Sezon içerisinde büyüyecek 

Ülkelerde normalleşme adımlarının atıl-
masıyla hareketliliğin daha da artacağını
anlatan Yılmaz, "Yaz sezonunda, başta
Rus pazarı olmak üzere Ukrayna ve İn-
giltere pazarının hareketleneceğini ön-
görmekteyiz. 2019 yaz sezonunda
ulaşılan rakamları yakalayamasak da
2020 yaz sezonundan daha iyi olacağını
söyleyebiliriz." diye konuştu. Fraport
TAV Antalya Havalimanı'nda görev
yapan Genel Müdür Deniz Varol da ha-
valimanındaki hareketliliğin artarak
devam ettiğini belirtti. Havalimanında
hizmet verilen yolcu sayısının geçen yıl-
dan daha fazla olacağını aktaran Varol,
"Aşılamaların hızlanması ve Avrupa pa-
zarında güvenin artması seyahat kısıtla-
malarının hafifletilmesini beraberinde
getirecek. Bu da tüm önlemlerin titizlikle
uygulandığı turizm bölgelerimize, başta
Antalya'ya çok olumlu yansıyacaktır.
Avrupa pazarının, aşılanmanın yaygın-
laşmasıyla sezon içerisinde artarak bü-
yüyeceğini düşünüyoruz." dedi.



TFF 1’inci Lig'de 30'uncu haftada deplas-
manda GZT Giresunspor ile karşılaşan
Ankara Keçiörengücü’nde bazı futbolcu-
lar,sakatlanan oyuncunun tedavisi yapılır-
ken duran maç sırasında ezan okununca
saha kenarında oruçlarını açtı.  TFF 1’inci
Lig'in 30'uncu haftada GZT Giresunspor
ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Karşı-
laşmanın 11’inci dakikasında sakatlanan
bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu.
Bu sırada Giresun’da iftar vakti olan saat
19:11’de ezan okundu. Ankara Keçiören-
gücü takımında bazı futbolcular da bu es-
nada saha kenarında oruçlarını açtı.
Futbolcular daha sonra maça devam etti.
Karşılaşma GZT Giresunspor’un 2-1 üs-
tünlüğü ile sona erdi.
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VakıfBank kadın Voleybol Takımı,
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final
serisi ikinci maçında Fenerbahçe
Opet’i kendi sahasında 25-23, 25-19
ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ede-
rek seride 2-0 öne geçti. VakıfBank
Spor Sarayı’nda oynanan müsabakaya
karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı si-
yahlı ekip ilk teknik molaya 12-10 önde

girdi. Setin devamında etkili oyununu
sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-23 ka-
zandı. ikinci sette teknik molaya 12-
10’la üstün giren sarı siyahlılar, hücum
ve defanstaki iyi oyunu sonucunda seti
25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-
0’a getirdi. karşılaşmanın üçüncü se-
tinde de skor ve oyun üstünlüğünü
rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti

25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride
durumu 2-0’a getirdi. VakıfBank kadın
Voleybol Takımı, serinin üçüncü ma-
çında 16 Nisan Cuma günü saat
20.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda
Fenerbahçe Opet’i konuk edecek. Sarı
siyahlı ekip, üçüncü maçı kazanması
halinde şampiyon olacak.
DHA

Maç arasında
oruç açtılar

VakıfBank filenin sultanı oluyor

14
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 
koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu
Muhammed Furkan Özbek, Tokyo Olimpiyatları’na katılıp, madalya almayı hedefliyor

D emirören Haber Ajansı’na (DHA)
özel açıklamalarda bulunan ASKİ
Sporlu Muhammed Furkan Özbek,

hayallerini ve hedeflerini anlattı. Sporcu
maaşını biriktirerek ‘Serçe’ otomobil aldı-
ğını anlatan Özbek, “Tofaş Serçe benim
severek istediğim arabalardan bir tane-
siydi. Görünüş olsun, ufaklık olsun çok

şirin bir araba, tam da klasik denilebile-
cek bir araba. Bunu kendi sporcu

maaşımı biriktirerek aldım. Arabayı
aldığımda çok fazla eksiği vardı, ta-
banında çürükleri vardı, birçok ek-
siği vardı. Bunu aldıktan sonra
elime para geçtikçe her maaşta
kendi olan ihtiyaçlarımdan kısıp
bu arabaya yatırım yaptım. Her
ay 5-10 kere sanayiye gidip eksik-
lerini yaptırıyordum. Hala eksikleri

var, yaptırmaya devam ediyorum.
Umarım bu yarışmadan gelecek

ödülle belki ‘Şirin Baba’yı satabilirim
daha iyisi için ya da daha iyi bir hale de

sokabilirim” diye konuştu.

Uzun süre antrenman yapmadım
Koronavirüs salgınının kendisini çok etkile-
diğini belirten 20 yaşındaki milli halterci,
“Pandemi sürecinde yaklaşık 2,5 ay dışarı
çıkamadık, antrenman yapamadık. Bütün
dünya gibi biz de evdeydik. Daha sonra
valilikten çıkan bir izinle Eryaman Olimpi-
yat Hazırlık Merkezi’nde kendi antrenö-
rümle birlikte günlük olarak gidip, 6 saate
yakın antrenman yapıp tekrardan evime
dönüyordum. Normalleşme dönemi ge-
lince antrenmanlarıma daha rahat ulaşa-
bildim. Milli takım kampımızı açtık,
yarışmaya tekrar hazırlanmaya başladık.
Avrupa Şampiyonası geçen sene olsaydı
çok daha büyük sıkıntılar çekebilirdim, sa-
katlıklarım çok yoğundu. Bu dönem o
kadar sakatlığım yoktu. Rahat, keyifli,
kendi arkadaşlarım ve antrenörümle hazır-
landım” dedi.

Düzenimi bozmak istemedim

Muhammed Furkan Özbek, halter hikaye-
sinin ‘okulda sınıf düzeni bozulmasın’ diye

başladığını aktararak, “Halter benim terci-
him değildi, tamamen ailemin ve okuldaki
öğretmenlerimin yönlendirmesiyle böyle
bir spor hayatı doğdu. Sınıf düzenini boz-
maktan ötürü, teneffüslerde enerjisini
atsın, dersin düzenini bozmasın diye yön-
lendirildim” ifadelerini kullandı.

Olimpiyattan elim boş
dönmek istemem

Tokyo Olimpiyatları’na katıldığı takdirde
elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgu-
layan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kotalarımız yaklaşık 1,5 ay sonra belli
olacak. Şu an belli değil ama alabildiğimi
düşünüyorum. Eğer aldıysam ki inşallah
almışımdır, olimpiyatta sonuç olarak oraya
kadar gitmişken elim boş dönmek iste-
mem. Yine elimden gelen her şeyi yapaca-
ğım. Kısmet Allah’tan. Dünya tarafından
tanınmış bir sporcu olmak tabii ki de
isterim.”

Kendime rakip görüyorum

Tek hedefinin yarışmalarda kendini geçe-
bilmek olduğunu vurgulayan Muhammed
Furkan Özbek, şunları kaydetti: “Benim
için idol olarak çok fazla sporcu var. Bun-
ların başında Naim Süleymanoğlu, Halil
Mutlu önde geliyor. Yurt içinden yurt dı-
şından başarılarını, davranışlarını, karakte-
rini idol aldığım birçok sporcu var. Ben
kendimi rakip görürüm. Antrenmanda ne
yaptıysam o derecelere yakın dereceler
yapmak isterim. Antrenmanda yaptığımız
bütün dereceler zaten Avrupa, dünya re-
korları. Kafa olarak hazırlanıp, kendini
rakip görüyorsun. Tamamen buna 
odaklanıyorum.”  DHA

Milli sporcunun annesi Firdevs Özbek ise Muhammed Furkan’ın ya-

rışmalarını izleyemediğini belirterek, “Ben çalışıyordum, eşim çalışı-

yordu; evde tek kalıyordu. Ablası ve ağabeyi de okula gidiyordu.

Sabahçı, öğlenci olduğu için denk gelmiyorlardı. Öğretmenleri de söyle-

yince yeteneği olduğunu, dışarıda kötü bir alışkanlık edinmesindense

sporla uğraşsın, okula gitsin, dersini yapsın, spora gitsin, eve gelsin,

uyusun; o yüzden öyle yönlendirdik. Furkan’ın yarışmalarını izleyemiyo-

rum, bakamıyorum. Ne zamanki tamam kaldırdı diyorlar, alkışlıyorlar,

o zaman bakabiliyorum. Ben sadece her şekilde dua okuyorum.

Daha onun halteri kaldırdığını görmedim, bakmadım, bakamı-

yorum yani. Çığlık kopunca, ben tekrarını izliyorum. Zor ger-

çekten, aklına her şey geliyor anne olduğun için.

Başarısı da geliyor ama ya düşse, ya bayılsa,

ya altında bir şey olsa Allah esirgesin,

bakamıyorum” dedi.

Annesi 

çok heyecanlı 

Kupayı istiyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu,
Ziraat Türkiye kupası finalinin 18 Mayıs Salı
günü izmir'de, Göztepe Gürsel Aksel Stadyu-
mu'nda oynanmasını kararlaştırdı. Fraport TAV
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak
final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. 20
yıl aradan sonra Türkiye kupası'nda finale yük-
selmenin sevincini yaşayan kırmızı beyazlılar,
Beşiktaş'ı yenerek kupayı Antalya'ya getirmeyi
hedefliyor. 55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye
kupası finali oynayacak Fraport TAV Antalyas-
por, Avrupa vizesi almak için de mücadele
edecek.

Maçı kazanmak şart

Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sa-
hasında oynayacağı Çaykur rizespor maçı ha-
zırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılar, galibiyet
hedefliyor. Teknik direktör ersun yanal yöneti-
mindeki Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri
Şahin, Orgill, Fredy, Ufuk, Hakan sakatlığı ne-
deniyle forma giyemeyecek. Fraport TAV An-
talyaspor, maçı kazanarak ligde üst sıralarda
yer almayı hedefliyor. DHA

FRAPORT TAV Antalyaspor, önce Süper Lig'in 35'inci
haftasında cuma günü sahasında oynayacağı

Çaykur Rizespor maçını, ardından da Ziraat
Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile 

yapacağı karşılaşmayı kazanmak istiyor Helal olsun

TAYLAN 
Galatasaray ve A Milli Takım'da forma giyen Taylan Antalyalı,

Nazillili Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in Van'ın
Çaldıran ilçesinde isminin yaşatıldığı okula bağışta bulundu

VAN'IN Çaldıran ilçesinde 2018 yılında şehit olan Teğmen
Muhammet Can Sevim'in adının verildiği ilkokul ve orta-
okula Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı spor mal-
zemesi bağışladı. Şehidin babası Cavit Sevim'in
menajerliğini yaptığı 26 yaşındaki futbolcu, Nazillili
Muhammet Can Sevim'in isminin yaşatıldığı okulun
beden eğitimi ve spor malzemesi ihtiyacını karşıladı.
Taylan Antalyalı'nın gönderdiği malzemeler okula
ulaştı. Birbirinden renkli formaları sırtlarına geçiren
öğrenciler, futbol topunun peşinde koştu. Taylan An-
talyalı'ya teşekkür eden şehit babası Cavit Sevim,
"Benim için büyük gurur verici bir şey. Oğlumun is-
minin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrencilerin
sürekli arkasında durduğumuz futbolcu kardeşim
Taylan Antalyalı tarafından mutlu edildiğini görmek
beni duygulandırdı" dedi. DHA

BURSASPOR, bu sezon ligde birçok mü-
cadelede skor avantajını elde etmesine kar-
şın üstünlüğünü koruyamadı. Geriye
düştüğü karşılaşmalarda da yeterli direnci
gösteremeyen Bursa ekibinde, kadronun
genç ve yeni tecrübe kazanması bu du-
rumda etkili oldu. Sezona mali sıkıntılar
içerisinde, transfer engeli ile başlayan Bur-
saspor kadrosunu büyük ölçüde genç ve
altyapı oyuncularından oluşturdu. Yeşil
beyazlı takımda 14 oyuncu, bu sezon pro-
fesyonelliğe adım atarak ilk kez A Ta-
kım’da süre alırken; Kovid-19 vakaları,
sakatlıklar ve cezalar nedeniyle de kadro
istikrarı bir türlü korunamadı. 

Timsah 
yara aldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Al-
tekma, yeni sezon öncesi iç transferde li-
bero Mehmet'ten sonra Sırp pasör
Maksim Buculjevic ile yeniden anlaştı. Sır-
bistan Milli Takımı'nda da görev yapan
1.92 boyundaki voleybolcu, İzmir ekibinin
sezonu 7'nci sırada tamamlamasında pay
sahibi olmuştu. 29 yaşındaki Buculj-
evic'ten yeni sezonda beklentilerinin daha
fazla olduğunu belirten Voleybol Şube So-
rumlusu Uğur Ten-
dik, "Teknik
heyetimizin raporu
doğrultusunda,
tecrübesi ve takıma
uyumuyla Maksim
yeni sezon kadro-
muzda bizlerle ye-
niden birlikte
olacak. İzmir’e ve
kulübümüze çabuk
uyum sağlamayı
başardı.

Buculjevic
uzattı
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Aslan sonunu
Getiremiyor

FLORYA’DA 
KRIZ VAR!
FLORYA’DA 
KRIZ VAR!
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FLORYA’DA 
KRIZ VAR!
FLORYA’DA 
KRIZ VAR!
FLORYA’DA 
KRIZ VAR!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in takımı
hedef alan sözleri büyük infial yarattı. Alınan
idman boykotu kararından Fatih Terim vazgeçirdi

G alatasaray’da gün geçmiyor
ki yeni bir kriz patlak verme-
sin… Sarı-kırmızılılarda Baş-

kan Mustafa Cengiz'in GS TV'de
yayınlanan ‘Gündem Özel' progra-
mında takımı hedef alan sözleri, fut-
bolcuları isyan noktasına getirdi. İşte
Cengiz'in sarı-kırmızılı formayı giyen
futbolcular tarafından tepkiyle karşı-
lanan o sözleri: “Futbolcuların haysi-
yet ve şereflerini hatırlamaları lazım.
Türkiye'nin en büyük camiasını tem-
sil ediyorlar. Ölümüne mücadele et-
meleri gerekiyor. Bunu neden
yapmıyor futbolcularımız. Adamın
ipinde değil.” “Hakemler, bir yere
kadar kırmızı kart verebilirler. Ama
bizde futbolcular bu duruma profes-

yonelce bakıyorlar. Sözleşmelerine
göre, 2 maç oynamazlarsa prim ala-
mıyorlar. Onu da hesaplayabilirler.
Türk futbolcular nerede o zaman?
Ben izlerken çıldırıyorum. Daha oy-
nanacak 7 maç, alınacak 21 puan
var. Biz oynamalıyız. Terimizin son
damlasına kadar mücadele etmeliyiz.
Yedlin sakatlandığında tüm takım
onun başında olmalıydı. Golümüz
verilmediğinde tüm takım itiraz et-
meliydi.”

Protesto olabilir mi?

Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerinin
ardından Florya'daki akşam antren-
manı öncesi hareketli saatler ya-
şandı. Öncelikle kaptanlar Arda

Turan ile Fernando Muslera, takım
arkadaşlarıyla bir araya gelerek top-
lantı gerçekleştirdi. Toplantıda alı-
nan karar idmana çıkmama
yönünde oldu. Ancak araya giren
Teknik Direktör Fatih Terim, oyun-
cularını bu kararından vazgeçirdi.
Futbolcuların, Başkan Mustafa Cen-
giz'i sözlerinden ötürü bir başka şe-
kilde protesto etmeye hazırlandığı
öğrenildi. Göztepe maçı hazırlıkla-
rını sürdüren Galatasaray'da futbol-
cuların dünkü idmanda morallerinin
bir hayli bozuk olduğu dikkat çekti.
Bu arada çalışmada sağ arka adale-
sinde ağrı hisseden Onyekuru'nun
tedavisine başlandığı açıklandı.
DHA

Galatasaray iki sezondur son periyotta nakavt oluyor. İki yıldır
8’de 8’lik seri yakalayan Galatasaray, sonunu getiremiyor
Süper Lig'de 22 lig şampiyon-
luğuyla en çok mutlu sona
ulaşan takım olan Galatasa-
ray'da iki sezondur aynı çö-
küşler yaşanıyor. 8'de 8
yaparak ligin 27. haftasında
57 puanla zirveye çıkan Gala-
tasaray, sonrasında oynadığı
son 6 maçta 1 kez kazanabildi.
2 beraberlik ve 3 yenilgi alan
Aslan, 5 puan çıkarabildi. Aynı
travmanın geçen sezon da ya-
şanması bir hayli şaşırtıcı…
Sarı-kırmızılılar, üst üste 8
maçını kazanmış ama 25. haf-
tadan sonra düşüşe geçmişti.
Aslan, ligin son 10 haftasında
1 galibiyet alabilmiş ve ilk 4
sıra dışında kalarak taraftarla-
rını hayal kırıklığına uğrat-
mıştı. Galatasaray’da gözler
bir yandan da başkanlık seçi-
minde… Mustafa Cengiz yö-
netiminde İkinci Başkan olan
Abdurrahim Albayrak'ın aday-
lık için kolları sıvadığı öğre-
nildi. Eski Başkan Adnan
Polat ve birçok eski yöneticiyle
görüşen Albayrak'ın temasla-
rını önümüzdeki günlerde hız-
landıracağı ortaya çıktı.

Göztepe 
golcülerine
güveniyor
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Sarı-kırmızılılarda son 3 karşılaşmada Adis Jahovic, Cheriff
Ndiaye ve Halil Akbunar fark yaratan isimler oldu. Devre ara-
sında Fraport Tav Antalyaspor'dan sarı-kırmızılılara dönen Jaho-
vic, deplasmanda 1-1 sona eren Hes Kablo Kayserispor maçında
siftahını yaptı. Son Hatayspor karşılaşmasında ise 3 gol birden
atan Makedon futbolcu son haftalardaki çıkışıyla takımın en
önemli gol silahlarından biri oldu. Göz-Göz'ün Senegalli oyun-
cusu Cherif Ndiaye bu sezona damga vuran isimlerin başını çekti.
Toplam 10 gol atan 23 yaşındaki forvet, Hatayspor müsabaka-
sında yedek soyunsa da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçil-
mezleri arasına adını yazdırdı. Göztepe'de en büyük çıkışı yapan
oyuncu ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan
Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 de asist yaptı. Halil, Göztepe'de
sergilediği oyunla A Milli Takım'a kadar yükseldi. İzmir ekibinde 3
hücum oyuncusunun yükselişte olması Galatasaray karşılaşması
öncesi hem camiaya hem de taraftara ümit verdi. DHA

Fenerbahçeli futbolcu Ömer Faruk Beyaz,
Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaş-
maya vardı.Fenerbahçe'den yapılan açıkla-
mada "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz,
Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaş-
maya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle
sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk
Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarı-
lar diliyoruz" denildi. Fenerbahçe ile
2018’de profesyonel sözleşme imzalayan 17
yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk
Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya
çıkmıştı. Vfb Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz
ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ömer Faruk Beyaz, "Bana duydukları
güven için Stuttgart yöneticilerine çok teşek-
kür ediyorum. Ailem ve danışmanlarımla
birlikte Stuttgart'ı seçtim, çünkü Stuttgart'ın
genç oyunculara odaklandığı biliniyor ve
kulübün gelişimi çok olumlu. Stuttgart'taki
ilk günümden itibaren bana verilen güvenin
karşılığını vermek için her şeyimi vereceğim"
açıklamasında bulundu.

İtalyan devi Milan, 32 yaşındaki
Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in
sözleşmesini uzatmaya karar verdi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma
giyen Kjaer'in, devre arası transfer
döneminde sarı lacivertli kulübe geri
döneceği ve Emre Belözoğlu'nun bu
transfer için devrede olduğu ileri sü-
rülmüştü. Eski Fenerbahçeli Simon
Kjaer, İtalyan devi Milan ile söz-
leşme yeniliyor. İtalyan basınından
Calciomercato.com'un haberine
göre, kırmızı siyahlılar 32 yaşındaki
tecrübeli stoperin Haziran 2022'de
bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha
uzatacak. Bir dönem Fenerbahçe 'de
de forma giyen Kjaer'in, devre arası
transfer döneminde sarı lacivertli
kulübe geri döneceği konuşuluyor.
Hatta dönemin sportif direktörü
Emre Belözoğlu'nun Danimarkalı
stoper ile görüntülü olarak transfer
görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de 2 yıl forma giydi

2020 yılında Sevilla'dan Milan'a
transfer olan Simon Kjaer, İtalyan
ekibiyle bu sezon Serie A, kupa ve
Avrupa Ligi olmak üzere toplam 32
maçta görev aldı ve 1 gol attı. Kjaer
2015-2017 yılları olmak üzere Fe-
nerbahçe'de forma giymişti.

Hes Kablo Kayserispor'un
Fraport TAV Antalyaspor ile
oynadığı maç öncesı ısınırken
sakatlanan forvet İlhan Par-
lak'ın baldırında yaralanma
ve ödem tespit edildi. Süper
Lig'in 34'üncü haftasında Fra-
port TAV Antalyaspor'u ağır-
layan Hes Kablo
Kayserispor'dan karşılaşma
öncesi ısınma hareketleri sıra-
sında sakatlanan İlhan Par-
lak'ın sağlık durumuyla ilgili
açıklama yapıldı. Açıklamada
34 yaşındaki oyuncunun bir
süre sahalardan uzak kalacağı
belirtilerek şu ifadelere yer ve-
rildi: "11.03.2021 tarihinde
oynanan Fraport-Tav Antal-
yaspor maçı ısınmaları sıra-
sında sağ alt baldırında ağrı
hissederek maç kadrosundan
çıkartılan oyuncumuz İlhan

Parlak'ın çekilen MR sonu-
cunda alt baldır kasında 
(soleus) 1'inci derecede yara-
lanma ve ödem tespit edilmiş
olup tedavisine başlanmıştır."
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı ‘Ramazan
Ayı Tedbirleri’ konulu genelge kapsamında,
ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınları de-
netleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri,
işletmelere pandemi kurallarıyla ilgili gerekli
uyarılarda bulundu. Esenyurt Belediyesi Za-
bıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından 81
il valiliğine gönderilen ‘Ramazan Ayı Tedbir-
leri’ konulu genelge kapsamında, ilçe gene-
linde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında
denetim gerçekleştirdi. Belirli aralıklarla fırın
denetimlerini sürdüren ekipler; genel hijyen

denetimi, üretimde kullanılan ham maddele-
rin uygunluğu, ekmek gramajları, belge kont-
rolü ve pandemi kurallarına uyulup
uyulmadığı konusunda yapılan denetimlerin
yanı sıra Ramazan’da uzun pide kuyrukları-
nın oluşmasını engellemek için üretim faali-
yetlerinin, iftar saatinden 1 saat önce
bitirilmesi ve iftar saatine kadar sadece satış
yapılması gerektiği konusunda uyarılarda
bulundu. Ekipler, vatandaşların daha güvenli
ve sağlıklı hizmet alabilmesi için denetimlerin
düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.
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SERGILERIN ADRESI
ISTANBUL METROSU 

kadIkÖy Ramazan’da el ele
Kadıköy Belediyesi hazırladığı gıda kolileri ve iftariyelik yemek paket-
leri ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü, Ramazan ayının baş-
lamasıyla Kadıköy sınırlarında yaşayan,
müdürlük tarafından belirlenen ihtiyaç sa-
hibi ailelere kuru gıdaların yer aldığı yar-
dım kolilerini ulaştırmaya başladı. Sosyal
mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak
Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli
tarafından evlere teslim edilen kolilerde,
kuru gıda paketleri yer alıyor. Paketlerin
Ramazan ayı boyunca yaklaşık 4 bin 500
aileye ulaşılması hedefleniyor. Öte yandan
Kadıköy Belediyesi’nin örgütlenme ve da-
yanışma modeli ile örnek teşkil eden Ka-

dıköy Belediyesi Gönüllüleri de kendi ara-
larında örgütlenerek ihtiyaç sahibi ailelere
ulaşıyor. Pandemi nedeniyle iftar çadırla-
rının kurulamaması nedeniyle, Ramazan
ayındaki dayanışmanın en güzel örnekle-
rinden biri olan iftar sofraları da evlere ta-
şınıyor. Kadıköy Belediyesi ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) mutfakla-
rında hazırlanan yemekler paketlenerek,
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. 3 çeşit
yemeğin bulunduğu paketler daha önce-
den belirlenen ihtiyaç sahibi 500 haneye
her gün düzenli olarak ulaştırılacak.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

İBB, raylı sistem tünellerini kültür ve sanatın kavşağı haline getiriyor. En son 2005 yılında
bir sergiye ev sahipliği yapan Taksim - Harbiye yaklaşım tüneli, “İstanbul’da Şifa Bulmak”
isimli alışılmışın dışında bir projeyle, sanata yeniden “merhaba” diyor. Sergi, 20 Nisan’da
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı bir törenle İstanbullularla buluşacak

İBB iştiraki METRO İSTANBUL’un Genel Müdürü Özgür Soy, metroları kullanan İstanbulluların sanatın farklı dallarında eserler
görmesini istediklerini belirterek, şöyle konuştu: “Bugüne kadar çeşitli noktalarda fotoğraf sergisi, duvar boyama uygulaması
gibi çalışmalara ev sahipliği yaptık. Bu yaklaşımımızın Türkiye’deki sanatçılar açısından da kıymetli olacağını düşünüyoruz” dedi.

MÜGE YÜCETÜRK

T ürkiye’nin en büyük kent içi raylı sis-
tem işletmecisi İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), 1 milyon metrekare-

nin üzerindeki metro alanlarını, metropol
hayatının hızına yetişecek kültür-sanat kav-
şaklarına dönüştürüyor. İstanbullular; evle-
rine, işlerine ya da sevdiklerine giderken,
raylı sistemlerin devasa alanlarında kültür
ve sanata doyacak ve keyifli vakitler geçire-
cek. İlk alışılmışın dışında bir sergi, M2 Ye-
nikapı - Hacıosman Metrosu’nun yaklaşım
tünelinde Karşı Sanat işbirliği ile düzenle-
necek. “İstanbul’da Şifa Bulmak” isimli
sergi, 20 Nisan’da İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımıyla kapılarını aça-
cak. Dünyanın sayılı metropollerinden biri
olan İstanbul’da vatandaşlar önemli bir za-
manını metrolarda geçiriyor. Aynı za-
manda, günlük yoğunluk kültür-sanat
etkinliklerine vakit ayırmayı zorlaştırıyor.
İstanbulluların günlük yaşamının bir par-
çası haline gelen metroların bu alandaki
boşluğu doldurmasını amaçlayan sergi, 20
Mayıs’a kadar vatandaşların ziyaretine açık
olacak.

Metrolar sanat kavşağı olacak

İBB iştiraki METRO İSTANBUL’un Genel
Müdürü Özgür Soy, metroları kullanan İs-
tanbulluların sanatın farklı dallarında eser-
ler görmesini istediklerini belirterek, şöyle

konuştu: “Bugüne kadar çeşitli noktalarda
fotoğraf sergisi, duvar boyama uygulaması
gibi çalışmalara ev sahipliği yaptık. Bu yak-
laşımımızın Türkiye’deki sanatçılar açısın-
dan da kıymetli olacağını düşünüyoruz.
Çünkü onlar da pandemi nedeniyle kendi-
lerini ifade edecek alanlar bulmakta zorla-
nıyorlar. Sanatçılarımız kent insanı ile
aracısız bir şekilde buluşacak, sanat metro
ile hayatın tam içinde kendisine yer bula-
cak. Bu nedenle alanlarımızda daha çok
sanat eserine yer vermek istiyoruz.” Tak-
sim’de, İstanbul’un merkezinde ve şehrin
derinliklerine inen bu özel mekanı sanat
aracılığıyla kente kazandırmaktan mutluluk
duyduklarını dile getiren Soy, “Bu etkileyici
mekanı ziyarete açmak, İstanbul’u kültür-
sanat hayatında konumlandırarak bizi
mutlu ediyor. Yaklaşım tüneli atmosferi,
mimari özellikleri ve belleğiyle ‘İstanbul’da
Şifa Bulmak’ sergisi için eşsiz bir bağlantı
sağlıyor. Diğer yandan da konumu ve im-
kanları ile Türkiye’deki hatta dünyadaki
kültür-sanat alanları haritasında yer almayı
hak ediyor” diye konuştu.

Önemli eserler yer alacak

Melis Bektaş’ın küratörlüğünde düzenlene-
cek sergide; Arek Qadrra, Berka Beste
Kopuz, Canavar, Deniz Çimlikaya, Ece
Eldek, Eda Aslan, Eda Emirdağ & İrem
Nalça, Emin Köseoğlu, İpek Yücesoy,
İsmet Köroğlu, Marina Papazyan, Mete-

han Özcan, SABO, Seydi Murat Koç,
Umut Erbaş ve Yekateryna Grygorenko
gibi önemli sanatçıların eserleri yer alacak.
Ayrıca; 19. yüzyıl kolera salgınının zirve-
sinde Osmanlı’da kurulan Surp Pırgiç, Ba-
lıklı Rum, Surp Agop, Balat Or-Ahayim ve
Bulgar Hastanesi’nin tarihini ve ilişkilerini
çalışan araştırmacılar Cemre Gürbüz,
Gabriel Doyle ve Naomi Cohen, çalışmala-
rının bir kısmını hikayeler ve arşivle harita-
landırdıkları yerleştirmeyle sergileyecek.

Sanatçılara
kalbini açacak
200 metre uzunluğunda, 4 metre
genişliğinde ve 4.5 metre yüksekli-
ğindeki yaklaşım tüneli, yerin al-
tında rayında giden hayata ve
İstanbul’un en hareketli noktaların-
dan biri olan Taksim ile Harbiye’ye
açılıyor. Tünel, 2005 yılında Karşı
Sanat işbirliği ile düzenlenen sergiye
ev sahipliği yaptı, ancak sonrasında
yalnız kaldı. O serginin izlerini taşı-
yan tünel, 2021 yılında yeni bir ser-
giye ev sahipliği yaparak sanatçılara
kalbini açmaya hazırlanıyor. 

Ramazan’da kimse
mağduR olmayacak
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ataşehir Belediyesi,
aşevinde yemek dağıtım kapasitesini arttırarak hizmet veriyor
Ataşehir Belediyesi Aşevi’nde özenle hazır-
lanan iftar yemekleri Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç
sahiplerine sıcak olarak teslim ediliyor.
Sıcak yemek dışında ayrıca dağıtılacak koli-
lerin içinde de; temel gıda ve kuru bakliyat
gibi ailelerin ihtiyaç duyacağı ürünler bulu-
nuyor. Salgınla mücadele ve toplum sağlığı
açısından risk oluşturacağı için Ataşehir’de
geleneksel hale gelen ve her mahalleyi kap-
sayan; vatandaşların toplu
katılım gösterdiği iftar ça-
dırları, sokak iftarları ve
Ramazan eğlencelerine
pandemi kısıtlamalarının
devam etmesi nedeniyle bu
yıl da ara verildi. Yüz yüze
kültür sanat etkinliği hiz-
metleri de sunulmayacak.
Ataşehir Belediye Başkanı
Battal İlgezdi, “Ramazan
ayında, bugüne kadar ma-
hallelerimizde uzun iftar
sofraları kurduk. 7’den
70’e tüm Ataşehir bir
arada olduk, aşımızı pay-
laştık. Bir yıldan fazla bir
süredir dünyamızı tehdit eden salgınla mü-
cadele kapsamında, geçen yıl kuramadığı-
mız iftar sofralarımızı bu yıl da maalesef
kuramayacağız. Bu zor günleri Ataşehir’de
yardımlaşma ve dayanışma gücümüzle at-
latacağımıza inanıyorum. Başta kendiniz
olmak üzere aileniz ve sevdikleriniz için lüt-
fen önlemlerden taviz vermeyin. Maske ve
mesafe kuralları bugün her zamankinden
daha fazla önem taşıyor. Ramazan ayının
ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış
ve mutluluk getirmesini dilerim” dedi.
Covid-19 salgınına karşı sıkı önlemler al-

maya devam eden Ataşehir Belediyesi, Ra-
mazan ayının gelmesiyle birlikte Zabıta ve
Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden
oluşturulan ekiplerle fırınlarda denetimini
artırdı. Önlemler kapsamında ilçedeki fırın-
larda denetim yapan Zabıta ekipleri, çalı-
şanların maske ve eldivenlerini kontrol etti.
Fırın sahiplerine ve vatandaşlara sosyal me-
safe kurallarına uymaları gerektiğini söyle-
yen ekipler, ekmek, pide gibi ürünlerin

hijyen, etiket ve gramajlarının
da denetimini yaptı. Bu yıl Ra-
mazan pidesi fiyatları da belli
oldu. İstanbul'da 365 gram
sade pide 4 liradan, aynı gra-
majlı yumurtalı ve susamlı pide
ise 5 liradan tüketicilere ulaştırı-
lacak. Ekipler denetimde has-
sas tartı kullanarak pidelerin
gramajını ve fiyat tarifesini de
kontrol etti.

Bilgilendirme yapılacak

Özellikle Ramazan ayı süre-
since iftar saati ve hemen önce-
sinde oluşabilecek pide
kuyrukları ve yoğunluğun oluş-

turacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlar-
daki pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat
önce sonlandırılacak. Yapılan denetimlerde
fırıncılarda iftar saatine kadar sadece satış
yapılabileceği konusunda da bilgi verildi.
Ataşehir Zabıta ekipleri Ramazan ayını fır-
sat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapmak
isteyen firma ve işletmelere yönelik de dene-
timlerini artıracak ve aykırı durumlarla kar-
şılaşılması halinde işletmeler için gerekli
yaptırımlar uygulanarak, İlçe Kaymakamlı-
ğına resmi olarak gerekli bilgilendirmeler
yapılacak. SEMANUR POLAT

Şeker varsa oruç tutma!
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın, Tip 1 diyabetliler, insülin ya da in-
sülin salgısını artıran hap kullanan kişilerin oruç tutmaması gerektiği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Akın,
“Kişinin şekeri gün içinde 60’ın altına düşüyor ya da 300’ün üzerine çıkıyorsa orucu bırakması gerekir” dedi
Yüksek risk grubunda yer alan diyabet hastalarının oruç tutmadan önce
hekime başvurmaları gerektiğini belirten Bahçeşehir Üniversite Hasta-
nesi Medical Park Göztepe Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Fulya Akın önemli uyarılarda bulundu. Tip 1 diyabetli-
ler, insülin kullananlar ya da insülin salgısını artıran hap kullanan kişile-
rin oruç tutamayacağını ifade eden Prof. Dr. Fulya Akın, “Bunun
yanında son 3 aydaki kan şekeri ayarı bozuk olanlar mümkünse oruç
tutmasın. Ama değerler stabilse, kalp damar hastalığı, böbrek, sinir has-
talığı, kan şekeri düşüklüğünü fark edemeyecek nöropati gibi diyabete
eşlik eden herhangi başka bir hastalık yoksa bu kişiler oruç tutabilir” diye
konuştu.

Doktora danışmak şart

Kan şekeri ayarındaki bozulmanın hayati risk taşıdığını ifade eden Prof.
Dr. Akın, şu uyarılarda bulundu: “Diyabet hastalarında görülen en
önemli sağlık sorunu kan şekeri ayarının bozulması. Kan şekerinin düş-
mesi ya da yükselmesi oruç anında görülebilir. Bu kişilerde sıvı kaybı ya-
şanabilir, damar pıhtılaşması sorunu açığa çıkabilir. 3 aylık kan şekeri
ortalaması HbA1c, 6.5’un altındaysa, kişi son 3 ay içinde kan şekeri düş-
mesi veya yükselmesi sebebiyle hastaneye başvurmamışsa, kalp ve
damar hastalığı, böbrek problemi ve sinir hasarı yoksa bu kişiler hekim
değerlendirmesi sonucu oruç tutabilirler. Bunların oruç tutmalarında sa-
kınca olmaz. Şeker ayarının, beslenme planının ve insülin seviyelerinin iyi
olduğunu kişiler doktorlarından izin alarak teyit etmeliler.” DHA

Esenyurt'ta denetim


