
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, İstanbul'da kıldığı

cuma namazı sonrası gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Türkiye'nin her
alanda kararlılıkla yoluna devam
edeceğini vurgulayan Erdoğan, 
hedeflerde en ufak bir sapma olma-
yacağını söyledi. Erdoğan, Kanal İs-
tanbul’la ilgili bir soruya ise şu yanıtı
verdi: “Muhalefet işi gücü bu ülkede
hayırlı bir işi yaptırmamak. Kanal
üzerinden geçecek köprülerden bir

tanesinin adı-
mını inşallah ha-
ziranda atacağız.
İlk etapta planla-
nan altı tane
köprü, bunun
yedi olma du-
rumu da var. Şu
anda projelen-
dirmede bu
adımlar atıldı.”Recep T. Erdoğan

SAYFA 5Mehmet Remzi TANIŞ

Günaydın 
karanlık günler

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, Gazitepe Mahalle-

si'nde bir takım çalışmalara katılarak,
mahalle sakinleriyle de bir araya
geldi. Gazitepe İlk ve Ortaokulu'na
kütüphane ve bilgisayar odası 
kazandırdıklarını anlatan Yılmaz, 
çalışmanın mutluluğunu hiçbir şeyde
bulamadıklarını söyledi. Yılmaz,
“Gazitepe İlk ve Ortaokulumuza kü-
tüphane ve bilgisayar odası kazandır-
dık. Yapısal anlamda gerekli olan
ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.
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Esenler'de ucuz baklava almak
isteyenler uzun kuyruk oluş-

turdu. Oluşan kuyrukta sosyal mesafe
kuralına dikkat edilmediği görüldü.
Esenler Atışalanı Caddesi'nde piyasa-
dan çok daha ucuza satılan baklava
için vatandaşlar tatlıcının önünde sos-
yal mesafe kurallarını hiçe sayarak,
uzun kuyruk oluşturdu. Dükkan içinde
de yoğunluk oluştuğu görüldü. İftar
saati yaklaştıkça kuyruğun uzadığı ve
çok daha sıklaştığı görüldü. 
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Çalışmak bizi
mutlu ediyor
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KANAL İSTANBUL ISRARI

6 tane köprü 
yapılacak!

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı 
boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da

sosyo-ekonomik zorluklar yaşayan ailelere
sıcak yemek hizmeti sağlamaya devam ediyor.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı
aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulunan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Koronavirüs salgınından dolayı evde
karantina altında olan komşularımız başta
olmak üzere yalnız yaşayan, yaşlı ve dezavan-
tajlı vatandaşlarımız için Beylikdüzü’nde Ra-
mazan ayı boyunca günlük 3 bin 100 kişiye
sıcak yemek hizmeti sağlayacağız” dedi.
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HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

İmamoğlu, Ayamama
Deresi’ndeki inceleme

gezisini, hat boyunda yürürken
değerlendirdi. İmamoğlu, “Bu-
rada İSKİ’nin ıslah çalışmaları
var; aynı zamanda Ayamama’nın
debisini artıran, havzasını genişle-
ten çalışmaları var. Bütün bu 
işlerimizi toparlayıp, bu gördüğü-
nüz sahayı, insanların kullana-
cağı, D-100 karayolu üstünden ya
da altından geçişin sağlanacağı,

insanları kesintisiz Küçükçekme-
ce’den Ayamama boyunca sahile
kadar indireceği bir yeşil alan ta-
sarımını, bir yaşam vadisi
konseptini burada toparla-
mak istiyoruz. Arkadaşlarım
çok hızlı çalışıyorlar. Bir yan-
dan İSKİ burada işini yürü-
türken, bir yandan Park
Bahçeler de süreci toparlama
çabası içerisinde” ifadelerini
kullandı.
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BAKIRKÖY’DEN KÜÇÜKÇEKMECE’YE

İmamoğlu, yıllardır kötü
anılarla ve görüntülerle hafı-

zalara yer etmiş hattı yemyeşil bir
vadiye dönüştürecek çalışma-
larla ilgili bilgiler paylaştı. “2 ta-
rafına baktığınızda, aslında 26
kilometrelik yürüyüş yolunu, bi-
siklet yolunu, rekreasyon alanını
İstanbul’a hediye etmek düşün-
cesindeyiz” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi: “Bir taraftan sa-
hile inip, sahilde denize çarpma-

yacağız. Yine doğuya döndüğü-
müzde, sahilden, sahili Baruthane’ye
bağlayıp, aynı zamanda burada Ata-
köy sahilini de vatandaşa açmış ola-
cağız. Vatandaşımız, sahilden
yürüyerek, oradaki denizi hissederek
Baruthane’ye ulaşacak. Bu; sadece
bir gezi yolu, yürüyüş yolu değil,
aynı zamanda yürüyerek metrobüse
ulaşma yolu, Ataköy-İkitelli Metro
Hattı’na ulaşma yolu, Marmaray’a
ulaşma yolu olacak.”
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VATANDAŞ DENİZE ULAŞACAK
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ayaMaMa BIZE 
IyI gELECEK
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allaH KuRtaRdı!

3 BiN KisiYE sıCaK YEMEK

Esenyurt'taki Haramidere'nin
rengarenk akmasını DHA gün-

deme getirmişti. Yaklaşık 1 ay önce
mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akan Ha-
ramidere yine mavi attı. Deredeki pis-
lik ve koku nedeniyle tedirgin olan
vatandaşlar yetkililerden yardım ister-
ken, renkten renge giren dere havadan
görüntülendi.  I SAYFA 9
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HARAMİDERE KORKUTUYOR

Esenyurt halkı
tedirginlik içinde

GAZİTEPE’YE HİZMET

Esenyurt’ta iddiaya göre çalıntı motosikletle
süratli şekilde ilerleyen sürücü, otomobile
çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hak yerini buldu

SoSyaL MESafE
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silivri sahili

doldu
tastı

Silivri'de günlük bin 500'ü
bulan koronavirüs vaka 

sayılarına rağmen, güzel havayı 
fırsat bilen vatandaşlar meydan ve
sahile akın etti. Özellikle Başkomutan
Caddesi'nde bulunan 19 Mayıs Parkı
ve sahil kordon boyundaki kalabalık
dikkat çekti. Vatandaşların zaman
zaman sosyal mesafe kurallarına 
uymadığı ve bazı vatandaşların
maske takmadığı da görüldü. 
Silivri'de ortaya çıkan bu görüntüyü
değerlendiren ilçe sakinleri,
“Maalesef hala akıllanmış değiliz”
ifadesini kullandı.
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, kentin 
“kanayan yaralarından”
Ayamama Deresi 
çevresindeki çalışmaları,
adım adım yerinde 
inceledi. TEM’den 
Ataköy sahiline kadar 
olan 13 kilometrelik 
hattaki çalışmaların 
2022 Haziran’ında
tamamlanacağının
müjdesini veren 
İmamoğlu, “Bundan 
sonra Ayamama’ya, 
İstanbul, kurumlarıyla 
beraber iyi davranacak. 
O da bize iyi 
davranacak” dedi

MÜGE 
YÜCETÜRK

HABER

DEPrEM İÇİn
HaZIr DEĞİLİZ

Olası İstanbul depremine 
hazırlık amacıyla kentsel 

dönüşüm çalışmalarına hız verilirken,
eski binaların yıkımı sırasında asbest
konusunda gerekli denetimlerin yapı-
lamadığı belirtildi. İstanbul'daki 39 il-
çeden sadece 7'sinde denetimin yeterli
olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada
değerlendirme, inceleme ve toplanan
bilgilerden İstanbul'daki az sayıda 
belediyenin bu konuya önem verdiği
ifade edildi. I SAYFA 9
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Çatalca Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü tarafın-

dan ilçeye ekilen laleleri, sosyal
medya hesabından paylaşan Belediye
Başkanı Mesut Üner, “Laleler buraya
çok yakıştı” dedi. Üner, “Her mevsim
ayrı güzel olan Çatalca'mız bahar 
aylarıyla bambaşka oluyor, doğanın
muhteşemliğini tüm ihtişamıyla 
gözler önüne seriyor. Çatalca’mızın
her bir yanını geçtiğimiz yıl ilçemizin
sembolü erguvan ağaçlarıyla, bu yıl
da lalelerle donattık. Her yeni doğan
gün gibi umutları da canlandıran 
çiçekler birliğin, kardeşliğin, huzurun
adresi Çatalca'mıza çok yakıştı” 
ifadelerini kullandı.
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Laleler buraya
çok yakıştı

ÇATALCA RENKLENDİ

Şampiyon
VakıfBank

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı,
2-0 önde olduğu Misli.com Sul-

tanlar Ligi Play-Off final serisinde,
üçüncü maçın iptal olmasıyla üst üste
üçüncü, toplamda ise 12. kez şampiyon
oldu. VakıfBank Genel Müdürü ve Vakıf-
Bank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar
Üstünsalih, “Sezonu şampiyon olarak
tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Son iki yılda oynadığı 56 maçın 54’ünü
kazanan ve sezonu 87 puanla lider ola-
rak tamamlayan kızlarımız bu şampi-
yonluğu sonuna kadar hak etti” dedi.
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Olay, Esenyurt-Hadımköy yolu
üzerinde meydana geldi. Edini-

len bilgiye göre, motosikletle süratli
şekilde ilerleyen sürücü, park etmeye
çalıştığı otomobili fark etmeyerek ön
kısmına çarptı. Çarpmanın etkisi ile
motosiklet üzerindeki 2 kişi metrelerce
havaya fırladı. Yaralanan 2 kişiyi
gören vatandaşlar durumu sağlık ve
polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk 
müdahalenin ardından yaralıları 
hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili
rapor tutmak isteyen polis ekipleri,
yaralanan kişilerin kimliklerini istedi.
Kimlikleri bulunmayan yaralıların
ifadelerinden şüphelenen polis 
ekipleri, motosikletin de plakasının
olmadığını fark etti. Şase numarası-
nın da silinmiş olduğunu gören
polisler, motosikletin çalıntı 
olduğunu tespit etti.  I SAYFA 3
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MOTOSiKLET ÇALINTI ÇIKTI

SAYFA 4Ali İbrahim ÖNSOY

Yönetici
nasıl olmalı?

Esenyurt’ta 
İş garantİ

Esenyurt’ta sanayinin nitelikli ele-
man ihtiyacını karşılamak için ha-

yata geçirilen meslek edindirme kursları
başladı. Kursiyerler, aldıkları eğitimin 
sonunda ESBİM aracılığıyla uygun 
kadrolarda istihdam edilecek. I SAYFA 4
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BESMEK
varsa 
gelir var

Beyoğlu Belediyesi,
Beyoğlu Sanat 

Meslek Eğitimi Kursları
(BESMEK) Tasarım ve

Üretim 
Atölyesi ile
ülke ve aile
ekonomisine
katkı sunuyor.
Yedi farklı

branşta eğitimlerin verildiği
atölye, iş hayatında özel-
likle kadın istihdamının ar-
tırılması açısından büyük
önem taşıyor. I SAYFA 5
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayamama Deresi çevresinde süren çalışmaları
incelerken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de kendisine eşlik etmeyi ihmal etmedi.



Gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam edebil-
mesi ve sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesi
için hamileliğin belirli haftalarında birtakım

farklı tarama testlerinin uygulanması gerektiğini söyle-
yen Medicana Bahçelievler Hastanesi Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müge Temel, bu
testlerle kan uyuşmazlığı, enfeksiyonlar, doğumsal has-
talıklar ve büyüme geriliği gibi pek çok sorunun tespit
edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması mümkün
olduğunu açıkladı.

Anne adayları dikkat!

Gebelik boyunca takibindeki hastalara çeşitli testlerin
uygulandığını belirten Op. Dr. Müge Temel, testlerin
başlangıcının aslında gebeliğin tespit edilmesi evresinde
Beta HCG hormonu seviyesinin ölçülmesi ile yapıldı-
ğını dile getirerek bu aşamadan sonra gebelik testi pozi-
tif çıkan anne adaylarında genel bir kan testi
uygulanarak kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon
testleri, tiroid hormonu düzeyleri ve bazı vitamin sevi-
yelerinin kontrol edilmesi önerisinde bulundu.

Risklere karşı test önerisi

Op. Dr. Müge Temel, "Gebelikte 4-5. haftalarda ultra-
son muayenesinde gebelik kesesi olması gerektiği şe-
kilde görüntülenebildiği takdirde kesin gebelik teşhisi
konulmuş oluyor. Özellikle anne ve baba arasında Rh
faktörü uyumsuzluğu söz konusu ise, yani anne Rh ne-
gatif, baba Rh pozitif ise kan uyuşmazlığı testi olarak
da bilinen indirekt Coombs testi uygulanıyor. Bunların
yanında perinatal enfeksiyonlar ve hem anne hem de
bebeği etkileyebilen birtakım enfeksiyonlara yönelik ge-
rekli testlerin de yapılması gerekiyor. Ardından ikinci
trimesterin başlangıcı ile bebekte kromozom bozuk-
luğu veya büyüme geriliği gibi olasılıklara ilişkin testlere
geçiş yapılıyor" dedi.

Kromozom bozukluğu görülüyor

İkinci trimestere başlamadan önce 11-14. haftalar ara-
sında Down sendromunu araştırmak adına ense kalın-
lığı testinin uygulanması gerektiğine dikkat çeken Op.
Dr. Müge Temel, şunları söyledi:

Detaylı testler gerekebilir

"İkinci trimesterin başlangıcı ile ikili, üçlü, dörtlü ta-
rama testleri uygulanarak Down sendromu ve diğer
kromozom bozuklukları tespit edilebiliyor. Anne yaşı-
nın 35 ve üzerinde olması, daha önceden kromozom
anomalisi tespit edilen gebelik geçirmiş olması veya ya-
pılan tarama testlerinde şüpheli sonuçlara rastlanması
halinde ilerleyen haftalarda amniyosentez, koryon vil-
lus biyopsisi, fetal ekokardiyografi, doppler ölçümleri
gibi daha detaylı testlere başvurulması gerekiyor. Bu
testler 16-20. haftalar arasında tamamlanıyor.

Şeker yükleme testi 

Ayrıca 18-22. haftalar arasında detaylı ultrasonografi
yapılarak bebeğin büyüme ve gelişmesi, organ gelişimi,
plasentanın durumu gibi konular hakkında bilgi edinili-
yor. 24-28. haftalar arasında ise gebelik şekerinin araştı-
rılması için şeker yükleme testi uygulanması gerekiyor.
Doğum öncesinde son olarak 35-37. haftalar arasında
NST uygulaması ve B grubu streptokok kültür incele-
mesi testlerinin de mutlaka yapılması öneriliyor."

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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YENI TREND
‘DETOKS TATILI’

stres ve kaygıya
karşı çözüm 

sunuyor

S ağlık, tatil tercihlerinde eğlencenin
önüne geçerken özellikle sağlıklı
yaşam merkezleri ve detoks otelle-

rinde tatil yapmanın popüler olmaya
başladığına değinen Mirey Yuhay, “Öyle
ki birçok sağlık otelinde ancak 2 ay son-
rasına rezervasyon yapılabiliyor. Bağışık-
lık sistemlerini güçlendirmek ve kovid-19
sonrası yenilenmek isteyenler ‘iyi hisset-
tiren’ otellere yöneliyor” açıklamasında
bulundu.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Sağlık tatillerinin katkılarına değinen
Yuhay, “Seneler içinde sağlayacağınız
bağışıklık güçlendirici etkiyi ozon, bir tür
antioksidan olan glutatyon ve damar yo-
luyla verilen C Vitamini gibi takviyelerle
kısa sürede kazanıyorsunuz. İdeal kiloya
ulaşmayı da destekleyen sağlıklı yaşam
merkezleri, pandemi sonrası artan stres
ve kaygıya karşı da çözüm sunuyor. Me-
ditasyon seansları, sağlıklı yaşam söyle-
şileri ve birebir uzman görüşmeleriyle
desteklenen bir detoks tatili, stres yöneti-
minden, depresyon ve anksiyeteye kadar
her konuda baştan aşağı bir arınma ve
yenilenme getiriyor” diye konuştu.

1.5 trilyonu aşan pazar 

McKinsey tarafından yapılan araştır-
maya göre, dünya genelinde sağlıklı
yaşam pazarı 1,5 trilyon doların üstünde
büyüklüğe ulaştı. Hem tüketici ilgisinde
hem de satın alma gücündeki artış saye-
sinde pazar her yıl yüzde 5 ile yüzde 10
arasında büyümeye devam ediyor.
Kovid-19 salgınıyla birlikte sağlık konu-
larında artan hassasiyet de araştırmalara
yansıyor. İnsanların yüzde 79'u sağlıklı
yaşamın önemli olduğuna inandığını be-
lirtirken yüzde 42’si ise bunu en önemli
öncelik olarak kabul ettiğini söylüyor.

Başarılı bir türk markası

Avrupa’nın en çok tercih edilen sağlıklı
yaşam merkezlerinden biri olarak 15 yıl-
dır hizmet verdiklerini belirten Mirey
Yuhay, “İnsanların kendini yenilemesine
alternatif bir kapı aralayan detoks otelle-
rinin arasında TheLifeCo Wellbeing, bir
Türk markası olarak dikkat çekiyor. The-
LifeCo Wellbeing sağlıklı yaşam deni-
lince akla ilk gelen markalar arasında yer
alıyor. Bodrum, Antalya ve Phuket'teki
merkezlerimizde sağlıklı tatil anlayışı ile
sunduğumuz programlar sayesinde 

yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Özel-
likle pandeminin etkisiyle son dönemde
ciddi oranda talep artışı yaşıyoruz. Mer-
kezlerimiz yüzde 100 doluluğa ulaşmış
durumda. Ancak birkaç ay sonrasına
ileri tarihli rezervasyon alabiliyoruz.
Dinlendirici bir ortamda, profesyoneller
eşliğinde yapılan sağlık tatili boyunca
bedensel, zihinsel ve ruhsal anlamda de-
ğişim vadediyoruz. Alınan pandemi ön-
lemleri ise şüphesiz ki en üst seviyede.
Misafirlerimiz için tamamen güvenli bir
ortam oluşturmamız, diğer otellere göre
çok daha fazla tercih edilmemizi sağlı-

yor” şeklinde konuştu.

Ünlülerin tercihi oldu

TheLifeCo Wellbeing’in, Bodrum Türk-
bükü’nde yer alan otelinde ağırladığı
isimlerle de öne çıktığını ifade eden
Yuhay, “Oteli iş insanlarından sanatçı-
lara, sporculardan yoga severlere kadar
dünya çapında tanınan pek çok isim ter-
cih ediyor. Merkezin konuk ettiği ünlüler
arasında Kate Moss, Naomi Campbell,
Rita Ora, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay
Ulusoy gibi isimler yer alıyor” 
şeklinde konuştu.

Küresel salgınla birlikte sağlık tatilleri öne çıkmaya başladı. Özellikle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenlerin
sağlıklı yaşam merkezleri ve detoks otellerine yöneldiğine dikkat çeken TheLifeCo Wellbeing Program Koordina-
törü Mirey Yuhay, “‘Detoks evde de yapılamaz mı?’ diyenler olabilir. Kişiye özel ve doktor kontrolünde bir prog-
ramla, birkaç günde tüm bedeninizi arındırabilirsiniz. Bunu da ancak uzman desteğiyle yapabilirsiniz” dedi

Grip ve Covid-19 ayırt edilemiyor
KulaK,Burun, Boğaz Uzmanı Prof. Dr.
Murat Topak, bahar alerjisi, nezle, grip
ve Covid-19 benzerlikleri ve farklılıkla-
rına işaret ederek önemli bilgiler paylaştı. 

Bu belirtilere dikkat!

Bahar alerjisinin belirtilerine değinen
Prof. Dr. Murat Toprak, “Bahar allerjisi
yani mevsimsel alerjik nezle, alerjik nez-
lelerin bir bölümünü oluşturur. Çiçekli
bitkilerdeki üreme olayında rol alan
çiçek tozları ya da diğer adıyla polenler,
bahar aylarında yüzlerce veya binlerce
bitki tarafından atmosfere salınırlar ve
duyarlı olan kişilerde de hastalık tablo-
sunu oluştururlar. Alerjik nezleli kişilerde
hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı
ve burun kaşıntısı, gözlerde kaşıntı ay-
rıca geniz akıntısı, öksürük, halsizlik,
koku almada güçlük, bazı hastalarda ise
damak ve kulak içinde kaşıntı görülebi-
lir” dedi.

Çocuklarda daha sık görülüyor

Soğuk algınlığı diye bilinen nezlenin üst
solunum yollarının hafif seyreden viral
enfeksiyonu olduğunu belirten Prof. Dr.
Murat Toprak, “Ortalama sıklığı okul
öncesi çocuklarda yılda 5-7, yetişkin-
lerde 2-3 defadır. Yaklaşık 200’ün üze-
rinde virüs nezleye sebep olabiliyor.
Nezlede burun akıntısı ve burun tıkanık-
lığı en sık görülen belirtilerdir. Ateş yetiş-
kinlerde sık görülmez ama çocuklarda
sıktır.Diğer yaygın semptomlar boğaz
ağrısı, halsizlik ve öksürüktür. Öksürük
genellikle burun akıntısı ve tıkanıklığın-
dan sonra ortaya çıkar. Hastalığın ola-
ğan seyri sırasında burun akıntısı
başlangıçta şeffaftır ancak 3-5 gün
içinde sarı renkli bir görünüm alabiliyor”
diye konuştu.

Polen mevsiminde başlıyor

Mevsimsel alerjik nezlenin bazı bulgu-
larının soğuk algınlığında görülenlerle
benzerlik gösterdiğini kaydeden Prof.
Dr. Murat Toprak, “Özellikle polen
mevsiminde ortaya çıkması, burun
akıntısının yanı sıra arka arkaya hapşı-
rıkların olması burun içinde, gözlerde
ve damakta kaşıntı hissedilmesi ayrıca
ateş olmaması soğuk algınlığı olmadı-

ğını düşündürür” dedi.

Grip ve Covid-19 ayırt edilemiyor

Gribin Tip A, Tip B influenza virüsü ile
oluşan ve her yıl salgınlar yapabilen
viral bir enfeksiyon olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Murat Toprak sözlerine şöyle
devam etti:“Hastalıkta aniden ortaya
çıkan ateş, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları
ile başlar, kısa süre sonra boğaz ağrısı,
üşüme, titreme ve terleme, ileri derecede
halsizlik, burun akıntısı ve öksürük geli-
şir. Tablonun bu şekilde olması hastalı-
ğın mevsimsel alerjik nezle ve soğuk
algınlığından ayırt edilmesini sağlar.

Kuru öksürük, ateş, halsizlik...

Covid-19 enfeksiyonunda ise artık
hemen herkes tarafından bilindiği gibi
kuru öksürük, ateş, halsizlik, nefes dar-
lığı, baş ağrısı kas ve eklem ağrıları ön
planda olan belirtilerdir. Bu belirtilerin
gripte de görülmesi nedeniyle belirtilere
bağlı olarak ayırt edici bir farklılık yok-

tur. Ayırt edici tanı ancak laboratuvar
testleriyle yapılabilir. Bu belirtiler varsa
kişinin kendini maske ve fiziksel mesafe
kurallarına uyarak izole etmesi ve bir
sağlık kuruluşuna başvurarak test so-
nuçlarına göre hareket etmesi uygun-
dur.”

Mutlaka aşı olunmalı!

Soğuk algınlığı, grip ve Covid-19 en-
feksiyonlarının benzer şekilde solunum
yolları ile bulaştığını vurgulayan Prof.
Dr. Murat Topak, “Özellikle Covid-19
‘dan korunmak için kapalı ortamlarda
ya da açık havada bile olsa fiziksel me-
safenin korunamadığı yerlerde maske
kullanılması ve fiziksel mesafeye dikkat
edilmesi en önemli korunma yoludur.
Maskenin geçmiş yıllara oranla yoğun
olarak kullanılması soğuk algınlığı ve
grip vakalarında belirgin bir azalmaya
neden oldu. Korunma için ayrıca aşı
sırası gelenlerin mutlaka aşı olmaları
gerekiyor” dedi.

Alerji belirtilerinin 
Koronavirüs ile
karıştırılabildiğini
söyleyen uzmanlar, özel-
likle polen mevsiminde
ortaya çıkması, arka
arkaya hapşırıkların
olması, burun içinde, 
gözlerde ve damakta
kaşıntı hissedilmesi gibi
bulguların mevsimsel
nezleyi Covid-19’dan
ayırdığını ifade ediyor

Tarama testlerini
ihmal etmeyin!
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SEDAT Peker ve adamla-
rına yönelik düzenlenen
operasyonda gözaltına alı-

nan 49 kişi, sağlık kontrolünden ge-
çirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Sedat Peker ve adamlarına yönelik
başlatılan soruşturmada 7 ilde ope-

rasyon düzenlenmiş, 54 şüpheli göz-
altına alınmıştı. Gözaltına alınan 4
şüpheli dün adliyeye sevk edilirken, 1
şüphelinin koronavirüs testi pozitif
çıktığı için karantinada olduğu öğre-
nildi.  Bugün emniyette işlemleri ta-
mamlanan 49 şüpheli sağlık

kontrolünden geçirilmek üzere
yoğun güvenlik önlemleri altında
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kam-
püsünün içerisindeki hastaneye geti-
rildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan
şüpheliler İstanbul Anadolu Adalet
Sarayı'na sevk edildi. 

Tramvay kavgası

B akırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mah-
kemesi'nde görülen 9. duruş-
maya  tutuksuz sanık Baran Ç.

katılmadı.  Müşteki Berhan T. sağlık sorun-
larından dolayı duruşmaya katılmazken,
annesi Kibriye T. ve taraf avukatları du-
ruşma salonunda hazır bulundu. Duruş-
mada konuşan Anne Kibriye T.  "Kasten
öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza alma-
larını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti,
Baran Ç.'nin olay tarihinde 18 yaşından
küçük olması ve yargılama sürecindeki
davranışları lehine takdiri indirim uygula-
yarak  "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4
ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme he-
yeti, A.B.A., E.C., B.E., S.U. ve T.T. hak-
kında ise "Kasten yaralama" suçundan ayrı
ayrı 1 yıl 10 ay 10'ar gün hapis cezasına
çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti,
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verdi. Üye Hakim A.B.A, E.C, B.E,
S.U. ve T.T.’nin Baran Ç.’ye iştirak ettikleri
görüşünde olduğunu belirterek, Berhan
Tamalan’ın yaşamını tehlikeye sokacak şe-
kilde "silahla yaralama" suçundan cezalan-
dırılmaları gerektiğinden çoğunluğun
kararına muhalif olduğunu belirtti.

Karar şok etti

Davanın ardından anne Kibriye T. adliye
önünde açıklama yaptı. Karara itiraz eden
anne Kibriye T. oğlunun ölümden döndü-
ğünü belirterek, " Bir senedir duruşmanız
devam ediyordu, dün yaralama şeklinde
karar çıktı. Biz buna şok olduk. Oğlum
geçen sene bir çete grubu tarafından bıçak-
lanarak, yoğun bakımda yattı. Adli tıp ra-
porları var. Ölümden döndü. Bir hafta
boyunca yoğun bakımda yatarak hayat
mücadelesi verdi. Bunun karşılığında çocu-
ğum kurtuldu, fakat kasten öldürme su-
çundan dava açıldı.Sonucu yaralama

olarak çıktı. Biz ailecek şoktayız. Berhan
psikolojik tedavi görüyor, atlatamadı. Yara-
ları iyileşmedi. İki senedir sınavlara hazır-
lanamıyor, üniversite sınavlarına girecek ve
ağrıları durmuyor. Psikolojik tedavisi
devam ediyor. Doktoru izin vermediği için
duruşmaya gelmedi. Duruşmaya geldiği
zaman sonucun böyle olacağını biliyordu
ve gelmek istemedi.  Hak yerini bulsun,
ben istiyorum ki yetkililer bu dosyaya el at-
sınlar. Lütfen herkesten rica ediyorum,
gençlere doğru örnek olsunlar. Bunun so-
nucunda bu olmamalıydı, kasten öldürme

suçu nasıl yaralama suçuna çevrilerek bu
şekilde sonuç verilebilir"dedi.

Öldürdük diye bırakmışlar 

Olayın planlı bir şekilde meydana geldiğini
anlatan Kibriye T., "Bir gün önceden çocuk
'Ölüm fermanınızı imzalayacağım' diyor.
Planlanmış bir şey açık açık ortada yazış-
maları var. Kamera görüntüleri var. Sır-
tında 2 bıçak yarası var biri akciğerini
diğeri omuriliğe bir santim kala bıçak yara-
ları var. Tabi ki sırtından birçok bıçak ya-
rası var. Ama iki tanesini sokmuşlar. Çocuk

yere düşmüş. 'Öldürdük' diye bırakmışlar
zaten. Kanlar içinde kalmış çocuk nasıl
kalksın, arayamamış kimseyi. Mahkeme 3
yıl ceza verdi, fakat bunun yatarı yok.
Bizim çektiğimiz acılar bizim çektiğimiz çi-
leler ne olacak. Bunun yatarı olmadığı için
kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yar-
gılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst
mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolu-
muza devam ederiz. Bir üst mahkemeye
başvuracağız. Hukuka ve adalete inanıyo-
rum. Vicdanı olan insanlar lütfen doğru
kararlar versin" dedi.

HAK YERINI BULDU
Bakırköy'de 2019 yılında profesyonel dansçı olan lise öğrencisi Berhan T.'nin, başka bir lisenin öğrencisi Baran Ç. tarafından uğradığı bıçaklı
saldırıda yaralanmasına ilişkin açılan davada mahkeme heyeti, Baran Ç.'yi "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

180 BİN LİRALIK OLAY

İstanbul'da üst düzey bir operasyon

Olay, 2 Nisan'da
Mecidiyeköy'de bu-
lunan telefon dükka-

nında meydana geldi. Yüzleri
maskeli üç şüpheli, sabah saat-
lerinde dükkanın önüne gele-
rek otomobillerini park etti. Üç
şüpheli, girdikleri dükkandan
180 bin lira değerindeki 58 cep
telefonunu alarak kaçtı. Dük-
kana gelen işyeri sahibi ve çalı-
şanlar, boş tezgah ile karşılaştı.
İşyeri sahibi, en yakın polis
merkezine giderek ihbarda bu-
lundu. Polis ekiplerinin hırsız-
ları yakalamak için başlattığı
çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, şüphelilerin dük-
kana geliş, gidiş anları kamera-
lara yansıdı. İşyeri sahibi Tarık

Sütçü, "Evde uyuyorduk. Arka-
daşlar arama yaptı dükkanına
birileri girip çıkıyor diyerek.
Buraya geldiğimizde iki polis
ve birkaç esnaf vardı. Kepen-
gim bir miktar kapatılmış fakat
altta açıklık vardı. Kapı da
açılmış. İçeriye girdiğimizde
her yer dağınık ve vitrin boşal-
tılmıştı, toplamda 180 bin lira-
lık ürün. Pandemiden dolayı
masrafları düşürmek adına si-
gorta yapmadık. Burası önemli
bir mevkii diye güvendik, zaten
22 yıldır buradayız. Kamera
kayıtlarına baktığımızda oto-
mobilin yanaşması ve gitmesi
sadece beş dakika sürüyor. İn-
şallah çalınan ürünler bize ye-
niden kavuşur." dedi.

Şişli'de yüzleri maskeli 3 şüpheli girdikleri dükkandan değeri 180 bin lira olduğu belirtilen 58 cep telefonu çaldı

FATİH Laleli Tramvay Durağında
akşam kısıtlama öncesi dolu tram-
vaya binmeye çalışan yolcular ara-

sında kavga çıktı. Maske takmadıkları
görülen yolcuların duraktaki kavgası cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam
saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi
Fatih Laleli Tramvay Durağında yaşandı. So-
kağa çıkma kısıtlamasının başlamasına yakın
tramvay durağı doldu taştı. Yoğunluktan
tramvay kapıları bir süre kapanmadı.Yolcu
arasında tramvaya binme sırası yüzünden
tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tehdit ve
küfürler savurunca duraktaki tartışma kav-
gaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve çevre-
dekiler kavga edenleri güçlükle yatıştırdı.
Maskesiz kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri
anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Taksim karıştı

İş yerinde hırsızlık

TAKSİM'dE İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri  ile
tezgahına el koymak istedikleri sey-

yar satıcı arasında arbede çıktı. Zabıtanın ka-
fasına telsizle vurduğunu öne sürdüğü
seyyar satıcı yaralandı. İBB zabıta ekipleri
seyyar satıcılara karşı denetim yaparken
çorap satan bir kişinin önündeki tezgahı
almak istedi. Seyyar satıcı karşı koyunca ara-
larında arbede çıktı. Görgü tanıklarının id-
diasına göre diğer zabıta memurları da
müdahale etti. Seyyar satıcı, bir zabıta me-
murunun başına telsiz ile vurması sonucu
yaralandı. Seyyar satıcının ensesinden kan
aktığını gören çevredekiler peçete ve kağıt
havlu ile kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar
üzerine sevk edilen polis ekibi başından yara-
lanan seyyar satıcıyı bir süre ekip aracına
alırken, 112 ambulansı çağrıldı. Başından ya-
ralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırılırken,
çevredekiler zabıta memurlarının sert müda-
halesinin yersiz olduğunu belirterek tepki
gösterdi. Zabıta memurları ve seyyar satıcı-
nın karşılıklı şikayetçi oldukları ifade edildi.

ArNAvuTKöy'dE iş yerinden cep
telefonu çalan şüpheli yakalandı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına

yansıdı. Arnavutköy'de İslambey Mahallesi
üzerinde bulunan iş yerinde 26 Mart'ta cep
telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete
geçen ve kamera görüntülerini inceleyen
ekipler Ö.T.'ye ait cep telefonunu çalan kişi-
nin N.C. isimli kişi olduğunu belirledi. Dün
Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
üzerinde polis ekipleri şüpheli N.C.'yi yakala-
yarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkındaki iş-
lemlerin devam ettiği belirtildi.

20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen olay
ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından düzenlenen iddianamede şüp-
heli Baran Ç., hakkında "kasten öldürmeye
teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis ta-
lebinde bulunuldu. Yaşı küçük diğer 5 ço-
cuğun da hapisleri talep ediliyordu.

İDDİANAME

Az daha ölecekti
OlAy, dün saat 12.30 sıra-
larında Esenyurt-Hadım-
köy yolu üzerinde meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, motosik-
letle süratli şekilde ilerleyen sürücü, iş
yerinin önüne sürücüsünün park et-
meye çalıştığı otomobili fark etmeye-
rek ön kısmına çarptı. Çarpmanın
etkisi ile motosiklet üzerindeki 2 kişi
metrelerce havaya fırladı. Yaralanan 2
kişiyi gören vatandaşlar durumu sağ-
lık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk
müdahalenin ardından yaralıları has-
taneye kaldırdı. Kaza ile ilgili rapor
tutmak isteyen polis ekipleri, yarala-
nan kişilerin kimliklerini istedi. Kim-
likleri bulunmayan yaralıların
ifadelerinden şüphelenen polis ekip-
leri, motosikletin de plakasının olma-
dığını fark etti. Şase numarasının da
silinmiş olduğunu gören polisler, mo-
tosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Yaralıların tedavilerinin tamamlanma-
sının ardından ifadeleri alınmak üzere
polis merkezine götürüleceği öğre-
nildi. Yaşanan kaza anı ise çevredeki
bir iş yerinin güvelik kamerası tarafın-
dan saniye saniye kaydedildi.

Tansiyon yükseldi
SANCAKTEPE'dEdün akşam
ailesi ile tartıştıktan sonra ka-
yıplara karışan kişinin son 

olarak telefonundan sinyal alınan Çekme-
köy'deki ormanlık alanda, AFAD görevli-
leri ve çok sayıda kurtarma gönüllüsünün
katılımıyla, arama çalışmaları gece yarı-

sına kadar devam etti. Saat 00.00'da
arama çalışmalarına sabah yeniden baş-
lanmak üzere ara verildi. Sancaktepe'de
oturan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya
göre boşanmak üzere olan eşi ile tartıştık-
tan sonra alkollü olarak evden ayrıldı. İn-
tihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar
atan Özgür Kılınç'a ulaşılamayınca,
durum polise ve arama kurtarma ekiple-
rine bildirildi. Son olarak sabah saat

04.30 sıralarında eşini görüntülü olarak
arayan ve konum gönderen Özgür Kılınç'ı
bulmak için başta polis olmak üzere çok
sayıda arama kurtarma ekibi seferber
oldu. Taşdelen ormanındaki aramalara
AFAD ve AKUT, Çekmeköy Arama Kur-
tarma Ekibi (ÇEKUT), İHH'nın Arama
Kurtarma, ANDA ve Motosikletli Arama
Kurtarma (MAKUD) gönüllülerinden
oluşan 100'ün üzerinde kişi katıldı.



T arım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanan Gıda ve Yemlerde
Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para

Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönet-
melik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Yönetmelikle, gıda ve yemde
taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırım-
lara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna
göre, gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapı-
lan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piya-
saya arz edilmeyecek.

İdari yaptırım uygulanacak

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal
ettikleri, kendi adı ve ticari unvanıyla piya-
saya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uy-
gunluğundan sorumlu olacak.Üretilen,
ithal edilen ve piyasaya arz edilen ürünle-
rin mevzuata uygunluğunun doğrulan-
ması kontrol görevlilerince resmi
kontrollerle yapılacak. Resmi kontrollerde
uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ka-
nunda belirlenen idari yaptırımlar 
uygulanacak.

Para cezasının hesaplanması

Kanunda öngörülen idari para cezaları,
yıllık gayrisafi gelir üzerinden hesaplana-
cak. Gıda işletmecisine uygulanacak idari
para cezası miktarı, işletmecinin fiilden bir

önceki mali yılın sonunda oluşan veya
bunun hesaplanması mümkün olmazsa
fiil tarihine en yakın mali yılın sonunda
kaydedilen yıllık gayrisafi gelirleri üzerin-
den belirlenecek.

Gayrisafi gelirlerinin 
yüzde biri oranı

Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal
eden gıda veya yem işletmecileri tarafın-
dan işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin
555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 li-
rayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi ge-
lirlerinin yüzde biri oranında idari para
cezası uygulanacak.Fiilin 3 yıl içinde tek-
rarlanması durumunda 109 bin 110 lira-

dan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100
lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık
gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında
idari para cezası kesilecek.

Suç duyurusunda bulunulacak

Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulacak. Kendi adı veya ticari unvanı
altında piyasaya ürün arz eden gıda veya
yem işletmecileri tarafından bu suçların
işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 li-
radan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı
aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirleri-
nin yüzde 1'i oranında idari para cezası
uygulanacak. Fiilin 3 yıl içinde tekrarla-

ması durumunda, 109 bin 110 liradan az
olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aş-
mamak kaydıyla kuruluşun yıllık gayrisafi
gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para
cezası verilecek.

En az 218 bin 220 lira

Fiilin 3 yıl içinde ikinci kez yapılması ha-
linde, 218 bin 220 liradan az olmamak ve
2 milyon 182 bin 200 lirayı aşmamak kay-
dıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i
oranında idari para cezasına hükmedile-
cek. Ürünün izlenebilirliğini sağlamadan
piyasaya arz eden perakende gıda veya
yem işletmecileri tarafından bu suçun iş-
lenmesi halinde 5 bin 455 liradan az ol-
mamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak
kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirleri-
nin yüzde 1'i oranında idari para cezası
uygulanacak. Tekerrür halinde Kabahatler
Kanununu hükümleri geçerli olacak. İdari
para cezalarına karşı dava açılması teker-
rür hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmeyecek. Gayrisafi gelirin yüzde
1'i hesaplandığında elde edilen miktarın,
belirlenen alt sınırların altında kalması ha-
linde, kanunda belirlenen alt sınır, üst sı-
nırların üzerinde kalması halinde üst
sınırda belirlenen miktar idari para cezası
olarak uygulanacak.
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köye dönüşü teşvik için,
kırsal alanlarda mesken ve
ticarethanelere yönelik

vergi ile harçlarda indirime gidildi.
Kırsal mahalle tespitini de belediye
meclisleri yapacak. Hükümet kent-
lerden köye dönüşleri teşvik etmek
amacıyla kırsal alanlarda mesken ve
ticarethanelere yönelik vergi ve
harçlarda indirime gitti. Resmi Ga-

zete'de yayınlanan Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı yönetmeliğine göre, bir
yerin kırsal mahalle veya kırsal yer-
leşik alanı tespiti belediye meclisleri
tarafından yapılacak.

Vergiden muafiyet

Aynı şekilde kırsal alan özelliğini
kaybeden yerler de yine belediye
meclisi tarafından kırsal mahalle ve

kırsal yerleşik alan nitelikleri kaldırı-
lacak. Gelir vergisinden muaf esnaf
ile basit usulde gelir vergisine tabi
mükellefler tarafından bizzat iş yeri
olarak kullanılan bina, arsa ve ara-
ziler ile mesken amaçlı kullanılan
binalar ve tarımsal üretimde kulla-
nılan bina, arsa ve araziler emlak
vergisinden muaf olacak. Buralar
aynı şekilde 2464 sayılı Belediye

Gelirleri Kanunu uyarınca alınması
gereken bina inşaat harcı ile imarla
ilgili harçlardan da muaf olacaklar.
Bu alanlardaki ticari, sınai ve turis-
tik faaliyetlerde kullanılan bina,
arsa ve araziler için emlak vergisi ile
yine Belediye Gelirleri Kanunu uya-
rınca alınması gereken vergi, harç
ve harcamalara katılma payları
yüzde 50 indirimli olarak alınacak.

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan
işletmelere, bundan sonra yıllık
gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar
ceza kesilecek. Kesilecek ceza, ilk
ihlalde 54 bin 555 liradan az, 545 bin
550 liradan fazla olmayacak

TAKLIT VE TAGSISE
CEZA YAGACAK!

Yardımlar 60 
milyar lirayı aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını
nedeniyle vatandaşlara 60 milyar liranın
üzerinde destek sağlandığını açıkladı

bakan Selçuk,
"Biz Bize Yeteriz
Türkiyem" kam-

panyası kapsamında, 2 milyon
77 bin 365 haneye 2 milyar 77
milyon 365 bin lira destek sağ-
landığını duyurdu. Selçuk,
Twitter hesabından, Sosyal
Koruma Kalkanı kapsamında
yapılan yardımların miktarını
paylaştı.

2 milyon 77 bin 365 haneye destek 

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında
ise 2 milyon 77 bin 365 haneye 2 milyar 77 milyon 365
bin lira destek sağlandı. Kısa Çalışma Ödeneği çerçeve-
sinde 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 mil-
yon 334 bin 292 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon
548 bin 335 çalışana 10 milyar 240 milyon 917 bin 966
lira, İşsizlik Ödeneği ile bir milyon 48 bin 409 kişiye 5
milyar 634 milyon 259 bin 143 lira ödendi.

Köyüne dönene büyük teşvik

Yusufeli Barajı'nda
sona gelindi

Kent nüfuslarının patlaması sonrası nüfus yayılımını dengelemek ve köydeki üretimi artırmak için yeni teşvikler geliyor

Çöplerden 45 bin haneye elektrik
Trabzon'da çöplerin bertaraf edilmesi amacıyla 450 milyon lira maliyetle kurulan tesiste saatte 12,8
megavat elektrik üretilecek. Trabzon ve Rize'nin çöpleri 45 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Trabzon'da 450 milyon lira ya-
tırımla kurulan, 12,8
megavat/saat üretim kapasitesine

sahip Evra Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tes-
islerinde 45 bin hanenin ihtiyacının karşılana-
bileceği elektrik de üretilecek.

Düzenli depolama sahası

Araklı içesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde
243 dönüm üzerine, Trabzon ve Rize İli Yerel
Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İş-
letme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde
kurulan işletme, ayrıştırma, geri kazanım,
atıktan türetilmiş yakıt, ısı ve elektrik üniteleri
ile düzenli depolama sahası ve atık su arıtma
tesislerinden oluşuyor. Tesisi işleten Evra
Enerji Sanayi Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü
Ahmet Zeki Kaya, tesisin ihalesinin TRAB-
RİKAB tarafından 2019 yılında 2 yıl yapım,
23 yıl da işletim olmak üzere toplamda 25 yıl
yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiğini
söyledi.

Aralık 2020'de başlayan faaliyet

İhale sürecinin ardından, eskiden taş ocağı
olarak kullanılan bölgede tesisi kurma süre-

cini hemen başlattıklarını belirten Kaya, yak-
laşık 16 ay gibi rekor sayılabilecek sürede ça-
lışmaları tamamladıklarını, Aralık 2020'de de
faaliyete başladıklarını aktardı.

450 milyon liralık yatırım

Kaya, yeni tip koronavirüs salgını ve bölgenin
coğrafi koşulları nedeniyle çalışmalar sıra-
sında birçok sorunla karşılaştıklarını vurgula-
yarak, "Kolay olmadı ama aşkla, şevkle
yaptık. Yaklaşık 450 milyon liralık yatırımla
gerçekleşti tesislerimiz. 23 yılın sonunda da
çalışır halde burayı TRABRİKAB'a devret-
miş olacağız." dedi.

Günlük 1440 ton çöp

Trabzon ve Rize'deki 29 idare ve mücavir
alandan toplanan atıkların çöp kamyonları
aracılığıyla önce transfer istasyonlarına, ora-
dan da tırlara yüklenerek tesislere ulaştırıldı-
ğını anlatan Kaya, "Tesislerimizde günlük
1440 ton çöpü işleyebiliyoruz. Şu an için sa-
hadan bize gelen günlük çöp miktarı yaklaşık
650-700 ton civarı." diye konuştu.

Elektrik enerjisine dönüşüyor

Kaya, kapasitenin 23 yıllık işletme süreci göz
önünde bulundurularak 1440 ton/gün olarak
hesaplandığını ifade ederek, şu değerlendir-
mede bulundu:"Öncelikle ekonomik değeri
olan, ambalaj atıkları gibi atıkları ayırıyoruz
sistemden. Bunları diğer değerlendirme tesis-
lerine gönderiyoruz. Ekonomik değeri olma-
yan ancak yanabilecek diğer atıkları da
gazlaştırma tesisimizde ısı enerjisine, tribünle
de elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. 12,8
megavat/saat kapasitemiz var bizim, bu da
yaklaşık 35 bin ile 45 bin haneye tekabül edi-
yor, yani o kadar hanenin elektrik ihtiyacını
karşılamış olacağız. Trabzon gibi bir yeri dü-
şünürsek orta ölçekli bir ilçe ya da iki ilçenin
rahatlıkla elektrik tüketimini karşılayabiliriz."

Yüzde 80'i yerli teknoloji

Tesisin, sektördeki son teknoloji ile kuruldu-
ğunun altını çizen Kaya, "Atığın kaynağından
toplanması, nihai bertarafı, geri kazanımı ve
enerji üretimini düşünürsek Türkiye'de bu
kadar entegre ve modern bir tesis yok. Av-
rupa standartlarındayız yaptığımız tesis dola-
yısıyla ve bununla da gurur duyuyoruz.
Tesisimizin yaklaşık yüzde 80'i yerli teknoloji

kullanılarak oluşturuldu. Özel ekipmanlar-
dan oluşan yüzde 20'lik kısmını da mecburen
yurt dışından temin ettik." dedi.

İstihdam sayısı 650'ye çıkacak

Tesiste 150, sahada da 100 kişi olmak üzere
250 kişinin istihdam edildiğini belirten Kaya,
toplama ve taşıma işinin de taraflarına geç-
mesi ile toplam personel sayısının 650'ye ula-
şacağını, istihdam edilenlerin önemli
bölümünün aynı bölgede yaşayanlar oldu-
ğunu aktardı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren
Yusufeli Barajı bittikten sonra sular altında
kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen
yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik
uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun
en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üze-

rinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES
projesinin inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği
ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince
kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı
olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce
sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşı-
lanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30
metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan
santral binasında ise sona gelindi.Türkiye'nin öz kay-
nakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa
edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.

Devasa viyadükler yükseliyor

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin
yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına kurulan
devasa viyadüklerde çalışmalar sürüyor.Yusufeli’nin
yeni yerleşim yerine 4 büyük viyadükle ulaşılacak. Bu 4
viyadük, 628 metre uzunluğa 150 metre yüksekliğe, 695
metre uzunluğa 142 metre yüksekliğe, 530 metre uzun-
luğa 135 metre yüksekliğe, 348 metre uzunluğa 81
metre yüksekliğe sahip olacak. 450 kişinin 24 saat süreli
çalıştığı viyadük inşaatları ‘dengeli konsol’ yöntemi ile
yapılıyor. Büyük oranda tamamlanan viyadük inşaatla-
rında sona gelindi.Yusufeli’nin yeni yerleşim yerine ula-
şılacak viyadükler arasında 628 metre uzunluğa ve 150
metre yüksekliğe sahip Tekkale Viyadüğü, Konya ile An-
talya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viya-
düğü'nün ardından en yüksek viyadüğü olacak. 
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I ssız, buzlarla kaplı Kuzey Topraklarında 
arkanızda ise vahşi kurtlar olsa ne yapardınız?
Onlarla elinizden geldiği kadar mücadele mi

ederdiniz ? Yada kendinizi teslim mi ederdiniz?
Yine modern klasikler serisinde tanıdığımız Ameri-

ka'lı meşhur yazar Jack London efsane bir eseri olan
Beyaz Diş'i kitap severlere sunuyor. Günümüze kadar
89 dile çevrilen ve evrenselleşen Beyaz Diş romanı
sinemaya da aktarılmıştır.

Hayatta kalma mücadelesi, sevgi, sadakat, bir 
köpeğin gözünden anlatılıyor. Bu romanda adeta realist
bir yaklaşımla bir hayvan anatomisi çiziyor.

Başlangıçta vahşi doğada hayatta kalmak için 
mücadele eden bir kurt sürüsü ile hikâye başlıyor. 
Daha sonra bu kurt sürüsü dağılıyor. Kiche ve tek 
göz kurt’un birlikteliğinden , beyaz diş doğuyor.

Bundan sonra vahşi yaşamı, doğayı, insanları ve 
hayatı beyaz dişin gözünden görmeye başlıyoruz. Beyaz
diş daha sonra insanlarla ilk nasıl karşılaştığını ve 
bundan sonra ki gelişimi ile devam ediyor. Yazar, bir
hayvanın gözünden her canlının ruhunu tanıtıyor.

Jack London, Beyaz Diş üzerinden hayattaki zorluk-
lara karşı ne olursa olsun elimizden gelenin en iyisini
yapmamız gerektiğini ayrıca doğadaki her canlının
vahşi bile olsa sevgiye muhtaç olduğunu aşılamaktadır.

İyilik bir seçenektir

Aslında kitap içgüdü kavramını çok şiddetli bir 
şekilde sorguluyor, sorgulatıyor..

Bu sorgulama sonucunda ise önümüze tercih fırsatı
veriliyor. İşte her şey burudan sonra başlıyor. Tercih
edebilmek ?

Anthony Burgess'ın, Otomatik Portakal kitabında ise
Alex'in yaşamında tercihi, iradesi elinden alınarak
robot haline getirmişlerdi. Dolayısıyla insan tercih
yapabilirse insan olur. Düşünebilir ve iç güdülerine
kulak verebilirse özgür olabilir.

Yaşadığımız bu çağda insanların tercihleri hep bir
köşeye sıkıştırılmış ve oluşturulan düzenle sıkıştırıl-
maya devam ediyor.

İnsan ne yapmak istiyorsa kendi öz benliği ile tercihi
yapmalıdır. Ne sebep olursa olsun, hiçbir zaman kimse-
nin kendi tercih yapma hakkını elinden almasına izin
vermemelidir.

Gerçek vahşiler kimler ?

Jack London, bir kurt üzerinden
insanlara itaat etmeyi, güçlüye boyun eğip zayıfı ez-

meyi, mücadele etmeyi, savaşmayı, özgürlük, esaret ,
sevgi ve nefret kavramlarını çok açık bir şekilde işle-
mekle kalmayıp, gelecekteki toplumlara atıf yapıyor.

Gerçek vahşiler yaşamak için her şeyi yapanlar mı?
Yoksa hayatta kalmak, statü kazanmak, ekonomik

güç elde etmek için sevgi dilini unutanlar mı ?
Sizce hayatı vahşileştiren, nefret sahibi vahşi

insanlar mı ?

Her canlı sevgiye muhtaçtır

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

Kelamdan Kaleme

C umhurbaşkanı Erdoğan, İs-
tanbul'da cuma namazı sonra
gazetecilerin gündeme ilişkin

sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Dendias'ın görüşmesinin
ardından yaşananlara ilişkin soru
üzerine,  "Dendias'ı önce ben kabul
ettim. Aslında gayet sıcak bir hava
içerisinde bir görüşme yaptık. Fakat
Dışişleri Bakanımızla yaptıkları gö-
rüşmede ise maalesef iş çok daha
farklı bir zemine kaydı. Tabii Dışişleri
Bakanımız, Dendias'ın bu davranış-
ları, tutumu karşısında ona haddini
bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı.
O da zaten millet olarak, ülke olarak
bize yakışmazdı. Gereken yaklaşımı,
değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi
bitirmiş oldular. Tabii bunu biz doğru
bulmuyoruz. Yani bir taraftan bir
uyum süreci olsun, bir taraftan Tür-
kiye-Yunanistan arasında ben kendi-
sine de söyledim, yani aramıza
başkalarını sokmayalım, Avrupa Bir-
liği, şu, bu, bunlar girmesin, biz iki
komşu ülke ve tarihi itibarıyla da çok
farklı yaklaşımları olan, sıcak ilişkileri
olan iki ülkeyiz" dedi.

Hiçbir netice alamadık

"Bugün 150 bin civarında soydaşımız
Batı Trakya'da yaşıyor" diyen Erdo-
ğan, "Bunlar bir şeyi ifade ediyor. Aynı
şekilde sizin bizimle olan bağlantıları-
nız devam ediyor. Bakın dün İstan-
bul'a geldiniz Sayın Patrik ile
görüşmeniz oldu ve buradaki Rum
vatandaşlarımızın temsilcileriyle gö-

rüşmeleriniz oldu. Bunlar bizim için
olumlu yaklaşımlar fakat nedense siz
bizim 150 bin soydaşımıza maalesef
Yunanistan'da gerekli vatandaşlık ilgi-
sini göstermiyorsunuz. Göstermediği-
niz gibi oradaki başmüftülük
olayında, hala başmüftüyü kalkıp siz
kendiniz atıyorsunuz. Bir defa ora-
daki başmüftüyü sizin atama hakkı-
nız Lozan'a göre yok. Böyle bir şeyi
nasıl yaparsınız? Biz patriği atamıyo-
ruz. Kim atıyor patriği? Sen Sinod
Meclisi atıyor. Sen Sinod Meclisi'nin
de oluşması ancak bizim vatandaşı-
mız olmaları halindedir. Bakın bunlar
vatandaşlık noktasında da sayısal ola-
rak düşmüştü. Biz bunlara vatandaş-
lık verdik ve sayı 7'ye falan düşmüştü,
tekrar sayıyı tamamladılar, belli sayıla
geldi. Şimdi Sen Sinod Meclisi patriği
seçiyor. Yunanistan'da da bizim baş-
müftümüzü kim seçecek? Oradaki
bizim müftülerimiz, imamlarımız, ve-
saire onlar seçmesi lazım ama ne
yazık ki Yunanistan buna tahammül
edemiyor ve bizim oradaki müftüleri-
mize, imamlarımıza böyle bir yetkiyi
vermediği gibi, kendi memuruymuş
gibi, sanki kendi din görevlisiymiş gibi
bunları atama yoluna gidiyor. Bunlar
bir defa aramızdaki uluslararası hu-
kuka da aykırı ve aramızdaki ilişkilerin
zedelenmesine de bir neden teşkil edi-
yor. Bunun düzelmesi lazım ama
maalesef kaç yıldır gelen, giden bütün
yönetimlerle bunları konuşmamıza
rağmen hiçbir netice alamadık. Te-
menni ederiz ki bundan sonra alırız
dedik ama maalesef bunlarda öyle bir
hava yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dış-
işleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları,
tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi

HADLERINI BILDIRDIK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merkez Bankası'ndaki rezerv tartışması ile ilgili, "CHP, AK
Parti'yi, bu konularda eleştirecek olan en son partidir. Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa
Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti" dedi

turan, Meclis'te basın men-
suplarıyla bir araya geldi.
Turan, Merkez Bankası'nda

128 milyar dolar rezervin eridiği yö-
nünde başta CHP olmak üzere muhale-
fet partilerinin eleştirilerine cevap verdi.
Turan "2002'de altın ve döviz beraber,
brüt döviz rezervimiz 26 milyar dolar.
Kemal Kılıçdaroğlu, '128 milyar dolar
nerede?' diyorsa, öncelikle rezervi 26
milyar dolardan 128 milyar dolara çı-
kardığımızı yani başarımızı takdir etti-
ğini ifade etmek isterim. Aslında bizi
eleştirirken bunu 26 milyar dolardan
128 milyar dolara çıkardığımızı da vur-
gulamış oluyorlar. Fakat bizdeki muha-
lefet nereden bakarsak bakalım hep
elimizde kalan tarz ortaya koyuyor. Mu-
halefetin yalandan, iftiradan başka bir
siyaset yapmadığını görüyoruz. Eğer
dedikleri gibi Merkez Bankası'nda böyle
bir kayıp varsa neden bunu bir anda 3
parti beraber kullanmaya başladı?
Neden bunu dün değil de bugün söyle-
meye başladılar? Sorunun cevabı şim-
diye kadar çok defa net olarak verildi.
Siyasette ne seviye ne de nezaket bırak-
tılar. Tartışmalar, eylemler, afişler bunun
göstergesi. Dün Menderes'e 'Yurt dışına
12 uçak dolusu altın kaçırıyor.' diyen
anlayışın aynısı bugün bize bu itham-
larda bulunuyor. Ortada belge, bilgi
yok. Sadece ajans çalışması şeklinde or-
taya koyulan bir iddia var. Bu iddia dün

yokken bir anda üç parti aynı anda söy-
lüyorsa bu, başka bir hesabın, başka bir
'Başlayın.' talimatının gereğidir" diye ko-
nuştu. 

CHP en son konuşabilir

Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin he-
saplarını inceledikten sonra verdiği
usulsüzlük cezasını hatırlatan Turan,
"CHP, AK Parti'yi, bu konularda eleşti-
recek olan en son partidir. Daha dün
CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa
Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira ci-
varından usulsüzlük olduğundan par-
tiye ceza kesti. Bunun içinde vahim;
ama CHP ile beraber anılan sucuk,
sakız, alkol, don, terlik harcaması var.
Bunlar böyle adamlar. Nasıl oluyor da
bunlar Anayasa Mahkemesi'nin bu ka-
rarını görmeden Merkez Bankasını eleş-
tirebiliyorlar. Merkez Bankasında
eklenen, satılan veya çıkarılan ne varsa
hepsi kayda geçiriliyor. Bu, ülkemizin,
devletimizin bankası. Ekonominin ak-
törleri, zamana göre tabii ki bazen dö-
vizi bazen altını bazen Türk Lirasını
artıracaktır. İşlem budur. 'Faiz artmasın.'
diye yapılan adımlar vardır. Bu adımları
eleştirebilirsiniz; ama 'Faiz artmasın.'
diye ekonominin argümanlarının değer-
lendirilmiş olmasından kaynaklı bir
eleştiriyse bunu baş tacı ederiz. Ama
olayı sadece siyasi hesaplarla Merkez
Bankasının CHP gibi yönetildiğini zan-

nederek bu ithamlarda bulunulmasını
ne hükümetimiz ne de Merkez Bankası
yönetimi hak etmiyor. Merkez Bankası,
devletin bankası. Bu kadar ağızlarına
sakız yapmalarını doğru bulmuyorum.
Buna ilişkin açıklamalar yapıldı. Tekrar
arzu ediyorlarsa randevu alsınlar, Mer-
kez Bankasına gitsinler, izah edilsin"
diye konuştu. 

Bu aklı selim değil

Bu tür tartışmaların ülkeye haksızlık ol-
duğunu ifade eden Turan, "Bu, akli bir
işlem değil. Akli bir işlem olsaydı, buna
zamanında 'Nerede bu?' derlerdi. Dün
'Damat nerede?', bugün 'Merkez Banka-
sının paraları nerede?' Yarın da başka
bir şey olacak. Siyasi bir kavganın, ajans
çalışmasının karşılığı bunlar. Bunun ül-
keye haksızlık olduğu kanaatindeyim.
Bu, ülkemizde faizin artmasını, üretimin
durmasını isteyen malum anlayışların
aparatlığına soyunmaktan başka bir şey
değil. Zaten nerede bir yanlış var, onun
sözcülüğünü CHP yapıyor. Dün
Esed'in avukatıydılar. Azerbaycan'a
asker gönderdiğimizde bize kızıp Erme-
nistan'ın avukatlığını yaptılar. 'Libya'da
ne işin var?' deyip İtalya'nın avukatlığını
yaptılar. 'Doğu Akdeniz'de ne işin var?'
deyip başka birilerinin avukatlığını yap-
tılar. Bugün de faizcilerin avukatlığını
yaparak, 'Faiz niye artmadı?' diye kızan-
ların sözcülüğünü yapıyorlar" dedi.

128 milyar dolar açıklaması

1 DAKİKA BİLE KAYBEDEMEM
SanaYİ ve Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Edirne'den Bulgaristan'a açı-
lan Kapıkule Sınır Kapısı'nda incele-

melerde bulundu. AK Parti Edirne Milletvekili
Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın
karşıladığı Bakan Pekcan, Kapıkule'de basın
açıklaması yaptı. Pandemi döneminde üretme-
nin, satmanın yanında lojistiğin ne kadar
önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha yaşa-
dıklarını belirten Bakan Pekcan, şöyle
dedi:"Kovid salgını ile beraber yaşadığımız so-
runlar, bazı faaliyetlerin ne kadar stratejik
önemi olduğunu bizlere göstermiş oldu. Pande-
mide, doğal afette, savaşta, her daim çalışacak,

fedakar çalışanlarımız, insanlarımız olmasa
diğer imkanlarımızın hiçbir kıymeti de yok.
Pandeminin ilk başında tüm ülkeler sırasıyla ka-
pıları kapatmaya başladığı zaman biz Ticaret
Bakanlığı olarak proaktif davranarak temassız
ticaret uygulamasını başlattık. Özellikle Kapı-
kule, Habur ve Kapıköy Gümrük kapılarımızda
temassız ticaret uygulamalarımızla beraber ti-
caretin akşının sürdürülebilmesini sağlamış
olduk. Tedarikçilerimize zamanında tedarikleri-
mizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda gümrük hiz-
metlerimizin kalitesinden ödün vermeden
gümrük hizmetlerimizde teknolojiyi sonuna
kadar kulandık ve dijitalleşmeye önem verdik.

Kağıtsız gümrük uygulamalarının kapsamını
her geçen gün daha da geliştirmeye devam edi-
yoruz. Akıllı gümrük anlayışı ile risk analizi ve
tespiti yöntemleriyle birçok alanda teknolojinin
imkanlarını sonuna kadar kullandık, kullan-
maya da devam ediyoruz. Bakanlık olarak
kolay destek, kolay ihracat platformunun ya-
nında 4 Nisan'da Kolay İhracat  Noktaları pro-
jemizi de devreye aldık. Böylece bürokratik
prosedürlerin azaltılmasına, aynı zamanda da
transit ticaretin kolaylaştırılmasının da önünü
açtık. Yani transit ticaret için yola çıkan bir araç
kısmı yüklerini alarak yoluna devam edebilecek.
Bu da ihracat için de lojistikçimiz için de kolay-

lık getirdiğini düşünüyoruz. İçinden geçtiğimiz
bu süreçte ticaretin kesintisiz devam etmesi için
bizimle birlikte elini taşın altına koyan, yükü-
müze omuz veren tedarik zincirimizin her hal-
kasındaki kurumlarımızla, lojistikçilerimizle ve
çalışanlarımızla tam bir işbirliği ve koordinas-
yon içerisinde çalıştık ve herkese ayrı ayrı 
huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." 

Edirne'den Bulgaristan'a açı-
lan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan

incelemelerde bulunan Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan,

"Bizim gümrük kapılarında 1
dakika bile kaybetme lüksü-
müz yok. Bu anlayış ve pren-

sip içerisinde tüm bakanlık
olarak ve gümrük kapıları-

mızdaki çalışanlarla beraber
kusursuz bir uyum içerisinde
bu çalışmayı gerçekleştirmek

için gayret ediyoruz" dedi

Kritik bir görüşme

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener,
ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile
görüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-

şener, genel merkezdeki makamında kendisini ziyaret
eden ABD Büyükelçisi David M. Satterfield ile gör-
üştü. Görüşmede Akşener'e Uluslararası Politikalardan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Ero-
zan eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ar-
dından Satterfield genel merkezden ayrılırken,
görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Turan, Merkez Bankası'nda 128 milyar
dolar rezervin eridiği yönünde başta

CHP olmak üzere muhalefet partilerinin
eleştirilerine cevap verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri

Bakanı Dendias'ın görüşmesinin ardından
yaşananlara ilişkin soruları yanıtladı



8 17 NİSAN 2021 CUMARTESİ SİYASETwww.gazetedamga.com.tr

A
merikan dış politikasında
bazı yapısal ve konjonktürel
değişimlere imza atan Cum-

huriyetçi Donald Trump’ın ardın-
dan göreve gelen Demokrat Partili
Joe Biden’ın dış politika ajanda-
sında yer alan en önemli konular-
dan biri Filistin meselesi. Trump
döneminde Amerikan siyasetine
hâkim olan İsrail lobisinin yoğun
baskısıyla Filistin aleyhinde alınan
sert kararların aksine, Biden döne-
mine dair şu an için nispeten
olumlu bir havanın hâkim olduğu
görülüyor. Ancak bu olumlu ha-
vaya aldanıp, ABD’nin İsrail’le iliş-
kilerinin ve Filistin meselesine
yönelik politikasının kökten değişe-
ceğini söylemek mümkün değil.       
Biden yönetimindeki yeni Ameri-
kan hükümetinin Filistin mesele-
sine yönelik politikasına dair bir
değerlendirme yapmadan evvel,
Trump yönetiminin konuyla ilgili
politikasını hatırlatmakta fayda var.
Bu çerçevede Trump’ın Filistin me-
selesine yönelik alınan üç kritik ka-
rarla açıkça gerilimi tırmandıran
bir politika izlediğini ifade etmek
gerekiyor. Bunlardan ilki, ABD’nin
İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Tel
Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı.
Önceki hiçbir Amerikan başkanının
almaya cesaret edemediği bu karar,
İsrail lobisiyle sıkı ilişkisi bulunan
Trump’ın damadı ver başdanış-
manlarından Jared Kushner’in gi-
rişimleri neticesinde 6 Aralık
2017’de alındı. İsrail’in Kudüs’ü
sözde ebedi başkenti olarak lanse
etmesine destek amacıyla alınan
bu kararın ardından, Trump yöne-
timi diğer ülkelere de benzer yönde
adım atmaları çağrısında bulundu.
Ancak şu ana kadar çok az sayıda
ülke bu çağrıya uyarak büyükelçili-
ğini Kudüs’e taşıdı. Telafisi müm-
kün olmayan bu stratejik hatayla,
sadece mazlum Filistin halkının
değil tüm Müslümanların hassasi-
yetleri hiçe sayıldı. Bu kararla
Amerikan yönetimi iki taraf ara-
sında sözde “arabuluculuk” rolünü
kaybettiği gibi, Filistin’le ilişkileri de
ağır darbe aldı. Nitekim bu karara
tepki olarak Filistin yönetimi ABD
ile ilişkilerini kesme kararı aldı.
Bunu takiben de Trump yönetimi
10 Eylül 2018’de aldığı kararla,
1994’ten beri Washington’da bulu-
nan Filistin Kurtuluş Örgütü
(FKÖ) ofisini kapattı. Trump yö-
netiminin Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanımasıyla iki devletli
çözüme olan inanç da zayıfladı.

Trump sonrası

Trump’tan görevi devralan Biden
yönetiminin Filistin meselesine yö-
nelik şu ana kadar çizdiği tablo ise
nispeten daha olumlu. Bu bağ-
lamda Biden’ın görevde henüz yeni
olmasına rağmen, Filistin ile İsrail
arasında iki devletli çözüm konu-
sunda çaba göstereceğini ve Trump
döneminde kesilen yardımlara ye-
niden başlanılacağını açıklaması,
ilişkilerin yeniden tesisi için önem
arz ediyor. İkincisi, Trump yöneti-
minin Birleşmiş Milletler (BM) ta-
rafından Yakın Doğu’daki Filistinli
Mültecilere Yardım ve Bayındırlık
Ajansına (UNRWA) yaptığı yar-
dımları, 2018 Ağustos ayında dur-
durma kararı alması oldu. Trump
yönetimi kararın gerekçesi olarak
ajansın işleyiş biçimindeki sorun-
ları göstermişse de uluslararası ka-
muoyunda bu karar, İsrail’e verilen
desteğin yeni bir boyutu şeklinde
değerlendirildi. Bu kararın hemen
ardından Trump yönetimi, UNES-
CO’nun Filistin’in El-Halil kentin-
deki Eski Şehri dünya miras
listesine ekleme kararına da tepki
gösterdi. Akabinde Trump, İsrail’le
birlikte 2019 Ocak ayında UNES-
CO’dan ayrılma kararı aldı. Daha
ziyade Amerika’daki Yahudi lobi-
sini ve İsrail’i tatmin etmek için alı-
nan bu karar, popülist siyaset
biçiminin somut bir tezahürü ola-
rak değerlendirildi. Üçüncüsü,
Başkan Trump’ın İsrail-Filistin ihti-
lafını kalıcı şekilde çözme iddia-
sıyla gündeme getirdiği sözde
“Yüzyılın Anlaşması” projesi.
Trump 2020 Ocak ayında İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu

ile düzenlediği basın toplantısında,
ihtilafa ilişkin sözde barış planı
açıkladı. Ancak bu projede
Kudüs’ün idari yönetiminin İsrail’e
bırakılması, Filistinlilere Kudüs’ün
sadece doğusunda bir toprak par-
çası verilmesi ve Filistin’in askeri
gücünün olmaması gibi Filistin ta-
rafı açısından kabul edilemez mad-
delere yer verilmesi, planın açıkça
İsrail’in yayılmacılığına hizmet etti-
ğini ortaya koydu. Yine Kushner’in
arka planında yer aldığı bu girişim,
her ne kadar Amerikan yönetimi
tarafından masumane bir planmış
gibi lanse edilse de uluslararası
toplum nazarında “yüzyılın iha-
neti” olarak kabul gördü. Bu arada
bazı kesimlerin bilinçli ya da bilinç-
sizce Filistin davasını ve Kudüs’ü
ayrıştırmaya çalışarak bu iki mese-
leyi birbirinden bağımsız şekilde
değerlendirdiği görüldü. Ancak bu
tutum İsrail’in yayılmacı politika-
sından başka bir şeye hizmet etmi-
yor. Dolayısıyla Filistin davasının
ve Kudüs’ün statüsünün birbirin-
den ayrı düşünülemeyeceğini vur-
gulamak gerekiyor.

Biden yönetimi önemli

Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı
Antony Blinken göreve başladıktan
sonra Filistin meselesine dair yap-
tığı bir açıklamada, yeni hükümetin
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
tanımaya devam edeceğini belirtti.
Blinken bunun yanında Uluslar-
arası Ceza Mahkemesi’nin (UCM)
5 Şubat 2021’de verdiği kararla
Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve
diğer Filistin topraklarında işlenen
suçları soruşturmak için yargı yet-
kisine sahip olduğunu ilan etme-
sine karşı çıktı.

Biden yönetiminin
normalleşme adımları

Öte yandan Trump’tan görevi dev-
ralan Biden yönetiminin Filistin me-
selesine yönelik şu ana kadar çizdiği
tablo ise nispeten daha olumlu. Bu
bağlamda Biden’ın görevde henüz
yeni olmasına rağmen, Filistin ile İs-
rail arasında iki devletli çözüm ko-
nusunda çaba göstereceğini ve
Trump döneminde kesilen yardım-
lara yeniden başlanılacağını açıkla-
ması, ilişkilerin yeniden tesisi için
önem arz ediyor. Nitekim Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas,
Biden yönetiminin Filistin davasıyla
ilgili verilen sözleri tutması duru-
munda, iki ülke arasında kesilen iliş-
kilerin normalleşebileceğini açıkladı.
Biden hükümetinin Filistinlilere yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nıyla mücadele için Mart ayında 15
milyon dolar insani yardım sağlana-
cağını açıklaması ve 7 Nisan’da
Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın kal-
kınması için 75 milyon dolar ve
UNRWA programları için 150 mil-
yon dolar yardım göndermeyi ka-
rarlaştırması, ikili ilişkileri
normalleştirme doğrultusunda atı-
lan birer adım olarak görülebilir.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, 2020
insan hakları raporunda “İsrail’in
Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepe-
leri’ni işgal ettiği tarihi bir gerçektir”
açıklaması da normalleşme süreci-
nin parçası olarak değerlendirilebilir.
ABD-Filistin ilişkilerinin normalleş-
mesi adına, Biden yönetiminin ata-
bileceği muhtemel yeni adımların
başında ise Mahmud Abbas ile gö-

rüşülmesi geliyor. Filistinliler için
Doğu Kudüs’te en azından konso-
losluk açılması, Washington’da
FKÖ ofisinin yeniden açılması ve iki
devletli çözüme yönelik aktif diplo-
matik girişimlerde bulunulması da
ilişkilerin restorasyonu için kilit
öneme sahip. Aynı şekilde salt po-
pülist bir yaklaşımın ürünü olan
UNESCO kararından geri dönül-
mesi, UNRWA’ya ve Filistin’e sağla-
nan mali yardımların artırılması ve
yasadışı Yahudi yerleşim yerlerine
son verilmesi için İsrail’e baskı yapıl-
ması bu doğrultuda atılması gere-
ken adımlar. Ancak bu şartlar
altında Filistin meselesinin çözü-
müne dair gerçekçi bir gündem olu-
şabilir.

Köklü değişim olacak

Trump döneminde Amerikan siya-
setine hâkim olan İsrail lobisinin
yoğun baskısıyla Filistin aleyhinde
alınan sert kararların aksine, Biden
dönemine dair şu an için nispeten
olumlu bir havanın hâkim olduğu
görülüyor. Ancak bu olumlu havaya
aldanıp, ABD’nin İsrail’le ilişkileri-
nin ve Filistin meselesine yönelik
politikasının kökten değişeceğini
söylemek mümkün değil. İzlenen
politikalarda köklü değişim beklen-
miyor Biden yönetiminin Dışişleri
Bakanı Antony Blinken göreve baş-
ladıktan sonra Filistin meselesine
dair yaptığı bir açıklamada, yeni hü-
kümetin Kudüs’ü İsrail’in başkenti
olarak tanımaya devam edeceğini
belirtti. Blinken bunun yanında
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin
(UCM) 5 Şubat 2021’de verdiği ka-
rarla Gazze, Batı Şeria, Doğu
Kudüs ve diğer Filistin toprakla-
rında işlenen suçları soruşturmak
için yargı yetkisine sahip olduğunu
ilan etmesine karşı çıktı. Her iki açık-
lamadan hareketle, Biden yönetimi-
nin İsrail’le ilişkilerini bozmak
istemediği ve Filistin meselesinde
üzerine düşen sorumlulukları tam
manasıyla ifa etmeyeceği anlaşılıyor.
Bunların yanı sıra Biden’ın,
Obama’nın başkan yardımcısı ol-
duğu dönemde “Eğer bir İsrail ol-
masaydı, Amerikan çıkarlarının
korunması için bir İsrail icat etmek
zorunda kalabilirdik” açıklaması ha-
tırlandığında, Filistin meselesine
dair Biden döneminden beklentileri
sınırlı tutmak gerekiyor. Sonuç ola-
rak ABD’nin İsrail’le stratejik ilişki-
leri ve Filistin meselesine yaklaşımı,
görevdeki hükümetlerin üzerinde bir
devlet politikası olduğu için, Biden
döneminde bu konuyla ilgili köklü
bir değişim beklememek gerekiyor.
Burada özellikle daha önce Trump
yönetiminin ABD Büyükelçiliğini
Kudüs’e taşıması kararının Biden
yönetimi tarafından da tatbik edil-
mesi önemli bir gösterge. Buna kar-
şın Trump döneminde Filistin’e
yönelik benimsenen katı tutumun,
Biden döneminde bir nebze azal-
ması ve ABD-Filistin ilişkilerinde
kısmen Trump öncesi döneme dö-
nülmesi bekleniyor. Burada da özel
likle Biden yönetiminin, daha önce
Trump döneminde askıya alınan
yardımları yeniden devreye sokması
ve Filistin’e mali yardım gönderil-
mesi için yakın zamanda somut
adımlar atması, normalleşme yolun-
daki beklentileri artırıyor. Dolayısıyla
her iki durum birlikte değerlendiril-
diğinde, Biden döneminde Filistin
meselesi ve ABD-Filistin ilişkilerine
dair ihtiyatlı bir iyimserliğin hâkim
olduğu söylenebilir. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1358060)
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Apron araçları makine kırılması / Kasko sigorta poliçesi hizmet alımı 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 :2021/218033
1-İdarenin
a) Adı :HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)
b)Adresi :SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI 

-A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2165855000 - 2165855114
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Apron araçları makine kırılması / Kasko sigorta poliçesi
b) Niteliği, türü ve miktarı :12 ay süre ile

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :HEAŞ; Sabiha Gökçen Havalimanı sorumluluk alanları
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 22.06.2021, işin bitiş tarihi 22.06.2022
d) İşe başlama tarihi :22.06.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :17.05.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) :HEAŞ; Genel Müdürlük 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 imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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 Ticaret 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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
makine-montaj sigortası
Filo Kasko Sigortası
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat 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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

FILISTIN’DE
NELER OLACAK?
ABD’nin İsrail’le stratejik ilişkileri ve Filistin meselesine yaklaşımı, görevdeki hükümetlerin üzerinde bir
devlet politikası olduğu için, Biden döneminde bu konuyla ilgili köklü bir değişim beklememek gerekiyor

İl genelinde altyapı ve
üstyapı çalışmalarını ti-
tizlikle sürdüren Tekir-

dağ Büyükşehir Belediyesi,
Kapaklı ilçesinin Erbay Cad-
desi’nde silindirle sıkıştırılmış
beton yol uygulaması gerçekleş-
tirecek. TESKİ tarafından hum-
malı bir çalışma sonucunda
altyapısı yenilenen Erbay Cad-
desi'nde, TREDAŞ ekiplerinin
altyapı hatlarının kurulumunun
tamamlanması bekleniyor. TRE-
DAŞ ekiplerinin de sorumluluk
alanlarında bulunan çalışmayı
tamamlamasının ardından Bü-
yükşehir Belediyesi Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından
vakit kaybedilmeksizin silindirle
sıkıştırılmış beton yol yapılacak.
İleriki günlerde başlatılacak üst-
yapı çalışmaları çerçevesinde
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
ekipleri, Erbay Caddesi’nde 15

bin metre kare beton yol, 7 bin
metrekare de baskı beton kaldı-
rım çalışması yapacak. Çalışma-
lar hakkında bir açıklama yapan
Başkan Kadir Albayrak, “İl ge-
nelinde altyapı çalışmalarına
büyük önem veriyoruz. Sağlıklı
bir gelecek için sağlam bir alt-
yapı şart. Bu anlayışla 11 ilçe-
mizde de altyapı çalışmalarında
büyük mesafe kat ettik. Altyapı-
sını tamamladığımız bölgelerde
üstyapı çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Kapaklı ilçemizin Erbay
Caddesi de bunlardan biri. Bu-
rada TESKİ ekiplerimizin alt-
yapı çalışmaları tamamlandı.
TREDAŞ ekiplerinin de altyapı
çalışmalarının tamamlanmasıyla
birlikte caddemizde beton yol ve
baskı beton kaldırım yapacağız.
Çalışmalarımızın Kapaklı ilçesi
sakinlerine hayırlı olmasını dili-
yorum” dedi.  

Tekirdağ çalışıyorBIDEN 
DÖNEMİNDE OLUMLU

HAVA HAKİM
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Ucuz diye aldanma!
iSTaNbUl'da jandarma ve
polis son günlerde peş peşe
sahte parfüm operasyonu dü-

zenliyor. Son olarak 3 ilçede düzenlenen
sahte parfüm operasyonunda piyasa de-
ğeri 18 milyon 452 bin 960 lira olduğu
tespit edilen 21 bin 432 adet sahte par-
füm ele geçirildi. Uzmanlar sahte parfü-
mün körlükten kansere kadar birçok
sağlık sorununa neden olabileceğini söy-
lüyor. Florence Nightingale Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule
Güngör, güvenilir olmayan ürünlerden
uzak durulması gerektiğini söylerken,
birçok vatandaş orijinal parfüm fiyatları-
nın çok pahalı olduğunu ve bu yüzden
ucuz parfümlere yöneldiklerini belirtti.

İçinde ne var belli değil

Sahte parfüm kullanımının vücutta ola-
bilecek zararlarını anlatan Doç. Dr. Şule
Güngör, ürünlerin mutlaka test edilmesi
gerektiğini söyledi. Güngör, “Sahte olan
her ürün parfüm de olsa krem de olsa
test edilmemiş oluyorlar. Sonuçta insan
derisine değen her ürünün belli standart-
larda olması lazım. Önceden çalışılması
ve kanserojen olmadığının, alerjik olma-
dığının gösterilmiş olması lazım. Sahte
ürünler bu en önemli aşamayı atlıyorlar.
İçinde ne olduğu belli olmayan bir sürü
kimyasal var. İçeriğini bilmiyoruz ve iç-
eriğini bilmediğimiz bir şeyi tenimize sü-

rüyoruz. Tene sürmek basit bir şey gibi
görünse de aslında çok önemli. Hele ki
bunu her gün her gün yapıyorsak as-
lında bilmediğimiz bir ürünü devamlı
dolaşımımıza sokuyoruz. Çünkü tene
değen bir ürün yavaş yavaş sistemik do-
laşıma giriyor. Bunun hemen görülen
yan etkileri de var. Onu hemen fark edi-
yorsak işimiz kolay aslında. Hemen
fark ediyoruz ciltte kızarma, yanma, ka-

şıntı tahriş yapıyorsa bu parfümdendir
diyoruz ve o ürünü kullanmayı bırakı-
yoruz. Ama buz dağının bir de görün-
meyen kısmı var" dedi.

Körlüğe bile yol açabilir

Düzenli sahte parfüm kullanımının vü-
cutta birçok organa zarar verdiğini söy-
leyen Doç. Dr. Güngör, “Kişi fark
etmeden bu kanserojen ürünü yavaş

yavaş kanına geçiriyor. Bu kanserojen
madde kan hücrelerine gidiyor, karaci-
ğere gidiyor, böbreğe gidiyor, idrarla
mesaneden atılıyor. Bu organların hep-
sine zararı olabilir. Yani sadece cildi-
mize zararı yok bunun. Kan kanseri
yapabilir, mesane kanseri yapabilir. Ka-
raciğerimize toksit etkileri olabilir.  Kul-
lanılan parfümün içinde metil alkol
varsa ki metil alkol sanayide kullanılan,
insanlar için kullanılmaması gereken bir
ürün, biz bunu koklarsak burundan
yine sistemik dolaşıma geçebilir körlüğe
kadar varabilir" şeklinde konuştu. 

Dikkat dikkat

Sahte parfümün sadece cilt hastalıkla-
rına yol açmayacağının altını çizen
Doç. Dr. Şule Güngör, “Güvenilir yer-
den alalım. Bunun dışında tortu var mı
içinde rengi çok koyu mu, aşırı yoğun
esansı mı var bunlara dikkat edelim.
Onun dışında gereğinden ucuz üründe
bizde bir şüphe uyandırmalı. Sahte par-
füm sadece cilt hastalıklarına yol açmı-
yor. En büyük yanılgı bu. Cilt
hastalıklarından kan hastalıklarına
kadar, mesane kanserine kadar her
türlü kanserojen hastalığa yol açabilir
çünkü kullandığımız ürün sinsi sinsi her
gün dolaşımımıza geçerek bir sürü or-
ganımızı etkileyebilir" diye konuştu.
DHA

Olası İstanbul depremine
hazırlık amacıyla kentsel

dönüşüm çalışmalarına
hız verilirken, eski bina-

ların yıkımı sırasında 
asbest konusunda 

gerekli denetimlerin 
yapılamadığı belirtildi. 

İstanbul'daki 39 ilçeden
sadece 7'sinde denetimin

yeterli olduğu belirtildi

M erkezi Ankara'da bulunan As-
best Söküm Uzmanları Der-
neği (ASUD) tarafından kısa

süre önce yayınlanan raporda İstan-
bul'daki yerel yönetimlerin asbest dene-
timi konusunda yaptığı denetimlerdeki
durum ele alındı. ASUD tarafından ya-
pılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüğü tarafından İstanbul'da belediyelere
10 Mayıs 2018 tarihinde gönderilen ya-
zıda yıktırılmasına onay verilen yapı-
larda asbest ve benzeri tehlikeli
maddelerin bulunup bulunmadığının
tespit edilmesinin büyük önem taşıdığı
bu yapılarda asbest ve benzeri malzeme-
lerin temizlenmesinden sonra ana yı-
kıma geçilmesi istendiği hatırlatıldı.
ASUD, tarafından yapılan açıklamada
değerlendirme, inceleme ve toplanan bil-
gilerden İstanbul'daki az sayıda beledi-
yenin bu konuya önem verdiği ifade
edildi. Bu konuda hazırlanan haritada
denetimi iyi olduğu ifade edilen  Bağcı-

lar, Kadıköy, Kağıthane, Maltepe,  Ata-
şehir, Beşiktaş ve Şişli az riskli ilçeler ola-
rak gösterildi. 20 ilçenin yüksek, 12
ilçenin ise orta riskli olduğu ifade edildi.
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Ensti-
tüsü Jeofizik Mühendisliği eski öğretim
üyesi Doç.Dr.  Savaş Karabulut, olası
İstanbul depreminin gündemde oldu-
ğunu, 2012 yılından itibaren kentsel dö-
nüşüm sürecinin devam ettiğini,
oturduğu Avcılar ilçesinde son 1 yılda
bin 200'den fazla binanın yıktırıldığını
söyledi. Doç. Dr. Karabulut, ASUD'un
yayınladığı rapora ilişkin şöyle dedi: "Bir
bina yıkılırken, binanın yıkılması sıra-
sında açığa çıkacak tozları sizin önceden
belirlemeniz gerekir. Mevzuata göre; bir
bina yıkılmadan önce içinde inceleme
yapacaksınız, asbestli malzemeler varsa
tür, oran ve içeriğini belirleyerek alınması
gerekli önlemleri sıralamanız gerek.
Fakat herhangi bir iş makinesi geliyor ve
yıkıyor. Asbest raporu belki vardır.
Ancak, bu raporların çoğu formaliteden

hazırlanıyor. Yani elde belge olsun
diye  bürokratik boşluğu doldurmak için
hazırlanıyor. Asbest burada oturan çevre
halkını, hem çalışacak işçileri hem bizi
etkiliyor. Asbestli malzemeler lifli malze-
melerdir. Bunların en büyük zararı akci-
ğer ve vücuttaki mevcut zarlarda yaptığı
hastalıklar, kanserdir. Fakat bunun so-
nuçları 10-40 senede çıkıyor. Burada da
çevremde de yıkılan bir çok bina var ve
çıkan tozların beni nasıl etkilediğini bil-
miyorum. Benim çıkıp sürekli röntgen
filmi çektirmem gerekiyor. Sizin bu koru-
yucu malzemelerden yuttuğunuz tozla-
rın rahatsızlıkların ortaya çıkması 10
sene sürüyor. Bu sizin bünyenize bağlı
olarak 30 seneye kadar uzun süreli etkili-
yor. Binaları yenilerken insanları her
türlü risk ile karşı karşıya bırakarak kent-
sel yenilemeyi istemiyoruz. Doğru olarak
yapılması gereken; asbest raporlarının
doğru yapılması yerinde denetlenmesi ve
harfiyat kaldırılırken uygun yere depo-
lanmasını sağlamak. Eğer benim bulun-

duğum yerde asbestli bina varsa ve ben
bunu ciğerlerime soluyorsam ben 3,5, 10
sene sonra ciddi solunum rahatsızlıkları
başlayacak"

Asbest ve sağlık

Havaya saçılan liflerin solunmasıyla so-
lunum yollarına ulaşan asbest lifi, kişi-
nin yapısı ve bireysel faktörlere bağlı
olarak akciğer dokusunda birikebiliyor.
Asbestle ilişkili hastalık riski, ömür boyu
solunan asbest liflerinin sayısı ile orantılı
olarak artıyor. Asbeste bağlı hastalıklar
arasında; akciğer zarında sıvı birikmesi,
akciğeri saran zarın kalınlaşması ve ki-
reçlenmesi, akciğer dokusu içerisinde as-
best liflerinin birikmesi (asbestozis),
akciğerleri ve karın boşluğunu saran
zarın kanseri (mezotelyoma) ve akciğer
kanseri sayılıyor. Bilim insanları asbestin
tek başına akciğer kanseri gelişimi için 5
kat risk oluşturduğunu, kişinin sigara iç-
mesi halinde bu riskin 50-90 kat arttığını
belirtiyor. DHA

İstanbul'da jandarma ve polisin peş peşe yaptığı sahte parfüm operasyonu sonrası uyarıda bulunan Dermatoloji
Uzmanı Doç. Dr. Şule Güngör, “Sahte parfüm sadece cilt hastalıklarına yol açmıyor. En büyük yanılgı bu. Cilt hasta-
lıklarından kan hastalıklarına kadar, mesane kanserine kadar her türlü kanserojen hastalığa yol açabilir" dedi

Sanal tur devri
Özel okulların kayıt döneminin başlaması ile
veliler çocuklarının nasıl bir okul ortamında
eğitim göreceğine dair detaylı araştırmalara
başladı. İSTEK Okulları, kampüsün sınıfla-
rını, laboratuvarlarını, yemekhanelerini
sanal tur ile gezdirme kararı aldı

VElilER, çocuklarının nasıl bir okul orta-
mında eğitim göreceğine dair detaylı araştır-
malara başladı. Pandemi öncesinde, okulların

yüz yüze tüm fiziksel alanlarını gezerek bilgi edinebilir-
ken, bu süreçte okul seçimi ve kayıt döneminin nasıl gü-
venli bir şekilde yürütüleceği merak konusu oldu.
İSTEK Okulları kayda gelecek velilerin, okulda öğrenim
görmekte olan öğrencilerin ve çalışanlarının sağlığı için;
kampüslerin sınıflarını, kültürel ve sanatsal alanlarını,
laboratuvarlarını, yemekhanelerini sanal tur ile gez-
dirme kararı aldı. Kampüslerin tüm mekanları, katları,
sınıfları ve ortak kullanım alanları artık sanal tur ile in-
ternet üzerinden gezilebilecek.  

Geniş çaplı önlem 

İSTEK Okulları’ndan yapılan açıklamada, “Kampüs-
lerde pek çok önlem alındı ve alınmaya da devam edi-
yor. Geniş çaplı önlemlerin alındığı kampüslerde iç ve
dış tüm mekanların dezenfektasyon işlemleri düzenli
olarak yapılıyor. Okul girişinde, bahçe girişlerinde ve tu-
valet önlerinde dezenfektanlı hijyenik paspaslar ile öğ-
rencilerin ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alınıyor.
Sınıflarda, lobide ve bahçede ise el dezenfektanı stant-
ları yer alıyor. Öğrencilerimiz servisten sınıflara, yemek-
haneden ortak kullanım alanlarına tüm mekanlarda
pandemi kurallarına uygun düzenlemeler ile eğitime
devam ediyor” denildi. 

Kartal’da
sanat var

kaRTal Belediyesi Sanat Akademisindeki
öğrencilerin yaptığı resimler Kartal’daki
fuaye alanında sergilenmeye başlandı. Sergi

açılışına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, “Sanat Akademimizle gençlerimizin ve çocukları-
mızın sanatsal ve kültürel gelişimlerini her zaman
destekliyoruz. Bugün de bu sergimizle, bu çabamızın
meyvelerinden birini aldık” dedi. Kartal Belediyesi
Sanat Akademisi resim öğrencilerine ve davetlilere
yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi’nin, sanatsal ve
kültürel gelişime verdiği öneme dikkat çeken Başkan
Gökhan Yüksel, “Bugün, Sanat Akademisi öğrencileri-
nin ellerinden çıkan bu kıymetli eserleri sizlerle buluş-
turuyoruz. Gençlerimiz, salgın sürecinde uzaktan
eğitimle, öğretmenleri ile beraber sıkı bir çalışma eşli-
ğinde bu gördüğünüz eserleri ortaya çıkardı. Kıymetli
öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bir kentin gelişebilmesi için, önce o kentin
insanlarının kültürel ve sanatsal anlamda gelişebilmesi
gerekir. Bunun bilincinde olan bizler de Kartal Beledi-
yesi Sanat Akademimizle gençlerimizin ve çocukları-
mızın sanatsal ve kültürel gelişimlerini her zaman
destekliyoruz. Bugün de bu sergimizle, bu çabamızın
meyvelerinden birini aldık” ifadelerini kullandı.

Önemli bilgiler aldı

Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin
açılışına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in
yanı sıra; Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem
Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sa-
yıda meclis üyesi ve vatandaşlar katıldı. Açılışta, Baş-

kan Gökhan Yüksel
sanat akademisi öğ-
rencileri ve öğretmen-
leri ile beraber sergi
alanını gezerek, eserler
hakkında bilgi aldı.
Kartal Belediyesi
Sanat Akademisi öğ-
rencilerinin, salgın sü-
recinde uzaktan
eğitimle hazırladıkları
resim sergisinde; kara
kalem, toz pastel ve
yağlı boya teknikleriyle
elli öğrencinin hazırla-
dığı eserler sergileni-
yor. Sergi, 25 Nisan’a
kadar Kartallı sanatse-
verleri ağırlayacak.

ESENYURT'Taki Haramide-
re'nin rengarenk akmasını DHA
gündeme getirmişti. Yaklaşık 1

ay önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akan
Haramidere yine mavi attı. Deredeki pislik
ve koku nedeniyle tedirgin olan vatandaş-
lar yetkililerden yardım isterken, renkten
renge giren dere havadan görüntülendi.
Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayarak
önce Haramidere daha sonra da Mar-
mara Denizi'ne dökülen yağmur suyu ka-

nallarına bırakılan renkli atıklar çevre sa-
kinlerini korkutuyor. Daha önce aynı dere-
ninin Haramidere kısmında ortaya çıkan
renkli atıklar, bu sefer de Akçaburgaz Ma-
hallesi'nde belirdi. Esenyurt'un içinden
geçen kanalın farklı kısımlarına kırmızı ve
mavi renkte su aktı. Kanalın Akçaburgaz
Mahallesi'nde bulunan kısmı maviye bü-
ründü. Dereden yayılan koku da derenin
çevresinde bulunan esnafı isyan ettirdi.
Esenyurt'un tamamının kanaldan yayılan

kötü kokuyu soluduğunu söyleyen bir iş
yeri sahibi ise "Bu dere devamlı rengarenk
kokuyor. Yukarıda sanırım fabrikaların
atıkları var. Çok kötü kokuyor. Biz bu ko-
kuyu akşama kadar soluyoruz. Yetkililer-
den buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz.
Kanal buradan Haramidere'ye akıyor.
Esenyurt'un içinden geçiyor. Esenyurt'un
tamamı bu kokuyu soluyor. Muhtemelen
yukarıdaki fabrikaların atık suları. Mavi,
siyah akıyor" ifadelerini kullandı.

Masmavi Haramidere!



MASKESİZ DOLAŞMA
VİRÜSE BULAŞMA

SAĞLIKLI
KİŞİ

RİSK
%70

RİSK
%5

RİSK
%1,5

COVİD19
TAŞIYICI

BASIN İLAN KURUMU
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Gök B D F Uzun M Hekim T F S N B M Sokak S Kanma

Karakter

S E M A
Yeniçeri

Hava O D A A S A
Hitit

mantarlara E T olan

Beddua A L K N
Diriksel

Soy D R L Topuk K A B Geveze

Korkuluklu,

yer L A F A Z A N söz

Titan H A
Radyum

Eski R A
K A N Mehtap

Samimi A Y A S S A B A H A T K A A N
V C T O R A B E C K H A M L B R E Tutukevi M

F A Anadolu

Benlik A A R Lahza

Çok A N dilinde
gezme

Berkelyum A D D A
Marangozlar

araç denk E N renk M E R E T B K yakinen A Yurdumuzda

R E N D E malzemesi, F A R S olarak
anlatma

Nezretmek M A
Anlam M E A L K E R M E T A K Engel K
U S Sodyum N A Tetkik

Arama özenli E M E K oynanan
oyun D A M A

Tropikal A S M M yenen E K E K A N A L
A L Z E Beyaz A Utanma

duygusu U T S Ekmek E
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mersini
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parça
D K

Asit

Litre K A Silisyum H
Donarak

K A R A Y U R G A N merasim R T U A L S A
D A V D B E C K H A M S R E N Genelge, T A M M
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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A Z S Ü T Ü A V Ç
S F A E A K Ü O A
T A M A H R L U S P D M
E H A A Ö L D Ö H V U

M A R K K T Ü E R
S L L T O K U Z Ü S L H
Y A R M A M E T P R
Ç T O A C O L R Z S E
T U R U N Ç A T O L O S
A R T K G Ü N S Y
O K K A L A Z T K L F
F A Y D A L Y O R U M

 AĞIZ SÜTÜ

 AKINCI

 AKSÖĞÜT

 ALATURKA

 ALMAÇ

 ARTIKGÜN

 ASTIM

 AŞMAK

 ÇALKAR

 ÇAMUR

 DÜZELT

 FAYDALI

 KOMOT

 OKKALI

 OTLUK

 RAHAT

 RESİF

 RİNGA

 ROSTO

 SAHAF

 SOYLU

 ŞÜPHESİZLİK

 TAMAH

 TASHİH

 TELLİ

 TOKUZ

 TURUNÇ

 VODVİL

 YARMA

 YORUM

U U R S U Z L U K

3 HARFLİ
 CET
 EBE
 KİL
 PUS

4 HARFLİ
 ADAŞ
 AKÇA
 ATOM
 BİLE
 ENİK
 ETOL
 İNAK
 İNEÇ
 KART

 MOKA
 NOTA
 OKÇU
 ROKA
 SEVİ

 TAKT
 ZEKİ

5 HARFLİ
 BARAN
 EKİCİ

 ESMEK
 İLETİ

 KUŞKU
 KUTSİ

 ÖPMEK

 ÜSTEL

6 HARFLİ
 BERRAK

 KUVVET
 MUARIZ

 PEK ÇOK
 TEFECİ

 VOMBAT
 ZEMZEM

10 HARFLİ
 BASKLARNET

 KALPDEBİSİ
 ÖKÜZKÜMESİ
 ŞUURSUZLUK

Soldan Sağa:
1. Kaba baston. - Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 2. Yol-
culuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalma. 
3. Ant içmiş. - Atın ayağındaki demir. 4. Kiriş yapan 
veya satan kimse. 5. Genellikle yakmak için kullanılan 
iri saman. - Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. 
6. Duyum ikiliği. 7. Eksiksiz, kesintisiz. - Yolsuz bir işe 
bulunan sudan gerekçe. 8. Kaslı. 9. Hayret, teaccüp. - 
Menfaat, yarar.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Stadyum. 2. Ege Denizi’nde bu-
lunan bir grup adaya verilen isim. 3. Alıştırma. 4. Sani-
yenin altmışta biri olan zaman birimi. 5. Geçip gitme. 
- Güldürü niteliğinde kısa oyun. 6. Çatısı olan (yapı). 
7. Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren. 8. 
Amma, lakin. - Öğütücü diş. 9. Radyatör.

6
7 4 3 1

8 5 2 7

4 6 5 9
9 8

5 3 7
2 5 1
1 6 2

4 1 8
5 2
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7 6 5 4
3
6 4

2 7
4 8 9 6 1
1 3 5

4 8 5 1
6 2 1
1 2

8 4
7

6 8 9
7 3 6
9 4 2 6

7 4

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

 

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  K o l a y

   
ÇÖZÜMLER
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T FF Yönetim Kurulu Üyesi,
Amatör Kurul Başkanı, TASKK
ve İASKF Genel Başkanı Ali

Düşmez, Kayseri Kent TV'de yayımla-
nan %100 Spor Programı'na bağlanıp
açıklamalarda bulundu. Düşmez TFF
olarak pandemi ortamında sağlık ve
bilim kurullarının tavsiyeleriyle hareket
etmek durumunda olduklarını belirterek,
“Ligler mayısın sonunda kesin olarak
başlayacak mı?” şeklindeki soruyu “Eği-
lip bükülmediğimi herkes bilir. Kimse

net bir kablo tablo konuşamaz. Vakalar
düşerse bilim kurulunun tavsiyesiyle
TFF oynatır” diye konuştu.

“Vakalar düşer sandık”

Düşmez, “Biz Covid vakalarının düşece-
ğini öngörerek başlangıç için 17 Nisan
dedik. Hatta geçen cuma statüyü açıkla-
yacaktık. 1400 maçlı bir formül geliştir-
dik. 10 farklı senaryo hazırladık. Ben
beyaz sayfaya (liglerin hiç oynanma-
ması) karşı olduğum için bunları ortaya

koydum. Kulüplerimizin istediği her
türlü formülü onaylarız. Bizim olduğu-
muz ortamda kimse amatörleri üvey
evlat pozisyonuna düşüremez. Nor-
malde BAL 150 takım, bu rakam
260'lara çıkmışsa bu bir jesttir. Bu istih-
dam demektir. Olumluluk demektir.
Bunu göz ardı etmeyin.” şeklinde ko-
nuştu. Başkan Düşmez, dünya gene-
linde ve Türkiye'de birçok spor
organizasyonu yapılırken BAL'ın erte-
lenmesiyle ilgili olarak ise “Sadece üst

ligler oynanıyor. Mahalli ligler oynanmı-
yor. Olimpiyata hazırlanan kulüplere ve
sporculara izin var. Fransa'da, İngilte-
re'de amatörler beyaz sayfa yapıldı. Yeni
başlayacak olan Kadınlar Ligi, 16 takı-
mın olduğu, Antalya'da bir otelde 6
günde bitecek, 34 maçın oynanacağı
basit bir lig. Futbol Gelişim Ligleri
desen hepsi iptal oldu. Bir tek U19 Ligi,
sonuçları UEFA'ya yollanacağı için oy-
nanacak. U19 takımları 168 maçla oy-
nuyor” açıklamasını yaptı.
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Fenerbahçe’ye 
göndermek istediler
Eski İspanyol savunmacı Ivan Helguera, Real Madrid'in kendisini Fenerbahçe'ye göndermek istediğini söyledi
Real Madrid'in eski futbolcusu Ivan
Helguera, İspanyol basınına verdiği
röportajda Fenerbahçe anısını anlattı.
Helguera, kaptanlık da yaptığı Real
Madrid'den ayrılık sürecini anlattı.
Real Madrid'den ayrılırken hayal kı-
rıklığı yaşadığını dile getiren Hel-
guera, ''Benim gitmemi onlar istedi.
Dönemin sportif direktörü Mijato-
vic'in bunu yapması canımı acıtıyor.
Başkan Ramon Calderon ve Mijato-
vic'in Real Madrid'den ayrılmam ge-
rektiğini söylemesi canınızı yakıyor.''
diye konuştu.

''Beni Fenerbahçe'ye 
göndermek istediler''

''Bana Real Madrid formasını bir
daha giyemeyeceğimi söylediler. Beni

Fenerbahçe'ye satmak istediler. Ya
Real Madrid'de kalacaktım ya da Va-
lencia'ya gitmek istiyordum. Sözleş-
mem devam ediyordu, takımda
kalabilirdim ama aynı yönetim
devam ediyordu. Forma numaram
alındığında 8 yıldır beraber oynadı-
ğım arkadaşlarımın beni destekleme-
mesine üzüldüm. Sonunda gitmek
istediğim takıma imza attığım için
şanslıydım. Bunlar futbolun içinde
olan şeyler'' diyen Ivan Helguera,
1999-2007 yılları arasında Real Mad-
rid forması giydi. 33 yaşında İspan-
yol devinden ayrılan oyuncu bir yıllık
Valencia macerasının ardından kari-
yerini noktaladı.Fenerbahçe aynı yıl
Real Madrid'den Roberto Carlos'u
renklerine bağlamıştı.
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Bölgesel Amatör Lig'de sezon başlama tarihinin
mayıs sonuna ertelenmesinin ardından TFF Amatör
Kurul Başkanı Ali Düşmez ilk kez bir açıklama yaptı

Alanyaspor puanla dönmek istiyor
Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz
Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren
Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk ola-
cak. Süper Lig'in 35'inci haftasında Ayte-
miz Alanyaspor, deplasmanda bugün
Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk ola-
cak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oyna-
nacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Ligde son haftalarda inişli çıkışlı perfor-
mans sergileyen ve son 5 maçta 2 galibi-
yet 3 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen
Alanyaspor, 13 maçtır kazanamayan
Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Son
haftalara gelinirken ilk 5 hedefinden sap-
mak istemeyen turuncu yeşilliler, Malat-
ya'dan puan ya da puanlarla ayrılmak
istiyor.

Alanyaspor birinci

Ligde son iki deplasman maçında gol
atma başarısı gösteremeyen ve puan ala-
mayan Akdeniz temsilcisi, bu şanssız so-
nuçlara rağmen hala yüzde 62,2 ile ligin
en yüksek topla oynama oranına ve
yüzde 85,6 en yüksek pas yüzdesine
sahip takımı konumunda. Ligde bu iki
alanda en düşük yüzdelere sahip takım

ise Yeni Malatyaspor. Öte yandan bu
sezon Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor
geriye düştüğü lig maçlarından 15'er pu-
anla en fazla puan çıkaran takımlar olma
özelliğini de taşıyor. Bu nedenle seyir
zevki yüksek bir maç olması bekleniyor.

Bileği bükülmüyor

Aytemiz Alanyaspor ile Helenex Yeni Ma-
latyaspor, Süper Lig'de bugüne dek 7 kez
karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Ak-
deniz temsilcisi kazanırken, 1 maçı Yeni
Malatyaspor kazandı. 3 karşılaşmada ise
taraflar puanları paylaştı. Malatya'da oy-
nanan 3 maçta Alanyaspor 1 kez sahadan
galip ayrılan taraf olurken, 2 maçta rakip-
ler birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin
ilk yarısında Alanya'da oynanan maç ise 1-
1'lik skorla sona erdi. Bugüne dek iki takım
arasında oynanan maçlarda turuncu yeşilli
takım rakip fileleri 8 kez havalandırırken,
sarı kırmızılı takım ise Alanyaspor kalesine
7 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan
maçlarda en gollü karşılaşma ise 2019-
2020 sezonunda oynanan maç oldu. 
Malatya'da oynanan maçı Alanyaspor 
3-2'lik skorla kazandı.

Kanser hastası
çocuklara ziyaret

Mersin'in Fenerbahçeliler Derneği, Kanser
Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Üniver-
sitesi Onkoloji Hastanesi’ndeki çocuk hastaları
ziyaret etti. Dernek üyeleri, ‘Çocuk Hasta
Oyun Alanı’ için tespit edilen eksikleri tamam-
ladı. Mersin Fenerbahçeliler Derneği, 1-7
Nisan ‘Kanser Haftası’ etkinlikleri kapsamında
Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’ndeki
çocukları ziyaret etti. Dernek üyeleri, pandemi
kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziya-
rette çocuk hastaların boş vakitlerinde kullan-
maları için tasarlanan ‘Çocuk Hasta Oyun
Alanı’ için tespit edilen eksikleri tamamladı.
Mersin Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bü-
lent Kütük, devlet ve millet dayanışmasının bir
göstergesi olması için kanser hastası çocuklara
destek olmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçelilere teşekkür 

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Çamsarı ise, ‘Fenerbahçe’ denildiğinde ilk akla
gelen tanımın, ‘Türkiye’nin en büyük sivil top-
lum kuruluşu’ olduğunu ve bunu bir kez daha
gördüklerini söyledi. Prof. Dr. Çamsarı, “Bizler
için böylesine önemli olan hastanemize, Mersin
Fenerbahçeliler Derneği’nin vermiş olduğu des-
tekte oldukça önemlidir. Başta dernek üyeleri
olmak üzere tüm Fenerbahçelilere teşekkür edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.

Avcı’ya ödenecek
tazminat belli oldu

Kendi sahasında
berabere kaldı

Beşiktaş Kulübü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Kararı'na göre eski teknik direktörü Abdullah Av-
cı'ya tazminat ödeyecek. Yapılan açıklama şu şe-
kilde: "Şirketimize  tebliğ edilen Uyuşmazlık
Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımı-
mız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip
Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti
ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama
giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin
haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile
17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan
29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine
kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan
(Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve
520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alına-
rak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na mü-
racaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Yeşil-beyazlı takım ligin 31.
Hafta maçında sahasında konuk
ettiği Karaman Belediyespor ile
golsüz berabere kaldı. Misli.com
3.Lig 2.Grup 31. Hafta maçında
Atlas Maden Çengelköyspor,
Beylerbeyi 75. Yıl Stadında oy-
nadığı maçta Karaman Beledi-
yespor ile 0-0 berabere kaldı. 



BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr

Mono Elektrik
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E senyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un, il-
çedeki sanayicilerle iş birliği

içinde geliştirdiği meslek edindirme
kursları eğitimlerine başladı. Esen-
yurt Mesleki Eğitim ve İstihdam
Merkezi’nde (EMEĞİM) açılan
kurslar, vatandaşlar tarafından
büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce
başvuru alan istihdam garantili
kursların ilk etabında, kursiyerlere
15 farklı branşta eğitim veriliyor.
Her meslek dalı için farklı eğitim sü-
relerinin belirlendiği meslek edin-
dirme kurslarında alınan eğitim
sonunda, öğrencilere MEB onaylı
sertifika verilerek, meslek sahibi ol-
malarına imkan sunulacak. Eğitim-
ler tamamlandığında, kursiyerlerin
ESBİM aracılığıyla uygun kadro-

larda istihdamı sağlanacak.
Açılan kurslarda, Esenyurt Belediyesi
İstihdam Merkezi’ne (ESBİM) yapı-
lan başvurular da dikkate alınırken,
en yoğun başvuru; Ön Muhasebe,
Aşçı Yardımcısı, Pastacı Yardımcısı,
Arıcılık, Grafik ve Animasyon gibi
branşlara yapıldı.

32 farklı eğitim 

Kursiyerlerin eğitim sonunda iş sa-
hibi olabilmeleri için ESBİM aracılı-
ğıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü personeli Mutlu Demirci-
oğlu, “Projeyi, Kemal Deniz Bozkurt
Başkanımızın vasıtasıyla bir yıl önce
planlamıştık, ancak pandemi nede-
niyle ertelemek durumunda kaldık.
Mart ayı itibarıyla Esenyurt Mesleki

Eğitim ve İstihdam Merkezini
(EMEĞİM) hayata geçirdik. Biz,
kursiyerlerimize sadece kurs vermeyi
planlamıyoruz, aynı zamanda istih-
damı da sağlamak için ESBİM ara-
cılığıyla çalışmalar yapıyoruz.
Kurslarımız, 32 farklı branştan olu-
şuyor. Pastacı Yardımcılığı, Aşçı Yar-
dımcılığı, Modelist Yardımcılığı,
Arıcılık, Düz Dikiş Makineci, Kua-
förlük ve Overlok Makineci kursları-
mızı açtık. Eğitimlerimiz
tamamlandığında, kursiyerlerimizi
ESBİM’e yönlendirerek istihdam
edilmelerini sağlayacağız” dedi. Va-
tandaşlar, meslek edindirme kursları
ile ilgili detaylı bilgiye, Esenyurt Bele-
diyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin
0212 699 64 36 numaralı telefonunu
arayarak ulaşabilir.

Ü lkede hanedan ailesinden birinin yö-
netici olduğu devletler olduğu gibi
darbelerle gelenin yanında seçimle

gelen yöneticiler de bulunmakta. Sarayda
hanedanın belirlediği ile darbelerle gelenin
dışında "seçimle" gelen kişi sizce nasıl biri 
olmalı?

Öyle ya ülkeyi yönetecek olan kişi askere
polise ve yasama organlarına yasanın uygu-
lanmasını emredecek vatandaşını koruyup
kollayacak kişi olmalı. Doğal olarak devlet-
lerin anayasasında ya da geçmişten gelen uy-
gulamalarda yöneticinin tarifi yapılır.
Mesela ülkemizde yönetim şeklen değişmiş
olsa da anayasanın "101. Maddesine" göre
"40 yaşını doldurmuş, 'yüksek öğretim' yap-
mış, milletvekili seçilme hakkına sahip olan
her vatandaş başkanlığa aday olabilir" der.
Bu genel ve yasal olan bir tanım.

Ülkemiz merkezi hükümet biçimiyle yöne-
tilirken birçok yerel uygulamayı il ve ilçe dü-

zeyinde seçimle gelen yerel kurumlarla bir-
likte yönetmekte. Yani üniter bir yapısı var,
ayrıca yerel derken belediye denilmekte.

Vatandaş seçen ve seçilen olarak belediye,
milletvekili ve başkanlık için yeterli konuma
sahip olmalı. Hani seçilme yeteneğine sahip
olmayabiliriz ama seçme hakkına sahip isek
kimi seçeceğimiz önemli.

Kim olmalı?
Ülkesi işgal altındayken basiretsizliği

tavan yaparak yine işgalci ülkenin gemisiyle
kaçan olabilir mi?

Hanedanlığın saray ihtişamını yani itiba-
rını korumak için hazinede para olmasa da
vatandaştan toplayacağı vergileri ipotek ede-
rek borç yapan olabilir mi?

Devletin verdiği maaş dışında bir geliri ol-
madığını beyan edip 12 Eylül 1980 askeri
darbesi sonrası dünyanın en zengin askerleri
arasında olan havacı general Şahinkaya
gibi mi?

Tabanı delik ayakkabı ya da bir kol saa-
tinden başka servetim yok deyip Karun
kadar zengin olan mı?

ABD ve NATO kötülüklerin başı deyip
onunla her türlü ittifak yapan mı?

Kapitalist/emperyalist ve onun tüm ku-
rumları sömürgeci, işgalci ve barbar deyip
onunla aynı masada ya da yetkilileriyle kol
kola görüntü veren mi?

Manevi değerleri, ahlak ve namusu dilin-
den hiç düşürmeyip süte su katan, pirince taş
koyan, yaptığı yapılarda kalitesiz malzeme
kullanan, veresiye defterini şişiren, faizi bir-
den yüze çıkaran kişi mi?

Ahlak bekçiliğine soyunup kadına, kıza,
çocuklara musallat olan ya da 8 yaşında ki
kızının dizlerinden tahrik olduğunu söyleyen

sakallı cübbeli mi?
Malum vakfın yurtlarında çocuklara taciz

olaylarında aileden sorumlu olan bakan "bir
kereden bir şey olmaz" demişti, bu kişiyi yö-
neticiniz olarak seçmek ister misiniz?

Dün dediğini bugün inkâr eden, 17 ya-
şında yargılamadan idam eden, işkence değil
birkaç tokat diyen, dayak cennetten çıkma-
dır, cennet anaların ayakları altındadır
deyip, bunları diline pelesenk edip, kadınlara
söz ve yetki hakkı vermeyen kişiyi mi seçmek
istersiniz?

Gerçekleri söylemek ve açıklamakla kal-
mayıp hayata geçirmek isteyen varken "lafla
peynir gemisi yüzdüreceğini söyleyen" kişi-
lere inanalım mı sizce?

*****
Birde devlet yönetimi son günlerde liya-

kate sahip olmayan kişileri önemli görevlere
atamakta ısrar ediyor. Alakası ve kifayeti ol-
mayan kişiler boş yere görevlendirilirken yet-
kin konuma sahip olanlar pasif düzeye
indirilmekte.

Dil bilmeyen elçi ya da konsolos 

olabilir mi?
Sağlıktan hele toplum sağlığından gelen

biri hınca hınç kongre ve toplantılara izin
verdirir mi?

Çetele tutmasını hesap yapmasını bilme-
yen iktisatçı ya da muhasebeci olabilir mi
hem de bunların başına getirilir mi?

Matematiğin dört işlem olduğunu sanıp
bunları bile bilmeyen, mühendis hatta bilim
ve teknolojinin başına getirilir mi?

Emrindeki askerlerin başına çuval geçiri-
lirken, kumpas kurulup dava açılıp yargıla-
nırken, dönem arkadaşları hatta emeklileri
uyarı mektubu yazdı diye sorgudan geçilir-
ken dönüp bakmayan askerin başı 
olabilir mi?

Velhasıl atanmak için çok şey bilmeye
gerek yoksa hemen her şey talimatla ola-
caksa sokaktan geçen biri bu görevleri gayet
güzel yapar.

Oysa unutulan bir şey var "sorumluluk, ce-
saret, ekip çalışması ve paylaşım".

Seçme durumunda kalırsak kimi seçelim?
Hepsini mi, hiç birini mi?

Yöneticiniz nasıl biri olmalı?

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI VE CAM KÜRECİĞİ SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1358091)

Su Bazlı Yol çizgi Boyası ve Cam Küreciği Mal Alımı mal alımı 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 : 2021/213397
1-İdarenin
a) Adı : HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK 

ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)
b) Adresi : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK 

BİNASI -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165855000 - 2165855114
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Su Bazlı Yol çizgi Boyası ve Cam Küreciği Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Su bazlı yol çizgi boyası filli boya veya en az dengi 

(ral 1021) 2000 kg, (ral 9005) 4000 kg, (ral 3020) 
1000 kg, (ral 9016) 5000 kg, Silikon kaplı 
cam küreciği 10000 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Ana Deposudur.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip derhal 

işe başlanacak olup, teslim süresi 15 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip derhal 

işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.05.2021 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: HEAŞ; Genel Müdürlük 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 imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
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 Ticaret 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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Su bazlı yol çizgi boyaları TS EN 1871, Cam küreciği TS EN 1423 Standartlarına uygunluğuna ilişkin
belgeler teklif ile birlikte verilecektir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler, alımı yapılacak ürünlerin çevreye ve insan sağlığına zarar verecek kurşun bileşikleri ve ağır
metaller içermediğine dair yazılı taahhüdü teklif aşamasında sunacaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
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 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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Esenyurt’ta sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen meslek
edindirme kursları başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un vaatleri
arasında yer alan kurslara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kursiyerler, aldıkları eğitimin
sonunda ESBİM aracılığıyla uygun kadrolarda istihdam edilecek

ESEnyurt’tA
IS gArAntI

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Renkli bir sahur
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği “Sahur Devriyesi” programına konuk olan radyocu 
Beyza Koç, Ramazan davulcusu olup söylediği manilerle Bağcılar ilçesi sakinlerini sahura
kaldırdı. Hayatlarında ilk kez kadın davulcu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

RAMAZAN ayı etkinlik-
leri kapsamında Bağcı-
lar Belediyesi tarafından

bu yıl uygulamaya geçirilen “Sahur
Devriyesi” isimli program ilçe sa-

kinlerinden büyük ilgi görüyor.
Saat 02.30’da her gece bir radyo-
cunun katıldığı “Sahur Devriyesi”
aynı zamanda sosyal medya he-
sapları üzerinden canlı olarak ya-

yınlanıyor. Programın son konuğu
Radyo Alaturka’da hafta içi her
akşam 16.00-19.00 saatleri ara-
sında yayınlanan Nağmeler prog-
ramını sunan Beyza Koç oldu.
Kemalpaşa Mahallesi’nde devriye
aracıyla gezen ünlü radyocu, inter-
net üzerinden gerçekleşen yayında
kendini izleyenlere seslendi. Sunu-
mun ardından Radyocu Beyza,
davulcu Ümit Kaplan’dan kısa
süreliğine davulu teslim aldı.
Ünlü isim daha sonra davul çala-
rak mahalle sakinlerini sahura
kaldırdı. Karşılarında kadın da-
vulcuyu gören vatandaşlar çok
şaşırdılar. Beyza, söylediği “11
Ayın sultanısın, gönüllerin baş
tacısın, müminlerin yoldaşısın.
Hoş geldin Ya Şehri Rama-
zan” manisi çok beğenildi.
Radyocu, balkona çıkan va-
tandaşlarla sohbet de etti
Apartmanlardan sepetlerini
salanlara Ramazan pidesi de
ikram edildi.

Aynı heyecan aynı coşku
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da internette gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Birbirinden
farklı online programlar Sarıyer TV Youtube kanalından izleyicisiyle buluşacak ve keyifli anlar yaşatacak

Sarıyer Belediyesi,
TBMM’nin açılışının
101. yılı ve 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı’nda sokağa çıkma yasağı
nedeniyle evlerinde kalan ço-
cukları bu yıl da yalnız bırakma-

yacak. Sarıyer TV Youtube kana-
lında yayınlanacak programlarla
eğlenceli vakit geçirecek çocuk-
lar, mahallelerine gelen 23
Nisan tırı ile bayram sevincini
doyasıya yaşayacak. Şarkılarla,
marşlarla görsel şölene dönüşe-
cek kutlamalar, animatörlerin
şovları ve palyaço gösterileriyle
heyecanlı anlar yaşatacak. Bir
hafta sürecek online program
kapsamında sokak sanatçıları
şarkılarını söyleyecek, dünyanın
dört bir yanından programa katı-
lacak çocuklar ise performans-

larını yine Sarıyerliler için kilo-
metrelerce uzaktan sergileye-
cek. Ayrıca birbirinden eğlenceli
tiyatro gösterileri de çocuklarla
buluşacak.

12 şehir 12 ülke

Her yıl 23 Nisan kutlamaları
kapsamında yüzlerce çocuk Sa-
rıyer’de misafir edilir, bir hafta
süren kutlamalarda yöresel kı-
yafetlerini giyen çocuklar ilçede
karnaval havası estirirdi. Bu
sene 12 ülke ve 12 şehirden kut-
lamalara online gösterileriyle 

katılacak çocuklar, birlik ve be-
raberliklerini tüm dünyaya duyu-
racaklar. Türkiye’den; Hakkari,
Tekirdağ, Sivas, Burdur, Hatay,
Edirne, Diyarbakır, Erzurum,
Van, Aydın, Artvin ve Gazian-
tep’in katılacağı şenlikte; Çin,
Endonezya, Kosova, Kıbrıs, Ar-
jantin, Bulgaristan, Romanya,
Azerbaycan, Bosna Hersek, Ma-
kedonya, Sırbistan ve Ukray-
na’da yer alacak. Programın
açılışını Sarıyer Belediyesi Gös-
teri Sanatları Topluluğu Çocuk
Grubu yapacak.



B eyoğlu Belediyesi tarafından BESMEK Eğitim
Merkezleri’nde ahşap oyma, porselen,  ev teks-
tili, atık kağıt ve muhtelif ambalajdan aksesuar

oluşturma, düz dikiş makineci, güzel sanatlara hazırlık
ve tasarım branşlarında verilen eğitimler koronavirüs
salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiri-
liyor. Kursiyerler çeşitli üretim alanlarında tecrübeler ka-
zanarak yeni ve özgün fikirler geliştirebilmelerini
sağlamak amacıyla kurulan atölye; ülke ve aile ekonomi-
sine katkı sunulması ve iş hayatında özellikle kadın istih-
damının artırılması açısından büyük önem taşıyor.
BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi’nde eğitimler
başlangıç, temel ve ileri düzey olmak üzere kademeli
olarak veriliyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursi-
yerler harcadıkları emekleri karşılığında düzenli gelir elde
etme imkânına da kavuşmuş oluyor. Tasarım ve Üretim
Atölyesi ile meslek edinen kursiyerlere; ürünlerini üret-
mesi, ürettikleri ürünleri nitelikli hediyelik ürün mahiye-
tine getirmesi, gezici karavan ve çeşitli satış
merkezlerinde satışa sunulması noktasında da yardımcı
olunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Vatandaşa maske

BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi’nde, pandemi sü-
recinin başlamasıyla birlikte belediye çalışanları ve ilçe
halkına dağıtılmak üzere maske üretimi gerçekleştirdi.
Kursiyerlerin yanı sıra öğretmenler ve gönüllüler de
maske üretim aşamaları olan dikim, ayıklama, sayım,
sterilizasyon, paketleme, etiketleme işlemlerinde görev
alarak üretime katkı sağladı. Çalışma kapsamında 2 mil-
yon maske üretilerek hem belediye personeline hem de
çeşitli noktalarda kurulan stantlarla vatandaşlara ulaştı-
rıldı. Tasarım ve Üretim Atölyesinde ayrıca ilçede görev
yapan öğretmenlere özel hijyen seti içeren 2000 adet
çanta üretilerek dağıtıldı.

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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G ece karanlığa bürünürken usulca yaklaşır 
sabahın günaydın’ına.
En güzel kelimedir “Günaydın”.                                     

Karanlığın sonunda aydınlanmak, güneşin 
doğuşuna bir daha tanık olmak, ısınmaktır...

Korkunun, yalnızlığın, zor duyguların sıra dışı
gücü ve gökyüzünün vazgeçilmez  matemli yoldaşı
olan siyahın bitişidir günün aydınlığı..

Çiçek renklerinde kaybolmak, kar’ın beyazında 
aydınlanmaktır günaydın….

Ah be gece .. Oysa  ne ilhamlar, ne sarhoşluklar,
saklıyordun siyahında.

Ay’ın gülüşü, Yıldızların parlayışı bile sende 
saklıydı. 

Mutsuzluğun öbür adımıydın  yoksa?
Günün aydınlığından kaçışın yenilginin 

habercisi miydi?
Cevabı çok fazla bu sorunun..
Kararsızım..
İçindeki  sessizliği,  dönmeye yüzü olmayan  

gidenlerin ayak sesleri  bozuyordu.  Farkında mısın?..
Mutluluğu tanımamak ne denli büyük bir 

acıdır öyle.
Karanlıklar ve siyahların, aydınlıklar ve beyazların

bitmez tükenmez döngüsü müydü hayat?… 
Bilemedim sen söyle…

Her gün aynı hikayeyi başka, başka oyuncularla
yaşamak zor şey olsa gerek..

Yoksa, yaşam ve ölüm gibi vazgeçilmez miydi gece
ve gündüz arasındaki araf?

Terk edenler  bir parça bırakırmış  giderken.
O parça kalandadır, gidemeyendedir.  Hak etmiyor

olsa da gideni hatırlatır.
Yara izi gibi bir şeydir işte.
Geçmez, ve asla unutulmaz ama alışırsınız bir 

süre sonra.
O gidiş, o bırakılan yara sizin bir parçanız olur.
"Ondan kalan son hatıra" diyerek sevmeye 

başlarsınız  o yarayı, canınızı acıtmasına rağmen.
Acıyı sevmek ne tuhaf bir şeydir..
Canınızı acıtmasını bile sevecek kadar 

sevmişsinizdir.
Çok sevmişsinizdir.
Seversiniz işte, sıkılmadan.
Sonra o yara kabuk bağlamaya başlar 

gözünüzün önünde.
Yavaş, yavaş  iyileşir siz istemeseniz bile.
Gecenin sonunda doğan gün gibi..
Günaydın, hayat
Günaydın, güne sevdalanmış karanlıklar..
VESSELAM

Günaydın karanlıklar 
günaydınlar gece

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu Sanat Meslek
Eğitimi Kursları (BESMEK) Tasarım ve 
Üretim Atölyesi ile ülke ve aile ekonomisine
katkı sunuyor. Yedi farklı branşta
eğitimlerin verildiği atölye, iş hayatında
özellikle kadın istihdamının artırılması
açısından büyük önem taşıyor

BESMEK varSa
gElIr var

BESMEK varSa
gElIr var
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Bahar geldi laleler açtı
Koronavirüs sonrası yasak-
ların gelmesiyle evlerde
kapalı kalan insanlar sağlı-

ğın kaynağı doğayı hatırladı. Yasakla-
rın kalkması sonrasında toplumun
büyük çoğunluğu salgından kaçıp sağ-
lıklı ortamda bulunmak istiyor. Doğa-
nın kıymetinin daha çok anlaşıldığı şu
dönemde gezi ve dinlenme yeri olan
Emirgan Korusu hem İstanbullulardan
hem de dünyanın farklı yerlerinden
gelen turistlerden oldukça rağbet gö-
rüyor. Hem geçmişte hem de günü-
müzde zarafetin, inceliğin ve
masumiyetin sembolü olan laleler
rengarenk görüntüleriyle huzur veri-
yor. Hikâyesi Osmanlı dönemine da-
yanan koru IV. Murad tarafından İranlı
Emir Güne Han’a armağan ediliyor ve
adını da buradan alıyor. Koru
içinde Sarı Köşk, Pembe
Köşk ve Beyaz Köşk olarak isimlendi-
rilen 3 köşk yer alıyor. Köşkler isimle-
rini dış cephelerinin renklerinden

almış. Her yıl nisan ayında lale festi-
valine ev sahipliği yapan koru İstan-
bul’un en sık ziyaret edilen parkların
başında geliyor. Çeşitli çam, şemsiye
çamı, selvi, köknar, söğüt ve ıhlamur
ağaçlarının yer aldığı koruda göl, Bo-
ğaz’ın güzel manzarasına sahip teras-
lar, koşu ve yürüyüş parkurları, çocuk
oyun alanları, piknik alanları ve fotoğ-

raf çekme noktaları yer alıyor. Boğaz’a
nazır huzurlu bir ortamda yeşillikler
içerisindeki koru, pandemi önce-
sinde özellikle hafta sonu kahvaltı,
yeme içme ve dinlenme için ideal yer-
ler arasında bulunuyordu. Şimdi ise
sadece hafta içi doğa ile baş başa
olmak isteyen vatandaşlara ev sahip-
liği yapıyor.

Bir yıl önce hayatımıza giren koronavirüs sonrasında sığınağımız doğa oldu. Şehirde doğayı arayanların adresi
olan Sarıyer’de ise şu sıralar ziyaretçilerin göz bebeği Emirgan Korusu.  Etkileyici manzaraya sahip, yüzlerce
ağacın bulunduğu park, Türk kültüründe bir devre adını vermiş olan lalelerle ile adeta görsel şölen yaşatıyor 

Öğrencilere yardım kolisi

Tuzla’da Yükseköğretim Kurumları Sı-
navı (YKS)’ye TUZGEM’de yüz yüze
eğitim ile hazırlanan öğrenciler, Rama-

zan ayının paylaşmak ayı olduğunu anlatan özel
bir yardım kampanyası düzenlediler. Öğrenciler,
kendi evlerinden getirdikleri yağ, makarna, pirinç,
salça gibi gıda ürünlerini kolilerde topladılar. Öğ-
renciler, 100 gıda kolisini büyük bir heyecanla ha-
zırladılar. Hazırlanan gıda kolileri, öğrenciler
tarafından Tuzla’da bulunan ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı. Yaşlarının küçük ama yüreklerinin büyük
olduğunu belirten TUZGEM öğrencisi Zehra
Kaya,” YKS sınavına hazırlanıyorum. Arkadaşları-
mız evlerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak
üzere erzak getirdiler. Gönüllerinden ne koparsa

veya koli halinde de getiren oldu. Bunları birleştirip
ihtiyaç sahibi ailelere götürmek için hazırladık. Ya-
şımız küçük ama buradaki arkadaşlarımın yüreği
büyük” dedi.

Bütün insanlık var olur

TUZGEM’de eğitim gören Mustafa Yıkılmaz,”
Bugün hayırlı bir iş için buradayız. İhtiyaç sahibi ai-
lelerimize erzak kolisi hazırladık. Makarnasından
şehriyesinden bulgurundan tuzundan her şeyine
kadar hazırladık. Gönüllü öğrencilerimiz sağ olsun-
lar evlerinden bir şeyler getirdiler. Herkesten Allah
razı olsun. İnşallah herkesin istediği gönlünce olur.
Böyle yardım ve böyle insanlar olduğu sürece mille-
timiz vatanımız bütün insanlık var olur” dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik
Merkezi'nde (TUZGEM)
eğitim gören öğrenciler 
evlerinden getirdikleri
malzemeler ile gıda 
kolisi hazırladılar. 
Öğrenciler tarafından
titizlikle hazırlanan 
100’den fazla gıda 
kolisi, Tuzla’da yaşayan
ihtiyaç sahibi ailelere 
teslim edildi

Orman yangılarına
müdahale

Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Teknofest
yarışmasında ‘Uluslararası Serbest Görev ve Liseler
Arası İnsansız Hava Aracı’ kategorisinde finalist oldu.
Öğrenciler, geliştirdikleri drone projesiyle orman
yangınlarına anında müdahale edebilecek

HavacılıK, Uzay
ve Teknoloji Festi-
vali Tekno-

fest 2021’e 35 kategoride 39
bin 684 takım başvuruda
bulundu. Teknofest; Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Tür-
kiye Teknoloji Takımı Vakfı
ve Türkiye’de milli teknolo-
jinin geliştirilmesi konu-
sunda önemli rol oynayan
birçok kuruluşun paydaşlı-
ğıyla 21-26 Eylül 2021 ta-
rihlerinde Atatürk
Havalimanı’nda gerçekleşe-
cek. Uluslararası Serbest

Görev İHA Yarışmasında
ulusal ve uluslararası lise,
ön lisans, lisans ve lisans-
üstü öğrencileri, İnsansız
Hava Araçları (İHA) tekno-
lojileri ile belirledikleri bir
görevi gerçekleştirecek. Gö-
revler, takımlar tarafından
belirlenerek yarışma ala-
nında uygulanacak. Uçuşlar
manuel ya da otonom ola-
rak gerçekleştirilecek. Tek-
nofest finallerini başarıyla
tamamlayarak birinci olan
proje, 50 bin lira ödül ala-
cak. İTÜ ETA Vakfı Doğa

Koleji Acıbadem Fen ve
Teknoloji Lisesi öğrencileri,
Berra Avcılar, Nehir Naz
Tabaş, Deniz Çelik, Hikmet
Deniz Yıldız, Sarp Doruk
Şahin, Nil Öztürk ve Zey-
nep Sude Üstün’ü Uluslar-
arası Serbest Görev İHA
kategorisinde finale taşıyan
proje ‘Doğa FreeSpirit’
oldu. Fizik Öğretmeni
Merve Pınar’ın danışmanlı-
ğında projelerini geliştiren
öğrenciler, sosyal sorumlu-
luk bilinciyle çalışmalara
başladı. 

Yasallaşma
YOLDA

MerKez Bankası'nın
Resmi Gazete'de ya-
yımlanan "Ödemelerde

Kripto Varlıklarının Kullanılma-
masına Dair Yönetmelik" ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan yerli
kripto para borsası Narkasa'nın
CEO'su Erdal Kaya, "Bu yönet-
melikte Merkez Bankası ilk kez
kripto para tanıtımı yapıldı. Bu
önemli bir eşik. Öte yandan genel
kanının aksine yayınlanan yönet-
melikte bireysel kullanıcıların ya
da şirketlerin kripto para yatırımı
yapmasını engelleyen bir durum
yok" dedi. 16 Nisan 2021 tarihli
31456 Sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan yönetmelikte kripto pa-
ralar, "Kripto varlık, dağıtık defter
teknolojisi veya benzer bir tekno-
loji kullanılarak sanal olarak oluş-
turulup dijital ağlar üzerinden
dağıtımı yapılan, ancak itibari
para, kaydi para, elektronik para,
ödeme aracı, menkul kıymet veya
diğer sermaye piyasası aracı ola-
rak nitelendirilmeyen gayri maddi
varlıktır" şeklinde tanımlandı. 

BESMEK varSa
gElIr var

Kira garantili karavan
Kovid-19 salgını, Tür-
kiye’deki insanların tatil
ve kamp alışkanlıklarını

da değiştirdi. İstanbul’da karavan
kiralama ve satışı yapan bir firma
kira garantili karavan satışına baş-
ladı. Böylece, yatırımcının piyasa-
dan aldığı veya firmanın önerdiği

karavan dönüşümüne uygun ara-
cın satın alınmasıyla başlayan sü-
reçte şirket, kira sözleşmesi
kapsamında bu aracı müşterilere
kiralıyor. Karavanın giderleri firma
tarafından karşılanırken, sözleşme
sonunda yatırımcı karavan sahibi
de oluyor. Kovid-19 salgını nede-

niyle özellikle beş yıldızlı otellere il-
ginin azalması tatilcileri karavanla
tatil seçeneğine yönlendirdi. Kara-
van kiralayan ve üreten firmalar
artan talebe yetişmekte zorlanırken,
İstanbul merkezli Shantigo Fir-
ması, inşaat sektöründe de uygula-
nan ’Kira Garantili Karavan’
satışlarını başlattığını duyurdu.

Sistem nasıl çalışıyor?

Ürettikleri lüks karavanların bu
ayın sonunda lansmanını gerçek-
leştireceklerini belirten Shantigo
Karavan Firması Kurucularından
Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci
Berkan Ülker “Pandemi dönemiyle
tatilcilerin, gezmeyi, seyahat etmeyi

sevenlerin karavana olan ilgisi üst
düzeye çıktı. Karavan sektörü tatil
anlayışımızı tümden değiştirdi.
Küçük ve orta ölçekli yatırımcılara
karavan kiralama uygulaması ile
yeni bir yatırım fırsatı sunuyoruz.
Bu model şöyle işliyor. Yatırımcı
ister bizden isterse piyasadan kara-
van dönüşümüne uygun bir araç
satın alıyor. Ar-Ge çalışmalarımızın
bize sunduğu veriler ışığında biz
aracı lüks bir karavan haline dön-
üştürüyoruz. Yatırımcı ile bir kira
sözleşmesi imzalıyoruz. Bu süreç-
ten sonra biz yatırımcı adına kara-
vanı müşterilerimize kiralıyoruz.
Sözleşme sürecinde karavanın her
türlü bakım giderleri var “ dedi.



T ürkiye uçuşlarına sınır getirilmesi
Rusya’yı sarstı. Türkiye'de tatil
yapma planları suya düşen Ruslar,

Moskova yönetiminin kararı gözden ge-
çirmesini talep etti. Başkent Moskova'da
yaşayan Ruslar, Türkiye ile Rusya arasın-
daki hava yolu taşımacılığının 15 Nisan-1
Haziran itibarıyla geçici olarak kısıtlan-
masını değerlendirdi.

Türkiye tatil adresi

Moskova'da yaşayan Marina adlı Rus va-
tandaşı,Türkiye uçuşlarına sınır getirilme-

sine ilişkin, "Tabi ki çok üzüldük. Bütün
tanıdıklarım çok üzüldü. 
Biz Ruslar Türkiye’yi çok seviyoruz.
Orada tatil yapmayı çok seviyoruz. Uma-
rım yakında durum düzelir. Mayıs ayını
Türkiye’de geçirmek isterdim. Mayıs ayla-
rında vazgeçilmez adresimiz Türkiye'nin
eşsiz koyları. Umarız karardan vazgeçilir"
ifadelerini kullandı.

Planları bozuldu

Oksana adlı Rus vatandaşı da "Daha
önce Türkiye’de tatil yaptım. Hatta Mayıs
ayında da girtmeyi planlandım ancak, ül-
kemiz Türkiye'ye olan seyahata kısıtlama
getirmiş" dedi.Oksana Türkiye'ye seyahat
kısıtlaması konusunda geçen hafta uyarı
aldıklarını ifade ederek, "Aslında geçen
hafta Rus turistleri için Türkiye’ye kısıt-
lama geleceği konusunda uyarı almıştık.
Son günlerde de Türkiye hava trafiğine
kapatılması açıklandığında bütün planla-
rımız alt üst oldu. 
Biraz tuhaf bir karar. Side’ye gitmiştim.
Yine gidecektim ama olmadı. Doğasına
hayran kalmıştım. Ayrıca insanları da çok
misafirperverdi. Her şey harikaydı. Mer-

haba Türkiye! Seni özlüyoruz. Artık tatil
için Kırım’a gideceğiz" dedi.

Türkiye'ye övgü 

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik aldığı seha-
yat kısıtlaması kararına son derece üzül-
düklerini ifade eden Olga adlı genç ise,
“Türkiye’ye gitmeyi ve denize girmeyi
planlıyorduk.Önümüzdeki ay Türkiye’ye
gidecektik. Bize Kırım’a gidin diyorlar
ama Türkiye ile Kırım arasında büyük
fark var. Ne kadar erken açılırsa o kadar
iyi. Türkiye’de defalarca kez tatil yaptım.
Antalya favorim. Orada tatil yapmayı çok
seviyorum. Her şey dahil sistemine ise ba-
yılıyorum" diye konuştu.

Karardan dönülmesini istiyorlar

İgor adlı Rus vatandaşı ise, "Türkiye’nin
hava trafiğine kapanması çok kötü bir
fikir. Yanlış karardan dönülmesi gerekir.
Bu yıl çok yorulduk. İnsanlar çok çalışı-
yor ve tatili hak ediyor. 
Bu yıl Türkiye’ye gidebileceğimi sanmı-
yorum. Ama gelecek yıl mutlaka gidece-
ğim. Birkaç kez Türkiye’de tatil yaptım,
Türkiye’de tatil zamanlarım her zaman

çok güzel geçiyor.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de koronavirüs dalgası

Öte yandan kısıtlamaların tam zama-
nında yapıldığı düşüncesinde olan Dmit-
riy Aleksandreviç ise, “Bence Türkiye’ye
yönelik uçuşların kısıtlanması yerinde bir
karardı. 
Oradaki koronavirüs dalgasının ne kadar
ciddi olduğunu duyuyoruz. Bence Türk
ve Rus yetkililer doğru bir karar aldı.
Türkiye’de hiç tatil yapmadım ama Tür-
kiye’ye giden çok arkadaşım var. Şu an
öğrenciyim. Daha sonra mutlaka Türki-
ye’ye tatile gideceğim. Çünkü Türkiye'yi
merak ediyorum” dedi.

533 bin 200 kişi paket almıştı

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Bir-
liği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze,
Türkiye uçuşlarına getirilen kısıtlamanın
turizm sektörü için bir şok etkisi yarattı-
ğını, yasağın geçerli olduğu dönemde
çok sayıda turun satın alındığını ifade
etti. Lomidze, yasak döneminde 533 bin
200 kişinin Türkiye’ye gitmeyi planladı-
ğını açıklamıştı.

Lula da Silva hakkında 
yolsuzluk ve kara para 
aklama suçlarından verilen

hükümlerin iptal edilmesine yönelik
karar, STF'de yapılan oylamada 3'e
karşı 8 oyla alındı. Bu karar, Lula da
Silva'nın beraat ettiği veya hakkındaki

davaların düştüğü anlamına gelmese
de onun 2022'de düzenlenecek devlet
başkanlığı seçimlerinde aday olmasına
olanak sağlıyor.STF Yargıcı Edson 
Fachin, 8 Mart'ta Lula da Silva'yı yol-
suzluk ve kara para aklama davaların-
dan yargılayan 13. Curitiba Federal

Mahkemesinin "yetkisiz" olduğuna
karar vermiş, eski devlet başkanına ve-
rilen hükümleri iptal ederek, soruştur-
manın farklı bir bölgede yeniden
başlamasını kararlaştırmıştı.
Daha önce iki davadan hüküm giydiği
için herhangi bir kamu görevi icra etme

hakkını kaybeden Lula da Silva ise 
hakkındaki hükümlerin iptaliyle 
politik haklarını geri kazanmıştı.
Şu ana kadar dört yolsuzluk davasında
yargılanan ve bunlardan ikisinde top-
lam 29 yıl hüküm giyen Lula da Sil-
va'nın davalarına ilişkin iddialar

yeniden soruşturulacak. Brezilya'da
2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı
görevini yürüten sol görüşlü Lula da
Silva, pasif yolsuzluk ve kara para ak-
lama suçlarından mahkum olmuş,
2018'in Nisan ayında da tutuklanarak
cezaevine konulmuştu.
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Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararına onay verdi

Mahkemeden Silva için karar

RUSLAR TATILE
GELMEK ISTIYOR

Afganistan halkı
savaş istemiyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'e 
sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD
Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
Afganistan'dan çekilmenin iç
savaşın çıkmayacağını açıkladı

Blinken, düzenlediği basın toplantı-
sında, Afganistan halkının artık savaş
istemediğine; herkesin barış istediğine

işaret etti. Afgan hükümet güçlerini desteklemeye
devam edeceklerini vurgulayan Blinken, Tali-
ban'ın, sorunları çözmek için siyasi süreçleri terk
etmesinin asla doğru ve sürdürülebilir olmayaca-
ğını bilmesi gerektiğini belirtti. Blinken, ABD bir-
likleri ülkeden çekildikten sonra da Afganistan'a
yardımlarının devam edeceğini kaydetti ve gele-
ceğe dair önemli uyarılarda bulundu.

Rusya’nın Türkiye ile 
koronavirüs nedeniyle 

15 Nisan -1 Haziran
tarihleri arasında uçuşları

askıya alması kararıyla
ilgili açıklamalarda 

bulunan Moskova'da
yaşayan Ruslar kararın

gözden geçirilmesini
talep ederek, "Türkiye'de

tatil yapmak 
istiyoruz" dedi

“Daha da ileri gidebilirdim”
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik yeni açıklanan yaptırımlara ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı

ruSya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile 13 Nisan'da "samimi ve
saygılı" bir telefon görüşmesi yaptı-

ğını belirten Biden, "Putin'in ve benim, ilişkimizi
idare etmek için büyük sorumluluğumuz var.
Ben bu sorumluluğu ciddiye alıyorum, onun da
aldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

“Suçsuz kalmasına izin vermeyiz”

Seçim sürecinde, Rusya'nın seçimlere yönelik
müdahalelere karşılık verileceğini açıkladığını
anımsatan Biden, "Yabancı bir gücün, ülke için-
deki demokratik sürecimize müdahale edip,
suçsuz kalmasına izin veremeyiz." dedi.

“Saldırının karşılığı olacak”

ABD resmi kurumlarına yapılan ve arka-
sında Rusya'nın olduğu iddia edilen
Solarwinds siber saldırısına da deği-
nen Biden, Putin ile ocak ayında yap-
tığı telefon görüşmesinde, bu
saldırının bir karşılığı olacağını söyle-
diğini aktardı.

“Orantılı bir yanıt vereceğiz”

Biden, "Bu haftaki konuşmamızda,
Putin'e orantılı bir yanıt vereceğimizi

çünkü seçimlerimize müdahale ettikleri

ve Solarwinds'in arkasında oldukları sonucuna
ulaştığımızı söyledim." diye konuştu.

“Adım atmaya hazırım”

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladıkla-
rını anımsatan Biden, "Putin'e açıkça daha ileri
gidebileceğimizi ancak bunu yapmak yerine
orantılı olmayı tercih ettiğimi söyledim. ABD,
Rusya ile tansiyonu artırma ve çatışma döngü-
sünü başlatma peşinde değil. Biz istikrarlı, ön-
görülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Rusya
demokrasimize müdahaleye devam ederse, kar-
şılık vermek için daha fazla adım atmaya da
hazırım." uyarısında bulundu.

“Ortak hareket alanı”

Biden, ABD'nin Rusya ile uzun bir rekabet geç-
mişi olduğunu ancak gerginlikleri çözmek için
de ortak yollar bulabildiğine işaret ederek,
"Rusya ve ABD'nin ortak hareket edebileceği
alanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

“Zorlukları ele alacağız”

Putin ile konuşmasında, aralarındaki kişisel ve
doğrudan iletişimin önemini vurguladığını kay-
deden Biden, "Bu nedenle, bu yaz Avrupa'da
ülkelerimizin karşılaştığı zorlukları ele alacağı-
mız bir birebir görüşmeyi teklif ettim. Ekipleri-

miz şimdi bunun üzerine çalışıyor." bilgisini
verdi.

“Desteğimizi yineledim"

ABD ve Rusya'nın küresel problemlerle birlikte
mücadele edebileceğinin altını çizen Biden,
"Putin ile görüşmemizde, Rusya'nın Ukrayna
sınırı ve işgal altındaki Kırım'da yaptığı askeri
yığınaktan duyduğumuz endişeyi dile getirdim.
Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne
desteğimizi yineledim. Putin'e herhangi bir as-
keri eylemden kaçınması ve tansiyonu azaltma
zamanı geldiği uyarısında bulundum." ifadesini
kullandı.Anlaşmazlıkların diyalog ve diploma-
tik süreç yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgula-
yan Biden, "ABD, bu süreci yapıcı bir şekilde
sürdürmeye hazır. Rusya, ABD'nin çıkarlarını
ihlal ederse, biz de karşılığını veririz." dedi.

Biden'ın diplomat açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve
başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faali-
yetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus
diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi
ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle
Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım
duyurmuştu.

Seçime 2,9 milyar 
dolar harcadı
Americans for Financial Reform adlı koal-
isyonun raporu, finans sektörünün ülkede
karar alma mekanizmasını etkileyebilmek
için seçim sürecinde sağladığı katkıyı ortaya
koydu. Raporda 2019-2020 seçim sürecinde
2,9 milyar dolar harcadığı ifade edildi

Street bankaları ve finansal kuruluş-
larının, 2019-2020 seçim sürecinde
kampanyalar ve lobicilik faaliyetlerine

2,9 milyar dolar harcadığı bildirildi. Finansal re-
formu savunan 200'ü aşkın tüketici, yatırımcı ve
çalışan grubundan oluşan "Americans for Finan-
cial Reform" adlı kar amacı gütmeyen koalisyo-
nun raporu, finans sektörünün ülkede karar alma
mekanizmasını etkileyebilmek için seçim süre-
cinde sağladığı katkıyı ortaya koydu. Raporda,
ABD'de 2019-2020 seçim sürecinde Wall Street
bankaları ve finansal kuruluşları tarafından seçim
kampanyaları ile lobicilik faaliyetlerine 2,9 milyar
dolar harcandığı belir-
tildi. Resmi olarak bildi-
rilen kampanya katkıları
için harcanan paraların
yüksekliği dikkat çekti.

Haşdi Şabi’den
Türkiye’ye tehdit
İran destekli Haşdi Şabi örgütünün
çatı oluşumu Asaib Ehlil Hak'ın
sözde lideri Kaysa Khazali,
Türkiye'nin Sincar ve Telefer'e olası
operasyonlarına ilişkin, "Bu
gerçekleşirse şüphesiz silahlarımıza
sarılacağız. Ben şahsen silahımı
alıp savaşacağım." dedi

Haşdi Şabi örgütünün çatı olu-
şumu Asaib Ehlil Hak'ın sözde li-
deri Kaysa Khazali, Irak'ta yayın

yapan bir kanalın canlı yayında, Türkiye'ye
karşı skandal ifadeler kullandı. Türkiye'nin
bölgedeki varlığının ABD'nin varlığından
daha tehlikeli olduğunu öne süren Khzali,
"Erdoğan, Sincar'a girerse buradan ayrılmak
istemeyecek" ifadelerini kullandı. Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin terör unsurlarını temizlemek
için bölgeye operasyon yapması durumunda
"silaha sarılacaklarını" ifade eden Khazali,
"Ben şahsen silahımı alıp savaşacağım. Bu
Türklere bir mesaj: Klasik bir savaş olmaya-
cak. Yıpratma harbinde ustayız" dedi. Dün-
yadaki en iyi kabiliyetlerden birine sahip
olduklarını belirten Khazali, "Üsleri bize
yakın. 7, 20 ve 40 km ötedeler. Elimizde bol
miktarda roket var.” şeklinde konuştu. Türk
üssüne saldırıda kullanılan fırlatma rampa-
ları Haşdi Şabi bölgesinde bulunmuştu
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuze-
yinde yer alan Başika'daki Türk üssüne dü-
zenlenen ve bir askerin şehit olduğu roketli
saldırıda kullanılan fırlatma rampaları, Mu-
sul'da İran destekli Haşdi Şabi kontrolündeki
bir bölgede bulundu. Joe Biden



B üyükşehir Belediyesi Koruma Uy-
gulama ve Denetim Büroları ve
Gaziantep Müze Müdürlüğü iş

birliğinde, tarihi Gaziantep Kalesi'nin al-
tında yer alan tünellerin temizlenerek açıl-
ması amacıyla geçen yıl çalışma
başlatıldı.Saha çalışmaları ve araştırmala-
rın ardından arkeolog ile uzmanların yer
aldığı ekip, toprak, taş, balcık ve çamuru
özenle dışarı taşıyarak tünelin bir kısmını
ortaya çıkardı.

Turizme kazandırılacak

Aydınlatma sistemlerinin yapıldığı çalışma
kapsamında, tünellerde alınan güvenlik,
duvar destekleme tedbirleri ve statik ön-
lemlerle çalışmalara devam ediliyor.Kastel,
bağlantı yolları, galeri, aydınlatma oyuk-
ları ve merdivenlerin bulunduğu tünellerin
açılmasıyla, "yerin altı da üstü de tarih"
olarak anılan kentin turizmine katkı sağla-
ması amaçlanıyor.

Kentin en eski yapılarından

"Tünellerde gidebileceğimiz yere kadar git-
meyi düşünüyoruz"Arkeolog ve çalışma
sorumlusu Ali Korkmaz, tarihi kalenin
kentin en eski yapılarından olduğunu söy-
ledi.Birçok imparatorluk ve beyliğin kont-
rolüne geçen kalede onarımlarla
değişimlerin yaşandığını ifade eden Kork-
maz, "Kaledeki tünellerin Memlüklüler
döneminde, saldırı ve kuşatma riskine
karşı kaçış ve ihtiyaç için yapıldığını düşü-
nüyoruz." dedi.

Çalışmalar 
8 aydır sürüyor

Korkmaz, tünellerde,
su ihtiyacının karşılan-
ması amacıyla kalenin
üstüyle bağlantılı kas-
tellerin yapıldığını dile
getirdi.Tünellerin tu-
rizme kazandırılması
amacıyla çalışmaların
yaklaşık 8 aydır sürdü-
ğünü belirten Kork-
maz, şunları kaydetti:

Tüneller 
temizlenerek 
açılıyor

“Tünellerin büyük bir bölümü kapalıydı.
Tüneller, Kurtuluş Savaşı'nda kalenin kul-
lanılmaması ve güvenlik nedeniyle doldu-

rulmuş ve kapatılmıştı. Çalışma-
larla tünellerin yaklaşık 250 met-
relik kısmı temizlenerek açıldı.
Derinlik olarak ise yerin 15
metre civarı altına inmiş durum-
dayız. Tünellerin doğu yönün-
den devam ettiğini tespit ettik.” 

Risk olmadıkça 
devam edilecek

Tünellerde gidebilecek yere

kadar gitmeyi düşündüklerini ifade eden
Korkmaz,” Herhangi bir risk teşkil etme-
dikçe, açabildiğimiz kadar açıp güvenlik

önlemlerimizi aldık-
tan sonra turizme ka-
zandırılması
önceliğimiz. Tünel-
lerle ilgili projelerimiz
hazırlanıyor. Koruma
Kurulunun onayın-
dan sonra bu yıl tu-
rizme
kazandırılmasını
planlıyoruz."dedi.

Gaziantep bu konuda çok iddialı

Korkmaz, 3-4 kişinin rahatlıkla 

yürüyebildiği tünellerde birçok bağlantı
yolları, bölme, galeri, aydınlatma için ha-
zırlanan oyukların bulunduğunu anlattı.
Tünellerin yer altı turizmi açısından çok
önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz,
"Ziyaretçilere aslında zamanda yolculuk
yaptırmayı hedefliyoruz. 
Orada Roma, Memlük ve Osmanlı izleri
görülecek. Bunlar bizim için çok önemli.
Gaziantep kendini tarihiyle, kültürüyle bir-
çok konuda kanıtlamış bir şehir. Yer altı
turizmi konusunda da Gaziantep bu ko-
nuda çok iddialı." değerlendirmesinde 
bulundu.
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Hollywood’un efsanevi
oyuncularından Audrey Hep-
burn’ün hayatını esas alan bir

dizi hazırlanıyor. dizinin senaryosu, 1993
yılında 64 yaşındayken hayatını kaybeden

oyuncunun oğlu luca dotti ile İtalyan ga-
zeteci ve yazar luigi Spinola’nın birlikte
hazırladığı Audrey at Home adlı kitabı
temel alacak. Senaryoyu; CSI, The Good
wife ve The leftovers adlı dizileriyle tanı-

nan Jacqueline Hoyt yazacak. Sabrina,
Breakfast at Tiffany’s filmleri başta olmak
üzere pek çok klasik filmde rol alan Aud-
rey Hepburn, Roman Holiday filmiyle
oscar almıştı.

Audrey’ın hayatı dizi oluyor Banksy’in
tablosu
satışa çıkıyor
Gerçek kimliği bilinmeyen ama
eserleriyle dünyaca üne
kavuşan grafiti sanatçısı
Banksy'in yaptığı Subject to
Availability müzayedeye çıkıyor

İngİlİz sokak sanatçısı Banksy’nin
Albert Bierstadt’ın Rainier Dağı
Milli Parkı’nı tasvir ettiği tablosun-

dan ilham alarak 2009 yılında yaptığı Subject
to Availability, haziran ayında Christie’s mü-
zayede evi tarafından satışa sunulacak. Biers-
tadt’ın eserine iklim değişikliğine vurgu
yapan bir müdahalede bulunan Bansky, tab-
loya “Sınırlı bir süre için kullanıma açıktır”
notunu eklemişti.
Müzayede evinde savaş sonrası ve çağdaş
sanat eşbaşkanı Katharine Arnold,
“Banksy’nin sanat tarihi kanonuyla esprili di-
yaloğu, resmi küresel iklim krizinin güncel
bağlamına keskin bir bakış getiriyor. Tasvir
ettiği pastoral park, şiddetli sel ve toprak kay-
maları nedeniyle Şubat 2020’den beri halka
kapalı” dedi. Tablo, Jean-Michel Basquiat,
Kenny Scharf ve Os’un çalışmaları da dahil
olmak üzere 49 sokak sanatı ve grafiti eseri-
nin olduğu Off the Wall: Basquiat to Banksy
sergisinin bir parçası olarak Christie’s King
Street konumunda 7 Mayıs’a kadar 
izleyicilere açık.

Antep’in tünelleri
gün yüzüne çıkıyor
Tarihi yapıları, turistik mekanlarıyla yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'in tarihi kalesinde bulunan
ve bu sene ziyarete açılması planlanan tünellerle ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatılması hedefleniyor

Çocuklardan 23 Nisan konseri
İmkanları kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir konserle kutluyor. 
30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve Youtube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart’ın Eine kleine Nachtmusik’i gibi unutulmaz eserler çalınacak

Çocuklara karşılıksız
olarak müzik eğitimi
vermek ve barışın sesini

müzik ile duyurmak amacıyla kuru-
lan Yorglass Barış Çocuk Senfoni
Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’na özel
bir konser hazırladı. 21 Nisan saat
15.00 ile 15.30 arasında Barış
Çocuk Orkestrası Koruma ve Ge-
liştirme Derneği, Zoom ve Youtube
üzerinde eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilecek konserde, 30 yetenekli
çocuk müzisyen performanslarını
sergileyecek. 

Eşsiz eserler yer alıyor

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar
Güç Birliği ile beraber düzenlenen
konserin orkestra şefliğini Meltem
Bütün Koç üstlenirken, çalınacak
parçalar arasında ise 23 Nisan El
Ele Verelim, 10. Yıl Marşı, İzmir
Marşı, Gençlik Marşı ve Wolfgang
Amadeus Mozart’ın ölümsüz eseri

Eine kleine Nachtmusik yer alıyor. 

Dünyaca ünlü müzisyenler

Daha önce İdil Biret, Borusan Quar-
tet, Gürer Aykal, Can Çakmur ve
Howard Griffiths gibi dünyaca ünlü
önemli müzisyenlerle aynı sahneyi
paylaşan orkestranın üyeleri, İzmir’in
Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve
Agora bölgelerindeki sosyo-ekono-
mik açıdan imkanları kısıtlı ailelerin
yetenekli çocuklarından oluşuyor. 

Sanat çocuklarla buluştu

Yorglass Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Per-
çin, “Bir Çocuk Gelişir, Dünya Deği-
şir” düşüncesinden hareketle, sanatı,
yetenekli çocuklarla buluşturdukla-
rını söyledi. Perçin, “Kurdukları düş-
lerle sınır tanımayan, düşünceleriyle
çağdaş ve başarma tutkularıyla her
zaman ilham veren başarılı çocukla-
rımızın sanat yolculuğuna rehberlik
ettiğimiz için büyük bir mutluluk du-

yuyoruz” dedi. 

Hayranlık uyandıran orkestra

2017’de 45 çocuk ile çıktıkları sanat
yolculuğunda bugün itibarıyla 100
çocuğa ulaştıklarının bilgisini veren
Perçin, amaçlarının mümkün olduğu
kadar çok sayıda çocuğu, yetenekle-
rini ortaya çıkararak topluma kazan-
dırmak olduğunu belirtti. Perçin,
sözlerine şöyle devam etti:

Barışın evrensel sesi

“Tüm dünyayı etkileyen pandemiye
rağmen derslerimize hiç ara verme-
dik, online olarak barışın sesini ev-
rensel dil olan müzik ile duyurmaya
devam ettik. Orkestramız, duayen
sanatçıların, sanatseverler ve gönül-
lülerin desteğiyle her yıl daha da bü-
yüyerek, tüm dünyada hayranlık
uyandıran bir kültürel oluşum haline
geldi. Bundan dolayıdır ki, orkestra-
mıza hayat ve emek veren herkese
yürekten teşekkür ediyoruz.”



Son 6 yıldır tarihi turda rota dışında
kalan ilçede Muğla Valiliği iş birli-
ğinde başlatılan hazırlıklar kapsa-
mında Bodrum Belediyesi'nde bir
çalışma komisyonu oluşturuldu. Bele-
diye Başkanı Ahmet Aras'ın yakından
takip ettiği çalışmalarda, bisiklet turu
güzergahında yapılması gereken çalış-
malar detaylı olarak plandı. Belediye
Başkan Yardımcı Emel Çakaloğlu, Te-
mizlik İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler,
Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın
Halkla İlişkiler Müdürlüklerinden olu-
şan çalışma komisyonu, Bodrum'un
farklı noktalarında Bisiklet Turunu,
billboard ve raketler ile duyurdu.
Etaplar esnasında Bodrum Kalesi
önünde 15 tekne deniz üzerinde gö-
rüntü verecek. Ayrıca Myndos Kapısı
yanına, "One of the seven wonders of
the ancient world", "Dünyanın yedi
harikasından biri" yazılı 6x6 metre öl-
çülerinde Mausoleum brandası açıla-
rak Bodrum'un değerlerini gösteren
görsel şölen yaratılacak. Cumhurbaş-
kanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun
önemli etapları arasına giren Bod-

rum'da ilçe genelinde, önemli
kavşaklar ve meydanlar bisiklet
figürleriyle süslendi. Çöp kontey-
nırları yenilenerek standart hale
getirildi. Ana güzergahlar bisik-
letçilerin kullanımına hazır hale
getirildi. Kentte finiş ve start için
Bodrum Belediyesi hazırlıklarını ta-
mamladı.  Bisiklet Turu heyecanı için
Yokuşbaşı'nda yeşil alan peyzaj dü-
zenleme çalışması gerçekleştirildi.
Kavşaklarda temizlik ve bitki dikimi,
orta refüj temizlik ve budama ile pey-
zaj düzenlemeleri yapıldı.

Hazırlıklar tamam

6 yıldır rota dışında kalan Bodrum'da
heyecanlı bekleyişin tüm ilçeyi sardı-
ğını ifade eden Belediye Başkanı
Ahmet Aras, "7'nci etap olan Marma-
ris-Turgutreis ile 8'inci etap olan Bod-
rum-Kuşadası Bisiklet Koşusu için
tüm hazırlıklarımızı tamamladık.
Ekiplerimiz, Güvercinlik girişinden
Turgutreis'e kadar olan bisiklet geçiş
güzergahında, çevre düzenlemeleri ve
gerekli tedbirleri tamamladılar. 

Bodrum'un sakin bir kent, sağlıklı bir
kent olabilmesi için bisiklet kullanımı-
nın yaygınlaşması gerektiğini düşünü-
yoruz ve bu konuda çalışmalarımız
sürüyor. Yarımadamızın farklı bölgele-
rinde yeni bisiklet yolları yaptık ve
daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz"
dedi. Başkan Aras, turun bölge tanı-
tımı açısından da önemli olduğunu
sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu'nun 17 Nisan Cumartesi
günü (bugün) yapılacak 7'nci etabının
finiş noktası olan Turgutreis'te bisik-
letçileri Karya Çiçekleri Folklor Eki-
bi'nin gösterisi karşılayacak. 7'nci
Etap düzenlenecek ödül töreni ile
sona erecek. 18 Nisan Pazar günü
sabah saatlerinde ise 8. etabın startı
Bodrum Belediye Meydanı'ndan 
verilecek.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç
sporcularından biri olan Red Bull spor-
cusu Ali Türkkan, 2021 sezonu öncesi
şampiyonluğun en büyük favorilerinden
birisi olduğunu BOTAV Rally Bod-
rum'da kazanarak kanıtladı. Genç pilot
bu zaferlerle sezonun ilk hedef yarışı
olan Eskişehir Rallisi öncesi moral taze-
ledi. Bodrum'daki 84 otomobil ve 168
sporcunun katılımıyla, 6 özel etaptan
oluşan mücadelede Ali Türkkan, 5 etabı
kazanarak kategorisinde podyumun en
üst basamağına çıkmayı başarmıştı.

"Direksiyon başına geçmeyi
özlemişim"

2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyona-
sı'na 3 kez kazandığı genç pilotlar birinci-
liği ile damga vuran, Yeşil Bursa
Rallisi'nde ise gençler kategorisi birinci-
liği ile genel klasman üçüncülüğüne eri-
şen Ali Türkkan, "Yeni sezon öncesi
galibiyetle moral depoladım. BOTAV
Rally Bodrum benim için önemli bir ha-
zırlıktı. Bu hazırlık yarışını kazanarak asıl
hedefime gidiyorum” dedi.
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagüm-
rük'te futbolcu Emre Çolak'ın sözleşmesi
feshedildi.Sosyal medya hesabından
paylaşım yapan Emre Çolak, "Kadro dışı
olmama rağmen sözleşme teklifinde bu-

lunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ede-
rek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna git-
meyi tercih ettik. İki taraf için de
hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.29
yaşındaki oyuncu, verdiği bir röportajda

şampiyonluk yarışının sorulması üze-
rine, "Yani şu an Beşiktaş bir tık önde
görünüyor ama benim gönlüm Galata-
saray'dan yana." ifadelerini kullandığı
için kadro dışı bırakılmıştı.

ali türkkan'dan 
Rally başarısı

Karagümrüklü Çolak'ın sözleşmesi feshedildi
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Antalya'da bugün başlayacak Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 sezonu 
organizasyonunda mücadele edecek Ataşehir Belediyespor'un kaptanı Nagehan Akşan,
takımda yaşanan aile ortamının kendilerini başarıya taşıyacağına inandığını ifade etti

Ç alışmalarını salgın sürecinde de sür-
dürdüklerini belirten Nagehan
Akşan, "Bu hayatta zor veya basit

diye bir şey yok. Çalışan kazanır. Hocamız
bu süreçte bize antrenman programları
verdi. Kendimizi hazırladık. Oyuncularımız
fedakarlık yaptı, burada kaldılar. Kulüp bize
sahip çıktığı için biz de kulübümüzün başa-
rısını istiyoruz. Ligde gruptan lider çıkaca-
ğımıza inanıyorum. Finale de kalacağız.
Finalde de başarılı olup döneceğiz. Tam bir
aile ortamına sahibiz, bu yüzden başarılı
olmamamız için bir neden yok." ifadelerini
kullandı.

3 yıldır kaptanlık yapıyor

Ataşehir Belediyespor'a 3 yıl önce geldiğini
kaydeden savunma oyuncusu, "Üç yıldan
bu yana Ataşehir Belediyespor'da kaptanlık
yapıyorum. Aynı zamanda öğretmenlik ya-
pıyorum. Burada olduğum için çok mutlu-
yum. Yaptığımız transferler ve hocamızla
beraber birçok başarıya imza atacağımıza
inanıyorum." diye konuştu.

“Kadın futboluna ilgi yok”

Nagehan Akşan, Türkiye'de kadın futbolu-
nun yeterli ilgiyi görmediğini ifade etti. Bir-
çok kulüpte oynadığını aktaran 33

yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de kadın fut-
boluna ilgiyi asla yeterli görmüyorum.
Trabzon'da oynadım, burada gördüğüm il-
giyi hiçbir zaman görmedim. Buraya gel-
dikten sonra futboldan maddi ve manevi
kazandığım şeyler oldu. Belediyenin nasıl
futbolcusuna sahip çıktığını, hocaların nasıl
arkadaş olduğunu gördüm. Burada hayatı
öğrendim, bırakırsam da burada bırakırım
diye düşünüyorum." değerlendirmesini
yaptı.

“Sporcu destek görmek ister”

Ataşehir Belediyespor'da futbolcuyu düşü-
nen bir yapı olduğunu kaydeden tecrübeli
oyuncu, "Dünya pandemiyle savaşırken biz
de savaştık. Ne olursa olsun hocalarımız ve
başkanlarımız hep yanımızdaydı. Hocamıza
maddi bir problemimiz olduğunu söylediği-
mizde yerine getiriyordu. Bir yıldır futboldan
para kazanamıyoruz. İş yerleri kapatıldı, öğ-
retmenlik yapma imkanı olmadı ama Ataşe-
hir Belediyesi her şekilde yanımızda oldu.
Sporcu biraz destek görmek ister. Futbolcu,
işin maddi boyutunu düşünmemeli, sadece
saha içini düşünmeli." şeklinde konuştu.

"Sokakta oynayarak başladım"

Kariyerine başlangıç hikayesinden de

bahseden Nagehan Akşan, "Futbola so-
kakta oynayarak başladım. Beni lisedeki
hocam keşfetti ve Trabzonspor'a gön-
derdi. Seçmelere girdim ve kazandım.
Takım kurdular, sonra da A Milli Kadın
Futbol Takımı'na seçildim. Yaşım bü-
yüktü, çok geç başladım ama normalde
sokak futboluna çok erken başladım.
Bütün ailem, Trabzonspor'dan dolayı fut-
bol aşığı. Onlar çok destekçim oldu." di-
yerek sözlerini tamamladı.

Lig formatı

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi, bu sezon
salgın sebebiyle Antalya'da tek devreli
eleme sistemine göre oynanacak. İlk aşa-
mada takımlar, dörderli gruplarda karşı-
laşacak. Grup müsabakalarında ilk 2
sırayı alan ekipler, çeyrek finale 
yükselecek. 
Bu turdan itibaren eleme usulüne göre
gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda
Türkiye şampiyonu olacak takım, gelecek
sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Li-
gi'nde yer alacak. Ataşehir Belediyespor
ise 17 Nisan'da (bugün)  başlayacak ligde
B Grubu'nda Hakkarigücü Spor, Adana
İdmanyurduspor ve 1207 Antalyaspor ile
mücadele edecek.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli 
genç sporcularından Red Bull sporcusu
Ali Türkkan, 2021 sezonu öncesi
şampiyonluğun en büyük 
favorilerinden birisi olduğunu BOTAV
Rally Bodrum'da kazanarak kanıtladı

TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligde kalma
mücadelesi veren Ergene Velimeşespor
Play-Off mücadelesi veren Amed Sportif
Faaliyetler ile Ergene M. Kemal Atatürk
Stadında karşılaştıkları maçı 2-0 kazana-
rak hayat buldular. Müsabakanın daha
1.dakikasında Amedspor kalecisinin ha-
tasını affetmeyen Oğuzhan Akgün go-
lünü attı ve durumu 1-0 yaptı.
Müsabakanın ilerleyen dakikalarında
başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 ev sahibi
Velimeşe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıya da kontrollü başlayan Er-
gene Velimeşe takımı müsabakanın 47.
dakikasında ilk golün sahibi Oğuzhan ile
durumu 2-0 yaptı. Müsabaka bu skor ile
tamamlandı. Ergene Velimeşe takımı
evinde haftalar sonra üç puan ile tanıştı
ve az da olsa ligde kalma umutlarını diri
tuttu. Rakibi Amedspor ise bitime 3
hafta kala Play-Off umutlarını önemli öl-
çüde yitirdi.

Velimeşe, 
amedspor’un 
Play-off’unu aldı
Ligin alt sıralarında bulunan Ergene
Velimeşespor evinde ağırladığı ve 
2-0 kazanarak ligde kalma umutlarını
yeniden yeşertti
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Bodrum’da Bisiklet

Turu heyecanı

“En İyi Voleybol
Oyuncusu”

seçİldİ
Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanlarından Simge
Aköz, Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülle-
ri'nde, "En İyi Voleybol Oyuncusu" kategori-
sinde birinci oldu.Bu yıl onuncusu
düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor
Ödülleri'nde Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanla-
rından Simge Aköz, "En İyi Voleybol Oyun-
cusu" kategorisinde birinci seçildi. Boğaziçi
Üniversitesi öğrencileri tarafından belirle-
nen adaylar arasından yapılan oylamayla
birinci seçilen Aköz duygularını şu sözlerle
ifade etti:"Korona virüs dolayısıyla ayrı kal-
dığımız bir ödül töreni olacak. Daha sağlıklı
günlerde bir arada olacağımızı ve güzel an-
larımızı paylaşabileceğimizi umut ediyo-
rum. Beni bu değerli ödüle layık gören
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile tüm vo-
leybol severlere teşekkürlerimi ve sevgile-
rimi iletiyorum."10. Boğaziçi Spor Ödülleri
töreni, korona virüs önlemleri kapsamında
24 Nisan Cumartesi günü online olarak dü-
zenlenecek.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen
Cumhurbaşkanlığı Türkiye 

Bisiklet Turu'nun 7 ve 8'inci etaplarına
ev sahipliği yapacak olan Bodrum'da

hazırlıklar tamamlandı

futboluna
ılgı yoK

Kadın 


