
İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,

İstanbul'da salgın hızında düşüş
olduğunu belirtirken, “60-64 yaş gru-
bunda sadece yüzde 60'ı aşılayabildik.
Randevu kapasitesinin yüzde 20-30'u
dolu. İftar son-
rası, hafta sonu
da dahil, tüm
kamu hastanele-
rinde BionTech
aşıları yapılabili-
yor. Yeter ki va-
tandaşlarımız
randevu alsın”
açıklamasını
yaptı.  I SAYFA 5

ç

Salgında hızlı
bir düşüş var!

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, parti-

sinin Büyükçekmece İlçe Başkanlı-
ğını ziyaret etti. “Büyükçekmece'de
teşkilatımızın heyecanı, coşkusu ye-
rinde” diyen Kabaktepe, “Bu heye-
can ile önce 2023, sonra 2024'e
yürüyeceğiz. Esen, yel değil fırtına
olsa bizi yolumuzdan, hedeflerimiz-
den alıkoyamaz. Büyükçekmece
kazan, Teşkilatımız kepçe; karış karış
arazide olacağız” açıklamasını yaptı. 
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KABAKTEPE İDDİALI

Bu heyecan ile 
2024’e yürüyeceğiz

Kader Mahkumları
Derneği Başkanı Nec-

det Yüksel, gazetemize yaptığı
açıklamada, “Derneğimize
her gün yaklaşık 100 mektup
geliyor ve bu mektuplar
tek tek satır aralarına
kadar okunuyor. Bugün
300 bin insan cezaevinde,
hem onlara hem de onla-
rın geride bıraktığı mağ-
dur insanlara elimizi
uzatıyoruz. Türkiye'de ilk
ve tek derneğiz. Keşke ço-

ğalabilsek” dedi. Suç işleyen
insanlara iyi gözle bakılmadı-
ğını söyleyen Yüksel, “Elbette
suçlu insanlara iyi gözle bakıl-
maması normal ama, bu in-

sanlar bu suçu neden ve
niçin işledi? Bunlara 
dokunmak lazım. Ülke-
mizde her 38 saniyede 
bir suç işleniyor. Keşke
hiç suç işlenmese ama bu
38 saniyenin 1 dakikaya
çıkması lazım” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

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

Esenyurt Akşemsettin Ma-
hallesi 284'üncü sokaktaki

asfalt yolda geçtiğimiz günlerde in-
şaat çalışmaları başladı. Yol demir
paravanlarla kapatıldı. Cami, sağ-
lık ocağı ve okullara çıkan yolun
kapanması üzerine mahalle sakin-
leri tepki gösterdi. 30 yıldır kullan-
dıkları yolu yeniden almak için
imza toplayıp mahkemeye verecek-
lerini söyleyen Muhtar Nurhan

Çetin, yaşananları Damga'ya an-
lattı. “Bütün mahalle benden taraf
olduğu için imzayı toplayacağız.
Çünkü orada beş yüz haneye
yakın aile yaşıyor ve bu yolun
kapatılmasına hepsi karşı”
diyen Çetin, “Bu yol kapanırsa
İnönü Mahallesi de zor 
durumda kalacaktır. Oradaki-
lerden de imza toplayacağım”
ifadelerini kullandı. 
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MAHALLELi YOLUN 
KAPATILMASINA KARŞI

Belediye ile görüştüklerini
bir avukata ihityacı olduk-

larını dile getiren Muhtar Çetin,
“O yol olmazsa olmazımız.
Çünkü orada on beş katlı bir
konut inşa edilecek” dedi.
Çetin, “Verdiğimiz tepkiler 
sonucunda yol çalışması şuan
için durduruldu. O yoldan
elektrik, su ve doğalgaz geçiyor.
Suyu ve elektriği kestiler. Do-

ğalgazı da keserlerse büyük ihtimal
yol çalışmasına devam edecekler.
Şuan mahkeme sürecini bekliyo-
ruz. Bu durumun peşini bırakma-
yacağım için karşı taraftan tehdit
aldım. Muhtarlığımıza baskın yap-
tılar. Bu durum huzurumu kaçırdı.
Emniyet güçlerine haber verdim.
Beni tehdit eden iki kardeşi polis
yardımıyla uzaklaştırdık” açıkla-
masını yaptı. I SAYFA 5
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EMNiYET GÜÇLERiNE 
HABER VERDiM

Kemal Memişoğlu

Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi (ESBİM), 2021 yılının

ilk çeyreğinde, 2 bin 295 kişiyi çeşitli
sektörlerde işe yerleştirdi. ESBİM sa-
yesinde iş bulan Özgür Akkuş, “2-3
gün içinde iş buldum. Artık geçimimi
buradan sağlıyorum” diye konuştu.
Yaklaşık 11 yıldır müzisyenlik yapan
Hülya Özön, pandemi nedeniyle sah-
nelerin kapanmasıyla birlikte işsiz kal-
dığını söyledi. ESBİM’e başvuruda
bulunan Özön 1 gün içerisinde iş bul-
duğunu belirtti.  I SAYFA 8
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Bir gün içinde
iş sahibi oldu

Esenyurt Akşamseddin Mahallesi Muhtarı Nurhan Çetin, yıllardır kullandıkları yolun bir anda inşaat çalışması nedeniyle
kapatıldığını, bu durumu basın yoluyla duyurduğu için de tehdit edildiğini söyledi. “Muhtarlığımıza baskın yaptılar” diyen Çetin,
“Bu durum huzurumu kaçırdı. Emniyet güçlerine haber verdim. Beni tehdit eden iki kardeşi polis yardımıyla uzaklaştırdık” dedi
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MUHTARLIGI
BASTILAR!

Kadıköy CHP İlçe Başkanlığı polis ta-
rafından kaldırılan “128 milyar dolar

nerede?” pankartını yeniden astı. Bu kez pan-
karta sadece “128” yazıldığı görüldü. CHP
Kadıköy, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu’nun Meclis'teki konuşmasını hoporlör
aracılığıyla yayımladı. İlçe Başkanı Ali Narin
yaptığı açıklamada, “4 ay önce  merkez ban-

kasının sosyal medya hesaplarından bütçenin
eksiye gittiğini belirtti. Biz de bu128 milyar
doların nerede olduğunu soruyoruz, sormaya
da devam edeceğiz” dedi. CHP Kadıköy
Gençlik Kolu Başkanı Can Günana ise
“Bugün biz ana muhalefet olarak anayasal
hakkımızı kullanıyor ve soruyoruz 128 
milyar dolar nerede” ifadelerini kullandı.
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sAyı kALDı DOLAR UcTU
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cEZAEViNDEN MEkTUP VAR!

TAYLAN
DAŞDÖĞEN

ÖZEL
HABER

Büyükçekmece Atatürk Mahal-
lesi’nde riskli olduğu tespit edilen 2

blok, 5 kat ve 24 bağımsız bölümün yıkımı
kentsel dönüşüm projesi kapsamında be-
lediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.
Yıkımı takip eden Akgün, “Hepimizin kor-
kusu olan depremin ne zaman olacağını
bilmiyoruz. Bugüne kadar 26 bin konut
yeniledik. Önümüzdeki üç yıl içerisinde
yüzde yüz yıkılabilecek depremde büyük
zarar görecek binaların yıkımlarını 
tamamlamış olacağız” dedi. I SAYFA 16
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HER HAFTA 2-3
BLOK YIKIYORUZ
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ALkış sEsLERi
yüksELEcEk

SAYFA 4’TE

HER HAFTA 2-3
BLOK YIKIYORUZ

BENi
TEHDiT 
ETTiLER

2017 YILINDA 
RUHSAT ÇIKARILMIŞ
Muhtar Nurhan Çetin, “30 yıllık yolda
gelinen nokta, yolumuz kapandı. 2013
yılından beri burası mahkemelikmiş. 
Vatandaş mahkemeyi kazanmış ve bu
yol tapulu bir yol olmuş. 2017 yılında
ruhsatı çıkarılmış” bilgisini verdi. 

ZEHRA
ÇELİK

ÖZEL
HABER

Koronavirüs tedbirleri nede-
niyle kamuda bugünden itiba-

ren kademeli mesai uygulamasına
geçildi. Metrobüs seferlerinin artırıl-
ması ve alınan tedbirler nedeniyle
trafikte sabah yoğunluğunun azal-
dığı görüldü. İBB trafik haritası veri-
lerine göre yoğunluk yüzde 26 olarak
ölçüldü. Diğer günlere kıyasla tra-
fikte daha az kişinin olduğunu söyle-
yen Narin Yılmaz “Alınan tedbirler
etkili oldu. Devlet memurları daha
erken girip çıkıyor” dedi. I SAYFA 4
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Sıkışık trafiğe 
kademeli çözüm

Türkiye Sakatlar Derneği
Şube Başkanı Derya Çebi İYİ

Parti’ye katıldı ve partinin Engelli
Komisyonu başkanlığını üstlendi.
Çebi'ye üyelik rozetini takan Büyük-
çekmece İlçe Başkanı Burhan Kara-
tosun, “Sayın Çebi’nin katılımı bizi
daha da güçlendirmiştir” dedi.
Derya Çebi de “İYİ Parti bana ve 
camiamıza kucak açtı. İYİ Parti’nin
İYİ insanları ile engelli kardeşleri-
mize yönelik çalışmalarımızı çok
daha etkili gerçekleştireceğiz” diye
konuştu.  I SAYFA 4
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Derya Çebi İYİ
Parti’ye katıldı

İstanbul Motosikletli Kuryeler
Derneği ve İşçi Dayanışma

Derneği, motokuryelerin yaşadıkları
zorluklara dikkat çekmek için eylem
yaptı. Seslerini duyurmak istediklerini
söyleyen motokurye Mustafa Poyraz,

“Karayollarında bize ayrılan bir
yol yapılmasını talep ediyo-

ruz. 219 kardeşimizi
toprağa verdik. Biz

motorun üze-
rinde sadece

sipariş değil
aynı za-

manda
can taşı-
yoruz”
dedi.   I
SAYFA 9

ç

219 kardeşimizi 
toprağa verdik!

GENE İŞ VATANDAŞA DÜŞTÜ!

ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK

YOL YAPILMASI ŞART...

İBB DEVREYE GİRDİ

O ENGEL TANIMADI...

ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANIYORUZ

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, daha önce polis tarafından 2 kez indirilen “128 milyar dolar
nerede?” pankartını 3’üncü kez astı. Bu kez pankartta sadece ‘128’ sayısı yer aldı

İlk duruşmada tahliye edildi
Terör örgütü
PKK/KCK soruştur-

masında tutuklanan ve açığa
alınan Şişli Belediye Başkan
Yardımcısı Cihan Yavuz'un
“Silahlı terör örgütüne üye

olmak” suçundan 10 yıla
kadar hapis cezası istemiyle
yargılandığı davanın ilk 
duruşmasında, adli kontrol
şartıyla tahliyesine karar
verildi. I SAYFA 9
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TEVAZUDAN 
HİÇ SAPMADI

Hasan Akgün

Cihan Yavuz

Ankara'da tedavi gördüğü hasta-
nede yaşamını yitiren Türkiye 

Cumhuriyeti 20'nci Başbakanı Yıldırım 
Akbulut, TBMM'de ve Ahmet Hamdi Akseki
Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından
son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıldırım Beyin
gerçekten en büyük özelliği tevazu idi, 
mütevazı idi; bu tevazuundan hiç bir an
sapmadı” dedi. I SAYFA 7
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Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel
Damga'ya önemli açıklamalarda bulundu. Yüksel, 

cezaevinde bulunan 300 bini aşkın mahkumun 
ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

28 Şubat sürecinin kurucu aklının 
nereden start verildiğini hatırlayalım
mı? Yoksa 25 yıl oldu; kaldı mı bu akıl

diyelim! Bugün emekli
olan amirallerin özlediği
zihin yapısının o günlerde
“genç kurmay” düze-
yinde “Batı Çalışma
Grubu” kurduğunu...

FETÖ kumpasına mı 
geldi amiraller...

Metin Külünk’ün köşe yazısı sayfa 5’te



ÇOCUK Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan
Çevik Covid-19’un çocuk kalbinde belirtile-
rini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-

lundu. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini
sürdüren yüzyılın salgın hastalığı Covid-19 enfeksi-
yonu, çocuklarda yetişkinlere göre daha az görülse de
ciddi tehdit olmaya devam ediyor. Acıbadem Üniversi-
tesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Prof. Dr. Ayhan Çevik “Çocuklarda Covid-19 hastalığı
özellikle kalbi ve damarları etkilemektedir; özellikle ateş
yüksekliğinin 3 günden fazla devam etmesi durumunda
kalp damarlarının da hastalığa katılması ile hastalığın
seyri daha ağır olabilmektedir. Bu durumda Covid ile
ilişkili kalp hastalığı açısından tetkik edilmesi gerekli-
dir.” diyor. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan
Çevik Covid-19’un çocuk kalbinde belirtilerini anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.  Nefes alıp ver-
mekte zorluk, göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp hızında artış,
solunum sayısının yüksek olması… Bir yılı aşkın süre-
dir ülkemizde de yıkıcı ve ölümcül etkisini sürdüren
yüzyılın salgın hastalığı koronavirüs (Covid-19) çocuk-
larda bu belirtilerle kendini gösterebiliyor. Acıbadem
Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uz-
manı Prof. Dr. Ayhan Çevik, hastalığın yetişkinlerde ol-
duğu gibi çocuklarda da bazen hiç belirti vermezken,
bazen de ağır klinik tablolara yol açabildiğini belirterek
“Çocuk yaş grubunda Covid-19 hastalığının kalbi etki-
lemesi durumunda ilk belirtileri çocuk yaşına göre de-
ğişmekle birlikte; nefes alıp vermekte zorluk, göğüs
ağrısı, çarpıntı, kalp hızının yüksek olması ve solunum
sayısının yüksek olması olabilmektedir.” diyor. Bu bul-
gular gözlendiğinde EKG, EKO gibi testlerin yanı sıra
bazı kan testlerinin alındığı laboratuvar incelemelerinin
yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayhan Çevik
şu uyarılarda bulunuyor: “Hastalığın tipik seyri esna-
sında beklenen; öksürük, 38 derece üzerinde ateş yük-
sekliği, kas ağrıları, burun tıkanıklığı, nefes alıp vermede
güçlük, bulantı, kusma, ishal, yorgunluk ve baş ağrıları
yakınmaları olmakla birlikte hastalığın kalbi etkileyen
ağır formlara ilerlemesini beklemeden aynı zamanda
bu belirtilerin birden fazlası olması durumunda kalp ile
ilgili tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Özellikle ateş
yüksekliğinin 3 günden fazla devam etmesi durumunda
kalp damarlarının da hastalığa katılması ile hastalığın
seyri daha ağır olabilmektedir.” 

Hayati risk oluşturuyor!

Covid-19’un yetişkinlere göre çocukluk çağında dikkat
çeken en önemli farklılığının; ciddi inflamatuar sen-
drom adı verilen hayati risk oluşturan bir tabloya neden
olması olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan Çevik, risk
faktörleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Çocuklarda
hastalığın seyrini değiştiren ve kalp hastalığı gelişiminde
potansiyel bazı risk faktörleri vardır. Özellikle; bağışık-
lığı bozuk, kronik hastalığı olan, obez, bir yaşından
küçük, genetik hastalığa sahip ve gelişim geriliği olan
çocuklar yüksek risk taşımaktadır ve bu faktörlerden
herhangi birine sahip olan çocuklar kalp hastalığı geli-
şimi açısından çok daha yakından izlenmelidir.”

Çocuklarda çok sayıda organı etkiliyor!

Çocuklarda Covid-19 hastalığının özellikle kalbi ve da-
marları etkilediğini, kalbin etkilenmesi durumunda;
kalp kası iltihabı, kalp yetersizliği ve kalbin besleyici da-
marları olan koroner arterlerin iltihabının en korkulan
komplikasyonlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ayhan
Çevik “Ayrıca çocuk yaş gruplarında Covid-19 ile ilişkili
çok sayıda organ tutulumunun eşlik ettiği çok ağır bir
klinik tablo da tanımlanmış olup bu klinik tabloda has-
tanın kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir.
ZEYNEP VURAL

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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S oğansı bitkiler grubunda yer alan
sarımsağı ilk olarak tedavi amaçlı
Mısırlıların kullandığı bilinmekte-

dir. Sarımsağın içeriğinde % 84.09 su, %
13.38 organik madde, %1.53 inorganik
madde bulunmaktadır. 33 çeşit kükürt bi-
leşiği olan sarımsak; çinko, germanyum,
A, B1 ve C vitaminleri içermektedir. Sa-
rımsağın içeriğindeki allicin maddesinin
öncüsü olan ve kükürt içeren ‘alliin’ bulu-
nur. Sarımsak hücreleri soyulma, kesme
veya doğrama ile hasar gördüğünde, ha-
vanın etkisiyle içeriğinde bulunan alliin ile
hemen reaksiyona giren alliinaz adı veri-
len bir enzim salınır. Bu reaksiyon sonu-
cunda allicin ortaya çıkar. Allicin, kandaki
iki antioksidan enzim olan katalaz ve glu-
tatyon peroksidazın seviyesini yükseltir.
Bu şekilde, vücuttaki hücre zarına zarar
verebilecek daha fazla serbest radikal ön-
lenebilir.

Uygulanması gerekenler

Sarımsağın içeriğinde bulunan allicin,
yalnızca sarımsağın hücre duvarları hasar
gördüğünde (rendelendiğinde veya kesil-
diğinde) oluşur. Bu nedenle yapılan araş-
tırmalar sarımsağı kullanmadan önce
ezmenin ve ardından yaklaşık on dakika
buharla demlenmesine izin vermenin
daha sağlıklı olduğunu göstermektedir.
Bu, enzim alliinaza koruyucu madde alli-
cin üretmesi için zaman vermektedir.
Sarımsağı sadece birkaç dakika pişirerek,
en uygun etki elde edilmelidir. Çünkü kü-
kürt bileşikleri ısıya duyarlıdır.

Sarımsağın tansiyonu 
düşürme etkisi

Damar sisteminin yani yaşlanma süreci-
nin (damar sertliği gibi) sarımsakla bir-
likte gerilediği düşünülmektedir. Ayrıca
kanın akışkanlığını düzenleyen sarımsak,
damarları genişlettiği ve gevşettiği için
aşırı yüksek tansiyonun normalleşmesine
katkıda bulunur. Sarımsak, kan lipidleri-
nin (kolesterol) düzenlenmesinde olumlu
etkileri olan ikincil bitki maddeleri olan
‘saponinler’ içerir. Böylelikle gelişmiş bir
kan akışına ve damarların artan esnekli-
ğine katkıda bulunur. Ajoene ayrıca sa-
rımsakta bulunan bir kükürt bileşiğidir.
Pıhtılaştırıcı fibrini parçalayarak kanı
doğal olarak inceltir. Tüm bu farklı mad-
delerin yardımıyla sarımsak, kan sulandı-
rıcı ilaçların aksine tamamen doğal bir
şekilde ve yan etkileri olmaksızın kan pıh-
tılarını etkisiz hale getirebilir ve tromboz
ile felçleri önleyebilir.

Doğal antibiyotik sarımsak

Sarımsak geleneksel olarak bağırsak
problemleri (şişkinlik, fermantasyon sü-
reçleri ve kramp benzeri ağrı durumları)
ile soğuk algınlığı ve grip için kullanılmak-
tadır. Aynı zamanda iyi bir selenyum kay-
nağıdır. Selenyum metabolizma,
bağışıklık sistemi, tiroid bezi ve
sağlıklı cilt ile tırnaklar için
önemli olan temel elementtir.
Özellikle allicin ve kükürt bile-
şikleri, her türlü patojen mik-
roorganizma ve parazitlere
(bakteriler, virüsler, mantar-
lar, amipler, solucanlar)

karşı öldürücü özelliğe sahiptir. Bu ne-
denle sarımsak, kimyasal antibiyotiklerin
aksine sağlıklı bağırsak florasının korun-
masını destekleyen doğal bir antibiyotik
olarak tanımlanabilir. Bağırsak florası,
bağışıklık sisteminin en büyük bölümünü
oluşturduğu için sarımsak, bağışıklık sis-
teminin güçlenmesine de katkı sağlamak-
tadır. Sağlıklı bir bağırsak sistemi ayrıca
besin maddelerinin daha iyi emilmesini
ve kullanılabilirliğini sağlar, bu da hücre-
lere daha yararlı öğelerin ulaşması anla-
mına gelir.

Sistite iyi geliyor

Yapılan bir araştırmada, sulu sarım-
sak özlerinin hali hazırda antibiyo-

tiklere direnç geliştirmiş olan
bakterileri öldürebileceği belirlen-
miştir. Bazı bakteriler, her yıl mil-
yonlarca insanı etkileyen mesane
enfeksiyonlarına (sistit) neden

olabilmektedir. Sarımsak, idrar

yolu enfeksiyonlarından dertli olan kişiler
tarafından kullanılabilir ve bu sayede iyi-
leşmeyi hızlandırabilir. Sarımsağın anti-
kanser özelliklerinin olduğu yüzyıllardır
konuşulmaktadır. Yapılan bir dizi ça-
lışma ile bu bilgi kanıtlanmış durumda-
dır. Sarımsağın içeriğinde bulunan sülfür
bileşiklerinin, kanser önleyici etkisinin ol-
duğu bilinmektedir. Allicinin dönüşümü,
yağda çözünen iki madde üretir; dialil
sülfür (DAS) ve dialil disülfür (DADS).
Sarımsaktaki bu kükürt bileşiklerinin
tümör oluşumunda yer alan iki işlemde
etkili olduğu varsayılmaktadır. Bu bileşik-
ler, bir yandan kanserojen maddelerin re-
aktivitesini azaltmakta ve
eliminasyonunu hızlandırmaktadır. Böy-
lece DNA daha az zarar görmektedir.
Öte yandan, bu bileşikler kanser hücrele-
rinin büyümesini bozabilir ve böylelikle
apoptoz (intihar) yoluyla hücre ölümle-
rini başlatabilir. Bunu yaparken, tümörle-
rin yayılmasını engellerler. Sarımsağın
kolon kanseri, mide ve yemek borusu
kanseri, akciğer ve meme kanseri için ön-
leyici etkileri kanıtlanmıştır.

Prostat kanserine karşı
kullanılıyor

Akciğer kanseri konusunda Çin’de yapılan
iki araştırma dikkat çekmektedir. Hem sa-
rımsak hem de yeşil çay bu nedenle bu
kanser türünde koruyucu faktörler olarak
ön plana çıkmaktadır. Bilim adamları sa-
rımsak ve yeşil çayın, tipik akciğer kanseri
risk faktörlerinin (sigara içmek, kızarmış
yiyecekler yemek vb.) etkisini azalttığını
öne sürmektedir. Kullanıma hazır hale ge-
tirilen sarımsak preparatları, prostat kan-
seri ve iyi huylu prostat büyümesinin
tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır.
Prostat kanserine olumlu etkileri, anti-en-
flamatuar, antioksidan ve genel kanseri in-
hibe edici etkileri ön plana çıkmaktadır. 

Sarımsak karaciğeri korur

Sarımsak, hücre duvarlarını güçlendirerek
ve organizmanın kendisine zararlı olan
toksik maddelerden arınması işlemi olan
‘detoksifikasyon’ işleviyle karaciğeri des-

tekleyerek yıpranmasını önler. Ayrıca sa-
rımsak, ağır metal zehirlenmesinde (cıva,
kadmiyum) veya alkol tüketiminin olum-
suz sonuçlarını azaltmak için kullanılabil-
mektedir. 

Sarımsağı tüketirken dikkat 
etmeniz gerekenler

Hem besin değerleri hem de içeriği açı-
sında günlük sarımsak tüketimi belli bir
miktarda olmalıdır. Kişinin ek bir hastalığı
varsa kesinlikle bir uzman hekimden
görüş alınmalıdır. Sağlıklı bir birey günde
2 diş çiğ sarımsak yiyebilir. Sarımsak çok
fazla tüketildiğinde mide ve bağırsak ra-
hatsızlığına neden olabilmektedir. Haliha-
zırda kanın pıhtılaşmasını önleyen
antikoagülan ilaç kullanan kişiler ile tansi-
yonu düşük olan kişiler düzenli olarak
fazla olmamak şartıyla sarımsak tüketebi-
lir. Ancak, sarımsak kan inceltici ilaçların
etkisini artırabilir. Bunun için sarımsak
suyu, draje ve tabletleri alınmadan önce
uzman hekimle kesinlikle konuşulmalıdır.
Taze sarımsak kullanmak söz konusu ol-
duğunda, etkilerinden tam olarak yarar-
lanmak isteniyorsa çiğ olarak yenmesi
gerekir. Günlük bir diş sarımsak yeterlidir.
Sarımsak yemekler piştikten sonra eklen-
melidir. Özellikle yağ, sarımsağın etkinli-
ğini artırabilir. Sarımsak en çok çiğ olarak
tüketildiğinde besin değerlerinden maksi-
mum seviyede yararlanılmaktadır. Ezilip
bir kaç dakika bekledikten sonra tüketil-
meli, uzun süreli pişirilmemelidir. Yemek-
ler piştikten sonra eklenirse besin değerleri
yok olmaz. 

Taze sarımsak mı 
yoksa kuru mu?

Taze sarımsağın aktif bileşenleri her
zaman diyet takviyelerinde tercih edil-
mektedir. Sarımsaktaki ana aktif bileşen
olan allicin, hızla az ya da kompleks kü-
kürt bileşiklerine dönüşen kararsız bir bi-
leşiktir. Isıtma, dondurarak kurutma,
buharla damıtma veya benzeri yollarla
sarımsağın daha sonraki herhangi bir
şekilde işlenmesi, içerdiği allicinin etki
seviyesini değiştirmektedir.

Covid-19 çocukların
damarlarını etkiliyor!

SOSYAL medyanın "Çirte"si Dilşah
Gülşah Çelik çok sevilen videoların-
dan sonra gözünü müzik listelerine

dikti.  İnstagram'da başladığı fenomenlik mace-
rasına TikTok ve Youtube'da devam eden Dil-
şah Gülşah Çelik, sosyal medyada "çok gezen
kadın" anlamına gelen "Çirte" lakabıyla tanını-
yor.Oyunculuk yeteneğini de sergilediği video-
ları ve paylaşımlarıyla 1 yıldan kısa sürede
milyonlara ulaşan Dilşah Gülşah Çelik asıl
amacı olan müzik yolculuğunda sosyal med-
yayı bir araç olarak kullandığını dile getirdi. Gü-
neydoğu şivesiyle çektiği birbirinden eğlenceli
videolardaki sempatisiyle olduğu kadar güzel fi-
ziğiyle de dikkat çeken Dilşah Gülşah Çelik ken-
disini takip eden veya etmeyen herkesin çok
seveceği bir single çalışması hazırlığında.  Çelik,
şarkısıyla birlikte hem sahnelere hem de sosyal
medyadaki videolarında kullandığı oyunculuk
yeteneğiyle ekranlara göz kırpıyor.

RECETESIZ ILAC
SARIMSAK!
Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sır, sarımsağın
faydaları hakkında bilgi verdi ve tüketimi hakkında önemli uyarılarda bulundu

ŞİFASI 
ÇOK

NEŞE MERT

Sarımsak kokusu
için ne yapılmalı?
Pek çok insan kokusu hoş olmayan sarım-
sağı tükettikten sonra ağız kokusundan 
rahatsız olmaktadır. Çoğu zaman süt, zen-
cefil, limon suyu ve nane şekeri en azından
bir süreliğine sarımsak kokusunu bastır-
maktadır. Sarımsak kış aylarında kilerde ya
da kapalı balkonlarda, yazın ise buzdola-
bının sebze bölmesinde serin ve kuru bir
ortamda tutulmalıdır. Bir yumru açıldıktan

sonra kurumaması
için 10 gün içinde
tüketilmelidir.
Çünkü temel ola-
rak, ne kadar taze
ve sulu olursa o
kadar iyidir. Bir
başka iyi saklama
seçeneği de sarım-
sağı kavanoz içeri-
sinde yağda
bekletmektir.

Ortalığı sallayacak!Ortalığı sallayacak!Ortalığı sallayacak!Ortalığı sallayacak!Ortalığı sallayacak!Ortalığı sallayacak!
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Olay sabah saat 09.00 sırala-
rında Gümüşpala Mahallesi,
Savaş Sokak'ta meydana

geldi. Sokakta bulunan ve kentsel dönü-
şüm projesi kapsamında yıkım gerçek-
leştirilen binada iş makinesi operatörü
üst kısımları yıktığı sırada beton blok iş

makinesinin üzerine devrildi. Olayı gören
diğer çalışanlar operatörün yardımına
koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık,
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş
makinesinden çıkarılan operatör sağlık
ekiplerine teslim edildi. Yahya Dündar
isimli iş makinesi operatörü ambulansla

hastaneye kaldırıldı. Operatörün ağır ya-
ralandığı öğrenilirken, polis ve zabıta
ekipleri yıkımı yapılan bina çevresine
şerit çekerek önlem aldı. Olayı gören bir
kişi, "Yıkım çalışması var burada. Çalı-
şırken beton blok üzerine geliyor. Du-
rumu kötüydü." diye konuştu. DHA

kadıköy, Sultangazi, Cebeci Mahalle-
si'ndeki kasap dükkanına gelen kimliği be-
lirsiz kişi, içerideki sadaka kutusunu

gözüne kestirdi. Çalışanların iş yerinin arka tarafta
olmasını fırsat bilen şüpheli, bir süre kapıda bekle-
dikten sonra sadaka kutusunu çaldı. Çalışanlar, iş
yerinden çıkan şüpheliyi fark edip peşinden koştu.
Kovalamaca sırasında hırsız elindeki sadaka kutu-
sunu yere atarak, kayıplara karıştı.Yaşanan hırsızlık
olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde, iş yerinin kapısının önünde bir süre oya-
lanan hırsızın sadaka kutusunun bulunduğu tezgaha
yöneldiği görülüyor. İş yeri çalışanlarının arka tarafta
olmasını fırsat bilen hırsızın bir süre oyalandıktan
sonra sadaka kutusunu alıp, koşarak iş yerinden çık-
tığı kameraya yansıyor. İş yeri çalışanları ise hırsızı
fark ederek peşinden koşuyor. DHA

Beton blok birdenbire üzerine devrildi

B aşakşehir'de bulunan iş yerinde tartıştığı
amcası Rifat Rıza Öztürk'ü abdest aldığı
esnada önce silahla vurup, ardından par-

çalara ayırarak İstanbul'un çeşitli bölgelerine atan
sanık Fahrettin Öztürk'ün yargılandığı davada
karar çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekle-
şen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk
ile Ferhat Yılmaz ile avukatları ve müştekiler; Mer-
yem, Sümeyye, Gamze Vasfiye, Ahmet İhsan Öz-
türk ile avukatları katıldı. Maktulün eşi Meryem
Öztürk, “Sanıkların idam edilmesini istiyorum”
ifadelerini kullandı. Maktulün kızı Gamze Vasfiye
Öztürk, “Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok
mutsuz. Bir babanın gölgesini hiçbir şey tutmu-
yor” dedikten sonra söz alan maktulün oğlu
Ahmet İhsan Öztürk de, “Bu adamlar benim gen-
çliğimi elimden aldı. Ben babamın kolsuz cesedini
gömmek zorunda kaldım” dedi. Son sözleri soru-
lan sanık Fahrettin Öztürk, “Takdir mahkemenin-
dir” dedi. Diğer tutuklu sanık Ferhat Yılmaz ise,
“Savcılık mütalaasına katılmıyorum. 26 aydır tu-
tukluyum ailemle birlikte mağdur durumdayız.
Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadı-
ğım için çok pişmanım” diyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yıl-
maz'ı ‘tasarlayarak kasten öldürme ve delilleri or-

tadan kaldırmak' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış
müebbet hapsine, ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulun-
durma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl hapis ve bin 500
TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargıla-
nan sanık Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın da
‘suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme'
suçundan 4 yıl hapis cezasına hükmetti.

10 gün bekledik

Duruşma sonrası konuşan maktulün kızı Gamze
Vasfiye Öztürk, “26 ay boyunca adaletin yerini bul-
masını bekledik. Aradan iki yıl geçti, yaşananlar
hala gerçek gelmiyor. Kardeşimin çığlıklarıyla
uyandığı geceler bitmedi. Annemin sessiz hıçkırık-
ları kulaklarımda çınlıyor. Babamı defnetmek için
10 gün parçalarının bulunmasını bekledik mesela.
Elleri olmadan gömüldü benim babam. Unutmak
istiyor insan. Öyle ki, gün oldu en yakın arkadaşı-
mın adına bile telefondan baktım. Yine de baba-
mın cansız bedeninin fotoğrafları tek bir gün
çıkmadı aklımdan. Güzel olması gereken her gün
acı artık. Bizi hapsettikleri bu acılara rağmen bu
vahşi cinayeti planlayan ve her aşamasına ortak
olan sanık Ferhat Yılmaz 26 ayın çok zor geçtiğini
söyleyip beraatini istedi. Biz ise hayata tutunabil-
mek için son bir umut. Çok şükür adalet yerini
buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat”
dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan
iddianamede; 26 Şubat 2019'da meydana gelen
olayda Başakşehir'de Fahrettin Öztürk amcası
Rıfat Rıza Öztürk'le tartıştığı sonrasında da arka-
daşı Ferhat Yılmaz'ı arayarak yanına çağırdığı an-
latıldı. Amcası abdest aldığı esnada önce silahla
vurup, sonrasından da ölümünden emin olmak
için kafasını kestiği, yanına gelen arkadaşı Ferhat
Yılmaz ile cesedi parçaladığı ve bazı parçaları
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek viyadüğe
attıkları anlatılmıştı. Ferhat Yılmaz ardından Fah-
rettin Öztürk ile bir lokale gittiği orada bulunan
Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı
öğrenmeleri üzerine ikiliye eşlik ettikleri belirtildi.
Savcılık Fahrettin Öztürk ile Ferhat Yılmaz'ın ‘ca-
navarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öl-
dürme' ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya
değiştirme' ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer
aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından
birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar
hapislerini istedi. Fatih Demir ve Turgut Kundak-
çı'nın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya de-
ğiştirme' suçundan 5'er yıla kadar hapisleri talep
edildi. DHA

avcılar'da bina yıkımı sırasında kopan beton blok iş makinesinin
üzerine devrildi. İş makinesi operatörü ağır yaralandı

AMCA KATILINE
MUEBBET HAPIS

Amcasını önce silahla öldürüp, ardından cesedi parçalayan ve
parçalarını İstanbul'un çeşitli noktalarına atan sanık Fahrettin
Öztürk'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Fahrettin Öztürk ve
Ferhat Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Sokak ortasında
yaşam savaşı 
Şişli'de birkaç gün önce cezaevinden korona virüs salgını nedeniyle izinli çıkan genç, sokak ortasında silahlı
saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç, can havliyle metrelerce yürüdüğü bir sokakta yere yığıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, acılar içerisinde ambulansa hastaneye kaldırıldı

Olay, önceki gün 14.30 sı-
ralarında Şişli Cumhuriyet
Mahallesi'nde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre
önce işlediği suçtan dolayı cezaevine
giren 30 yaşındaki Kamil Aras, korana
virüs salgını nedeniyle birkaç gün önce
cezaevinden çıktı. Genç olay günü
semtteki bir sokakta yürüdüğü esnada
henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği
belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldı-
rıya uğradı. Bacağından yaralanan
genç can havliyle koşarak kaçmaya
başladı. Metrelerce bu şekilde yürüyen
genç ardından sokak içerisinde yere yı-
ğıldı. Gencin yaralandığını gören çevre-
deki vatandaşlar sağlık ve polis
ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üze-
rine olay yerine gelen polis ekipleri,
gençle konuşarak saldırganı yakalamak
için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise
sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence

su vererek kendisiyle sohbet etti. Bir
süre sonra olay yerine gelen sağlık ekip-
leri ise gence ilk müdahaleyi olay ye-
rinde yaptı. Yapılan müdahalenin
ardından genç, acılar içerisinde kıvra-

narak ambulansla Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Polis, saldır-
ganı yakalamak için geniş çaplı çalışma
başlattı.

Sultangazi'de iş yerinde bulunan
sadaka kutusunu çalan hırsız ile iş yeri 
çalışanları arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında hırsız çaldığı sadaka 
kutusunu yere atıp, izini kaybettirdi. 
Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı

Sadaka kutusunu
bari çalmayın!

nişantaşı'nda bir apartmanın su depo-
sunda boya yapan işçi, yoğun tiner koku-
sundan etkilenerek bayıldı. İşçiyi su

deposundan çıkaran apartman görevlisi de tiner ko-
kusundan etkilenerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan
işçi ve apartman görevlisinin sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenildi. Olay, Şişli Hüsrev Gerede Caddesi
üzerinde bulunan bir apartmanda önceki gün öğle
saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
apartmanın bodrum katında bulunan su deposunda
boya yapan işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek
bayıldı. Su deposuna giden apartman görevlisi, işçiyi
baygın halde buldu. Su deposunun dar kapağından
işçiyi çıkaramayan apartman görevlisi,  itfaiye ve sağ-
lık ekiplerine haber verdi. Bir süre uğraşan apartman
görevlisi, işçiyi su deposundan dışarıya çıkarmayı ba-
şardı. İşçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye
kaldırıldı. Bir süre sonra apartman görevlisi de fena-
laştı. Olay yerine çağrılan ikinci ambulansla apart-
man görevlisi de hastaneye kaldırıldı. İşçi ve
apartman görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu
öğrenildi. 

Az daha öleceklerdi

Beylikdüzü'nde aynı gün 2 ayrı iş yerin-
den hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yaka-
landı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece

serbest bırakıldı. Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci
Mahallesi'nde bulunan aynı sokaktaki 2 ayrı işye-
rinde meydana geldi. 13 Nisan Salı günü, bir emlak
ofisinden 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar ve mo-
nitörü, 1 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet mobil in-
ternet cihazı çalındı. Yine aynı gün aynı sokakta
bulunan restorandan ise yaklaşık 2 bin lira değerinde
1 adet televizyon çalındı. İhbar üzerine olayın mey-
dana geldiği sokağa giden ekipler, iki ayrı işyerinin
güvenlik kameralarını inceleyerek, işyerlerine giren
zanlının O.B.,(39) isimli kişi olduğunu belirledi.
Polis, şüpheliyi, Barış Mahallesi, Zafer Caddesi üze-
rinde hırsızlıkta kullandığı araçla ve çaldığı malzeme-
lerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İş yerlerinden
çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine tes-
lim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.B.,
isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Hırsızlık yaptı
serbest bırakıldı

EDEP
YAHU

Avcılar'da yangın çıktı
Avcılar'da, 5 katlı bir binanın bodrum ka-
tında bulunan ayakkabı imalathanesinde
çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndü-

rüldü. Yeşilkent Mahallesi G-654. Sokak üzerinde
bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katındaki ayak-
kabı imalathanesinde saat 18.45'te yangın çıktı.
İmalathaneden yükselen dumanları gören vatan-
daşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirip, yangın

söndürme tüpü ile müdahale et-
meye çalıştı. Olay yerine itfaiye
ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri
sevk edilirken, vatandaşların mü-
dahalesine rağmen yangın sön-
medi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20
dakikalık bir çalışma sonucunda
yangını söndürdü. Yangında yara-
lanma ve can kaybı yaşanmadı.
Binanın ilk katındaki bir iş yerinin
sahibi, “Müşteri vardı. Bir baktım
duman çıkıyor. Dükkanı kilitleyip,
geldim. Şu kapıyı kırmaya çalış-
tık. Ateş attı üzerimize. Kapı ol-
mayınca, camı kırdık. Su vurduk
ama söndüremedik. İtfaiye ge-
lince söndürdük" ifadelerini 
kullandı.

Amca Rifat Rıza Öztürk kızıyla olan bu fotoğrafıyla hafızlara kazınmış
ve, “Ben bu ailede maalesef yalnızım” demişti.



K oronavirüs vaka-
larında yaşanan
artış nedeniyle

bugünden itibaren ka-
muda kademeli mesai uy-
gulanması başlatıldı.
Sabah saatlerinde trafiğin
diğer günlere göre azal-
dığı görüldü. Sabah
08.30'da İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi trafik ha-
ritasında yoğunluk yüzde
26 olarak ölçüldü. İşe
geliş ve gidiş saatlerinde

metrobüs seferlerinin artı-
rılması da yoğunluğun
azalmasında etkili oldu.

Kısıtlama faydalı oldu

Alınan koronavirüs ted-
birlerin etkili olduğunu ve
diğer günlere kıyasla daha
az kişinin olduğunu söyle-
yen Narin Yılmaz "Alınan
tedbirler etkili oldu. Dev-
let memurları daha erken
girip çıkıyor. Bizim gibi
özel sektörde çalışanlar

saatlerde düzenlemeye
gittik. Burada ramazan
ayının da avantajı var.
Perpa bir dünya ticaret
merkezi. Çok fazla insan
girip çıkıyor. Bu da bizi
olumlu etkiliyor. İnsanla-
rın giriş çıkış saatini etki-
ledi. Kısıtlama faydalı
oldu. İnşallah hep birlikte
atlatırız" dedi.

Yoğunluk azaldı

Hamdi Şahin "Kısıtlama-

nın etkili olduğunu 
görüyorum. Ama bazı 
insanlarımız duyarsız.
Sosyal mesafeye uymu-
yorlar. Maske takmayı bı-
rakıyorlar. Yani bu
hastalığı önemsemiyorlar.
O yüzden yanlış. Sağlık
bakanı ne yapsın? Kısıt-
lama etkili oldu. Metro-
büslerde yoğunluk azaldı.
Ulaşım da azaldı. İnşallah
hep böyle olur." diye 
konuştu. DHA

A levilik özünde mazlumun yanında
olup zalimin karşısında olma şiarını
benimsediği için yüz yıllardır ge-

nelde muhalif pencereden bakmıştır. Çünkü
iktidar hangi siyasi görüşten olursa olsun
eğer merkeziyetci bir çizgide insani değer-
lerden yoksun ise ve zulm ediyorsa aleviler
hemen bir reaksiyon gösterip ilk başkaldıran
ve direnç gösteren kitle olmuşlardır. Osman-
lı'yı kuran temel yapı olan Alevi Bektaşi fel-
sefesi, çizgisinden sapan Osmanlı'nın
karşısına dikilmiş ve tüm kazanımlarının
hepsini ellerinin tersi ile iterek başkaldır-
mıştır. Sonucunda çok ağır bedeller ödemiş-
tir ve hala da ödemeye devam etmektedir. 

Cumhuriyetin temel taşlarından olan mo-

dernizmin alt yapısını oluşturan Aleviler
yine cumhuriyeti yönetenlerin yaptıkları
zulmlere ve baskılara ilk başkaldıran ve yine
bedeller ödeyen kitle olmuştur olmaya da
devam edecektir. Çünkü bizler Kabe olarak
insanı seçmişiz, Allah sevgisini insanda bul-
muşuz. Her bir insan bizim kutsalımız ve
Allah'ın bize bir emaneti saymışız. Bu yüz-
den insana zulm eden kim olursa olsun
hangi düşünce olursa olsun her daim karşı-
sında olacağız ve olmayada devam edeceğiz.
Siyaset homojen bir yapı her kalıba her yere
kendini dönüştürebilen  bir yapı olduğu için
hafıza çok fazla kalmıyor ya da insanlar
alıştığı için önemsemiyor. 

Bugunkü dünyada her ülkenin kendine

has yönetim tarzı var ülkemizde
ise siyasi parti enflasyonu var, kimin nerede
olduğu hangi düşüncede olduğunu kestirmek
mümkün gözükmüyor. Bugun solcu dediği-
niz siyasetçi yarın sağ bir partide, dünün
sağcısı bir anda sol düşünceleri payalaşarak
solcuların kalbinde kahraman, din siyaseti
zirveyi zorladığı bir Türkiye'de hala duru-
şunu ve tavrını sabitleyen binlerce yıllık fel-
sefesini unutmayan ve satmayan tek toplum
Alevi toplumudur. Alevilerin sol düşüncede
olmalındaki en büyük etken 60, 70 ve 80
dönemlerindeki sol hareketin Alevilere uzat-
tığı eli sıkı sıkıya tutmuştur. Aleviler asla

kendilerine uzanan eli unutmazlar, insanlık
adına kim varsa onu seçerler. Alevilerin ter-
cih ettiği 2 siyasi parti var evet bu çoğalabi-
lir mi? Mümkün çünkü Alevileri kullanan
siyasiler artık bir yol ayrımında ya Alevilere
verdikleri sözleri yerine getirecekler ya da
Aleviler kendilerine başka bir yol bulacaktır.
Aleviler kamuda olmak istiyor, Aleviler ülke
yönetiminde söz sahibi olmak istiyor, Alevi-
ler inançlarından ötürü dışlanmak istemiyor,
sözde değil özde vadandaşlık istiyor. Bunları
kim sunarsa aleviler tercihini bundan yana
kullanacaktır. 

Bugün binlerce Alevi ailesi perişan işsiz,
çaresiz tüm kapılar kapalı. Devlette iş
bulma umudunu kaybeden Aleviler iktidar
yaptıkları yerel yöneticilerden beklentilerini
ve taleplerini ilettiklerinde hep aynı cevap
"maalesef yerimiz yok..." Yazıktır günahtır,
oy istemeye geldiğinizde o insanlara umut
verip hele bir seçimi kazanalım bakın sizin

her isteğiniz olacak denildiğini unutup köşe
bucak kaçan belediye başkanları ve randevu
dahi vermeyip telefonlarını açmayan bele-
diye başkanları çoğalmaya başladıysa sıkıntı
büyük. Aleviler için sadece cemevi yap-
makla Alevilerin hakkını ödeyemezsiniz.
Belki kurum temsilcilerini mutlu edebilirsi-
niz ama evine ekmek götüremeyen binlerce
Alevi ailesinin yaşadığı dramı unutturamaz-
sınız. Bu caresiz alevilerin  iki eli yakanızda
bilesiniz.

Alevileri çok zorlamayın çünkü farklı se-
cenekleri tartışmaya başladılar ve artık ka-
zanımlarını önemsemeye başladılar. Siyasi
parti tercihleri artık çoğalmaya başladı bu 5
de olabilir 6 da olabilir.  Bir Metin Tarhan,
bir Doğan Demir örneği her ikiside önemli
simalar ve tercihleri farklı partilerde. Sanı-
rım bu da diğer iki siyasi partiye önemli bir
mesajdır. Anlayana...

Saygılarımla

Alevilerin siyasi tercihleri veya 
Alevileri temsil edenlerin siyasi tercihleri
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Kartal’da deniz 
salyası endişesi

kartal sahilini saran deniz salyası çevre
sakinlerini endişelendirdi. Kartal sahi-
linde 3 gündür görülen deniz salyası

çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu. Sahili
saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük
tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntü-
lendi. Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekiler-
den Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce
beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama ora-
dan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da
gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor
olabilir" şeklinde konuştu.
Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş
ise "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor.
İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve
nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kul-
lanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.

2020 yıllığı 
yayımlandı

afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük,
halk sağlığı ve uluslararası yardımlar
başlıkları altında Türkiye’de 2020 yı-

lında insani yardım alanında yaşanan gelişmelere
mercek tutan “Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı
2020” okuyucusuyla buluştu. İnsani yardım ala-
nında hayata geçirilen uygulamalarla ilgili farklı
kurumların yöneticilerinin ve akademisyenlerin ka-
leminden çıkan ve içerdiği istatiksel verilerle de dik-
kat çektiği belirtilen yıllık, Kızılay Akademi
tarafından hazırlandı.
Hedef kitlesi insani yardım ve bu konulara konu-
lara ilgi duyan akademisyen, çalışan, gönüllüler
olmak üzere tüm okuyucular olduğu açıklanan
Türkiye İnsani Çalışmalar Yıllığı 2020, Türkiye’nin
insani yardım kronolojisini gözler önüne seriyor.
2020 yılında meydana gelen afetlerin ve depremle-
rin haritalarla ifade edildiği yıllıkta bir diğer öne
çıkan konu ise tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgını olduğu belirtildi. DHA

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kamuda bugünden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçildi.
Metrobüs seferlerinin artırılması ve alınan tedbirler nedeniyle trafikte sabah yoğunluğunun azaldığı
görüldü. İBB trafik haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 26 olarak ölçüldü

İsmet AbbAsoğlu

Güneydoğu Avrupa’daki 12 ülkede 9 bin yerel yönetimi ve aynı zamanda 80 milyonluk nüfusu
temsil eden NALAS’ın 16. Genel Kurul Toplantısı’nda görev değişikliği yaşandı. NALAS’ın yeni
başkanı olarak Moldova Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana Badan olurken, MBB Encümen 
üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yeniden 2. Başkanvekili seçildi

Güneydoğu Avrupa
Yerel Yönetim Birlikleri
Ağı (NALAS), 16. Genel

Kurulu Toplantısı Kovid-19 salgını
sebebiyle online olarak gerçekleşti.
Toplantıya NALAS’ın 2. Başkan
Yardımcılığı görevini sürdüren Mar-
mara Belediyeler Birliği Encümen
üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı da katıldı.

NALAS’a kadın başkan

2020-2021 yılına ait bütçe ve ça-
lışma planlarının değerlendirildiği
görüşmede 2021-2022 dönemine
yönelik görevlendirmeler de yapıldı.
NALAS Başkanı Bulgaristan Ulu-
sal Belediyeler Birliği’nden Emanuil

Manolov görevini Moldova Beledi-
yeler Birliği Başkanı Tatiana
Badan’a bıraktı. 13. Başkan olan
Badan aynı zamanda bu ağın da ilk
kadın başkanı oldu. Geçen yıl seçil-
diği 2. Başkan Yardımcılığı’nı başa-
rıyla yürüten Başkan Çağırıcı da
yeniden NALAS’ın 2. Başkan Vekili
görevine layık görüldü. Kendisine
gösterilen güvenden dolayı NALAS
üyelerine teşekkür eden Çağırıcı,
“İkinci kez bu göreve getirilmekten
dolayı onur duyuyorum. Yerel yö-
netimleri güçlendirmek ve NALAS’ı
daha ileriye taşımak amacıyla
önemli adımlar atacağımıza inanı-
yorum. Yeni yönetimimiz hayırlı
olsun” dedi.
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Lokman Çağırıcı
yeniden seçildi

Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı

Belediyeden 
sıcak yemek
Tüm dünya ve Türkiye'de etkisini 
gösteren koronavirüs sebebiyle 
izolasyonda olan hasta ve karantinadaki
vatandaşlara Ümraniye Belediyesi'nden
sıcak yemek desteği sağlanıyor

sokağa çıkamayan ya da hastalığı sebe-
biyle evinde yemek yapamayacak durumda
olan Covid - 19 teşhisi konmuş ve temaslı

oldukları için izolasyonda olan ilçe sakinlerinin evlerine
hergün iki öğünlük sıcak yemek götürülüyor. Koronavi-
rüs tedbirleri gereği bir çok çalışma yürüten Ümraniye
Belediyesi ekipleri Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde üç
çeşit olarak pişirilen tek kullanımlık kaplardaki sıcak ye-
mekleri her gün düzenli olarak evlere dağıtıyor. Beledi-
yenin yemek hizmetinden faydalanmak isteyen
koronavirüs hastaları ve temaslı vatandaşlar, Çözüm
Merkezi’nin 444 9 822 numaralı telefonundan ve bele-
diyenin kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla
müracaatta bulunabiliyorlar. DHA
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Trafikteki
yaşanan

sorunları anlatan
vatandaşlar,
“Biz kısıtlama
öncesi sorun 

çekerdik. Gene
aynı” dedi.

İBB, sanatla ve sanatçıyla olan
dayanışmasını büyütüyor. 

Müzisyenlerin İstanbullularla
buluşmasını sağlayacak projenin

ardından bir destek de tiyatro 
emekçileri için başlatılıyor. Projeyi

sosyal medya sayfasından duyuran
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tiyatro

sanatçılarına seslenerek herkesi 
projede yer almaya davet etti 

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB),
Covid-19 pandemisinin

başladığı günden itibaren faaliyet-
lerine ara veren özel tiyatrolar için
yeni bir dayanışmayı başlattı. İBB
Kültür Daire Başkanlığı’nın üst-
lendiği projeyle bir yılı aşan süre-
dir zor günler geçiren tiyatrolar
perdelerini yeniden açacak. İBB

tarafından belirlenen alanlarda
(açık/kapalı alan veya dijital mec-
ralarda) yeniden seyircileriyle
buluşacak.

Perdeler kapanmasın 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
projeyi sosyal medya hesabından
paylaştığı bir video ile tanıttı. Ti-
yatro sanatçılarını projeye başvur-

maya davet eden İmamoğlu şu
ifadeleri kullandı: “İBB olarak sal-
gın döneminde zor zamanlar ge-
çiren özel tiyatrolarımıza önemli
bir destek projesi başlatıyoruz. 
İstiyoruz ki, bu kadim şehirde
perdeler kapanmasın. İstiyoruz ki,
sanatçılarımız oyunlarını İBB’nin
tahsis edeceği güvenli alanlarda
veya dijital mecralarda 

sergileyebilsin. Buna karşılık ola-
rak da belediyemiz kendilerine
destek olabilsin. Bu projeyle bin-
lerce yıldır insan medeniyetinin
önemli bir parçası olan tiyatroya
destek olabilirsek ne mutlu bize…
Oyunlarını İstanbullularla paylaş-
mak isteyen değerli tiyatro sanat-
çılarımız; Hemen sitemize girin ve
kriterlerimize uygun bir şekilde
başvurunuzu yapın. Güzel İstan-
bul’umuzda alkış sesleri yeniden
yükselsin.”

Alkış sesleri yükselecek



28 Şubat sürecinin kurucu aklının nere-
den start verildiğini hatırlayalım mı?
Yoksa 25 yıl oldu; kaldı mı bu akıl 

diyelim! Bugün emekli olan amirallerin özlediği
zihin yapısının o günlerde “genç kurmay” düze-
yinde “Batı Çalışma Grubu” kurduğunu hatırla-
makta fayda var. Çünkü BÇG çalışma metotlarına
benzer örnekleri arada bir de olsa görüyor ve yaşı-
yoruz. Acaba amirallerin fikir özgürlüğü hamlesi
ve sonrası bazı olaylar BÇG havası taşıyor ola bilir
mi? Mesala Biden “Sözcü”lüğüne soyunmuş bazı
diller var buna inanan.

Bir başka ifadeyle eğer halkımız “amirallerin
masum fikridir.” denilen bir açıklamaya şüphe ile
bakıyorlarsa ve altında darbe iksiri arıyorlarsa;
bunun en önemli sebebi halkımızın Deniz Kuvvetle-
rinde 28 Şubat sürecini organize eden Batı Ça-
lışma Grubu kadrosunun denizci olmasından
duyduğu üzüntü ve tecrübedir. Ve amirallerin bildi-
risindeki BÇG kokusudur. Kaldı ki, emekli amiral-
lerimiz uzmanı oldukları Montrö'den önce uzmanı
oldukları “Dijital kumpasın kalbi: BÇG” sicilini te-
mizlemek için milletin iradesine duydukları saygıyı,
sevgiyi ispatlayan açıklamalara, davranışlara önce-
lik vermeliydiler… Yani "TSK içinde kalkışan bir
grup" etiketi yapışmasın diye kendilerine; millete
hizmet edecek bir sürü seçenek vardı; Örneğin 
halkımız hiçbir zaman "emekli amiraller teşekkür
eder!" diye ülkenin bağımsızlığı için başta deniz
kuvvetlerine kazandırılmış başarılar için açıklama
yaparken görmedi! Var da biz mi ön yargılı kaldık!

Bu arada; Amirallerin kumpasa getirildiğini
kim söylüyor? Millet ittifakının “Sözcü”sü olan
medyası ve tabi ki en etkin tetikçisi kabul ettiği
yazarı Yılmaz Özdil. Özdil bir aklın devrede oldu-
ğunu ve amirallerin buna alet olduğunu söylüyor,
ispatını da "eş zamanlı doğru ile yanlışın gölgelen-
diği; hesapla gündemin tezgahlandığını" söyleye-
rek sürecin çok tanıdık geldiğini söyleyerek
Ergenekon operasyonlarının yapıldığı dönemdeki
taktikle örtüştüğünü hatırlatıyor. 

Fakat Özdil’in eksik bıraktığı bir kare var onu
da biz tamamlayalım: FETÖ dediğiniz yapı 28
Şubat sürecinde kurgulanmış "Sahte dijital belge
düzenleme" kozmik odasına o dönemlerde destek
vermiş bir yapıdır. Dolayısıyla FETÖ’nün en önemli
ayaklarından biri “Kemalist-Ulusalcı” gladyo tarzı
dokudur. Nitekim 15 Temmuz’un kurucu uşağı 
FETÖ’dür, ancak millete kurşun yağdıran, meclisi
bombalayan aktörlere dikkatli bakılırsa ve geçmiş-
lerindeki Kemalist-ulusalcı roller hatırlanırsa; 
Özdil’in “Kumpasa geldiniz!” hatırlatması bir 
ironidir.

Özdil 15 Temmuz gecesine “Kontrollü Darbe-
Tiyatro” diyen akılla aynı safta durarak süreçleri
okuduğu için veya öyle göstermekle kendini görevli
addettiği için; amirallere kumpası da Erdoğan’ın
kurguladığını ve uyguladığını ima ediyor. Asıl
FETÖ taktiği budur, organize et ve uygula; 
başarısız olursa başkasını hedef göster!

İşin aslını biz söyleyelim; Seçimle iktidara gele-
meyenlerin 28 Şubat sürecindeki günleri arayan
“Kumpasla iktidar devir!” kampanyalarının gün
geldiğinde işlemediğini görenler; milli iradeden
destek alamayanlar; Özdilin serzenişiyle "Bizim 
gazeteciler de araştırmadan atladılar servis edilen
haberlere!" iç geçirişi yaşar. 

Oysa konu çok net: 15 Temmuz'da gece yarısı
hesap yapanlar erkene almak zorunda kaldı; şimdi
de gündüz hesabı yapanlar bunu gece yarısına çek-
mek zorunda kaldılar! Demek ki, “Zaman”ı ayar-
layan bir irade var! Kim ola ki? BÇG ruhu geri mi
dönüyor? Millet ittifakı cin çağırır gibi hem BÇG
mimarı hem de Ergenekon sürecinde devreye alı-
nan “dijital kumpas” duayeni, ABD kökenli bir
ekole ve liderine mi güveniyor! 

Bizim tavsiyemiz: Millet aklı mahkemesine/
muhakemesine güvenin!

FETÖ kumpasına mı 
geldi amiraller...

ÖZEL HABER/ZEHRA ÇELİK

E senyurt Akşemsettin Mahallesi
284'üncü sokaktaki asfalt yolda
geçtiğimiz günlerde inşaat çalış-

maları başladı. Yol demir paravanlarla
kapatıldı. Cami, sağlık ocağı ve okul-
lara çıkan yolun kapanması üzerine
mahalle sakinleri tepki gösterdi. Ak-
şemsettin Mahallesi Muhtarı Nurhan
Çetin, mağdur olduklarını belirterek,
"30 yıllık yolda gelinen nokta, yolumuz
kapandı. 2013 yılından beri burası
mahkemelikmiş. Vatandaş mahkemeyi
kazanmış ve bu yol tapulu bir yol
olmuş. 2017 yılında ruhsatı çıkarılmış"
dedi. 

Avukata ihtiyacımız var

30 yıldır kullandıkları yolu yeniden
almak için imza toplayıp mahkemeye
vereceklerini söyleyen Muhtar Nurhan
Çetin, yaşananları Damga'ya anlattı.
"Bütün mahalle benden taraf olduğu
için imzayı toplayacağız. Çünkü orada
beş yüz haneye yakın aile yaşıyor ve bu
yolun kapatılmasına hepsi karşı" diyen
Çetin, "Bu yol kapanırsa İnönü Ma-
hallesi de zor durumda kalacaktır.
Çünkü oraya bu yoldan gidiş ve geliş-

ler sağlanıyor. Oradaki mahalle sakin-
lerinden de imza toplayacağım. Bizim
şuanda bir avukata ihtiyacımız var. Bu
konu için belediye ile görüştük. Mah-
kemeye vermemiz gerektiğini söyledi.
Gerekirse belediyenin bir avukatını tu-
tacağım. Eğer ki maddi boyutunda
halk bana destek olursa kendi avukatı-
mızı kendimiz tutacağız. İnşaatı başla-
tan karşı taraf güçlü olursa belediye bu
durumdan çekilebilir" ifadelerini kul-
landı. 

Bu duruma karşıyız

"O yol olmazsa olmazımızdır. Çünkü
orada on beş katlı bir konut inşa edile-
cek. Biz bu duruma karşıyız. Halk ya-
nımda olduğu için güçlü olacağız"
ifadelerini kullanan Çetin, "Verdiğimiz
tepkiler sonucunda yol çalışması şuan
için durduruldu. O yoldan elektrik, su
ve doğalgaz geçiyor. Suyu ve elektriği
kestiler. Doğalgazı da keserlerse büyük
ihtimal yol çalışmasına devam edecek-
ler. Şuan mahkeme sürecini bekliyoruz.
Bu durumun peşini bırakmayacağım
için karşı taraftan tehdit aldım. Muh-
tarlığımıza baskın yaptılar. Bu durum
huzurumu kaçırdı. Emniyet güçlerine
haber verdim. Beni tehdit eden iki kar-

deşi polis yardımıyla uzaklaştırdık. Bi-
reysel bir durum olmadığı için beni
tehdit etme hakları yok. 2010 yılında
eski Belediye Başkanı Murat Alatepe
döneminde satışa çıkarılmış. 2017 de
ruhsatı alınmış" açıklamasında bu-
lundu. 

Gerçeği sonradan öğrendik 

2015 yılında muhtarlık görevinin ba-
şına geldiğini ve bu durumu kendisinin
de yeni öğrendiğini belirten Muhtar
Çetin, "Bu konuyla ilgili daha önceden
bilgim yoktu. Eğer olsaydı gerekli mü-
dahaleyi yapardım. İlk çalışmalar baş-
ladığında tepki almamak bize
belediyeden geldiklerini ve mini park
yapacaklarını söylediler. İki gün geçtik-
ten sonra toprak yola serilmeye baş-
ladı. Yağmur yağınca toprak yolu
kapatacak diye belediyenin fen işleri
müdürlüğünü aradım. Öyle bir çalış-
malarının olmadığını söyledi. Kullan-
dıkları yol çalışma araçlarının üzerinde
Esenyurt Belediyesi yazıyordu. Beledi-
yeden görevliler gelince tapu ve ruhsatı
gösterdiler. Şuan ellerinde ruhsat ol-
duğu için yerin kendilerinin olduklarını
ve geri çekilmeyeceklerini söylediler”
ifadelerini kullandı.

büyükçekme-
ce’nİn sevilen sima-
larından Türkiye

Sakatlar Derneği Şube Başkanı
Derya Çebi İYİ Parti’ye katıldı
ve partinin Engelli Komisyonu
başkanlığını üstlendi.Türkiye
Sakatlar Derneği Şube Başkanı
Derya Çebi İYİ Parti İl Engelli
Komisyonu Başkanı Cemal
Uzun’un da katılımıyla İYİ
Parti'ye katıldı. Üyelik rozetini
takan Büyükçekmece İlçe 
Başkanı Burhan Karatosun,
"Sayın Çebi’nin katılımı bizi
daha da güçlendirmiştir. Ken-
disinin birikiminden yararlan-
mak düşüncesiyle İlçemiz
Engelli Komisyonu Başkanlı-

ğına getirilmiştir. Böylelikle en-
gelli yurttaşlarımızın sorun ve
ihtiyaçlarına çok daha hızlı çö-
zümler bulacağımızı ve proje-
ler üreteceğimize inanıyoruz”
dedi. Derya Çebi’de “İYİ Parti
bana ve camiamıza kucak açtı.
Biliyorum ve inanıyorum ki İYİ
Parti’nin İYİ insanları ile sür-
dürmekte olduğum engelli 
kardeşlerimize yönelik çalış-
malarımızı çok daha etkili ger-
çekleştireceğiz. İlçe Başkanımız
Sayın Burhan Karatosun’a ve
İyi Parti İl Engelli Komisyonu
Başkanımız Sayın Cemal
Uzun’a desteklerinden dolayı
teşekkürü borç biliyorum"
ifadelerini kullandı.
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MUHTARLIGI
BASTILAR!
Esenyurt Akşamseddin Mahallesi Muhtarı Nurhan Çetin, yıllardır kullandıkları yolun bir
anda inşaat çalışması nedeniyle kapatıldığını bu durumu basın yoluyla duyurduğu için
de tehdit edildiğini söyledi. "Buraya para harcadık ve ekmeğimizle oynuyorsun diyerek
muhtarlığımıza baskın yaptılar" diyen Çetin, "Bu durum huzurumu kaçırdı. Emniyet güç-
lerine haber verdim. Beni tehdit eden iki kardeşi polis yardımıyla uzaklaştırdık” dedi

Metin KÜLÜNK

SalGında HıZlı
bır duSuS Var!

derya Çebİ İyİ Partİ’de

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da salgın hızında düşüş
olduğunu belirtirken, "60-64 yaş grubunda sadece yüzde 60'ı aşılayabildik. Randevu
kapasitesinin yüzde 20-30'u dolu. İftar sonrası, hafta sonu da dahil, tüm kamu has-
tanelerinde BionTech aşıları yapılabiliyor. Yeter ki vatandaşlarımız randevu alsın" dedi

İstanbul İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr.
Kemal Memişoğlu,

salgının yönetildiği 'Salgın Ko-
ordinasyon Merkezi'nde Demi-
rören Haber Ajansı'na önemli
açıklamalarda bulundu. Prof.
Dr. Memişoğlu, "Aşı, bu salgınla
mücadelede elimizdeki tek silah.
65 yaş üzeri grupta yüzde 85
aşılama oranı ile neredeyse
dünya rekoru kırarken, 60-64
yaş grubunda halen yüzde 60'a
bile ulaşamadık. İstanbul'da aşı
randevu kapasitemizin sadece
yüzde 20-30'u dolu. İftar sonrası
ve hafta sonu da dahil, tüm
kamu hastanelerimizde BioN-
Tech aşılamalarımız yapılıyor.
Kamu, özel, üniversite, vakıf
üniversitesi hastaneleri ile aile
sağlığı merkezlerinde de Sinovac
aşısı uygulanıyor. Lütfen vatan-
daşlarımız bir an önce randevu-
larını alıp aşı olsun" dedi. Prof.
Dr. Memişoğlu, şimdiye dek
toplam 3,5 milyon doz aşılama-
nın yapıldığı İstanbul'da, iki ana
depoda -80 derecede saklanan
BionTech aşısında, günlük yürü-
tülen çok titiz bir soğuk zincir
takibi ile tek bir dozun dahi
ziyan edilmeden aşılamaların
sürdürüldüğünü kaydetti. 

Tek merkezden yönetiliyor

İlk vakanın görüldüğü 11
Mart'tan sonra 16 Mart
2020'den bu yana pandeminin
İstanbul'da anlık olarak Salgın
Koordinasyon Merkezi'nden yö-
netildiğini söyleyen Prof. Dr.
Memişoğlu, "Her birimimizle
beraber yönetmeye çalışıyoruz.
Hem kamu hastanelerinin, hem
özel sektörün, hem 112 Acil
Hizmetlerinin, hem Halk Sağlı-
ğının, hem aşılama ve filyasyo-
nun, hem de ilaç ve malzeme
tedariğinin organize edildiği, tek
bir merkez burası. Çok büyük
bir çaba harcıyor arkadaşları-
mız, bütün sağlıkçılar ve toplum
gibi. Şu anda salgın İstanbul'da
hala sayısal anlamda azalmış
gözükmese de son bir haftadır
hızında bir azalma söz konusu.
Kasım ayındakine çok daha
benzer bir pik ile karşı karşıya-
yız. Özellikle pozitif vaka oran-
larımızda, bundan yaklaşık 1 ay
evvel başlayan yükselme, nere-

deyse son haftaya doğru hızlı bir
azalmaya dönüştü. Bu azalma-
nın inşallah platoya da erdikten
sonra, birkaç hafta içinde düşme
eğilimine gireceğini ön görmek-
teyiz" dedi.

Büyük özveriyle çalışıyor

Tüm sağlık çalışanlarının ve
merkezdeki ekibin gece gündüz
çalıştığına da dikkat çeken Prof.
Dr. Memişoğlu, vatandaşlara
çağrıda bulundu. Memişoğlu,
"Toplum da özveride bulun-
maya çalışıyor. Salgınla müca-
delede toplumla uyum ve
iletişimi iyi sağlayarak başarılı
olunabilir. Hatta yurt dışındaki
bazı bilimsel makalelerde, kısıt-
lamalardan, kapanmalardan
çok, salgınla mücadelede daha
önemli olanın, toplumla iyi ileti-
şim ve bu iletişim sayesinde de
uyumun sağlanması olduğu or-
taya kondu. İstanbul medeniye-
timizin merkez noktası. Sadece
bizim değil, dünyanın merkezi
noktalarından biri olarak kabul
ediliyor. Bütün kavşak noktala-
rındaki çok hareketli bir nüfusun
yaşadığı bir şehir. Herkes birbi-
rini suçlamaktansa birbirini an-
lamalı, birbiriyle empati kurarak
işbirliği içinde olmalı. Türkiye,
dünyanın en iyi sağlık sistemine
sahip ülkelerin başında yer alı-
yor. Özellikle son 20 yıldaki ge-
lişmeleri dünya da şaşkınlıkla
izledi. Herkesin ücretsiz ulaşabi-
leceği bir sağlık sistemi kuruldu.
Bugün salgınla mücadelede de
filyasyon olsun, ilaçlar, tedaviler
olsun, Türkiye'de bunlar zaten
10 senedir rahatlıkla ulaşılabilir

haldeydi" diye konuştu.

Yüzde 20-30'u kullanılıyor

Aşının Kovid'le mücadelede, eli-
mizdeki en büyük silah olduğu-
nun altını çizen Prof. Dr.
Memişoğlu, "Aşı yaptırmasak
olur mu, olmaz. Yoğun bakımda
yatan hastalarımızın çoğu 60-65
yaş üzerindeydi. Aşılamalardan
sonra bu hastaların sayı ve oran-
ları azaldı. Bu da bizi umutlandı-
rıyor. 65 yaş üzerindeki aşı
oranımıza baktığınızda, dünya-
daki rekorlardan birine imza
attık. İstanbul'da 65 yaş üzeri aşı-
lanma oranımız yüzde 80'e gel-
miş durumda. Yaşlılarımızda
aşıya talep beklediğimizden daha
yüksekti açıkçası. Ama 60-65 yaş
grubuna geldiğimizde, aşılanma
için biraz daha çabaya ihtiyacı-
mız var. Çünkü 60 ila 64 yaş ara-
sındaki aşılamalarımız maalesef
hala yüzde 60'ı bile bulmadı. Aşı
randevu kapasitelerimizin yüzde
20- 30'unu ancak kullanıyoruz şu
anda. İnsanlarımız hangi aşı
değil, nerede aşı olacağını araştı-
rıp bir an önce aşı olmaya git-
meli. Bütün kamu hastanelerinde
BioNTech aşılarımız var. Üniver-
site ve özel sektörde, bu aşıların
soğuk zincir takibi ve kontrolünü
sağlama konusunda tedirginlik
olduğu için, zayi veya fire olma-
ması adına, kamu hastaneleri-
mizde bu aşıyı uyguluyoruz.
Üniversite hastanelerinde, özel
sektör ve aile hekimliklerinde ise
Sinovac aşılarımız var. İnsanlar
randevu alıp istedikleri anda 
istedikleri şekilde aşı olabilirler"
şeklinde konuştu. DHA

Hürrem Sultan unutulmadı
Hürrem Sultan, vefatının 463'üncü yılında
mezarı başında anıldı. İstanbul İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü tarafından Hürrem Sultan'ın

Süleymaniye Külliyesi'nde bulunan kabri başında düzen-
lenen anma törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Coş-
kun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak,
İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ka-
tıldı. Anmada Kur-an'ı Kerim okun-
masının ardından dualar edildi.
Anma töreninin ardından konuşan İl
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz, "Hürrem Sultan Osmanlı ta-
rihinin en güçlü karakterli, iz bırak-
mış hanım sultanlarından birisidir.

Hem Kanuni Sultan Süleyman gibi dünya tarihinde iz
bırakmış büyük bir padişahın eşi hem de 2. Selim'in an-
nesidir. Tarihte bırakmış olduğu izin yanı sıra pek çok tar-
tışmanın da merkezi olmuştur. Ama bugün geriye dönüp
baktığımızda İstanbul'daki Haseki Hürrem Sultan Külli-
yesi başta olmak üzere İstanbul'un imana çok önemli

katkıları bulunan, çok geniş imaretleri
olan vakfı olan bir hanım sultandır. Biz
İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü
olarak tarihi şahsiyetleri vefat yıldönüm-
lerinde anmaya özen gösteriyoruz. Hür-
rem Sultan'la da ilgili böyle mütevazı bir
anmayı vefat yıldönümünde yapmaya
özen gösterdik" diye konuştu. DHA

BENİ
TEHDİT
ETTİLER



T ürkiye’de pek çok sektör, yılın ilk
aylarından itibaren pandeminin
olumsuz etkilerini üzerinden at-

maya başladı. Bu sektörlerin başında
hazır giyim ve konfeksiyon geldi. Türkiye
İhracatçılar Merkezi (TİM) verilerini in-

celeyen Samancı Group bünyesindeki
Halifaks’tan yapılan yazılı açıklamaya
göre, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı,
yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla
yüzde 11,62 artarak 4,7 milyar dolara
yükseldi. En çok ihracat yapılan ülkelerin
başında 844 milyon dolarla Almanya
geldi. Onu 570 milyonla İspanya, 410
milyonla Birleşik Krallık, 324 milyonla
Hollanda ve 230 milyon dolarla Fransa
takip etti. En çok ihracat yapan ilimiz ise
3,2 milyar dolarla İstanbul olurken, onu
376 milyonla Bursa, 351 milyonla İzmir
ve 293 milyon dolarla Denizli izledi.

20 milyar dolarlık ihracat

İnceledikleri verilere ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Samancı Group Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mahir Samancı,
“Pandemide özellikle son kullanıcıyla
yakın temas halinde olan sektörlerin diji-

tal dönüşüm adına önemli dersler çıkar-
dığını gördük. Bu durum, giyim ve kon-
feksiyon sektörünün hızlı bir toparlanma
sürecine girmesini sağladı. Dijital çağa
entegre olma hamlelerinin ihracata
olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Bu
hamleleri kurtarıcı değil, geleceği yakala-
manın olmazsa olmaz şartı olarak değer-
lendirmeyi başarırsak, ivmenin
sürdürülebilir olmasını sağlayabiliriz.
Doğru adımların atılması durumunda
sektör olarak yılın ilk çeyreğindeki tab-
loyu çok daha ileriye taşıyarak yılı 20 mil-
yar dolarlık ihracatla kapatabiliriz” dedi.

Ekonomiye katkı önemli

Grup bünyesindeki 6 markadan biri olan
Halifaks’ın bu alanda yaptığı çalışmalar
üzerinden konuyu örneklendiren Mahir
Samancı, “Halifaks, 1965’ten bu yana
erkek triko ve tişört üretimi yapıyor. Ku-

ruluşundan başlayarak toptan ve pera-
kende satış yapan markamız, son 6 aydır
ise dijital yatırımlarını artırarak e-ticaret-
teki perakende faaliyetlerine hız verdi.
Dünyanın ve ticaretin bugüne oranla çok
daha küçük olduğu dönemlerde, üretici-
den doğrudan son tüketiciye satışlar ya-
pılırdı. Bugünün küresel dünyasında
markalar için pazar tüm dünya ve artık e-
ticaret aracılığıyla ürettiklerimizi doğru-
dan tüketicilere ulaştırabiliyor, 'Üreticiden
Tüketiciye Doğrudan Satış' konseptli iş
modeli DTC’yi (Direct to Consumer) be-
nimseyerek müşteri deneyimini ön
planda tutabiliyoruz. Amacımız, bugüne
kadar toptan markalar arasında değer ka-
zanan Halifaks’ı doğru dijital dönüşüm
adımlarını takip ederek perakendede de
yükselen markalar arasında konumlaya-
rak ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı
daha da artırmak” diye konuştu.
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TÖrende, 2019-2020 Yılı Olağan Genel
Kurulu da gerçekleştirildi. İzmirli hazır
giyim üreticisi Akar Tekstil, platin ve altın

kategorisinde ödül kazanan ilk 10 firma arasında,
4’üncü sırada altın kategoride yer alarak ödül al-
maya hak kazandı. Akar Tekstil adına ödülü, Akar
Tekstil Genel Koordinatörü Nihal Fidan, Ege Ha-
zırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı
Burak Sertbaş’tan aldı. Akar Tekstil Genel Koordi-
natörü Nihal Fidan, “Bu ödül tüm Akar Tekstil çalı-
şanlarınındır. Zorlu pandemi koşullarında, dikkatli
ve özverili bir şekilde üretimlerimizi devam ettirdik.
Bununla birlikte küçülmelerin arttığı bir dönemde,
yeni yatırımlar oluşturduk ve mevcut yatırımlarımızı
da güçlendirdik. “Sürdürülebilir Tekstil” prensibi-
mizle, yatırımlarımızı sadece teknoloji ve altyapıya

değil,insan kaynağına da yaptık ve yapmaya da
devam edeceğiz” dedi.

Fabrika atağına girildi

Nihal Fidan sözlerini şöyle sürdürdü: "2004 yılında
İzmir’de üretime başlayan Akar Tekstil, bugün krea-
tif tasarım gücü, 3 bin kişilik dinamik üretim yapısı
ve inovatif Ar-Ge merkeziyle sürdürülebilir küresel
markalara hayat veren, ihracat odaklı üretimler ger-
çekleştiren bir üretici konumunda. 2018 yılında Ma-
nisa Kula’daki fabrikamızı, 2020’de ise Mardin
Savur’daki fabrikamızı hayata geçirerek, üretim ağı-
mızı ve ihracat kapasitemizi artırdık. Artan üretim
ağlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla, ihracatta
Ege’yi ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyo-
ruz." DHA

Ege Hazırgiyim ve
Konfeksiyon

İhracatçıları Birliği
tarafından her yıl

düzenlenen 'İhracatın
Yıldızları Ödül

Töreni'nde, 1 milyar
306 milyon dolarlık

ihracat rakamına 
2 milyon dolar ve

üzeri katkı sağlayan
69 firma ödüllendirildi

Giyim ve konfeksiyon
ihracatı yılın ilk

çeyreğinde 4,7 milyar
dolara ulaştı. En çok
ihracat yapan şehir 

İstanbul, en çok ihracat
yapılan ülke ise 

Almanya oldu. Samancı
Group Yönetim Kurulu
Üyesi Mahir Samancı,

“Doğru adımlar atılırsa,
ilk çeyrekteki tabloyu

çok daha ileriye
taşıyarak yılı 20 milyar

dolarlık ihracatla 
kapatabiliriz” dedi

GIYIM IHRACATI 
YUZDE 11,6 ARTTI

Bu bir başarı hikayesi
Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası desteği ile
kurulan ve sağlıklı beslenme alanındaki ürünler
ile bilinen Guru Sağlıklı Gıda, ilk yatırım turunda
2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Şirket,
Türkiye’nin ilk doğal kolajen ve protein cipsi
PACHA markasının da üreticisi konumunda

Özyeğin Üniver-
sitesi Öğretim
Üyesi Dr. Aslı Zu-

luğ’un kurucusu olduğu ve
sağlıklı beslenme alanındaki
ürünleriyle tanınan Guru Sağ-
lıklı Gıda, ilk yatırım turunda
2,5 milyon dolar değerleme ile
yatırım aldı. ‘Bilimin ışığında
sağlıklı gıda’ vizyonuyla kuru-
lan şirketin ilk yatırımcıları
Galata Business Angels’dan
Umur Özal, Arya Kadın Yatı-
rım Platformu’ndan Işılay Ilgın Ceylanlı ve Rıza Kadılar
ile bireysel melek yatırımcılar Bedia Erden, Mehmet
Uslu, Murat Tortopoğlu ve Mustafa Ülker oldu. Giri-
şim, TÜBİTAK ve Royal Academy tarafından da des-
tekleniyor. 2020 yılında IWEC Yılın Kadın Girişimcisi
Ödülü’nün de sahibi olan Özyeğin Üniversitesi Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve
Guru Sağlıklı Gıda Kurucusu Dr. Aslı Zuluğ, “Bu yatı-
rım ile büyümemizde hızlanacağımız bir döneme giri-
yoruz. Sağlık veren gıdaların aynı zamanda lezzetli de
olabileceğini savunan bir şirket olarak, yeni ürünlerimizi
tüketicilerimizle buluşturmak için gün sayıyoruz. Bu
yolculukta başından itibaren yanımızda olan Özyeğin
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Girişim Fabrika-
sı’na ve tabii ki üniversitenin girişim yolculuğu vizyonu
ile Hüsnü Özyeğin’e teşekkürü borç biliriz” diye
konuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Guru Sağlıklı Gıda’nın, yatırım turunun tamamlanma-
sının ardından ilkbaharı yeni ürünlerle karşılamaya ha-
zırlandığını söyleyen Zuluğ, “Odağında kolajen olan
ürünlerin yanı sıra vegan ürün grubunda da çalışmalar
yapıyoruz. Sağlıklı ve lezzetli yeni fonksiyonel gıdalar ile
tüketicileri şaşırtmaya devam edeceğiz. Sağlık veren, lez-
zetli ve temiz içerikli, inovatif fonksiyonel gıdalar üret-
mek vizyonu ile hareket eden şirketin 2021-2022 yılları
için yol haritasında başta Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere yurtdışı pazarlara açılma ve bu amaçla
üretim kapasitesinin artırılması ile yeni ürünlerin gelişti-
rilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

69 firma 2 milyon dolar sağladı

5 kıtaya birden sebze gidiyor
Kurutulmuş sebze üretimi ve ihracatı yapan AVOD Gıda, bugün 5 kıtaya Türkiye’de ürettiği ürünleri ihraç
ediyor. Katma değerli tarım ticareti konusunda Türkiye’de ilklere imza atan şirket, yeni yatırımlara
hazırlanıyor. AVOD Gıda, 4 yıldır Ar-Ge yaptığı ve 16 milyar dolarlık vegan pazarına güçlü girmeyi hedefliyor

Türkiye tarım sektöründe
katma değerli ihracat yapar hale
geldi. ‘Tarladan ihracata’ strateji-

sini bir kenara koyan Türk şirketleri, ihraç et-
tikleri ürünlere değer katarak hem Türkiye
ekonomisine hem de tarım sektörüne katkı
sağlıyor. Kurutulmuş sebze, tarım sektö-
ründe katma değerli ürünlerin başında geli-
yor. Bu alanda faaliyet gösteren AVOD

Gıda, Türkiye’nin yıllık 150 milyon
dolarlık kurutulmuş domates ihra-

catının yüzde 20’sini tek başına
gerçekleştiriyor. Dünyada katma
değerli ürün üretip satmanın artık
olmazsa olmaz
hale gel-

diğini belirten AVOD Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Nazım Torbaoğlu “Türkiye 150
milyon dolarlık kurutulmuş domates ihra-
catı ile dünyada en önemli pazarlardan biri
haline geldi. Bu pozisyonda bizim şirketimi-
zin de büyük katkısı oldu. Sektörde ilkleri
gerçekleştirdik. Bugün Avrupa Birliği ülke-
leri, İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya,
Yeni Zelanda, Kore, Japonya, Brezilya ve
bazı Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz”
dedi.

Sektörümüz dünya lideri

Kurutulmuş sebze üretimi ve ticareti konu-
sunda İtalya ile Türkiye’nin lider pozis-

yonda olduğunu söyleyen Torbaoğlu,
“Miktar bazında İtalya’nın

önündeyiz. Ciro-
sal an-

lamda ikinci sırada yer alıyoruz. Yakın za-
manda İtalya’yı da geçeceğimizi düşünüyo-
rum. Türkiye gıda mühendisliği, gıda
mühendisliği fakültesi sayıları, gıda teknikeri
sayısı ve ziraat mühendisi sayısı olarak dün-
yada rakipsiz. Ülkemiz son 10 senede yap-
mış olduğu yatırımlarla, sektöre giren
eğitimli sermayedarlarla ve bu konuda bilgi
sahibi insanlarla çok büyük mesafe kat etti.
Bugün İtalya, Çin, Fas, Tunus, Cezayir, Şili,
Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerle rekabet
ediyoruz” diye konuştu. 

16 milyar dolarlık vegan pazarı

Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam
ettiklerini belirten Torbaoğlu “Yaklaşık 4 yıl-
dır vegan ürünler konusunda Ar-Ge çalış-
ması yapıyoruz. Ürünlerimiz piyasaya
sunmak için hazır halde. Bunların içerisinde
vegan hamburger, vegan Wrap var, görün-
tüsü et muadili bonfileye benzeyen sebze
içerikli başka bir ürünümüz var. Vegan ürün-
ler dünyada 15-16 milyar dolarlık bir pazar
sahibine sahip, 2025 yılında 25-26 milyar
dolarlara geleceği hesaplanıyor. Bu pazara
hakim olmak için erken adım attık” dedi.

Türk bankaları 
doğru yolda

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
(TKYD) ve Londra merkezli kurumsal
yönetim danışmanlık firması Nestor Ad-

visors, Türkiye ve Avrupa’daki bankaların kurumsal
yönetim uygulamalarını karşılaştıran bir rapor ha-
zırladı. Toplam aktiflerine göre Türkiye’nin 9, Avru-
pa’nın 20 en büyük bankasının incelendiği "Türk
Bankalarında Kurumsal Yönetimin Karşılaştırmalı
Bir Değerlendirmesi" raporunun detayları, düzenle-
nen çevrim içi toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı.
Rapor, Türk bankacılık sektörünün son 10 yıldır
Avrupa’da ve dünyada yürürlükte olan en iyi ku-
rumsal yönetim uygulama standartlarını karşıladı-
ğını gösterdi. 
Rapor, Türk bankacılık sektörünün son 10 yıldır
Avrupa’da ve dünyada yürürlükte olan en iyi uygu-
lama standartlarını karşıladığını ortaya koyarken,
farklılık olarak belirlenen özelliklerin büyük bö-
lümü, Türkiye’deki düzenlemelere, kültürel uygula-
malara ve özellikle Türk bankalarında Avrupa’ya
kıyasla çok daha yoğun bir mülkiyet yapısı olma-
sına bağlandı. Buna göre, Türk bankalarında hisse-
lerin ortalama yüzde 80,3’üne en büyük üç hissedar
sahipken, Avrupa bankalarında bu oranın yüzde 31
düzeyinde olduğu görüldü. Türk bankalarının yö-
netim kurullarındaki bağımsız üyelerin oranının
(yüzde 29) Avrupa bankalarından (yüzde 76) çok
daha düşük olması da belli ölçüde mülkiyet yoğun-
laşmasıyla ilişkilendirildi.

Rekabet Kurulu
kimseye acımadı

Rekabet Kurulu, Google Reklam-
cılık ve Pazarlama Limited Şir-
keti, Google International LLC,

Google LLC, Google Ireland Limited ve Alp-
habet Inc şirketlerinden oluşan ekonomik
bütünlüğe (Google) genel arama hizmetleri
pazarındaki "hakim durumunu kötüye kul-
landığı" gerekçesiyle 296 milyon 84 bin
899,49 lira idari para cezası verilmesini ka-
rarlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet si-
tesindeki duyuruya göre, Google Reklamcılık
ve Pazarlama, Google International LLC, Go-
ogle LLC, Google Ireland Limited ve Alpha-
bet Inc. hakkında yürütülen soruşturma
sonuçlandı.
Google'ın genel arama hizmetleri pazarın-
daki hakim durumunu kötüye kullanarak
kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşı-
laştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak
şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik yürü-
tülen soruşturma sonucunda toplanan tüm
delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, ya-
zılı savunmalar ve sözlü savunma toplantı-
sında yapılan açıklamalar değerlendirilerek
nihai karar alındı. Kurul, Google'ın genel
arama hizmetleri pazarında hakim durumda
olduğuna, kendi yerel arama ve konaklama
fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel
arama sonuç sayfasında konum ve gösterim
olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlaya-
rak, rakip yerel arama sitelerinin Local
Unit’e girişine engel olarak faaliyetlerinin
zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri
ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti
pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol
açmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Ko-
runması Hakkında Kanun'un "Hakim Duru-
mun Kötüye Kullanılması" başlıklı maddesini
ihlal ettiği sonucuna vardı.



Hüseyin TURAN

B ürokrat Metal Yorgunluğu;Türkiye'de siyasette 
yorulma metal yorgunluğundan var denliyor, peki
ya bürokrasideki metal yorgunlugu ve ortama

göre hareket etmeler! Sayın cumhurbaşkanımız Ak Parti
milletvekillerine yöneticilerine ve belediye başkanlarına
seslenirken yorgun olanlar kenara Çekilsinler görevleri bı-
raksınlar ve daha dinamik yapıya sahip olalım 2023'e
hazır olalım diyor. Aslında bu talep yorgun Bürokratlar
içinde geçerlidir.

Her devrin Bürokratları vardır, giden ağam gelen
Paşam diyen bürokratlar. Biz bunların en iyi yüzünü İBB
seçimlerinde ve Ankara seçimlerinde gördük. Anında sat-
malar ve saf değiştirmelerini gördük. Peki niye böyle yapı-
yorlar? Aslına bakarsanız siyasetçiye söylenen ‘koltuk
bağımlısı’ lafı yüz katını bürokrat hak ediyor. Koltukta kal-
mak için dönemdiği derece ve girmediği kalıp kalmamıştır
(çoğunluğu tenzih ediyorum). Bu tip bürokratlar Vatanda-
şın işini çözmek yerine fır döndüğü ekibin işlerini çözmeyi
yeğler. İşleri zorlaştırmak için ellerinden geleni yapıp
sonra kendi elleri ile zorlaştırdıkları canavarı öldürüp yu-
kardan çok büyük AFERİN alırlar. Eğer üst yöneticide Li-
yakat ve Ehliyet sahibi değilse kerametin kendinden
olduğunu bilir ve nasıl işi hallettirdiğini övünerek söyler.
Bu ülkede acilen 657 sayılı devlet memurları kanunu de-
ğiştirmesi gerekir ve akabinde hangi siyasi iktidar hangi
parti siyasi iktidar olursa o parti yönetici kadrolarının aşa-
ğıdan yukarıya kadar kendisiyle birlikte gelip kendisiyle
birlikte gitmesi gerekir çünkü ekibin, bürokratın elini taşın
altına koyması gerekir ve vatandaşta hemhal olması gere-
kir. Bürokrat gelen ağam, giden paşam pozisyondaki görev
yapmaya devam ederse bu ülkede kaybeder Türkiye'deki si-
yasette kaybeder ve geleceğimiz de kaybolur.

Aslına bakarsanız çok değişmesi gereken bir çok uygu-
lama var sahada; Bunlar konu başlıkları ile şunlar,

YAPI DENETİM SİSTEMİ ve RUHSAT 
VERME ŞEKLİ

PLANLAMA SİSTEMİ
TARIM POLİTİKALARI ve KULLANILMAYAN 

ARAZİLERİN SORUNU
TAPU KADOSTRONUN SİL BAŞTAN 

DEĞİŞTİRİLMESİ
İL Ve İLÇELERDE Kİ BİR ÇOK KURUMUN 

YERELLEŞMESİ…..
Bu konu başlıklarının açılımı her hafta bir konu ile 

işlemeye devam edecem.
Not: Pandemide lütfen kurallara uyalım ki, daha çabuk

özgürleşelim..
Sağlıkla kalın, huzurlu olun. Hayırlı Ramazanlar.

Dertlenecek ve sorumluluk
alacak bürokrat
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E ski Başbakan ve TBMM Başkanı,
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp

rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi
gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Akbu-
lut için ilk tören TBMM'de düzenlendi. Tö-
rene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, grup başkanvekil-
leri, eski ve yeni milletvekilleri ile Akbulut'un
ailesi katıldı. Cenaze tören mangası tarafın-
dan platforma getirilirken Yıldırım Akbu-
lut'un özgeçmişi okundu.

Özal'ın yol arkadaşıydı

Akbulut'un damadı İsmail Kırca'nın ardın-
dan konuşan Meclis Başkanı Şentop, "Bu
ebedi hayatın başlangıcında geride hoş bir
sada bırakarak devletine, milletine, sada-
katle dolu bir ömür bırakarak hayırlarla yol-
culuğa çıkanlara ne mutlu. Merhum

Yıldırım Akbulut, kendisini uğurlamaya
gelen bu kıymetli ve büyük topluluk ve mil-
letimizin hüsnü şahadeti gösteriyor ki ebedi
hayat yolculuğuna güzel bir şekilde çıkan
seçkin ve müstesna insanlardan. Erzin-
can'da avukatlık yaptığı dönemde Adalet
Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, kuru-
cuları arasında bulunan Anavatan Partisi ile
uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme
çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum
Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu.
Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve
önemli görevlerde bulundu. Siyasetin zorlu
şartları arasında mütevazı, dürüst, sükunet
içinde ve nezaketli kişiliğinden bir şey kay-
betmeden ayakta kalabilmeyi başaran ve
ömrü boyunca bundan taviz ver-
meyen Yıldırım Akbulut, hafızaları-
mızda ve hatıralarımızda böyle
yaşamaya devam edecektir" dedi.
Konuşmaların ardından saygı du-
ruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Ardından Akbulut'un cenazesi kor-
tej eşliğinde top arabasına taşındı.

Erdoğan da katıldı

Meclis'teki törenin ardından Akbulut'un ce-
nazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gö-
türüldü. Burada kılınan cenaze namazına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Abdul-
hamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İb-
rahim Çelebi, Yüksek İstişare Kurulu üye-
leri katıldı. DHA

Ankara'da tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitiren Türkiye
Cumhuriyeti 20'nci Başbakanı Yıldırım
Akbulut, TBMM'de ve Ahmet Hamdi
Akseki Camii'nde düzenlenen 
törenlerin ardından son yolculuğuna
uğurlandı. Törene katılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıldırım
Beyin gerçekten en büyük özelliği
tevazu idi, mütevazı idi; bu 
tevazuundan hiç bir an sapmadı" dedi

ESKİ BAŞBAKAN VE TBMM BAŞKANI YILDIRIM AKBULUT'A VEDA

TEVAZUDAN 
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Cenaze namazının kılınması ardından Erdoğan,
konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musalla ta-
şında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi
aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze nama-
zını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle ce-
maliyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey, malum
devletin birçok kademelerinde değişik görev-
leri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İsti-
şare Kurulu'nda beraber çalıştık. Tabii Yıldırım
Beyin gerçekten en büyük özelliği tevazu idi,
mütevazı idi; bu tevazuundan hiç bir an sap-
madı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini biz-
lerle istişare konseyinde paylaşmak üzere
kendisinden gerçekten çok istifade ettik. Rab-
bim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine
sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada
sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından sonra dua edildi.
Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken,
Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bu-
lundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlı-
ğında toprağa verildi.

YİK’TE BERABER
ÇALIŞTIK

KOKAiN Mi KULLANDIK?
Gece yarısı bildirisine imza atan ve günlerce gözaltında kalan emekli amiral Türker Ertürk, 
kendilerine yapılan muameleyi eleştirdi. Ertürk, "Kaçakçılık mı yaptık, adam mı öldürdük, hırsızlık
mı yaptık, ihalelerden komisyon mu aldık, kokain mi kullandık yoksa kokain mi sattık?" diye sordu

YAYINLADIKLARI gece ya-
rısı bildirisiyle, Türkiye'nin
darbe fobisini hortlatan

emekli amirallerden Türker Ertürk,
gözlatı sürecini anlattı. "31 yıl vata-
nına hizmet etmiş, sicilinde en ufak
leke olmayan bir  insana böyle bir
muamele yapılamaz" diyerek kendini
savunan Ertürk, "Sabah 6’da eve geli-
yorsun birçok polis ne yaptık biz? Ka-
çakçılık mı yaptık, adam mı öldürdük,
hırsızlık mı yaptık , ihalelerden komis-
yon mu aldık, kokain mi kullandık
yoksa kokain mi sattık? Nedir bu?
Bana şu saatte şurada ol, ifadeni ala-
cağız deseler giderdim" ifadelerini
kullandı. 

Bunlar gerçekten üzücü

Yaşadıklarının bir cezalandırma süreci
olduğunu belirten Ertürk, Cumhuri-
yet'e yaptığı açıklamada  "Benim diji-
tal materyalimi incelemek istiyorlardı
ve el koydular zaten. Peki 8 gün süre-
since benim kaçma şüphem var mı,
delilleri karartma şüphem var mı?
Yok. Peki neden 8 gün gözaltında tu-
tuldum? Bunlar doğru şeyler değil,
gerçekten üzücü. Bazen bizim gibi az
gelişmiş veya gelişmesini, çağdaşlaş-
masını henüz ta-
mamlayamamış
ülkelerde ne yazık
ki vatana hizmet
zaman zaman
cezalandırılıyor.
Ben bu konuda
cezalandırıldı-
ğımı düşünü-
yorum” dedi.

Onur kırıcı
ve çok
zordu

Bir anda Türki-
ye'nin günde-
mine oturan bildiri
nedeniyle gözaltına
aşınan Ertürk, "Uygun

şartlarda gözaltı yaşamadık. Kötü bir
davranış söz konusu değildi ancak
şartlar onur kırıcı ve çok zordu.
Emekli amirallerin yaşlarının ileri ol-
duğunu düşünürsek beslenmenin de
çok kötü olduğunu değerlendirirsek ve
pandemiden dolayı daracık alanlarda
onları böyle yaşamaya zorlamak iyi
bir uygulama olmamıştır. Yemeklerde
tuz, yağ, protein, vitamin yoktu ve
miktar çok çok azdı. Bu şekilde vücu-
dun bağışıklık sistemi ve direnci çökü-
yor. Kolaylıkla hastalığı kapacak
duruma geliyorsunuz. Bu konuyu
fazla  istismar etmek istemiyorum. Biz
askeriz, denizciyiz zor şartlara alışığız
ama yaşları ilerlemiş hastalıkları olan
emekli amirallere böyle davranmak
doğru olmadı. Çağdaş ve demokrat
bir Türkiye'yi böyle kuramayız" ifade-
lerini kullandı. 

PKK şüphelisi bile vardı

"Gözaltı süresince FETÖ şüpheli-
leriyle aynı hücreye kapatıldık"
diyen Ertürk, "Hatta bir ami-
ralin yanında PKK şüphelisi
bile vardı. Bu doğru bir uy-
gulama değildi. Bunu sor-
duğumuzda şartlar
nedeniyle olduğu ifade
edildi. Aynı zamanda
FETÖ soruşturulması yapıl-
dığından başka yer olmadığını
dile getirdiler.
Bence bu
iyi bir
ma-

zeret değildi. Vatanına hizmet etmiş
insanlara böyle bir muamele yapıl-
ması doğru değil. İkinci dört günde
bulunduğumuz gözaltı şartları  biraz
düzeltildi ama yine de onur kırıcıydı.
Hiçbir delilleri karartma şüphesi ve
kaçma şüphesi olmayan, yıllarca vata-
nına sadakatle hizmet etmiş olan ami-
rallere layık görülmemesi gereken bir
ortamdı. Maalesef demokrasimiz için
iyi bir sınav değildi" açıklamasında
bulundu. 

Darbe söz konusu değil!

Darbe girişimi gibi bir şeyin söz ko-
nusu olmadığını belirten Ertürk,
“Emekli amirallerin elimde kamu
gücü yok, bir platform değiller, bir
tüzel kişilik değiller. Sadece bir kısım
amiral bir hissiyatını bildiriyor ben de
buna adımı yazdırdım. Eğer siz Tür-
kiye’nin güvenliği ve egemenliği için

yaşamsal derecede önem veren
Montrö konusunda has-

sasiyet duyuyorsanız,
bir daha darbe olma-
sın diyorsanız bir şe-

kilde bunun altına
imza atıyorsunuz
demektir. Ben de
bu hassasiyet gös-

teren duyuruya ka-
tıldım" diye konuştu.

Sık bir dar boğazdayız
DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan
esnaf ziyareti gerçekleş-

tirdi. Babacan’la sorunlarını payla-
şan bir esnaf, iş yerleri kapatılırken
önünün arkasının hiç düşünülme-
diğinden, önlem alınmadığından
dert yandı; "10 yıldır esnafım son 2

-3 yıldır işimi yapamıyorum. Pan-
demi ile esnafın yükü arttı. Lokan-
taları, esnafları kapattılar ve
arkasını hiç düşünmediler. Esnaf
mağdur edildi. Sık bir dar boğaz-
dayız. Pandemi nedeniyle kapatıl-
ması gereken yerler kapatılsın
ancak bunun altyapısının düşünül-

mesi gerekirdi’’ dedi. 

Umudumuz sizsiniz

Sorunlarına hükümetten yanıt ala-
mayan bir başka esnaf, derdini Ba-
bacan’a anlatırken evine ekmek
götüremediğini, maddi zorluklar
yaşadığını şu sözlerle belirtti: "Evi-
mize götürecek ekmek parası bula-
mıyoruz. Esnafız, kan ağlıyoruz.
Biz sizin dürüstlüğünüze inanıyo-
ruz. Allah yolunuzu açık etsin. Siz-
lerle beraberiz. Umudumuz
sizsiniz." Pandemi süreci doğru yö-
netilmediği için iflas noktasına gel-
diğini söyleyen, kuyumculuk yapan
bir diğer esnaf ise şunları söyledi:
"En işlek caddelerden birinde dük-
kânım var ama artık iflas noktasına
geldim.”

TEVAZUDAN 
HIC SAPMADI

Türker Ertürk
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E
SBİM aracılığıyla aradıkları iş-
çileri bulan Uçar Oyuncak
Üretim Sorumlusu Ümit Gü-

neştaş, işin niteliğine uygun çalışan
bulunmasının önemine değindi.
ESBİM ile 2 yıldır çalıştıklarını
ifade eden Güneşataş, "Personel ih-
tiyacımız olduğu zaman iletişime
geçiyoruz, bize her konuda yardımcı
oluyorlar, gayet memnunuz. Eski-
den personelleri kendimiz bulmaya
çalışıyorduk ama ESBİM, o kadar
kolaylık sağladı ki ihtiyacımıza göre
personel buluyor. Bu firmamız için
çok iyi bir şey. Bizi kapıda karşılıyor-
lar, ellerinden geldiğince yardımcı
oluyorlar. Çok mütevazılar, hepsine
çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mülakat düzenlediler

Firma olarak, tüm personel ihtiyaç-
larını ESBİM üzerinden karşıladıkla-
rını söyleyen Atek Makina İnsan
Kaynakları Sorumlusu Özlem Bal-
muk ise işe yerleştirme sürecindeki
ilan, mülakat ve alım süreçlerinin
ESBİM tarafından yapılmasının
kendilerinin işini kolaylaştırdığını
söylüyor. ESBİM’in çalışmaları ve
kendilerine katkıları dolayısıyla Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt’a teşekkür eden Balmuk,
“Firmamız, otomotiv sektörüne ma-
kina imalatı yapıyor. Personel arayı-
şımız vardı. İnternetten ESBİM’i
buldum, burayı arayarak işleyişi öğ-
rendim. İlan yayınladılar ve bizim
için mülakat düzenlediler. İhtiyacı-
mız olan bölümlerde ESBİM üzerin-
den ilan açtırıyoruz. Mülakat
ayarlıyorlar, biz de saatinde gelerek iş
arayanlarla görüşüyoruz. Yaklaşık
bir yıldır ESBİM ile çalışıyoruz ve
tüm personel ihtiyacımızı buradan
karşılıyoruz. Esenyurt sınırları içeri-
sinde olmamamıza rağmen bize çok
yardımcı oluyorlar, personel sıkıntı-
mızı gideriyorlar. Belediye Başkanı-
mıza ve ESBİM çalışanlarına
teşekkür ederim” dedi.

Bizim sektör kapandı

Yaklaşık 11 yıldır müzisyenlik yapan
Hülya Özön, pandemi nedeniyle
sahnelerin kapanmasıyla birlikte işsiz
kaldığını söyledi. ESBİM’e başvu-
ruda bulunan Özön 1 gün içerisinde
iş sahibi oldu. Özön, "11 yıldır mü-
zisyenlik deneyimimin yanı sıra 2 yıl-
dır da tiyatroculuk yapıyordum ama
pandemi sürecinde bizim sektör ka-
pandı. Bir buçuk yıl kadar işsiz kal-

dım. Sonra bir arkadaşımın aracılı-
ğıyla ESBİM ile tanıştım. Beni bu
firmaya yönlendirdiler, 1 gün içeri-
sinde işim oldu ve 3 aydır burada
satış bölümünde çalışıyorum.
ESBİM, bence herkesin gelip baş-
vurması gereken bir yer. Ben işimden
çok memnunum. ESBİM çalışanla-
rına, hem ilgi alakaları hem bizlere
böyle olanaklar sağladıkları için çok
teşekkür ediyorum. Kocaman sevgi
ve saygıyı hak ediyorlar" açıklamala-
rında bulundu.

Hemen ilgilendiler

Özgür Akkuş da ESBİM sayesinde
hem meslek hem de iş sahibi olan-
lardan. Pandemi nedeniyle iş bul-
makta zorlanan Akkuş’un şansı
ESBİM’le tanışınca değişti. Tavsiye
üzerine ESBİM’e gittiğini söyleyen
Akkuş, “Hemen ilgilendiler. 2-3 gün
içerisinde işimi buldum. ESBİM
aracılığıyla işe girdiğim bu firmada,
üretim departmanında çalışıyorum.
Hem geleceğe yönelik meslek elde
ediyorum hem de geçimimi bura-
dan sağlıyorum. Hepsine teşekkür
ediyorum. İş bulamayanların da
ESBİM’e gelmesini tavsiye 
ederim” ifadelerini kullandı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1356658)

T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ)

İHALE İLANI

ANKARA İLİ SİNCAN İLÇESİ ŞEHİT ÜTĞM HASAN ŞAHAN KIŞLASI 1 ADET, 
ÇANKAYA İLÇESİ KARA HARP OKULU 1 ADET, İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ DENİZ

HARP OKULU 1 ADET VE BAKIRKÖY İLÇESİ HAVA HARP OKULU 1 ADET CAMİ 
İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Ütğm Hasan Şahan Kışlası 1 Adet, Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu 1
Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu 1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet
Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/223079
1-İdarenin
a)Adı :T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT 

İDARESİ BAŞKANLIĞI
b)Adresi :Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası :3125652000 - 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Adı :Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Ütğm Hasan Şahan Kışlası 1 Adet, 

Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu 1 Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi 
Deniz Harp Okulu 1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet
Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı :Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 4 Adet Cami İnşaatı ile 
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Ankara - İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) - Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)
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 yaptırı-
lamaz.
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:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini suna-
bilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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 %
100 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları 
tebliği" nde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; onarım,
sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak 
kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği bölümü veya Mimarlık bölümü
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

BIR GUN ICINDE
IS SAHIBI OLDU

BAKIRKÖY 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruş-
maya sanıkların avukat-

ları katıldı. Mütalaaya karşı
beyanda bulunan sanıkların avu-
katı Ali Asker Kazak, müştekilerin
şikâyetlerinden vazgeçmesi nede-
niyle temyiz taleplerinin Yargıtay
tarafından dikkate alınmayarak,
dosyanın geri gönderildiğini, tem-
yizden vazgeçilmesi nedeniyle
karar verilmesine yer olmadığı yö-
nünde ya da davanın reddi yö-
nünde hüküm kurulmasını talep
etti. Mahkeme heyeti, sanıklar
hakkında “Nitelikli dolandırıcılık”
suçundan ayrı ayrı davanın red-
dine ve Yargıtay 15. Ceza Dai-
resi’nin ilamı dikkate alınarak,
ilamın kesinleştirilmesine hük-
metti.

Davanın geçmişi

2013 yılında savcılığa başvuran üç

kişi, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve
Sanayi Limited şirketin, 2011 yı-
lında Beylükdüzü’nde yaptığı
“Beykonakları” isimli siteden villa
aldıklarını, pazarlama aşamasında
kendilerine sosyal tesis olarak tanı-
tılan kısımların aslında yeşil olan
olduğunu sonradan öğrendiklerini
gerekçe göstererek şirketin ortak-
ları ve yetkilileri Ekrem İmamoğlu
ve babası Hasan İmamoğlu’ndan
şikayetçi oldular. Bakırköy Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından
2014 yılında Ekrem İmamoğlu ve
babası hakkında, “Nitelikli dolan-
dırıcılık” suçundan 2 yıldan 7’şer
yıla kadar hapis cezası istemiyle
dava açıldı. Ekrem İmamoğlu yar-
gılama aşamasındaki savunma-
sında, davaya konu inşaatı yapan
şirketin ortağı ve yöneticisi oldu-
ğunu, bölgedeki en güzide sitenin
inşaatını yaptığını belirterek, “Her
şey projeye uygun yapılmıştır.

Mevzuata uygun yapılmıştır. İs-
kanı alınmıştır. İşimizi yasalara ve
mevzuata uygun yaptık. Daha
sonraki siyasal süreç nedeniyle bu
dava açılmıştır. İşimizi yasalara ve
mevzuata uygun yaptık. Suçlama-
ları kabul etmiyorum” demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu
hakkında, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle
açılan ve Yargıtay'dan dönen davada, mahkeme davanın reddine karar verdi.

Yerel mahkeme davayı reddetti

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 2021 yılının ilk çeyreğinde, 2 bin 295 
kişiyi çeşitli sektörlerde işe yerleştirdi. ESBİM sayesinde iş bulan Özgür Akkuş, "2-3 gün
içinde iş buldum. Artık geçimimi buradan sağlıyorum" diye konuştu. Yaklaşık 11 yıldır
müzisyenlik yapan Hülya Özön, pandemi nedeniyle sahnelerin kapanmasıyla birlikte işsiz
kaldığını söyledi. ESBİM’e başvuruda bulunan Özön 1 gün içerisinde iş bulduğunu belirtti

İŞSİZ KALDIĞIMDA ÇOK ZORLANDIM
Bir yıldır işsiz olan üniversite mezunu
Can Altıntaş, ESBİM ile tanıştıktan
kısa bir süre sonra iş sahibi olduğunu
belirtti. Altıntaş, “İktisat bölümü me-
zunuyum. Yaklaşık 1 yıldır iş arıyor-
dum. İşsizlik psikolojisi çok kötü ama
ESBİM ile tanıştıktan kısa bir zaman
sonra iş buldum. Çok mutluyum, bu-
rada lojistik, sevkiyat bölümünde çalı-
şıyorum. ESBİM ailesine, ben ve
benim gibi binlerce insana iş bulduğu
için teşekkür ediyorum” dedi. İşsiz
kaldığı süreçte çok büyük zorluklar
yaşadığını belirten 31 yaşındaki

Harun Işık, ESBİM ile tanıştıktan 1
hafta sonra iş sahibi olduğunu ifade
etti. Işık, “İnşaat işinde çalışıyordum
ama çıkışımız verilince 5 ay işsiz kal-
dım. İşsizlik maaşına başvurdum,
fakat sigortam yeterli olmadığı için
çıkmadı. O süreçte, çok zorlandım
sonra ESBİM’e geldim, 1 hafta içeri-
sinde bana iş buldular. Burada bir
buçuk yıldır çalışıyorum. İyi bir firma,
üretim departmanındayım, artık hem
işim hem de mesleğim var. ESBİM’i
herkese tavsiye ediyorum çok yar-
dımcı oluyorlar” diye konuştu.



Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI
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H er gün ellerine 100 mektubun
ulaştığı ifade eden Necdet Yük-
sel, cezaevinde olan insanları ve

geride bıraktıklarını unutmamak gerektiği-
nin altını çizerek, “Gelen tüm mektupları
satır satır okuyoruz. Ardından bilgisayara
kaydediyoruz. Bu zamana kadar gelen
mektup sayısı 300 bin civarında. Çaresizli-
ğini mektuplarıyla ifade eden onlarca
insan var. 10 binin üzerinde kadın mah-
kum var. Bu kadınların yanlarında 0- 6
yaş grubu 3 bin çocuk var. Yine 12- 18 yaş
arasında olan 10 binin üzerinde çocuk
mahkum var. Gelen mektuplarda öyle hi-
kayeler var ki. Adam kağıt kalem bulup,
bazen 10, bazen 20 sayfa yazarak bize
içini döküyor. Oradaki insanların hayata
tutunmaya ihtiyaçları var” dedi. 

Kapımız her saat açık

Günün her saati derneğin kapısının açık
olduğunu, buraya yardıma ihtiyacı olan
herkesin geldiğini söyleyen Yüksel, evinde
kavga eden çiftlerin bile bazen derneğin
kapısına gittiklerini, burada birkaç mektup
okuyarak etkilenip birbirlerine sarılıp barı-
şan insanlar olduğunu ifade etti. Yüksel,
“Örnekleri çoğaltmak mümkün. Burayı
şükürhane olarak adlandıranlar var. Kapı-
mız her saat, her gelene açık. Cezaevinden
izinli çıkmış olanlar, kader mahkumları,
eski mahkumlar, mağdurlar, evsizler ve
kimsesizler de buraya geliyor. Hepsine eli-
mizi uzatıyoruz” şeklinde konuştu.

Suç ve suçlu politikası 

Suç işleyen insanlara iyi gözle bakılmadı-
ğını söyleyen Yüksel, “Elbette suçlu in-
sanlara iyi gözle bakılmaması normal
ama, bu insanlar bu suçu neden ve
niçin işledi? Bunlara dokunmak
lazım. Ülkemizde her 38 sani-
yede bir suç işleniyor. Biz isti-
yoruz ki  her bir dakika da bir
suç işlensin. Keşke hiç işlen-
mezse ama maalesef insa-
nın olduğu her yerde suçta
beraberinde geliyor. Şimdi
biz istiyoruz ki neden bir
insan başka bir insana zarar
verir diye düşünülsün,
bunun önüne geçilsin” dedi.

Yol gösteren çok

“Neden ve niçin sorularına verile-
cek cevap çok. Hami derler ya kam-
yon devirene yol gösteren çok olur

diye” konuşan Yüksel, kamyonu devirme-
den insanlara yol göstermek gerektiğini
söyledi. Yüksel, “Pişmanlık duygusu
içinde olan bu insanlar elbette suça bulaş-
mış ve olmaması gerekeni yapmış, arka-
daş kurbanı olmuş vs. örnekleri
çoğaltmak mümkün. Bir de bu insanların
arkada bıraktığı aileleri , çocukları, suç iş-
lediği insanlarda mağduriyete yol açtıkları
kişiler var. Her şeye rağmen bu insanların
topluma kazandırılması gerekiyor” dedi.

İnsan neden dönüşmesin?

20 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Yüksel,
kişinin suçu işlemesi, ceza almasıyla bit-
miyor derken,

“Adam önce kendini, sonra ailesini, son-
rada suçu işlediği kişinin ailesini mafedi-
yor. Hayatlar soluyor” dedi.
Görmemezlikten gelme duygusunun bir
kenara bırakılması gerektiğini, kader mah-
kumlarına mutlaka dokunulması gerekti-
ğini vurgulayan Yüksel,
“ulaşamadıklarımız bizim olamıyor” diye
konuştu. 

Din, dil, ırk ayırmıyoruz

94 farklı ülkeden, 10 binin üzerinde ya-
bancı uyruklu insanın cezaevinde oldu-
ğunu söyleyen Yüksel, “Onların da
mektupları var. Kimsenin diliyle, cinsiye-
tiyle, ırkıyla ilgilenmiyoruz. Orada bir
insan var, insana sahip çıkıyoruz. İnsan-
lardan yardım istiyoruz. Evlerinde giyile-
bilecek kıyafet, oyuncak, kitap nevarsa

bize getirsinler. Üniversiteye hazırlık
kitaplarına talep çok. Cezaevinde 3

üniversite okuyup cezasını bitit-
renlere şahit olduk. Burada ne
alan el, ne veren al birbirini
görmüyor. Kimse kimseyi ta-
nımıyor. Her gün ortalama
50 nin altına düşmeyen koli
yapıyoruz. Bu koliler Cuma
günü 500'ün altına düşme-
yen oranda kargolanıyor.
Her bir koli 20 TL.Belediye-
nin tahsis ettiği bir alandayı,

Beylikdüzü'ndeyiz. Sermaye-
miz mektup. Siyasetçinin ser-

mayesi insan, tüccarın
sermayesi para,  kader mahkum-

larının sermayesi de tanımadığı in-
sanlardan gelen mektuplar” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kader Mahkumları Derneği
Başkanı Necdet Yüksel, gazete-
mize yaptığı açıklamada ceza-
evlerindeki insanlar için çeşitli
çalışmalar yaptıklarını belirte-

rek, "Derneğimize her gün yak-
laşık 100 mektup geliyor ve bu

mektuplar tek tek satır arala-
rına kadar okunuyor. Bugün

300 bin insan cezaevinde, hem
onlara hem de onların geride

bıraktığı mağdur insanlara 
elimizi uzatıyoruz. Türkiye'de

ilk ve tek derneğiz. Keşke 
çoğalabilsek" diye konuştu

CEZAEVINDEN
MEKTUP VAR!

Beylikdüzü’nden 
tüm Türkiye'ye

Türkiye'de tek dernek olan Kader
Mahkumları derneği Beylikdüzü il-
çesinde yer alıyor. Tüm insanların,
özellikle de Beylikdüzülüler'in bun-
dan çok daha keyif alması gerekti-
ğini söyleyen Yüksel, “devlet
kurum ve kuruluşlarından yeterli
desteği Maalesef alamıyoruz. Lüt-
fen daha çok yardım etsinler. Bele-
diye, kaymakam, kurumlar,
bakanlıklar bizi desteklemeli, bizim
gibi dernekleri çoğaltmalı. Yardım-
laşmayı üst seviyeye çıkarmamız
lazım. Duyarlı insanlara çok ihtiya-
cımız var. Ramazan ayında sizlerin
aracılığıyla sesleniyorum; hayır
yapmak isteyen cömert insanların
bu alana yönelmelerini bekliyoruz.
Bu insanlardan birini bile kazansak
yeter.” dedi.  “Hedefimiz Ramazan
ayında 10 bin koli çıkarmak” diyen
Yüksel, “Tüm Türkiye'den sadece
Beylikdüzü'ne geliyor bu mektuplar.
Beylikdüzü'nden de tüm Türkiye' ye
ulaşıyor. Bundan dolayı en mutlu
olması gereken yerlerin başında
Beylikdüzün'de yaşayan insanlar,
kurumlar ve üst düzey yetkililer 
geliyor” ifadelerini kullandı.
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4 çocuk 10 torun sahibi olduğunu belir-
ten Mnecdet Yüksel, “Dolu dolu yaşamış bir
adamım. 1989-1999 yılları arasında Sam-

sun'da Anavatan Partisi'nde grup başkanlığı
yaptım. Dönemin valisi kulağıma eğilip “Yarın
cezaevi gezeceğiz” dediğinde, “Bize mi sordu-
lar suç işlerken” dedim. Ta ki tapulu arazide

10 ağaç kesmekten dolayı cezaevinde 10
ay yatana kadar. Bu derneğin tüzüğünü

de 4 buçuk ay da içerde tamamla-
dım” açıklamasını yaptı. 

SIPARIS MI CANIMIZ MI!
İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği ve İşçi Dayanışma Derneği, motokuryelerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için eylem
yaptı. Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen motokurye Mustafa Poyraz, "Karayollarında bize ayrılan bir yol yapılmasını talep
ediyoruz. 219 kardeşimizi toprağa verdik. Biz motorun üzerinde sadece sipariş değil aynı zamanda can taşıyoruz" diye konuştu

İsTanbulLevent'te saat
13.00'da bir araya gelen İs-
tanbul Motosikletli Kurye-

ler Derneği ve İşçi Dayanışma
Derneği basın açıklaması gerçekleş-
tirdi. Motokuryelerin sorunlarına dik-
kat çekmek bir araya gelen dernek
üyeleri, motokuryelerin sadece yemek
veya evrak taşımadıklarını aynı za-
manda 'can' taşıdıklarını söyledi.

Temel sebep hız baskısı

Motokuryelerin öneminin salgın dö-
neminde bir kez daha anlaşıldığını
söyleyen İşçi Dayanışma Derneği
Başkanı Ali Karabudak, "Salgının ül-
kemizde görülmeye başlamasıyla bir-
likte evde kalamayanlar ve hayatları
pahasına çalışmak zorunda olan işçi
sınıfının en görünen unsurları moto-
sikletli kurye çalışanları oldu. Hayatı
döndüren, toplumun çoğunluğunun
hizmetlere erişimini sağlayan ve sal-
gın öncesindeki ağır çalışma şartla-
rına ek yüklerle çalışmak zorunda
kalan motokuryeler; hepimizin sağlı-
ğıyla ilgili endişe ettiği bir dönemde
çalışmaktan, nefes dahi almaya fırsat
bile bulamayan bir topluluğa dön-
üştü. Bu çalışma yoğunluğu sayısız iş

kazalarına neden olurken, bu süreçte
en az 200 işçi arkadaşımızı hayattan
kopardı. Motokuryelerin canlarını ve
sağlıklarını riske atan bu kazalarının
temel sebebi ise sipariş yetiştirme te-
laşı ve hız baskısı oldu. İşçiler üzerin-
deki bu baskılar, ölümlü ve
yaralanmalı kazalara davetiye çıkar-
tırken, diğer yandan örgütsüz sendi-
kasız ve güvencesiz çalışmanın
sektörde ne kadar yaygın olduğunu
da gözler önüne serdi" dedi.

Ölmek istemiyoruz

Seslerini duyurmak istediklerini söyle-
yen motokurye Mustafa Poyraz ise,
"Karayollarında bize ayrılan bir yol

yapılmasını talep ediyoruz. 219 kar-
deşimizi toprağa verdik. Biz motorun
üzerinde sadece sipariş değil aynı za-
manda can taşıyoruz. Araçlar yolda
üzerimize çıkıyor. Artık bu durumdan
çok sıkıldık. Sesimizi duyurmak isti-
yoruz" dedi. Motokurye Tunahan
Aşkın ise, "Hız baskısı istemiyoruz.
Siparişi hızlı götürülmesi, yağmur,
kar, çamur hepsi üzerimizde baskı.
Aynı zamanda araçların yollarda bizi
sıkıştırmasını istemiyoruz. Biz bu mo-
torda sadece yemek veya evrak taşı-
mıyoruz aynı zamanda canımızı
taşıyoruz. Biz bu motor üzerinde
ölmek istemiyoruz" diye konuştu.
DHA

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında
tutuklanan ve açığa alınan Şişli Belediye
Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un "Silahlı

terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk
duruşmasında, adli kontrol şartıyla tahliye-
sine karar verildi. İstanbul 29. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık
Cihan Yavuz getirildi. Cihan Yavuz kimlik
sorgusunda, belediye başkan yardımcısı mec-
lis üyesi olduğunu ve aylık gelirinin 10 bin lira
olduğunu belirtti. Duruşmayı CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi.

Talimat almadım

Sanık Cihan Yavuz savunmasında, "Söz ko-
nusu iddialar, 2016-2019 tarihleri döneminde
HDP'li olduğum döneme aittir. O dönem parti içinde
yapılmış miting ve kongre çalışmalarıdır. Herhangi bir
yasadışı örgütle iltisakı kesinlikle yoktur" dedi. Yavuz,
"Emek ve Demokrasi Güç Birliği Mitingi yapılmıştı. Buna
HDP de katılmıştı. Biz de bu mitinge katılma çağrısı
yapmıştık. Bir basın kanalı, miting hakkında bilgi almak is-
teyip miting gündemini sordu. O dönem açlık grevleri
vardı. HDP'de açlık grevlerinin son bulması anlamında

gündemi vardı. Ben de demeç verdim. Bunun için
herhangi bir örgütten talimat almam söz konusu
olamaz. Kabul etmiyorum." diye konuştu. "Örgüt
evini ziyaret ettiği" iddiasını reddederek "Hemşeri
derneklerini ziyaret ettik" diyen Cihan Yavuz, 2016
tarihinde HDP İl komisyon isimli Whatsapp gru-
buna attığı WhatsApp mesajı için ise "HDP Sul-
tanbeyli ilçesindeki bir yönetici Rüstem beyin
oğlunun ölümü nedeniyle 'şehit düştü' diye bilgi
vermek amaçlı mesaj attım. Sonradan yaptığım
araştırmaya göre Rüstem Bey'in oğlunun örgütle
alakası olduğu da belli değil, öğrenciymiş. Burada

amacım bir örgüt üyesine 'şehit' demek değildir. Yönetici-
mize destek olmak amaçlı gelen mesajı gönderdim. İnsani
olarak grubu bilgilendirmek amacıyla attığım mesajdır"
şeklinde konuştu. "Örgütün kuruluş yıl dönümü olan 27
Kasım 2016'da örgüt mensuplarının resimlerinin
bulunduğu etkinliğe katıldığı" şeklindeki iddiaya ise Yavuz,
"Siyasetçiyim. Zaman zaman birçok yerde fotoğraf çekili-
riz. Nerede çekilmiş hatırlamıyorum” dedi.

Demek ki, Montrö’cüler
"Zevzek" değilmiş!

E mekli Amiraller, son zamanlarda TBMM Başkanı
Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı’nın İstanbul
Sözleşmesinden çekilme kararından sonra, “İsterse

Montrö’yü de iptal eder” demesinden sonra yaptığı yeni
bir açıklamada , “Ben yanlış anlaşıldım. Montrö’nün 
iptali söz konusu değildir” diye düzeltmede bulunmuştu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan "Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları
önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar 
Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz. Kanal İstanbul’un
yapımının Montrö ile bir alakası yoktur" demesinden
sonra Montrö tartışmaları başladı.

Montrö’nün ne olduğunu ve ülkemiz için öneminin ne
olduğunu en iyi bilen,Deniz Kuvvetleri Komutanlığında
hizmet etmiş ve Amiral konumuna gelip yaptığı hizmetler-
den sonra çoğu FETÖ komplosu ile hapse atılıp emekli
edilmiş olan  Amiraller hazırladıkları Montrö nün
önemini belirten açıklamayı Türk Milletine açıkladılar.

Sonrasında bu amiraller kimine göre. Darbeci, ki-
mine göre, Anayasamıza göre açıklanmış olan fikir 
özgürlüğü kimine göre de “Zevzek”likle itham edildiler.

Zevzeklik nedir:  Geveze saçma sapan şeylerle uğraşan;
tatsız tuzsuz konuşan. Sulu hareketler yapan. Ve tatsız
çok konuşan kişi olarak tarif ediliyor.

Kıyamet koptu. Hemen soruşturma açıldı. 10 Amiral
gözaltına alındı 4’ü davet edildi. 4 gün gözaltı süresi 
yetmedi bir dört gün daha uzatıldı. Sonrasında Adliyeye
sevk edildiler ve Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sonrasında neden icap ettiyse bazılarına elektronik 
kelepçe takılmaya başlandığı bilgileri geldi.

Tartışmalarda, açıklamanın neden “Yüce Türk
Milleti” ile başladığı ve, “Aksi taktirde” diye başlayan
cümle ön plana çıktı.

Son zamanlarda Türk ismi ne hikmet ve ne mantıksa
bazılarının hoşuna gitmemeye başladı. “Türküm, doğru-
yum” diye başlayıp, “Varlığım Türk Milletine armağan
olsun” diye biten andımız Danıştay kararı ile kaldırıldı.

Devlet Nişanından Atatürk kabartması hem Atatürk ve
içinde de Türk olduğu için, Sürekli Türk soylarına, 
Osmanlıya ve Türkiye’mize arkadan vuran Araplara 
hoş görünmek için kaldırılmış olabilir mi?

Düşünülmesi gereken bir başka olay ise, bazı illeri-
mizde Türk Sanat ve Türk Halk Müziği topluğu olarak
hizmet veren kuruluşlar da ki Türk adı kaldırılarak, 
yöresel isimler verilmesine ne demeli?

Daha önceleri bazı kurum ve kuruluşlarımızdan TC'nin
kaldırıldığının da unutulmaması gerektiği bilinmelidir.

“Zevzek” haa!..
Montrö’nün kısaca, Savaş zamanlarında boğalarımız-

dan hiçbir savaş gemisinin geçemeyeceğini, Barış zama-
nında ise 30 bin tonu geçmeyen küçük gemilerin
geçebileceğini ve geçse de en çok 21 gün kalabileceğini
bunun için boğazlardan geçmek isteyen gemilerin bağlı 
olduğu devletin en az 15 gün önceden ülkemize haber 
vermek durumunda olduğunu, Savaş ve barış döneminde
yine boğazlarımızdan uçak gemisi ve denizaltının geçeme-
yeceğinin garantisi olduğunu ve Karadeniz'in bir barış 
denizi olduğunu bilinmesi gerçeğinden hareketle;

Montrö’nün kaldırılması halinde, donanması olan tüm
devletlerin o zaman Boğazlardan geçip Karadeniz’e açıla-
bileceğini hatırlatıp bundan doğacak kargaşa ve tehlikeye
dikkat çekmek olduğunun bilinmesi gerektiğinin doğru
ağızlardan açıklanan bir metin olduğu belirtildi.

Bu ciddi konuyu ülkemizin menfaatine olarak açıkla-
yanlara “Zevzek “ denilirse, son günlerde ülkemiz ve 
dünyayı tehdit edip insanları evlere tıkayan Pandemi 
hakkında bilim kurulunda olmadıkları halde emekli 
olmuş olan sağlıkçı bilim insanlarına ne demeli?

Deprem olunca (Bazı Türkçemizi katledenlere göre
meydana gelince) bilgisi olan veya olmayan ve anında
uzman kesilenlere ne demeli?

Televizyonlarda tartışılan konularla ilgisi olmayan 
kadrolu sandalye sahiplerinin, Dış işlerinden, Milli Savun-
madan, Milli Eğitimden, Sağlıktan, en önemlisi ekonomi
ve siyasetten, hukuktan, hatta sporun her dalından ve 
kendilerini sözüm ona gazeteci, siyaset bilimci, analist,
araştırmacı, uzman, ekonomist ve çeşitli meslek 
mensubu olarak tanıtanlara ne demeli?

İşin garip bir tarafı ise, aman program yürüsün, katı-
lımcılar birbirlerine girsin, hatta kavga etsinler diye çanak
sorular sorup halka boş şeyler izlettirenlere ne demeli?

Hadi bakalım “Zevzek” haaa!..
Bırakın bunları da ülkemizin geleceğini, hakkın,huku-

kun ne olduğunu, nasıl düzelmesi gerektiğini, gençlerin
neden hemen başka devletlere gitmek istediklerini, çarşı-
Pazar’ı, işsizliği,esnafın, çalışanın ve işçinin durumunu,
emeklilere verilen bir liralık ek gelirin artırılması gerektiği
lafları dolaşınca çoğunun gözlerinin neden parladığını,
özellikle son günlerin gündemi olan 128 Milyar doların ne
olduğunu bununla nelerin yapılabileceğini, devletimizin bol
kazançlı ihaleleri alan ve devlet garantili ödemeleri olan
yatırımları bir düşünün ve bunlara kafa yorun ve halledin.

O zaman göreceksiniz, her şey çok güzel olacak.

İlk duruşmada tahliye edildi

Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
Cihan
Yavuz
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L atin Amerika ülkelerinde yeni
tip koronavirüs vakaları ve vi-
rüse bağlı can kayıpları art-

maya devam ediyor. Brezilya Sağlık
Bakanlığının verilerine göre, son 24
saatte 3 bin 459 kişinin hayatını kay-
betmesiyle ölenlerin sayısı 361 bin
884’e, 73 bin 513 yeni vakanın tespit
edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 mil-
yon 673 bin 507’ye çıktı. Brezilya'nın
ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2
milyon 686 bin 31 vaka ve 85 bin 475
ölümle ülkenin salgından en çok etki-
lenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
ABD’nin ardından dünyada salgın-
dan en çok etkilenen ülke Brezilya'da
iyileşenlerin sayısı 12 milyon 170 bin
771 olarak açıklandı.

Arjantin'de yeni önlemler 

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine
göre, son 24 saatte 368 kişinin haya-
tını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı
toplam ölü sayısı 58 bin 542’ye, 25
bin 157 kişide virüs tespit edilmesiyle
toplam vaka sayısı 2 milyon 604 bin
157’ye çıktı. Salgının yükselişe geç-
mesi nedeniyle gece sokağa çıkma ya-
sağı ve okullarda yüz yüze eğitimin
ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fer-
nandez, alınan yeni önlemleri devlet
başkanlığı konutu Olivos Köşkü'nden
yaptığı canlı yayında duyurdu. Fer-
nandez, yeni önlemlerin ülkenin en
kalabalık ve Kovid-19 salgınından en
çok etkilenen yaklaşık 15 milyon kişi-
nin yaşadığı başkent Buenos Aires ile
Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi
kapsayan Buenos Aires Metropol
Bölgesi (AMBA) için geçerli oldu-
ğunu açıkladı. AMBA'da salgının
başlangıcından bu yana vakalardaki
en yüksek artışın yaşandığını belirte
Fernandez, bu bölgede 20.00 ila
06.00 saatleri arasında sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacağını söyledi.
Fernandez, kapalı alanlarda dini,
sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin
askıya alındığını, iş yerlerinin saat
19.00 itibarıyla kapanacağını ve resto-
ranların saat 19.00'dan sonra evlere
servis şeklinde hizmet vereceğini bil-

dirdi. Salgınla mücadelenin önemine
dikkati çeken Fernandez, 17 Şubat'ta
Kovid-19 önlemleri altında başlayan
yüz yüze eğitime de ara verildiğini
söyledi. Fernandez, önlemlerin 16 Ni-
san'dan itibaren yürürlüğe gireceğini
ve 30 Nisan'a kadar devam edeceğini
belirtti. Öte yandan, Buenos Aires'te
yeni önlemlerden rahatsız olanlar
Fernandez'in açıklamasının ardından
balkonlardan ve evlerinin camların-
dan sert cisimlere vurarak hükümetin
bu kararını protesto etti.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verile-
rine göre, son 24 saatte 518 kişi haya-
tını kaybetti, 5 bin 113 yeni vaka tespit
edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can
kaybı sayısı 210 bin 812’ye, toplam
vaka sayısı da 2 milyon 291 bin
246’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 mil-
yon 817 bin 866’ya çıktı. Nüfusu 126
milyonu aşan Meksika, Kovid-19 ve-
rilerinin derlendiği "Worldometers"
internet sitesine göre, dünyada en çok
vakanın görüldüğü 14. ülke konu-
munda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açık-
ladığı verilere göre, son 24 saatte 337
kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sa-
yısı 66 bin 819’a çıktı. Son 24 saatte
16 bin 487 vakanın tespit edildiği ül-
kede toplam vaka sayısı 2 milyon 585
bin 801’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon
419 bin 265’e ulaştı. Nüfusu 50 mil-
yona yaklaşan Kolombiya, dünyada
en fazla vaka görülen 13. ülke konu-
munda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, son 24 saatte 323
kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 486 yeni
vaka görüldü. Vaka sayısı 1 milyon
667 bin 737'ye, virüse bağlı can kaybı
55 bin 812'ye, iyileşenlerin sayısı 1
milyon 592 bin 937'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklama-

sına göre, son 24 saatte 30 kişinin
yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a
bağlı can kaybı 24 bin 548'e çıktı.
Vaka sayısı 5 bin 497 artışla 1 mil-
yon 94 bin 267'ye yükseldi, iyileşen-
lerin sayısı 1 milyon 26 bin 934'e
ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açık-
lamasına göre, son 24 saatte
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı
49 artarak 17 bin 400'e, vaka sayısı
da 2 bin 950 artışla 350 bin 539'a
yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen
298 bin 604 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verile-
rine göre, son 24 saatte 23 kişi ha-
yatını kaybetti ve 1108 yeni vaka
görüldü. Ülkede vaka sayısı 285 bin
291'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin
519'a, sağlığına kavuşanların sayısı
234 bin 596'ya çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere
göre, son 24 saatte Kovid-19 nede-
niyle ölenlerin sayısı 32 artarak 7
bin 89'a, vaka sayısı 1805 artışla
207 bin 127'ye yükseldi. Ülkede
virüs tespit edilen 187 bin 894 kişi
iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının veri-
lerine göre, son 24 saatte Kovid-19
nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti
ve 2 bin 20 yeni vaka görüldü. Vaka
sayısı 242 bin 161'e, virüse bağlı
can kaybı 5 bin 40'a, sağlığına ka-
vuşanların sayısı 198 bin 473'e
çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açık-
lamasına göre, son 24 saatte
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı
52 artarak 1647'ye, vaka sayısı 2
bin 664 artışla 152 bin 89'a yük-
seldi. Virüs tespit edilen 119 bin
388 kişi iyileşti.

Danimarka, Oxford/AstraZe-
neca Kovid-19 aşısının kul-
lanımını tamamen

durdurma kararı aldı. Kararın ardından
Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen en-
gelleyen ilk ülke Danimarka oldu.Dani-
marka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji
Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının
kullanımını durdurulmasına yönelik dü-

zenlenen basın toplantısı sırasında ani-
den fenalaşarak bayıldı. Bir çok televiz-
yonun canlı yayında olduğu sırada
meydana gelen olay ülkede gündem 
yarattı.
Erichsen'a ilk müdahale basın toplantı-
sını takip eden gazeteciler tarafından
geldi. Sağlık Kurulu üyeleri basına yap-
tığı açıklamada, Erichsen'ın durumunun

iyi olduğunu, yorgunluk nedeni ile tansi-
yonun düştüğünü belirtti.

Kullanımı durduran ilk ülke

Birçok ülke tarafından kan pıhtısı sorun-
ları nedeniyle kullanımı askıya alınan
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca or-
taklığında Kovid-19’a karşı geliştirilen
aşısıyla ilgili Danimarka açıklama yap-

mıştı. Sağlık kurumu direktörü Soren
Brostrom, Danimarka’nın Oxford/Astra-
Zeneca Kovid-19 aşısını kullanmayı ta-
mamen bıraktığını açıklamıştı. İngiltere
İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ku-
rumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Ox-
ford Üniversitesi ve AstraZeneca
tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını
olduktan sonra oluşan kan pıhtısından

hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Top-
lamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 mil-
yon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan
etkisi görülmüştü. Öte yandan kurum, 9
Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri
aralığını kapsayan raporda aşılanan 18
milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan
etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişi-
nin hayatını kaybettiğini belirtmişti. DHA
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Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının yan etki nedeniyle tamamen kullanımının durdurulduğuna
yönelik karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen basın toplantısı sırasında bayıldı

Aşıdan bahsederken baygınlık geçirdi

LatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIkaLatIn amerIka
vIrUsten kIrILdI!
LatIn amerIka

İngilizler geri çekilecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan’da görev yapan İngiliz
askerlerinin ülkeden düzenli olarak ayrılmasını destekleyeceklerini bildirildi

TwİTTeR hesabından yaptığı paylaşımda
Raab, ülkesinin daha barışçıl bir geleceğe
sahip istikralı Afganistan'ı desteklemek

için NATO ve Afganistan halkının yanında
olduğunu belirtti.
Raab, Afganistan’daki İngiliz askeri birliklerinin ülke-
den düzenli olarak ayrılmasını destekleyeceklerini kay-
detti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece da
yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan halkının barışçıl
ve istikrarlı bir geleceği hak ettiğini kaydetti. Wallece,
“Geri çekilirken, Afganistan’da hizmet veren insanları-
mın güvenliği önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Müttefik
ülkelere yönelik saldırıların güçlü bir yanıtla karşılana-
cağı konusunda netiz.” ifadelerine yer verdi.

NATO müttefikleri birlik içinde

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki
askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve süre-
cin 11 Eylül 2021'den önce tamamlanacağını açıkla-

mıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO
Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısı-
nın ardından yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkele-
rin, Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması
konusunda birlik içinde olduğunu söylemişti. Stolten-
berg, Afganistan'da 10 bin kadar NATO askeri bulun-
duğunu, bunların çoğunun ABD askeri olmadığını
belirterek, şunları kaydetmişti: "Son hafta ve aylarda
Afganistan'daki varlığımız hakkında istişarelerde bulu-
nuyorduk. ABD'nin çekilme kararı ışığında NATO sa-
vunma ve dışişleri bakanları izlenecek yolu bugün ele
aldı ve NATO Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1
Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlamasına karar verdi.
Çekilmemiz düzenli, koordineli ve itinalı olacak. Tüm
askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı
planlıyoruz. Bu sürede Taliban'ın askerlerimize yönelik
herhangi bir saldırısına güçle karşılık verilecek. Afga-
nistan'a birlikte gittik, duruşumuzu birlikte ayarladık
ve beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz."

Baskıları sona
erdİrİn!
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Natanz'daki
uranyum zenginleştirme tesisine sabotajın
"tehlikeli bir sarmala" yol açtığını ve
yalnızca ABD'nin İran'a yönelik "azami
baskı" politikasından vazgeçmesiyle 
kontrol altına alınabileceğini belirtti

İRan Dışişleri Ba-
kanı Muhammed
Cevad Zarif, Twit-

ter hesabından paylaştığı me-
sajında "Natanz'daki nükleer
terörizm, yalnızca (Eski ABD
Başkanı Donald) Trump tara-
fından başlatılan ekonomik te-
rörizme son verilerek kontrol
altına alınabilecek tehlikeli bir
sarmal ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı. ABD
Başkanı Joe Biden'a bu "tehlikeli" süreci tersine çe-
virmek için İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağ-
rısında bulunan Zarif, "Biden-Harris, Ya
Obama-Biden anlaşmasını ya da Trump'ın azami
başarısızlık kampanyasını seçecek. Başka bir alter-
natif ve fazla zaman yok." dedi.

Putin ikinci doz
aşıyı da oldu

Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, korona-
virüs (Covid-19) aşısı-

nın ikinci dozunu yaptırdığını
duyurdu. Video konferans olarak
yapılan Rusya Coğrafya Toplu-
luğu’nun toplantısında konuşan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, “Az önce, ikinci dozu aldım”
ifadelerini kullandı. Salgının, özel-
likle aşılama kampanyası nedeniyle, yakında gerile-
mesini umduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle son 

24 saatte Brezilya'da 

3 bin 459, Meksika'da 

518, Arjantin'de 368,

Kolombiya'da 337 kişi
yaşamını yitirdi
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W Istanbul’da farklı kon-
septlerle tasarlanan, şık de-
korasyonu ile göz

dolduran, Mahmut Anlar imzası taşı-
yan odalar V şeklinde konumlanan iki
kanat tarafında bulunuyor. Toplamda
140 odalı olan otelin bu güzel havalar
için önerisi ise İstanbul’un kalbinde
gizli bir hazine gibi saklanan Marve-
lous Cabana odalar. Misafirlerine ay-
rıcalıklı bir deneyim sunan bu göz
alıcı odaya estetik, kalite, yemek ve
eğlence eşlik ediyor. Lüks yaşamın ay-
rıcalıklarını eşsiz bir deneyim ile yaşa-
tan Marvelous Cabana odalar, kişiye
özel Cabanası ile sürpriz hazırlamak
veya sevdikleriyle baş başa vakit geçir-

mek isteyen konuklara da romantik
bir ambiyans oluşturuyor. Odalara şık
bir köprü ile bağlanan Cabanalar, bol
oksijenin ve açık havada kişiye özel
bir alana sahip olmanın ayrıcalıklarını
sunarken; akşam gökyüzü ve yıldızla-
rın romantik manzarası konukları
şehrin karmaşasından uzaklaştırıyor.
Tüm ihtiyaçların ve her bir detayın
özenle tasarlandığı Marvelous Ca-
bana oda, kendinizi özel bir tatilde
hissetmeniz için gereken her detayı
sizler için hazırlıyor. Acıkan ve yemek
konusunda sabırsızlanan misafirler
odalarında ya da W Lounge’ta biri-
rinden özel lezzetlerle hazırlanmış W
menüsünün de tadını çıkarabilir.

A ntalya'da yaşayan Cansu Sara Tak-
maz, anaokulunda piyano eğitimi al-
maya başladı. Öğretmeninin

yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konser-
vatuvarı sınavına giren Cansu, sınavı kazan-
dıktan sonra da öğretmenlerinin
değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı.
Şu an konservatuvarda yarı zamanlı 7'nci
sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslar-
arası yarışmalarda çok sayıda derece aldı.
Gülcihan Babayeva Solak'ın öğrencisi olan
Cansu, Mart 2017'de 'Uluslararası Harmony
Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2017'de 'Ulus-
lararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçün-
cülük ve en genç yarışmacı ödülü, Mart
2019'da '4'üncü Paris International Music
Competition Yarışması'nda ikincilik, Nisan
2019'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla
solist olarak sahneye çıkma fırsatı, Kasım
2019'da 'Kamerton-Soloist International
Competition for Performing Arts Yarışma-
sı'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Or-
kestrası'yla solist olarak sahneye çıkma

ödüllerini kazandı. Aralık 2019'da düzenlenen
Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke
ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden
Cansu, 2020 Şubat ayında Hamburg'da La-
eiszhalle'de düzenlenen 5'inci Uluslararası
Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkıp
keman solist kategorisinde konser verdi. Ku-
zeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla
katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden
Cansu Sara Takmaz'a, geçen sene annean-
nesi Nevin Zehra Zeren keman hediye etti.

2020'de derece elde etti

Kendi kemanıyla çalışmalar yapan Cansu,
geçen yıl, 5 uluslararası yarışmaya katıldı.
Koronavirüs nedeniyle online yapılan yarış-
malara katılan Cansu, 2020 Ocak ayında İtal-
ya'da gerçekleştirilen 'Play Festival And
Contest' yarışmasında birinci, Eylül 2020'de
Estonya'da düzenlenen 'Odin International
Music Competition' yarışmasında ikinci,
Ekim 2020'de İtalya'da düzenlenen 'Cittadi
Barletta' yarışmasında birinci, Aralık 2020'de

Estonya'da düzenlenen 'Music and Stars
Awards' yarışmasında ikinci ve yine Aralık
2020'de Macaristan'da düzenlenen 'Danubia
Talesnts International Music Competition'
yarışmasında üçüncü oldu.

5 uluslararası yarışma 

Koronavirüse rağmen keman çalışmalarına
hız kazandıran Cansu Sara Takmaz, 2021 yılı
Ocak ayında Hong Kong'da düzenlenen 'E-
contest' the Gold Award' (Altın Ödülü'ne)
layık görüldü. Ocak 2021'de Rusya'da düzen-
lenen 'International Competition of Music
'Slavic Meetings' yarışmasında birincilik,
Şubat 2021'de Avusturya'da düzenlenen 'Vi-
enna Waltz' International Competition of
Music yarışmasında birincilik, Şubat 2021'de
Polonya'da düzenlenen 'Instrumental Inter-
national Music Competition' yarışmasında
üçüncülük ve 2021 Mart'ta Japonya'da dü-
zenlenen 'Tokyo Stars' International Compe-
tition of Music and Performing Arts
yarışmasında ise birinci oldu. DHA

İlk albüm: Onca Günler
Resim sanatının yanı sıra uzun yıllardır müziği de kendine
iş edindiğini belirten ressam, akademisyen Hakan Özer’in,
15 şarkıdan oluşan ilk albümü ‘Onca Günler’ yayınlandı

YeditepeÜniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim ve
Plastik Sanatlar Bölümü Öğ-

retim Üyesi Hakan Özer’in 15 şarkıdan
oluşan albümü kurucu ortağı olduğu
‘People Make Music’ etiketiyle yayın-
landı. Özer, plastik sanatlar camiasında
resimleriyle ve yetiştirdiği öğrencilerle
tanınsa da, 80’li yılların ikinci yarısından
bu yana sükûnetle sürdürdüğü müzikal
macerasının meyvelerini ilk defa bir al-
bümde topladı. Singer-songwriter ve
zaman zaman da indie-folk tarzında ya-
pılmış, ustalıklı bir gitar albümü olarak
nitelendirilen albümünde Hakan Özer,
göz önünde olan ama görülmeyen ay-
rıntıları, dünya hallerini anlatıyor. Geç-
mişten gelen fragmanları gündelik
olanla harmanlarken, eski aşkları, yaşa-
mın anlarını biriktirmenin yorgunluğun-
dan ve bugünlerde herkesin hissettiği
huzursuzluklardan dem vuruyor. Şarkı
yazarken tekrara düşmemesi, birkaç
şarkı haricinde nakarat dahi kullanma-
ması, anlatacaklarını detaylı detaylı,

sakin sakin sıralaması ise dikkat çekiyor.

Söz müzik kendisine ait

2019 Kasım’ında People Make Music’in
diğer kurucu ortağı Burak Güngörmüş
yönetiminde Büyükada’daki PMM Stüd-
yosu’nda kaydedilmeye başlayan albü-
mün tüm söz ve müzikleri Hakan Özer’e
ait. Düzenleme ve prodüksiyonu Gün-
görmüş ve Özer ikilisi tarafından yapılan
albümde, Hakan Özer klasik, akustik ve
elektrik gitar, Burak Güngörmüş ise bas,
davul, rhodes ve diğer tuşluları çalıyor.
Kimi şarkıda yaylılar, kimi şarkıda klari-
net, şaman davulu ve elektronikler dü-
zenlemelere ekleniyor. Nilipek ve Demet
Çizenel vokalde ikiliye eşlik ederken bir
şarkıda da Tuğhan Garip’in elektrik gitarı
duyuluyor. Albümün miks ve mastering’i
Emre Malikler’e, grafik düzenlemesi Ye-
ditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Özlem Mutaf Büyükarman ve Grafik
Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Atılay 
Aşkaroğlu’na ait. DHA

MUZIK DUNYASINA
BIR YILDIZ YETISIYOR
MUZIK DUNYASINA
BIR YILDIZ YETISIYOR
MUZIK DUNYASINA
BIR YILDIZ YETISIYOR
MUZIK DUNYASINA
BIR YILDIZ YETISIYOR
MUZIK DUNYASINA
BIR YILDIZ YETISIYOR
MUZIK DUNYASINA
BIR YILDIZ YETISIYOR
Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), 2020 yılında katıldığı 5 uluslararası yarışmada
başarı elde etti. 2021 yılının ilk 3 ayında da Hong Kong, Rusya, Avusturya, Polonya ve Japonya'da düzenlenen yarışma-
lara online katılan Cansu, 3 birincilik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödülüne layık görülerek Türkiye'yi başarıyla temsil etti

Hedefi solist
keman olmak
Cansu, 2021 yılı itibariyle Hong
Kong, Rusya, Avusturya, Polonya
ve Japonya'da düzenlenen ulus-
lararası yarışmalarda 3 birinci-
lik, 1 üçüncülük ve 1 altın ödül
elde ettiğini anlattı. Pandemi sü-
resince derslerin ve yarışmaların
online gerçekleştiğini söyleyen
Cansu, "Pandeminin bir an önce
bitmesini ve geçtiğimiz yıllardaki
gibi konserler vermeyi istiyorum.
Yarışmalar hep online gerçekle-
şiyor ama ben tekrar canlı yarış-
malara katılmak istiyorum. Şu
an çalışmalarım gayet iyi gidiyor.
Yıl sonuna kadar hedefim Vival-
di'nin '4 Mevsim' keman konçer-
tosunu bitirmek. İleride ise
büyük orkestralarda solist olarak
keman çalmak istiyorum" dedi. 

Akaretler Sıraevler’in otantik dokusunu Nişantaşı’nın gösterişli yapılarıyla
buluşturan W Istanbul; Mahmut Anlar imzalı odaları, gizli bahçeleri, kişiye
özel cabanaları ile İstanbul’un kalbinde unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor

Yoğunluğa bir mola verin

Aktif yaşam tarzını
gündelik yaşamın her
alanında yaygınlaş-

tırma vizyonuyla pek çok projeye
imza atan Aktif Yaşam Der-
neği’nin ilk kez 2018 yılında Tür-
kiye’ye taşıdığı ve zaman
içerisinde eğitimcilerin müfredat-
larında yer verdiği Okul Dışarıda
Günü, bu yıl da ülkemizde tüm
dünyayla aynı anda 20 Mayıs
Perşembe Günü gerçekleştirili-
yor. “Kirlenmek Güzeldir” felse-
fesiyle 17 yıldır çocukların

fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişi-
minde özgürce hareket etmenin
önemini anlatan ve ebeveynlere
ilham kaynağı olan OMO’nun
desteği ile hayata geçirilen Okul
Dışarıda Günü’nün bu yılki te-
ması ise “Dünya İçin İyilik.”

Rekor katılım 

İlk yıldan bu yana rekor seviyede
ilgiyle tüm dünyada en çok okul
katılımını Türkiye’den alan Okul
Dışarıda Günü, bugüne kadar
25 bin yetişkine ve 1,5 milyon ço-

cuğa ulaştı.Pandemi gölgesinde
geçen bu dönemde ayrı bir önem
kazanan bu özel gün ile çocukla-
rın artık açık havada daha az
zaman geçirdiğine, bu durumun
fiziksel ve zihinsel sağlıklarına
olumsuz etkilerinin yanı sıra
doğa ile kurdukları bağın da ze-
delendiğine dikkat çekiliyor.
Evde, okulda veya açık havada
sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak yapılan aktivitelerle ço-
cuklar açık havada oyunla öğ-
renmenin keyfini yaşıyor.

Dünya için iyilik! Çocuklar bu diziyi çok sevecek
Modern aile yaşamının günlük olay-
larına kısa bir bakış attığımız Bluey,
yaratıcı oyunun çocukların fiziksel ve

zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisini bir kez
daha gözler önüne seriyor. Avustralyalı mavi
köpek yavrusu Bluey, sınırsız hayal gücü saye-
sinde günlük hayatı eğlenceli maceralara dönüş-
türebiliyor. Kız kardeşi Bingo’yla birlikte,
korkularının üstüne gitmek ve yetişkin rollerini
deneyimlemek için farklı oyunlar oynarken, sık
sık kendi iç dünyalarını keşfettikleri ilginç macera-
lara atılıyorlar. Ebeveynlerini, özellikle de babala-
rını, eğlenceli ve keyif dolu renkli dünyalarına
dahil etmeyeyse bayılıyorlar! 



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur
Çebi, Vodafone Park'ta HDI Sigorta ile
gerçekleştirilen iş birliği tanıtım toplantı-
sında yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un
yaşadığı sakatlığa değinerek, "Bizim için
tatsız bir olay. Hem futbolcumuzun sağlığı
söz konusu hem de şampiyonluk yolunda
yürürken Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sıkıntı
söz konusu." dedi. Cenk Tosun'un sakatlı-
ğının zeminden kaynaklandığına dikkati
çeken Çebi, "Sakatlığın saha zeminine iyi
bakılmamasından kaynaklanması bizi
daha da üzmüştür. Körün gözüne parmak
sokmak tabiri var ya, öyle oldu. Erzurums-
por'un sahasında olayın olması diğer sa-
halarda olmayacağı anlamına gelmez.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bir
sürü sorunla baş başa kalırken, bir de bu
eklendi." ifadelerini kullandı.

Hassasiyet gösterilmeli

Beşiktaş Kulübü olarak stat bakımı konu-
sunda görevlerini tam yaptıklarını belirten
Çebi, "Stattan sorumlu arkadaşlara teşek-
kür ediyorum, sorun olmadı. Bu konu
kulüp başkanlarının ve kulüplerin hassasi-
yet göstermesi gereken çok önemli durum
haline geldi. Hakemlerden şikayet ederken,
kendi sahamızdan şikayet etmeyi bir ka-
nara bırakıyorsak, haksızlık olur." açıkla-
masını yaptı. Büyükşehir Belediye
Erzurumspor Kulübü için yapılan yardım
gecesine değinen Çebi, "Sonuç itibarıyla
Erzurumspor maçının sonucunda olanla
başında olan bir olay var. Erzurumspor'un
gecesiyle ilgili yanlış anlaşılmalar oldu. Er-
zurumlular doğru tavır gösterip, geceyi er-
telediler. Doğru yaptılar. Teşekkür
ediyoruz. Bir hatadan döndüler. Ancak
maalesef stattaki zeminin sulanması ve yu-
muşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyet gös-
terilmedi. Bir yanlış dönerek gösterdikleri
erdemi, zeminin yumuşatılmasında gös-
termediler." değerlendirmesinde bulundu.

Saha zeminleri mühim

Saha zeminlerinin artık Türkiye'nin genel
sorunu olduğunu kaydeden Çebi, "Kulüp-
ler Birliği Vakfı Başkanı olarak bu konunun
takipçisi olacağım. Bu kadar pahalı ve de-
ğerli futbolcuların sakatlanmalarına sebe-
biyet verecek durumların ortadan kalkması
için elimizden geleni yapacağız. Federas-
yon da destek verecektir." diye konuştu.
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Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalan-
dığını açıklayan Galatasaray’ın Mısırlı forveti
Mostafa Mohamed, en az 2 maçta forma giyeme-
yecek. Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı
açıklama ile bir oyuncusunun Covid-19 testinin
pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardın-

dan Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed, kişisel
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ko-
ronavirüse yakalandığını duyurdu. 
Mısırlı forvet, karantina sürecinden dolayı en az
iki maçı kaçıracak. Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin
ligin 35’inci haftasında deplasmanda Göztepe ve

36’ncı haftasında Türk Telekom Arena’da Trab-
zonspor ile oynayacağı maçlarda forma giyeme-
yecek. Golcü oyuncunun karantina süreci ise ligin
37’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oy-
nanacak maç gününde sona erecek.
DHA

Cenk'in sakatlığı

kötü oldu!
Mostafa Mohamed en az 2 maç kaçıracak

14

Galatasaray'ın mayıs ayında yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulu
öncesi başkan adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, göreve gelmeleri halinde
sarı-kırmızılı kulübü dengeli ve şeffaf bir yapıya kavuşturacaklarını söyledi

k ulübün 3 yıldır divan kurulu baş-
kanlığını üstlenen Hamamcıoğlu,
adaylık kararı, planladıkları çalışma-

lar ve güncel konularla ilgili sorularını ya-
nıtladı. Yaklaşık 40 yıldır Galatasaray
camiasının içinde olduğunu ve kulüpte bir-
çok birimde görevler üstlendiğini anlatan
Hamamcıoğlu, "Son 5 senede Galatasa-
ray'ı Galatasaray yapan çok önemli değer-
lerin yok olmaya başladığını, erozyona
uğradığını gördüm. Bunlar birlikte hareket
etme, karşılıklı sevgi ve saygı, dayanışma,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve paydaşlarla is-
tişare etme gibi konulardır. Bir dirayet ek-
sikliğini hep birlikte müşahede ettik.
Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin
büyük bölümü bundan şikayetçiydi. O ba-
kımdan başkanlığa aday olmam konu-
sunda bana bir teveccüh gösterildi. Ben de
bu sorumluluktan kaçmamam, gelen talep-
lere ve teveccühe duyarsız kalmamam ge-
rektiğini düşündüm. Galatasaray'da başka
bir sorumluluk almak üzere yola çıktım."
diye konuştu. Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kır-
mızılı kulübün önemli mali sorunları oldu-

ğunu vurgulayarak, "Galatasaray'ın
içinde bulunduğu bazı gerçekler var.
Önce doğru teşhisi koymak, sonra
doğru reçeteyi uygulamak lazım. Şu
anda Galatasaray'ın dengesiz ve di-
siplinsiz bir mali durumu var. Dolayı-
sıyla diğer adaylar gibi, '2-3 yılda mali
durumu düzelteceğiz, kara geçeceğiz,
düzlüğe çıkacağız.' diye bir vaadimiz
yok. Bu gerçekçi değil." ifadelerini kul-

landı. Sarı-kırmızılı kulüpte mali ve
idari anlamda reformlar yapılması ge-

rektiğini aktaran Hamamcıoğlu, şunları
kaydetti: "Galatasaray'ı daha dengeli daha
şeffaf bir yapıya kavuşturacağız. Kulüplerin
en büyük gideri profesyonel futbolda oldu-
ğuna göre, bu alanda mutlaka altyapıya
dönüp, kendi kaynaklarımızla kavrulmaya
başlamak lazım. Bunun için de acı reçeteyi
mutlaka uygulamak lazım. Aksi takdirde
önümüzdeki yıllarda Galatasaray olmaya-
bilir. Son 2 yılda Galatasaray'ın finansal
borcu 611 milyon liradan 1 milyar 670 mil-
yon liraya gelmiş. Bu sürdürülebilir bir şey
değil. Futbol başta olmak üzere tüm spor
branşlarında kendi kaynaklarımıza dönme-
miz lazım. Camianın içinde mutlaka barışı
sağlamak lazım. Camiamız çeşitli kategori-
lere ayrıldı, suni düşmanlıklar yaratıldı.

Galatasaray'ın tekrar özüne, fabrika
ayarlarına, genetik kodlarına dönmesi

lazım. Bunlar da etik değerler, dira-
yetli ve ciddi temsil, Galatasaray'ın

haklarının korunmasıdır. Bugün
tüm genel kurul üyeleri Galata-

saray'ın haklarının yendiğini
konuşuyor. Galatasaray'a

karşı bir oyun varsa, Gala-
tasaray yönetimleri ve ca-

miası bunları izlemekle
yetinemez. Mutlaka

aktif davranmak
zorunda."

Liderlik 
yapmaya
hazırım

Eşref Ha-
mamcı-

oğlu,
se-

çimde birlikte hareket etme konusunda
diğer adaylardan teklif gelmesi halinde de-
ğerlendireceklerini belirterek, "Hem yaş ola-
rak hem de Galatasaray'daki tecrübemle
liderlik yapmaya hazırım. Böyle bir yakla-
şım olması halinde ekip arkadaşlarımla de-
ğerlendiririm. Ekibimi oluştururken, özel
hayatlarında, sosyal hayatlarında, Galata-
saray kariyerlerinde tecrübeli isimlerle, ku-
lübe ileride de çok hizmet verebilecek,
konularında uzman arkadaşları bir potada
eritme zihniyetiyle yola çıktım. Aksi tak-
dirde sadece tecrübelileri alırsanız, mesleki
bir körlük oluyor. Radikal değişiklikler yap-
maktan korkuyorlar. 'Bu bizde olmaz,
kabul edilmez' derseniz, statüko koyuyorsu-
nuz, o zaman da olduğunuz yerde emekli-
yorsunuz." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray'ı yönetmenin kolay olmadığını
aktaran Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Yönetim kurulu üyelerinin Galata-
saray'a vakit ayırabilmesi gerekiyor. Diğer
gruplardaki arkadaşlarımız mesleki hayat-
larında çok başarılı insanlardan oluşuyor.
Hepsine saygım sevgim sonsuz. Yüzde 100
profesyonel çalışan birinin Galatasaray'a
hak ettiği vakti ayırması çok zor. İkincisi de
mutlaka Galatasaray'da bir yerlerde emek-
lemiş olmaları lazım. Aksi takdirde şu anda
içinde bulunduğumuz yönetim gibi ilk altı
ay fotoğraf çektirmekle geçiyor. O bakım-
dan biraz vakit kaybı oluyor. Galatasaray'ın
böyle bir vakit kaybına tahammülü yok.
Böyle bir farkla ortadayız. Buna adapte
olabilecek aday listelerden arkadaşlarım
varsa da tabii ki kabul ederiz. Biz 'Galata-
saray'a güven' sloganıyla yola çıktık. Birleş-
tirici, bütünleştirici olmaktan
bahsediyoruz." Sportif başarıdan bağımsız
gelir modelleri oluşturmak gerektiğini anla-
tan Hamamcıoğlu, seçilmeleri halinde
özellikle dijital dönüşüme ağırlık verecekle-
rini ifade etti.

Cengiz'in aday olması temennim

Hamamcıoğlu, mevcut başkan Mustafa
Cengiz'in kongrede rakibi olmasını çok is-
tediğini dile getirerek, "Sayın Mustafa Cen-
giz'in aday olması en büyük temennimdir.
Son üç yılda başkanlık yaptı. Bir takım sağ-
lık sorunları var. Tekrar geçmiş olsun dilek-
lerimi iletmek istiyorum. Allah sağlık versin.
Başkanlığa aday olsun ve hep birlikte se-
çime girelim. Genel kurulumuz Sayın Cen-
giz'e bir görev verdi, görev döneminin
sonunda da tekrar genel kurula gidip güven
tazelemesi kendisi açısından da camia açı-
sından da iyi olur. Tüzüğümüze göre 29
Mayıs'taki seçimlerin yapılması konusunda
ısrarcı olduğumu bir kere daha belirtmek
istiyorum. " açıklamasında bulundu. Yeni
tip koronavirüs salgını nedeniyle kulübün
2019 ve 2020'deki mali genel kurullarının
yapılamadığını hatırlatan Hamamcıoğlu,
"Mali genel kurulların kalabalık olması ne-
deniyle yapılamamasını normal karşılıyo-
rum. Ancak seçimli genel kurul, toplantılı
bir genel kurul olmak zorunda değil. İzin
almaya da gerek yok. Sadece ilgili makama
gerekli tedbirlerin alacağına yönelik bir di-
lekçe veriyorsunuz. İlgili birimler de kont-
rolleri yapıyorlar. Dolayısıyla tedbirler
alınırsa, seçimin yapılmaması için bir
neden yok. Bu niyetle alakalı bir şey. Gala-
tasaray camiası bunu bekliyor. Yönetimi
mutlaka ama mutlaka tüzüğün emrettiği
şekilde seçimi yapmaya davet ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Bu yönetimin performansı kötü

Eşref Hamamcıoğlu, Mustafa Cengiz
başkanlığındaki yönetimi başarılı bul-

madığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Mevcut yönetimin performansından bah-
setmek çok zor. Çünkü mevcut yönetim
çok uzun süredir üç kişi toplanıyor. O ba-
kımdan buna yönetim diyemeyeceğiz.
Maalesef Galatasaray'ın olmazsa olmaz
değerlerine çok zarar verici kararlar aldılar.
Başarılı sayılabilecek işlerini de bu densiz-
likleriyle gölgelediler. Bunlar hesap ver-
meme, şeffaf olmama ve 'Ben yaptım oldu'
şeklinde alınan kararlar. Sizi bu göreve ge-
tiren genel kurula 'vesayet organı' tanımla-
masını yaparsanız, bu Galatasaray'da
karşılıksız kalmaz. Aşağı yukarı 25-26 ay
boyunca Galatasaray'ı kara geçirdik diye
beyanlarda bulunursanız ve mart ayında
verdiğiniz raporlar bunun aksi çıkarsa, he-
sabını birinin vermesi lazım. Popülist yak-
laşımdan dolayı hatalı transferler
yapmışsanız, mali disiplinden bahsede-
mezsiniz. Galatasaray camiasını bölüp yö-
netmeye çalışırsanız, sosyal medyada
kendi güdümünüzde olan hesaplardan
Galatasaraylılar için linç uygulaması ya-
parsanız, bunlar Galatasaray'a bir fayda
sağlamaz. Mutlaka bunun hesabını genel
kurulda vermek zorundasınız. O bakım-
dan ben mali ve idari olarak bu yönetimin
performansını hiç iyi bulmuyorum." Eşref
Hamamcıoğlu, Galatasaray'ı, Türkiye'nin
yurt dışındaki en önemli markası olarak
gördüklerini belirterek, "Bu markayı da
prestijle ve itibarla sağlayabilirsiniz. Bugün
maalesef Galatasaray'ın temsilinde çok
ciddi bir sorun var. Tutarsızlık, doğru ifade
edememe, zamanlama hatası var. Olağan
iletişim araçlarını doğru kullanamama var.
Bütün bunlar maalesef Galatasaray mar-
kasına itibar anlamında zarar vermekte-
dir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetimi fantezi arıyor

Eşref Hamamcıoğlu, Fenerbahçe Kulübü-
nün 1959 yılından önceki şampiyonlukla-
rının sayılması için Türkiye Futbol
Federasyonuna yaptığı başvuruyu ciddi
bulmadığını dile getirerek, "Bu girişimi de-
ğerlendirmek bile çok zor. Fenerbahçe yö-
netiminin böyle bir fantezi yaklaşımı oldu.
1959'dan önceki şampiyonluklar sayılsın,
bunlar yıldızlara dönüştürülsün, onlar da
paraya dönüşsün... 
Bu güzel bir şey ama önce bir mevcudu iyi
yönetsinler. Mevcut başarısızlıklarından
tarihe dönerek bir şey çıkartmak çok afaki.
Bu kadar para harcadıktan sonra henüz
bir başarı sağlanmamış olmasının verdiği
panikle bunları yapmış olabilirler, onların
tasarrufudur." değerlendirmesinde bu-
lundu. Hamamcıoğlu, 1959 yılından önce
standartlara uygun bir lig olmadığını sa-
vunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet
başarmışlar, kupalar almışlar bunu inkar
edemezsin. Ancak bir ay süren bir turnuva
olmuş, deplasman yok, 3-4 takım üçer
gün arayla oynuyorlar, maç yapıyorlar Fe-
nerbahçe kazanıyor. Tebrik ederiz, başarı-
larının devamını dileriz ama bunlar
Avrupa futbol otoriteleri tarafından be-
nimsenmiş, Türkiye'nin de içinde olduğu
bir standarda uygun işler değil. Bunları
saydırmaya çalışmak çok afaki bir iş. 
Ona bakarsanız lig standartlarına uygun
olmayan Türkiye kupaları var, Galatasa-
ray'ın da bunları saydırmaya başlaması
lazım. Fenerbahçe'nin bu konudaki iddia-
sını biraz şeye benzetiyorum... Biliyorsu-
nuz dünyaca kabul görmüş güzellik
yarışmaları vardır, bir de yöresel yarışma-
lar vardır. İşte Tekirdağ kiraz güzeli, şam-
puan güzeli gibi. Dolayısıyla çok ciddi
bulmuyorum." DHA

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ı, Türkiye'nin
yurt dışındaki en önemli markası olarak 
gördüklerini belirterek, "Bu markayı da prestijle
ve itibarla sağlayabilirsiniz. Bugün maalesef 
Galatasaray'ın temsilinde çok ciddi bir sorun var.
Tutarsızlık, doğru ifade edememe, zamanlama
hatası var. Olağan iletişim araçlarını doğru 
kullanamama var. Bütün bunlar maalesef 
Galatasaray markasına itibar anlamında zarar
vermektedir." şeklinde konuştu.
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Göreve seçilmeleri halinde teknik direktör Fatih
Terim ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi ya-
pacaklarını vurgulayan Eşref Hamamcıoğlu, "Fatih
Terim hoca kulübümüzün divan kurulu üyesidir. Bu
zamana kadar Galatasaray'ın futbolda gösterdiği ba-
şarıların en önemli mimarlarından biridir. Fatih Te-
rim'in kulüple bir sözleşmesi var. Bu sürenin sonuna
gelindiğinde ve biz de yönetimde olursak, sözleşme
değerlendirilir. Biz bir vizyon ve mali yapı-
landırmayla göreve geleceğiz. Sevgili
Fatih Terim de iyi bir Galatasaraylı ol-
duğuna göre, bu vizyon ve mali ya-
pılandırma çerçevesinde yönetime
en büyük desteği verecektir. Günü
gelince yönetimimiz Fatih Terim
hocayla oturur, durumu değer-
lendirir. Yönetimimiz ahde ve-
fayı hiçbir zaman unutmaz.
Fatih Terim hoca Galatasaray
için çok önemli bir kaynaktır."
şeklinde görüş belirtti. Sarı-kırmı-
zılı takımın şampiyonluk şansının
devam ettiğini aktaran Hamamcı-
oğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Üç
puanlı sisteme baktığımızda Galatasa-
ray, Fatih Terim yönetiminde finale çok
iyi giren bir takımdır. Çok şanssızlıklar yaşa-
dık, sakatlarımız çoğaldı, pandemi var, cezalar var...
Şartlar bizim için olumlu olmamakla beraber Galata-
saray bunlara sığınmaz. 11 kişi çıkarlar, aslanlar gibi
oynarlar. Takım halinde mücadele edersek, sezon so-
nunda ipi göğüsleyeceğimize inancım hala tam. Daha
önce de bunları yaşadık. Yeter ki cesaretimiz kırılma-
sın. Tüm Galatasaray camiasının buna inanmasına ve
pozitif enerjiye ihtiyaç var."

G.SaRaY BİR maRKadıR

Fatih Terim önemli
bir kaynaktır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur 
Çebi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile oynanan maçta Cenk Tosun'un
yaşadığı sakatlığın kendileri için 
tatsız bir olay olduğunu söyledi

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
çeyrek final etabı bugün oynanan iki mü-
cadele ile sona erdi. Çeyrek final ilk ma-
çında sahasında Borussia Dortmund’u
2-1 mağlup eden Manchester City, deplas-
manda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kaza-
narak yarı finale yükseldi. İngiliz ekibine
galibiyeti getiren golleri 55’inci dakikada
penaltıdan Riyad Mahrez ve 75’inci daki-
kada Phil Foden kaydetti. Borussia Dort-
mund’un tek golü ise 15’inci dakikada
Jude Bellingham’dan geldi. Bir diğer çey-
rek final eşleşmesinde ise yarı finale yükse-
len takım Real Madrid oldu. İlk maçta
Liverpool’u 3-1 mağlup eden İspanyol
ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşma-
dan 0-0 beraberlikle ayrılarak yarı finale
adını yazdırmayı başardı. Şampiyonlar Li-
gi’nde yarı final eşleşmeleri de bugün oy-
nanan maçların ardından belli oldu. Paris
Saint-Germain - Manchester City ve Real
Madrid - Chelsea eşleşmeleri oluştu. 

Avrupa'nın 
4 devi!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ve
Paris Saint-Germain’in ardından yarı 
finale yükselen diğer iki takım, Real
Madrid ve Manchester City oldu

THY filede
uçamadı
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 3'üncülük/4'üncülük etabının ikinci
maçında Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 mağlup etti. Bu so-

nuçla THY se-
zonu 3'üncü
tamamlarken, Ec-
zacıbaşı VitrA ise
4'üncü oldu. Tu-
runcu beyazlıların
kaptanı Tijana Bos-
kovic 44 sayı ile kar-
şılaşmanın en skorer
ismi oldu ve kendi ka-
riyer rekorunu kırdı.
THY gelecek sezon
Türkiye'yi CEV Şampi-
yonlar Ligi'nde temsil
edecek. Eczacıbaşı VitrA
ise CEV Kupası'nda mü-
cadele verecek.
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Muharrem Usta'nın yeni bir çehre kazandırmak adına Trabzonspor Başkanlığı 

koltuğuna oturmasının ardından yaptığı transferlerden biriydi Matus Bero. Slovak

oyuncu genç yaşta geldiği bordo mavili camianın ardından şu an Vitesse'de forma

giyiyor. Takımı Hollanda liginde iyi işler yapmaya devam ediyor. Milli futbolcuya

hem Trabzonspor hem Türkiye hem de şimdiki kariyerine ilişkin sorular sorduk
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oyuncu genç yaşta geldiği bordo mavili camianın ardından şu an Vitesse'de forma

giyiyor. Takımı Hollanda liginde iyi işler yapmaya devam ediyor. Milli futbolcuya

hem Trabzonspor hem Türkiye hem de şimdiki kariyerine ilişkin sorular sorduk

S lovak çetesinin bir üyesiydi
ancak bekleneni veremedi.
Muharrem Usta'nın aldığı

Matus Bero'yu Ahmet Ağaoğlu Vi-
tesse'ye sattı. O günden bu yana
sarı siyahlı ekibin formasını giyen
Slovak futbolcu şu anda kulübünü-
nen önemli ve istikrarlı isimlerinden
biri haline geldi. Kulüp performan-

sıyla Şampiyonlar Ligi potasına girerken kupa
finalinde de Ajax ile karşılaşacak. Kendisine
hem Trabzonspor hem Türkiye hem de şimdiki
kariyerine ilişkin sorular sorduk.

nSon bir yıldır belki de bunu söylemek çok zor.
Özellikle Hollanda'da. Senin için koronavirüs süreci
nasıl geçti ve geçiyor? Hayatında neler değişti?
Koronavirüs sürecinden sonra çok şey değişti. Sa-
dece benim değil herkes için öyle. Oldukça zor za-
manlardı. Futbol oynayamıyorsuunz, antrenman
yapamıyorsunuz ve hayatınız bir anda farklı bir bo-
yuta geçiş yapıyor. Buna alışmak bir hayli zor.

nKoronavirüs sürecinde en çok etkilenen sporların
başında futbol geliyordu. Binlerce belki milyonlarca
taraftar şu an statlardan uzak. Karşılaşmalar seyirci-
siz oynanıyor. Senin futbolunu etkileyen bir durum
oldu mu? Neler yaptın hem ara verilen sürede hem
de sonrasında? Yaşadıklarını anlatır mısın...
Taraftarsız oynamak çok zor. Oyunun tüm duy-
gusu değişiyor. Bu sebeple seyircilere ihtiyacımız
var. Onlar sizi destekliyor, eleştiriyor, size tüm
benliklerini geçirebilmenin her yolunu deniyorlar.
Enerjinizin tamamını vermek zorundasınız ve ta-
raftarın olmaması bazen sizi de zorluyor. Perfor-
mansım zaman zaman kötü de olsa her zaman
daha yukarısı için çabalıyorum.

nTrabzonspor'a transfer olduğun sene ilk defa ülken
dışında bir deneyim yaşadın. Türkiye maceran as-
lında pek istediğin gibi gitmedi ancak senin olgunlaş-
manda yardımcı oldu diye düşünüyorum. Sence
buradaki dönemin senin adına nasıldı?
İlk olarak Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Beni
Trabzon'a getirip böylesine büyük bir takımda oy-
nattıkları ve bana bu şansı verdikleri için. İlk defa
böyle bir taraftar önünde oynama şansı yakala-
dım. Zaman zaman zor anlar yaşasam da benim
için her an olumlu ve heyecanlı bir kariyerdi. Ken-
dimi hep mücadele etmeye odakladım. Kaldığım
2 senede en iyi performansımı vermeye çalıştım.

nDönemin başkanı Muharrem Usta ve teknik 
direktör Ersun Yanal seni çok istemişti. Hatta 
takımda senin gibi iki Slovak oyuncu daha vardı.
Adaptasyonunun sorun olmayacağı bir süreç de
geçirdin. Ancak takım olarak başarı bir türlü 
yakalanamadı. Bunun sebebi neydi?
Sadece bir neden yoktu. Birçok sebep bulabilirsi-

niz. Bunun hakkında konuşmak artık gereksiz.
Trabzonspor çok değerli bir takım.

nTrabzonspor'dayken seni hep gücü ile oynayan,
baskı gösteren ve çok koşan biri olarak tanıdık.
Sen aslında işin hücum kısmında olan ve skor
katkısı da veren birisin ancak bunu pek göstere-
medin. Senden istenen şeyler farklı mıydı saha
içerisinde?
Ülkemde oynarken daha ofansif bir misyonum
vardı ve takım benim üzerimde toplanıyordu.
Trabzonspor'da ise daha defansif ve katkısı yö-
nünden daha kısıtlı bir yerde mevkilendirildim.
Sebebi buydu.

nTrabzonspor'dan ayrılık sürecin nasıl oldu? 
Vitesse'den teklif aldığında neler hissettin ve 
seni takımdan koparan neydi?
İkinci sezon çok fazla forma şansı elde edemedim
ve ardından ayrılık kararı verdim. Şu an burada-
yım ve mutluyum.

nTrabzonspor taraftarı hakkında neler 
söylemek istersin?
Kesinlikle çok büyük bir taraftarı var Trabzons-
por'un. İnsanlar sizden biri olarak gördüğüne ka-
naat getirdiğinde desteğini esirgemiyor. Çok da iyi
tribün coşkusu elde ediyorsunuz. Onlara en içten
sevgilerimi gönderiyorum. Geldiğim günden ayrı-
lana kadar geçirdiğimiz iki sene için de teşekkürler.

nHollanda Türkiye'den çok farklı bir ülke. Fut-
bolu da öyle. Birçok dünya yıldızı bu ligde oy-
nadı. Şu an ne durumdasın? Hem mantalite hem
fizik hem de performans açısından?
Burası güzel bir yer. Arnhem de öyle. İnsanlar ül-
kemdekilerle aynı karakterlere sahip ve birbirle-
rine benziyorlar. Burada vakit geçirmekten
hoşlanıyorum. Oynadığım mevkide kendimi ge-
liştirmek, gerekliliklerini yerine getirmek ve daha
iyiye ulaşabilmek adına çalışıyorum.

nVitesse'de üçüncü sezonunu tamamlamak üze-
resin. Arnhem'de takım olarak önemli işler yapı-
yorsunuz. Ayrıca bir yanında Bazoer var diğerinde
ise Tannane var. Burada olmak ve takımın parçası
haline gelmek seni nasıl hissettiriyor? Her ne
kadar büyük takımları geride bırakamasanız da
güçlü bir takım olmayı başardınız.
Özel ve güçlü bir takımımız var. Gerçekten iyi
isimlere sahibiz. Buranın bir parçası olabilmek ve
arkadaşlarımla birlikte ortak hedef için duyguları-
mızı paylaşabilmek önemli. Hem kişisel hem de
takım olarak en iyisini vermeye odaklanıyoruz.
Zaman zaman işler ters gitse dahi üstesinden ge-
leceğine inandığımız bir grubumuz mevcut.

nBu sezon ayrıca Hollanda Kupası'nda da finale
yükseldiniz ve rakibiniz Ajax olacak. Final oldukça
zor geçecek. Kulüp daha önce bu zafere ulaştı
ancak bu kez karşınızda güçlü bir takım var. 
Kupayı kaldırma ihtimalinizi nasıl 
değerlendiriyorsun?
Kupa maçı hem benim hem de kulüp için çok
özel. Biz en iyi performansımız ortaya koydukça
şanslarımızı yarı yarıya görüyorum. Umarım ka-
zanan biz oluruz.

nVitesse son senelerde yakaladığı ivme ile yukarı
sıralar için umut verdi ancak bazı gerçekler de var.
Bilhassa Ajax ve PSV'nin önde götürdüğü bir yarış
söz konusu çoğunlukla. Şampiyonluk mücadelesi
verebileceğinize inanıyor musun ilerleyen yıllarda?
Hem Ajax hem de PSV Hollanda için büyük ve
özel kulüpler. Onlara mücadele edebilmek adına
her zaman yukarı doğru adım atmanız ve buna
göre yönetilmeniz gerekiyor. Şu an takımda buna
yönelik birçok şey var ancak sahada da bunu al-
manız lazım. Biz elimizden geldiğince her maçı
oynayıp kazanmaya odaklanıyoruz. Her zaman
takımınıza güvenmelisiniz.

nÜç farklı ligde oynadın. Slovakya, Türkiye ve 
Hollanda. Haklarında ne söylemek istersin?
Çok çok çok farklı ligler. Oyuncular ilk adımlarını
burada atıyorlar. Büyük bir şans onlar için. Slo-
vakya'dan başlamam gerekiyordu çünkü burası
benim evim. Türkiye'ye gittiğimde ise büyük stad-
yumlar, köklü takımlar ve yıldız oyuncular vardı.
Hollanda'da ise genç yetenekler söz konusu. Tüm
takımlarda geleceğe yönelik isimler bulunuyor ve
burada oynamaktan keyif alıyorum.

nTrabzon'dan sonra Arnhem'e geldin. İki şehir 
arasında nasıl farklılıklar var?
En büyük fark Arnhem Avrupa Birliği sınırlarında.
Trabzon'un ise denizini çok beğeniyordum. Hol-
landa'da olmayan bir şey Çok güzeldi. Kendimi
evimde gibi hissediyordum. Tekrar gelmek istiyo-
rum şehre. Orada kentin tadını çıkarıyordum.
Hala çok seviyorum.

BURAK
ZİHNİ

SÖYLEŞİ

ELİMİZDEN 
GELENİ YAPIYORUZ 
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Gelecek sezonun
kadrosunu oluş-

turma noktasında
çalışmalara başla-

yan Trabzonspor,
Koita ile anlaşmak

üzere. Gineli fut-
bolcu geçen sezon

kariyer zirvesi yaptı
ancak sakatlık ko-
nusundaki kabarık
sicil kafa karıştırı-

yor. İşte detaylar

Ligde son olarak Çaykur Rizespor ile be-
rabere kalarak 2 puan kaybeden Trab-
zonspor, ligin kalan haftalarında
oynayacağı karşılaşmalarda en iyi sonuç-
ları elde ederek Avrupa kupaları biletini
elinde tutmak istiyor. Bordo mavililerde
diğer bir yandan da gelcek senenin çalış-
maları başladı ve Tenik direktör Abdullah
Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile istan-
bul'da görüştü. daha önce adı sıkça Fır-
tına ile anılan ve anlaşmaya ramak
kalınan Fode Koita'nın takıma katılması
konusunda girişimler sürerken büyük öl-
çüde anlaşma sağlandı. Büyük bir aksilik
olmazsa ya da çok önemli bir fırsat çık-
mazsa Afrikalı oyuncu imzayı atacak.

Ancak yaşadığı sakatlıklar göz önüne alı-
nırsa ne kadar faydalı olabileceği konu-
sunda tereddütler var. Çünkü çok sayıda
sakatlık yaşadı ve 100'e kadar yakın
maçta bu sebepten dolayı oynamadı.

Bile bile lades demek!

Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde trans-
fer edilen isimlerden daniel Sturridge ne-
redeyse 5 sezon kadar maçta sakatlığı
sebebiyle forma giyememiş ve Trabzons-
por formasıyla da rekor kırmıştı. diğer
yandan ekuban'ın geldiği günden bu yana
birçok kez sahalardan sakatlık yüzünden
ayrı kalması dikkat çekmişti. Yusuf Sa-
rı'nın da sürekli aynı problemle dışarda

kalması eleştirileri beraberinde getirmişti.
iki sezonda 28 kez forma giyemeyen Sti-
ven Plaza ise ömrünü rehabilitasyon mer-
kezi veya antrenman tesislerinde geçirdi.
Afobe de onca sakatlığın ardından alındı.
Şimdi aynı durumun Koita'da yaşanma-
ması için dikkatli olunması gerekiyor.

Sicili kabarık

2015-2016 sezonunda transfer olduğu
Kasımpaşa'da 90'dan fazla maç Koita bu
sezon da kadro dışı kaldı ve yine sakatlık-
larla uğraştı. Teknik direktör Şenol Can'ın
da açıkladığı bilgiye göre en az 2-3 haf-
tası var. Bu süre zarfında Thelin varken
tercih edilecek mi? sorusunun cevabı mu-

hamma. Bu sezon sadece 7 maçık süre
alabilen Afrikalı kariyerinde sadece
geçen sezon 10 gol barajını geçerek bu
konuda da Trabzonspor'un istediği isim
olma konusunda yine soru işareti oldu.

Maliyeti de tartışılabilir

Abdullah Avcı'nın talebi üzerine Süper
Lig'deki oyunculara yönelen Trabzons-
por'da Koita hamlesi maddi yükümlülük-
leri de beraberinde getirecek. 800 bin
euro civarında yıllık ücret alacağı konu-
sunda birçok iddia dolaşan deneyimli
santrafor ile yapılacak anlaşma önemli
bir çıktı olmasını sağlayacak. Koita'nın ise
bu ücrete nasıl karşılık vereceği merak
konusu. Özellikle bu sezon yaptığı trans-
fer yanlışları ile büyük bir yara alan bordo
mavililerin bundan sonraki süreçte adım-
larını dikkatli atması gerekiyor.
ÖZeL HABeR: BURAK ZiHNi

Koita kafa karıştırıyor
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Oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Arnavutköy'de objek-
tiflere yansıdı. Soysert, bir kebapçıda spor eğitmeni ve bir
erkek arkadaşıyla birlikte yemek yedi. Ardından mekanın 
kapısında görülen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını ya-
nıtladı. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Aslı Enver ve
Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte tatilden görüntüler paylaşan
Dolunay Soysert, "Ara sıra böyle kaçamaklar yapıyoruz. İyi
geliyor. Zaten bir daha kolay kolay çıkamayacağız" dedi

istanbullu çocuklar 
için masal terapisi
Pandemi nedeniyle eve kapanan ve sosyalleşemeyen çocukları masallarla buluşturan
istanbul Masal okulu, bazen online bazen de yüzyüze etkinliklerini sürdürüyor
Pandemi nedeniyle uzun süre evlerde
kalan ve sosyalleşemeyen çocuklar yaş-
larına uygun bir etkinlikte bir araya ge-
liyor. İstanbul İl Millî Eğitim
Müdürlüğü'nün İstanbul'u Okuyorum
Projesi kapsamında kurduğu İstanbul
Masal Okulu, pandemi sürecinde
bazen online bazen de yüz yüze faali-
yetlerini sürdürüyor. Üsküdar Valide-
bağ Korusu'nda bulunan İstanbul
Masal Okulu ile çocuklar masalların
sihirli dünyasında bir yolculuğa çıkıyor.
Birçok öğretmene proje kapsamında
masal anlatıcılığı eğitimleri verdiklerini
söyleyen İstanbul Masal Okulu Koor-
dinatörü Özgür Aras Tüfek, "İstanbul
Masal Okulu, projesi 2,5 yıl önce İs-
tanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümü-
zün çatısı altında gerçekleşen bir proje.
Amacımız okullarda, kütüphanelerde
öğretmenlerimizin masal anlatmasını
sağlamak. Proje kapsamında birçok
öğretmene masal anlatıcılığı eğitimleri
verdik. Bu eğitimi alan öğretmenleri-
miz ile bir masal okulu kurduk. Bu sü-
reçte masal okulumuzda her gün
öğrencilerimizi ağırladık. Yine pan-
demi ile online masal anlatılarımız
devam ediyor. Çatalca'da bir masal
okulu kuruldu. Çok yakında Şile'de de
bir masal okulumuz hizmete açacağız"
dedi. 

Çocuklar masalları seviyor

Özellikle son bir senedir pandemi ne-
deniyle çocukların içinde bulunduğu
durumun üzücü olduğunu belirten
Tüfek, "Çocuklarımız pandemi ile bir-
likte bir sanal ortamla daha da iç içe
girdi. Çocuklar arkadaş toplantılarını,
derslerini hatta oyunlarını bile sanal
ortamda gerçekleştiriyor oldu. Masal-

lar tam da bu nokta da çocuklara bir
alternatif oldu. İstanbul Masal Oku-
lu'na gelen çocuklar hayallerini konu-
şuyor, masalları birlikte var ediyor"
diye konuştu. 

Oyunlardan daha gerçek

Masalın çocuklar üzerinde sayısız
faydaları olduğunu vurgulayan Tüfek,
"Masallar çocuklarda empati yetene-
ğini geliştiriyor, hayal gücü ile her
şeyin gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Aynı zamanda masallar çocukların dil
becerilerini geliştiriyor. Okuma, an-
lama, dinleme ve yazma becerilerine
bire bir katkı sağlıyor. İnsanlara
'masal anlatıyoruz' dediğimizde ne
masalı gibi tepkiler alıyoruz. Dijital-
leşmenin bu kadar uç noktalara ulaş-
tığı bugünlerde çocukları bir masalın
etrafında toplanmak biraz imkansız
gibi geliyor. Aileler, 'Yok benim çocu-
ğum masal dinlemez' diye yaklaşıyor.
Ama inanın ki hep tam tersi oluyor.
Ailesi tarafından dinlemez denilen ço-
cuklar masal çemberinde en dikkatli
dinleyen çocuklar oluyor. Çünkü ma-
salın içerisindeki o serüvende çocuk
yolculuk yapıyor. Masal çocuğa hiçbir
bilgisayar oyununun veremeyeceği

gerçekliği sunuyor" ifadelerini kul-
landı. 

Masallar nefes oluyor

Masalın pandemi sürecinde çocuklara
bir nefes olduğunu söyleyen İstanbul
Masal Okulu Koordinatörlerinden
Özlem Yılmaz, "Masalların çocukla-
rın dünyasına çok büyük katkısı oldu-
ğuna şahitlik ediyoruz. Masalları bir
duygular yolculuğu olarak ele alabili-
riz. Çünkü masallarda bir kahraman
var kahraman bir yolculuğa çıkıyor ve
bu yolculukta birtakım zorluklarla
karşılaşıyor. Çocuklarda bu masalları
dinlerken kendilerini kahraman yerine
koyuyor" dedi.

Masal Okulu'nu seviyorum

İstanbul Masal Okulları'nın evi gibi
olduğunu belirten 9 yaşındaki Ecem
Çelik, "Masalı çok beğendim, oldukça
güzeldi. Masal okulunu seviyorum.
Çünkü masalları çok güzel ve bizi ger-
çekten eğlendiriyor. Burada olan kişi-
ler de çocukları çok seviyor. Bugün
dinlediğim masal beni çok etkiledi.
Tilkinin bir sürü zorluklardan geçip
yaşadıklarından ders çıkarmaya çalış-
tım" diye konuştu. DHA

Diyeti patlattık gitti!
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İ stanbul’da beklenen depremde en çok etki-

lenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçek-
mece’de kentsel dönüşüm kapsamında

yıkımlar hızla devam ederken Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlerinin yı-
kımı izleyen vatandaşlar ile birlikte yıkım bölge-
sindeydi. Beklenen İstanbul depremi için
zamanın daraldığını ve bu konuda vatandaşlara
da önemli sorumluluklar düştüğünü belirten
Başkan Akgün, Büyükçekmece’de bugüne kadar
26 bin konutun yıkılarak yenilendiğini açıkladı.

Büyükçekmece’yi yeniden kuruyoruz

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilçede yürü-
tülen deprem hazırlıkları konusunda şu şunları
söyledi: ‘’Hepimizin korkusu olan Marmara
depreminin ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Büyükçekmece Belediyesi olarak vatandaş, be-
lediye, müteahhit üçgeninden bütün gücü-
müzle olası depremde yıkılacak can ve mal

kaybına sebebiyet verecek binaları, siteleri yık-
maya devam ediyoruz. Her hafta iki, üç blok yı-
kıyoruz. Bugüne kadar 26 bin konut yeniledik.
Önümüzdeki üç yıl içerisinde yüzde yüz yıkıla-
bilecek veya olası büyük depremde büyük zarar
görecek binaları yıkımları tamamlamış olaca-
ğız. Yerinde kentsel dönüşümü büyük çapta ta-
mamlamış olacağız. Bizim ricamız
vatandaşımız bize katkı sağlamasıdır. Evlerini,
binalarını bir an önce ölçtürmek, testlerini yap-
tırmak ve binalarının durumunu öğrenmek ve
bizim yapmış olduğumuz çalışmalara ortak
olarak bir an önce depreme hazır hale gelme
noktasında müteahhit, belediye, vatandaş ola-
rak bu işi çözmemiz gerekiyor. 1999 depremi
sonrasında Türkiye çapında yenilemeyi en çok
yapan belediye Büyükçekmece. Bunun sebebi
de en büyük zararı görecek yerlerden birisi Bü-
yükçekmece’dir. Aynı zamanda şehrimizin si-
lueti değişiyor. Altyapı donanımları, yollar
değişiyor.Büyükçekmece’yi yeniden 

kuruyoruz diyebilirim.’’
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ZEYNEP VURAL

Vatandaş mutlu
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımları ye-
rinde izleyen vatandaşlar artık hasarlı evle-
rinde korkarak yaşamayacakları için
mutluluklarını şöyle dile getirdiler: 
Uğur Altay: “Büyükçekmece’de 35 senedir ba-
lıkçılık yapıyorum. Şu an bina 40 senelik. Dep-
remden dolayı da kentsel dönüşüme girmesi

gerektiğinden dolayı kentsel dönüşüme verdik.
Buradan Büyükçekmece Belediye Başkanımız
Dr. Hasan Akgün’e de teşekkür ediyoruz.’’

Zerrin Uzun: ‘’33 yıldır burada yaşıyoruz.
Uzun süredir burada oturuyorduk. Yeni bir
eve kavuşacağımız için mutluyuz. ‘’

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR
Başakşehir Belediyesi, sanat yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. 7’den 70’e tüm ilçe
sakinlerinin hizmetine sunulan bilgievleri, birçok sanat dalında gençlere eğitim imkânı sunuyor.
Bu merkezlerden biri olan Bahçeşehir Bilgievi, gençlerin yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor

Müzik, tiyatro ve el sanatlarını tek çatı altında
toplandığı Bahçeşehir Bilgievi’nde Başakşehirli
gençler, bir yandan usta eğitmenlerden ders alı-
yor diğer yandan sanatın her alanında gelişim
imkânı buluyor. Bahçeşehir Bilgievi’nde profes-
yonel kadrolardan eğitim alma imkânı bulan
Başakşehirli gençler, hayallerini süsleyen kon-
servatuvar yolunun da kapılarını açılıyor. Bilgi-
evinde sanatseverlere keman, gitar, piyano, ney,

bağlama, ebru, resim ve tiyatro alanında eği-
timler veriliyor. Başakşehirli gençler bir yandan
okul harici zamanlarını değerlendirirken, diğer
yandan yeteneklerine uygun alanlara yönlendi-
rilme imkânına sahip oluyor. Gençlerin sanata
dair buluşma noktası haline dönüşen Bahçeşe-
hir Bilgievi’nde kısa süre içerisinde yeni sanat
dallarına yönelik eğitim faaliyetlerinin başlatıl-
ması planlanıyor. DHA

EsEnyurt'ta onlinE
etkinlik var
Esenyurt Belediyesi, tüm dünyayı etkisi al-
tına alan Koronavirüs salgını nedeniyle
Ramazan Ayı kültür ve sanat etkinliklerini
online platforma taşıdı. Vatandaşlar; Ka-
ragöz ve Hacivat, Orta Oyunu, Kukla Ti-
yatrosu ve Tasavvuf Müziği Dinletisi gibi
Ramazan etkinliklerini belediyenin Face-

book hesabından takip edebilecek. Esen-
yurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü,
Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ra-
mazan Ayı etkinliklerini dijital ortamda
sürdürecek. Birim, pandemi dolayısıyla
evlerinde kalan vatandaşlar için hazırla-
dığı Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu, Ta-

savvuf Müziği Dinletisi ve Kukla Tiyat-
rosu gibi birbirinden renkli kültür ve sanat
etkinliklerini belediyenin sosyal medya he-
sabı üzerinden yayınlayacak. Etkinlik
programı kapsamında; 17 Nisan’da Kara-
göz ve Hacivat gölge oyunu, 18 Nisan’da
Meddah Gösterisi, 23 Nisan’da çocuklara

özel 23 Nisan Kukla Tiyatrosu, 24
Nisan’da Meddah Gösterisi, 25 Nisan’da
Tasavvuf Müziği Dinletisi ve 30 Nisan’da
Karagöz ve Hacivat gölge oyunu izleyi-
ciyle buluşacak. Programların tümü saat
21.00’de Esenyurt Belediyesi’nin Face-
book hesabı üzerinden yayınlanacak.


