
Kadıköy Belediyesi’nde alınan grev kararı sonrası çöpler yollara taştı. Sendika ile belediye
arasında yapılan anlaşmayı tanımayan işçiler eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
yeni bir Gara açıklaması yaptı.

CHP ve İYİ Parti'ye yüklenen 
Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın,
Sayın Cumhurbaşkanımızı sorumlu
gösterme çabası, İP Başkanı’nın
Gara faciasında siyaset parmağı ara-
ması, üstelik her iki partinin HDP’ye
en küçük eleştiri dahi yapamaması
utanç verici bir çirkinlik, PKK’nın
yedek kulübesi olduklarının delilidir”
eleştirisinde bulundu. Bahçeli ayrıca,
“Cumhur İttifa-
kı’nın ortağı 
olarak şayet 
Gara’yla ilgili 
bir sorumlu 
aranıyorsa biz
de varız, bu 
sorumluluğun
altına seve seve
girmeye hazırız”
diye konuştu. 
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CANLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Çalık, hızır 
lokması dağıttı

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Hızır

Orucu tutan Alevi vatandaşlar için
Karacaahmet Sultan Gürpınar Cem-
evi'nde Hızır Lokması dağıttı. Yapılan
ibadetlerin ve edilen duaların kabul
olmasını dileyen Başkan Çalık, “Bu-
rada alevi canlarımızla bir araya gel-
menin mutluluğunu paylaşıyorum.
İnşallah daha sağlıklı ve güzel günlere
bütün insanlık olarak adım atarız” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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SAYFA 13’TE

CHP VE İYİ PARTİ’YE TEPKİ

SAYFA 4Mehmet Remzi TANIş

Şehitler 
öldü...

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Dedikodu ya da
söylenti 

Devlet Bahçeli
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Çatalca Kaymakamı Erdoğan
Turan Ermiş, pandemi sürecinde

zor durumda olanlara katkı amacıyla 2
aylık maaşını Sosyal Yardımlaşma Vak-
fı'na bağışladı. “Evlere yaptığımız ziya-
retler sırasında birçok evde bu soğuk kış
günlerinde kalorifer yanmadığını gör-
düm. Sebebini sorduğumda “nasıl öde-
yeyim oğlum” cevabını aldım” diyen

Ermiş, “Yine halk günlerinde kahve-
hane, cafe, lokanta vs. onlarca işyerinin
pandemi kısıtlamasından dolayı kapalı
olduğundan geçim sıkıntısı yaşa-
maya başladığını müşahede ettim.
Bu süreçte karıncanın ateşe su ta-
şıması misali bizlerin de birşeyler
yapması gerektiğini düşündüm”
ifadelerini kullandı. 

ç

Birçok CHP'li belediyede toplu iş sözleşmesi
konusunda anlaşma sağlanamadığı için
eylem ve grev kararları alınırken, MHP'li
Silivri Belediyesi Genel İş Sendikası ile 
mutabakat sağladı. Böylelikle Silivri
Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 
937 TL'ye yükseltildi. CHP'li Bakırköy
Belediyesi'nde eylemler devam ederken,
Kadıköy'de sendika ile belediye arasında
varılan mutabakata işçiler karşı çıktı

2 AYLIK MAASINI BAGISLADI

Bu sorumluluğu
seve seve alırız!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş,

Gara'da terör örgütü PKK tarafından
şehit edilen 13 yurttaşa ilişkin açık-
lama yaptı. Demirtaş açıklamasında,
“PKK'nin elindeki 13 insanımızın kat-
ledilmiş olmasını açıkça kınıyorum.
Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor,
kendilerine başsağlığı diliyorum. 
Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm”
ifadelerine yer verdi. Demirtaş, “Dip-
lomatik yollar
yerine, siyasi şov
amaçlı operas-
yon sonucunda
ortaya çıkan tra-
jedinin sorumlu-
luğunu HDP'ye
ve muhalefete
yüklemek de 
aymazlıktır”
dedi.
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AİLELERİN ACISINI PAYLAŞTI

Selahattin Demirtaş

Demirtaş PKK'nın
katliamını kınadı

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca,vaka sayısı en çok artan 

5 ili açıkladı. Koca, “Geçen haftaya
göre 1 haftada 100.000 nüfusta görü-
len vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz:
Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve 
Çanakkale. En
çok azalan illeri-
miz ise Bitlis,
Mardin, Kasta-
monu, Yalova ve
Bingöl. Tedbir ve
kısıtlamalara
uyum aşı ile 
birlikte en büyük
gücümüz” 
bilgisini verdi. 
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BAKAN KOCA AÇIKLADI

Fahrettin Koca

İşte vaka sayısı 
en çok artan 5 il 
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BiZiM Ki KARINCANIN ATEŞE SU TAŞIMASI GiBi
Devletin Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan önderliğinde pandemi nede-

niyle işini kaybedenlere, gerek Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf-
ları aracılığı ile gerekse belediyeler
ve diğer kurumlar vasıtasıyla çeşitli
yardımlarda bulunduğunu aktaran
Kaymakam Ermiş, “Borç erte-
leme, hibe desteği, sosyal hizmet

yardımı, ayni, nakdi yardım her türlü
destek sağlanıyor. STK'ların ve yardım-
severlerin yaptıklarına hepimiz şahidiz.
Benim gibi düşünen arkadaşları 3 aydan
beri kapalı işyerlerine destek olmak
maksadıyla Çatalca Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı'na bağış
yapmaya davet ediyorum” diyerek
yeni bir kampanya başlattı. 
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KAYMAKAM HERKESi BAĞIŞ YAPMAYA DAVET ETTi

BIR YANDA ANLASMA
DIGER YANDA GREV!
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Son kar yağışlarıyla 
birlikte İstanbul’daki
barajların genel doluluk
oranı yüzde 48.67’ye
yükseldi. Prof. Dr. Hüseyin
Toros, “Hiç yağış olmasa
bile 9 ay yetecek kadar su
var” diye konuştu

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, 2 aylık maaşını Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bağışladı. Damga'ya konuşan
Ermiş, “Bu süreçte karıncanın ateşe su taşıması misali bizlerin de bir şeyler yapması gerektiğini düşündüm” dedi

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

ViCDANi SORUMLULUK
Mart ve nisan ayı maaşlarını Çatalca
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'na bağışlayan Kaymakam
Ermiş, bunu vicdani bir sorumluluk
olarak gördüğünü söyledi.

VURDUĞUN NAKAVT OLSUN

Kilo vermek için boksa başla-
yan 17 yaşındaki Dilara Yücel,

Ukrayna'da çıktığı 4'üncü profesyonel
maçını da kazandı. Hedeflerine ulaş-
mak için çok çalıştığını belirten Di-
lara, “Boksa ilk başladığımda böyle
olacağını hiç tahmin etmiyordum.
Hedefim ilk önce Avrupa şampiyon-

luğu kemerini getirmek”
dedi. Dilara Yücel,

“Maçın bitişindeki
duygu inanılmaz gü-
zeldi. Türk bayrağını

orada görünce
tüyleri diken

diken 
oluyor 
insanın.
Psikolojik
olarak
maça çok
hazırdım,
o yüzden
fazla he-
yecan
yapma-

dım” diye
konuştu. 

I SAYFA 15
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DILARA!

HDP İLE GÖRÜŞMESİ SORUN OLDU

Babacan’ın partisi
çok fena karıştı!

DEVA Genel Kurucular Ku-
rulu Üyesi Musa Malik Yıldı-

rım, “Sayın Genel Başkanımız Ali
Babacan’ın HDP heyeti ile görüşmesi
ve bir televizyon programında Anaya-
sanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri
asla kabul edilemez” dedi. Yıldırım,
DEVA Partisi'nde kuruluş ilkelerinden
uzaklaşıldığı için Babacan'ı 3 kez

uyardığını ak-
tardı. Geçtiğimiz
günlerde de
DEVA Partisi 
İstanbul İl Yöne-
ticisi Oğulcan
Tanrıyar, zehir
zemberek bir
açıklamayla 
partisinden istifa
etmişti. I SAYFA 7
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Musa M. Yıldırım

SOKAKLAR HAYVANLARINDIR

Yaşam hakkı
ihlal edilemez

Esenyurt Kent Konseyi Başkan
Yardımcısı ve Hayvan Hakları

Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Ulu,
“Sokak, hayvanın yaşam alanıdır.
Kimse onu ihlal edemez” diye ko-

nuştu. Esen-
yurt'ta bütün
beslemeleri iki
katına çıkardıkla-
rını söyleyen Ulu,
“Söylendiği gibi
kediler yedi canlı
değildir. Karnını 
doyurmazlarsa
telef olurlar”
dedi.  I SAYFA 4
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Yusuf Ulu

İSTANBULİED
SAHNESİNDE
SANAT VAR

KAR BiR HAFTA BOYUNCA 
ERiMEYE DEVAM EDECEK

Fabrika var
ama yağ yok
diyoruz!

Sosyal medya hesa-
bından “Yağ yok ama

aya gidiyoruz” paylaşımında
bulunan İYİ Parti Milletve-
kili Lütfü Türkkan'ın, 20 
dönümlük arazide kurulu
yağ fabrikası olduğu ortaya
çıktı. Yağ Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin Yönetim Kurulu
Başkanı pozisyonunda yer
alan Türkkan'ın fabrikasının
Türkiye’nin yerli sermayeli
en büyük fabrikası olduğu
görüldü. Fabrikanın yıllık
200 bin ton yağlı tohum
işleme kapasitesi olduğu 
belirtildi.

İstanbul’da pazar gününden
itibaren 4 gün kar yağışı et-
kili oldu. Yağışla birlikte ba-
rajların doluluk oranı yüzde
48.67 seviyesine kadar yük-
seldi. Kar yağışı ise yerine
yağmura bıraktı. İstanbul
Teknik Üniversitesi Meteo-
roloji Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Toros, kar yağışının barajla-
rın doluluk oranını yükselte-

ceğine dikkat çekerek,
“Ağaçların arasında bizim
göremediğimiz karlar bir
hafta boyunca erimeye
devam edecek. İstanbul’da
önümüzdeki günler-
de yine mevsim normalle-
rinde yağış bekleniyor. Hiç
almasak bile zaten 9 ay ye-
tecek kadar su var. Barajlar
su dolmaya devam edecek”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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Lütfü Türkkan

TBMM Depreme Karşı
Alınabilecek Önlemleri

Araştırma Komisyonu İstan-
bul'un deprem önlemlerini
dinledi. İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat, İs-
tanbul'da olası bir depremde
200 bin binanın orta ve ağır
hasar almasının beklendi-
ğini, bunun da 3 milyon in-
sanı etkileyebileceğini
söyledi. I SAYFA 8
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3 MİLYON İNSANI ETKİLEYEBİLİR!

Silivri Belediye
Başkanı 
Volkan Yılmaz

Genel-İş Sendikası
2 Nolu Şube 
Başkanı Adil Çiftçi

9 AY YETECEK  
KADAR SU VAR 

İstanbul'da birçok belediyede
ise toplu iş sözleşmesi konu-

sunda mutabakat çıkmadı. CHP'li
Bakırköy Belediyesi ile anlaşma
sağlayamayan Genel-İş Sendikası, 
önceki gün eylem kararı almış ve ilk
eylemini Özgürlük Meydanı'nda
yapmıştı. Kadıköy'de ise geçtğimiz
günlerde alınan grev kararının ardın-

dan belediye dün anlaşmaya varıldı-
ğını açıkladı. İşçiler ise anlaşmanın
iradeleri dışında yapıldığını söyledi.
Sendikaya tepki gösteren belediye iş-
çileri, “Mücadelemiz greve çıkan tüm
işçi arkadaşlarımız bitti diyene kadar
sürecek. Burada şubenin ve tabanın
iradesini yok saymak kabul edile-
mez” açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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MÜCADELEMiZ iŞÇi ARKADAŞLARIMIZ 
BiTTi DiYENE KADAR SÜRECEK

Silivri Belediyesi ve Genel-İş
Sendikası arasında 774 işçi

için Toplu İş Sözleşmesi Silivri 
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve
Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube
Başkanı Adil Çiftçi tarafından imza-
landı. Sözleşmeyle birlikte işçilerin
maaşları ve sosyal haklarında iyileş-
tirmeler yapıldı. Başkan Yılmaz, 

belediye bünyesinde çalışan herkesin
çok değerli olduğunu ifade ederek,
yemekhaneden çalışma ortamlarına
kadar birçok alanda gerçekleştirilen
düzenlemeler ile sağlık ve konforları-
nın düşünüldüğünü kaydetti. Yeni
sözleşme ile en düşük maaşa yüzde
27.38 zam yapılarak brüt 3 bin 937
TL'ye yükseltildi. 
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iŞÇiLERiN MAAŞLARI VE SOSYAL 
HAKLARINDA iYiLEŞTiRMELER YAPILDI
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ÖzELLikLE son aylarda kısıtlamalarla bir-
likte vaka sayılarında düşüş olduğunu, bu
durumun yoğun bakımlara da yansıdığını

belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhe-
kimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Hasan Murat Gündüz, "Özellikle kasım, aralık ayına
göre yoğun bakımlarımızda çok şükür ki yarı yarıya
hasta sayılarında azalma görüyoruz. Tabi bu virüsün
etkinliğini yitirdiği anlamına gelmiyor. Bu tamamen
alınan önlemlerin, kısıtlılıkların uygulanması anla-
mına geliyor. Hasta ya da vaka sayısı ne kadar aza-
lırsa, yoğun bakımlarda da ağırlaşan hasta sayısı o
kadar azalıyor" dedi. değil. Dolayısıyla erişkinlerde ol-
duğu gibi çocuklarda da bir azalma var" diye konuştu.

Yüzde 30 daha bulaşıcı

Son zamanlarda dünyada ve Tür-
kiye’de görülen mutant virüslerin
en önemli özelliğinin en az yüzde
30 oranında bulaşıcılığının fazla
olması olduğuna dikkati çeken
Prof. Dr. Gündüz, buna yönelik
alınması gereken önlemleri şöyle
sıraladı: "Bizim şu ana kadar aldı-
ğımız verilerden elde ettiğimiz
sonuç; mutasyona uğrayan virüs-
lerin daha hızlı bulaştığıdır. En az
3'te 1 oranında daha hızlı bulaşı-
yor, bu daha da yüksek olabilir. Bu bilgiye kesin sahi-
biz ancak mutasyona uğramış virüslerle hasta
olanların daha ağırlaştığına dair elimizde herhangi bir
veri yok. Bu konuda da henüz yoğun bakımlara daha
hızlı geçiyorlar diye bir şey söylemek mümkün değil.
En az 3'te 1 oranında hızla bulaşan mutant virüsler
varken kişisel koruyucu tedbirlerimizi de en az bu
oranda artırmalıyız. Mesafeyi yine 3'te 1 oranda artır-
malıyız. Maskeyi daha doğru kullanmalıyız. Kapalı
ortamlarda çok uzun süre kalmamalıyız. Kalmak zo-
rundaysak havalandırmaya dikkat etmeliyiz. Virüsün
artışını engellememiz tedbirlerle olacak. Çünkü henüz
toplumun tamamı da aşılanmadı. Aşı takvimi devam
ediyor. Toplumun önemli bir kısmı aşılanana kadar bu
mutant virüslerin de varlığını bilirken tedbirlerimizi
yarı yarıya artırmamız son derece önemli. Buna da
muhtemelen bahar ayının sonuna kadar devam etme-
miz gerekiyor gibi görünüyor"

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR

Av. Orhan KILIÇ

Çatalca Bölge Temsilcisi
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YAŞAM

EnsE sErtliGi
varsa dikkat!

ErEğLi'yE bağlı Terzi kö-
yünde yalnız yaşayan Zehra
Erdoğan, 8 yıl önce multino-

düler guatr hastalığına (tiroid bezinde
birden çok nodül olması) yakalandı.
Zehra Erdoğan, gittikçe büyüyen kitle
nedeniyle konuşmakta ve nefes almakta
zorluk çekmeye başladı. Zonguldak'ta ve
birçok ildeki hastanelere başvuran Erdo-
ğan'a akciğerindeki rahatsızlık ve yaşı
nedeniyle ameliyatın riskli görülmesi
üzerine cerrahi müdahale yapılamadı.
Oksijen tüpüyle yaşamını sürdüren Er-
doğan, bir hafta önce evinde rahatsızla-
nınca yakınları tarafından ZBEÜ Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kal-
dırıldı. Kitlenin iyice büyümesi sonucu
nefes borusu daralan Erdoğan'ın duru-
munun ağırlaşması üzerine doktorlar
acil ameliyat kararı aldı. ZBEÜ Tıp Fa-
kültesi Cerrahi Tıp Bölümleri Kulak
Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim
Üyeleri Dr. Ergin Bilgin, Dr. Deniz Bak-
lacı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Dilek
Okyay, hemşire ve diğer sağlık persone-
linden oluşan ekip, geçen cumartesi
günü Erdoğan'ı ameliyat etti. Boyu 4,5
santimetre, eni ise 7 santimetre büyük-
lüğe ulaşan kitle 3,5 saat süren ameli-
yatla alındı. Ameliyatın ardından

serviste tedavisine devam edilen Zehra
Erdoğan'ın nefes darlığı şikayeti sona
erdi.

Doktorlara minnettar

Konuşmaya da başlayan Zehra Erdo-
ğan, doktorlara teşekkür etti. Son yıl-
larda guatr nedeniyle büyük sıkıntılar
yaşadığını belirten Erdoğan, "6 yıl önce
boğazımda rahatsızlık yaşadım. Dok-
tora gittim tahlil yaptı. Son 1,5 aydan
beri çok nefes darlığı çekmeye başladım.
Makineyle yaşıyordum. Bugün geçer
yarın geçer derken soluğu hastanede
aldım. Allah'ıma bin şükür çok iyiyim
şimdi. Sesim çıkmıyordu. Şimdi çok
rahat konuşuyorum. Doktorlara çok te-
şekkür ediyorum. Allah onların ellerini
ayaklarını altın etsin. Benim gibi yaşlı-
lara yardım ediyorlar. Annelerine baba-
larına Allah bin kere razı olsun" dedi.

Gece yarısı gelip ameliyata girdi

Hastanın durumunu öğrenince Anka-
ra'dan gece yarısı acil olarak Zongul-
dak'a gelerek ameliyata giren Dr. Deniz
Baklacı da zor bir ameliyatı başarıyla
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık-
larını söyledi. Hastanın guatr nedeniyle
yaşamını daha fazla sürdüremeyecek
duruma geldiğini anlatan Dr. Baklacı, 

şöyle konuştu: "Ciddi bir solunum açığı
mevcuttu hastada. Oksijen düşük kar-
bondioksit birikimi başlamıştı. Gerekli
değerlendirmeler sonrası boyun bölge-
sinde bir kısmı da akciğer bölgesine inen
ciddi bir kitle tespit ettik. Bu hastanın
yaşamını sürdüremeyeceği şekilde daral-
mıştı. Burada yapılacak şey ya hastanın
boynun ortasından soluk borusuna girip
havalandırmaktı ya da acil cerrahi plan-
lanacaktı. Ancak bu deliği açmak için de
bu kitleyi geçmek gerekiyordu. Anestezi
ekibiyle koordineli olarak hastanın cer-
rahiden fayda göreceğini ve hastanın sa-
dece cerrahiyle semptomlarının
azalacağını düşündük ve böyle bir ame-
liyat planladık. 3,5 saat kadar süren
ameliyatın ardından hastamız sağlığına
kavuştu." DHA

Mutant virüs
daha bulaşıcı

Vaka sayıları endişe verici

M edipol Mega Üniversite Has-
tanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Bölümünden Prof. Dr. Zeki

Şekerci, "Beyinde oluşan anevrizma ve
arteriovenöz malformasyonlara bağlı
beyin kanaması gerçekleşir. Bu hasta-
lıklara bağlı beyin kanamaları kafa
travmalarından bağımsız bir şekilde
meydana gelir. Beyin veya omurilikte
anormal kan damarı kümesine arte-
riovenöz malformasyon (AVM) denir.
Genelde AVM’ye ya da anevrizma de-
diğimiz baloncuğun kanamasına bağlı
beyin kanaması oluşur" diye konuştu.
Bu rahatsızlığın, sokakta yürürken, ıkı-
nırken, yemek yerken, stresli bir dö-
nemde ya da dinlenme anında ani ve
şiddetli baş ağrısıyla kendini gösterebi-
leceğini ifade eden Prof. Dr. Şekerci,
"Şiddetli ve ani baş ağrısına, bulantı,
kusma, bazen bilinç kaybı eşlik edebi-
lir. Bu tür kanamaların yüzde 50’ye ya-
kını hayati tehlikenin eşlik ettiği,
hemipleji, hemiparezi dediğimiz vücu-
dun bir tarafını tutan kalıcı veya geçici
güç kaybı ile sonuçlanabilir. Bu ne-
denle anevrizma veya AVM'ye bağlı
oluşan kanalamalar vakit kaybedilme-
den tedavi edilmeli. Ancak her baş ağ-
rısı beyin kanamasının belirtisi değildir.
Bunun kronik baş ağrılarından ayrımı-
nın yapılması gereksiz tetkik ve tedavi
uygulanmaması açısından gereklidir.
AVM veya anevrizmaya bağlı beyin ka-
namalarında ani şiddetli ve dayanılmaz
baş ağrısına bulantı, kusma, ense sert-
liği eşlik edebilir. Bu tür şikayetleriniz
varsa zaman kaybetmeden mutlaka bir
sağlık kurumuna başvurulmalı” uyarı-
sında bulundu.

Anevrizma riskini artırır

Beyin damarlarındaki bozukluğun ge-
nellikle doğuştan olduğuna işaret eden
Prof. Dr. Şekerci, şöyle devam etti:
"Doğuştan bozukluğu bulunan bu
beyin damarları zaman içerisinde yük-
sek tansiyon veya damar duvarının za-
yıflamasıyla birlikte beklenmedik bir
anda patlıyor. Bazen beyin zarının al-
tına bazen de beynin içine doğru bir
kanama görülüyor. Anevrizmaya bağlı
kanamalara hayati tehlikenin yanı sıra,
konuşma problemlerinden, geçici veya
kalıcı felce kadar geniş bir tablo eşlik
etmektedir. Ne yazık ki böyle bir du-
rumda hastaların yüzde 30 ila 40’ı
hastaneye ulaşamıyor, ulaşsa da ay-
larca yoğun bakımda kalıyor ve hiçbir

zaman normale dönemiyor. Ama bir
kısmı da kanamadan sonra baş ağrısı
ve ense sertliği şikayetiyle başvuruyor.
Var olan anevrizmayı arttıran nedenler
yüksek tansiyon, diyabet ve yaşla bir-
likte artan damar sertliğidir. Kadın-
larda da erkeklerde de görülme oranı
aşağı yukarı aynıdır. Ortalama 40 ila
60 yaş arasında görülür. Fakat nadir
de olsa çocuklarda da bu tip beyin ka-
namalarıyla karşılaşabiliyoruz."

Tek tedavi yöntemi cerrahidir

Tedaviye başlamadan önce beyin anji-
yosu yapılması gerektiğini belirten
Prof. Dr. Şekerci "Kanayan yeri buldu-
ğumuzda, büyük oranda cerrahi mü-
dahale uyguluyoruz. Cerrahi
müdahalede anevrizma klipleriyle ya
da AVM dediğimiz damar yumağıysa
mikro cerrahiyle tekrardan kanamasını
engelliyoruz. Ameliyat başarılı oldu-

ğunda hastalar normale yakın yaşantı-
larına yaklaşık 10 günde dönebiliyor-
lar. Toplumda görülme sıklığı aşağı
yukarı yüz binde bir veya 2 olarak gös-
terilse de bu oran 10’lara kadar çıkabi-
lir. 100 bin kişilik bir kasaba
düşünürseniz bunların içerisinden 10
kişide anevrizma veya AVM  var gibi
düşünülebilir. Otopsi çalışmaları bu
oranın daha yüksek olduğunu gösteri-
yor. Eğer zamanında müdahale edi-
lirse kötü huylu bir hastalık olmaktan
çıkar ve tedavi başarısı oldukça yük-
sektir. Bu tür hastalıklarda büyük
oranda cerrahi tedavi tercih edilmekte-
dir. Ancak ameliyatı kaldıramayacak
kadar ileri yaşta olanlar veya ameli-
yata uygun olmayan damar yapısı bu-
lunan hastalar, kanayan bölgenin
endovasküler girişimle tamir edilmesi
yoluna başvurulabilir" ifadelerini 
kullandı. DHA

Her sey Zehra teyze icin
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 8 yıldır multinodüler guatr rahatsızlığı bulunan ve yaşı ile diğer rahatsızlıkları nedeniyle birçok
hastanede ameliyatın riskli görülmesinden dolayı cerrahi müdahale yapılamayan Zehra Erdoğan (77), Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 3,5 saat süren başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Her baş ağrısının beyin kanaması belirtisi olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Zeki Şekerci,
"Ancak AVM veya anevrizmaya bağlı beyin kanamaları ani şiddetli ve dayanılmaz baş
ağrısına neden olabilir ve buna bulantı, kusma, ense sertliği eşlik edebilir" dedi

Öte yandan Prof. Dr. Şekerci, ağrı kesicilerin
bilinçsiz kullanımına ilişkin ise şu uyarılarda
bulundu: "Baş ağrısının nedeninin mutlaka
bulunması lazım. Stres baş ağrısı mı, gerilim
baş ağrısı mı, atipik baş ağrısı mı bunların
hepsinin en azından bir nöroloji doktoruna
başvurularak belirlenmesi lazım. Başı ağrı-
yan bir kişinin kendi kendi kararıyla nede-
nini bilmeden ağrı kesici kullanmaması
gerekir. Bütün ağrı kesicilerin kısa ve uzun
vadede çok ciddi yan etkileri vardır. Bu ağrı
kesicilerin uzun vadede mideye, böbreğe,
kemik iliğine ve alerjik olarak ciddi yan et-
kileri gösterilmiştir. Bu nedenle bu kadar
kuvvetli ilaçların doktor tavsiyesi olmadan
hiçbir şekilde kullanılmaması gerekiyor."

Her ağrı kesiyi
kullanmayın

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık
Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan
Murat Gündüz, bulaşıcılığı yüzde 30 oranında
daha fazla olan mutant virüslerden korun-
mak için de kişisel koruyucu tedbirlerin aynı
oranda artırılması gerektiğini belirtti

BurSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuz-
yılmaz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın
paylaştığı 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı'

haritası ile ilgili, "Her ne kadar ortalamanın altında bir
sayıda olsak da bu sayı henüz bizi memnun edebilecek
düzeyde değil” dedi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi
Yavuzyılmaz, kentteki vaka sayısını değerlendirdi.
Kentteki vaka sayılarında önceki aylara göre büyük
düşüş yaşandığını dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “Fakat
gerek yarıyıl tatilinin etkisi gerekse sosyal hareketliliğin
artması nedeniyle vaka sayılarımız bir süredir aynı
oranda seyrediyor. Sayın bakanımızın da paylaştığı
tabloda, Bursa’da bir haftalık vaka sayısının ortalama
100 bin kişide 34.87 olduğu görüldü. Her ne kadar or-
talamanın altında bir sayıda olsak da bu sayı henüz
bizi memnun edebilecek düzeyde değil” diye konuştu.
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A nadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
duruşmaya tutuklu sanık Muharrem
Eralp getirilirken, tutuksuz sanık Bay-

ram Eralp katıldı. Duruşmada sanığın kardeşleri
Murat Eralp ve Meryem Eralp mağdur olarak
yer alırken taraf avukatları da hazır bulundu. Tu-
tuklu sanık Muharrem Eralp savunmasında
2015 yılında maktul Ayşegül Aktürk'ün çocukla-
rıyla birlikte oturduğu mahalleye taşındığını, ta-
şınmasına yardım ettiğini ve bu şekilde maktulle
tanıştığını söyledi. Muharrem Eralp savunma-
sında “Ben bu süre zarfında kendisine Ayşegül
Abla diyerek hitap ediyordum. Ayşegül Abla sü-
rekli evinden işine işinden evine gidiyordu. Za-
manla samimiyetimiz arttı, ben onun
çocuklarından birini okula birini de spora yazdır-
dım. Çocuklarla birlikte spora gidiyorduk, bahçe-
lerinde çay içmişliğimiz, mangal yapmışlığımız
var. Bir süre sonra arkadaşlığımız sevgililiğe dön-
üştü" dedi. Sanık Muharrem Eralp zamanla
maktul ile arasının bozulduğunu öne sürdü.

Söylediğim şeye çok üzüldüm

Olay günü maktul Ayşegül Aktürk'ün bahçesine
gittiğini ve maktulün kendisini görünce irkildiğini
ifade eden sanık “Maktul 'Benim peşimi bırak. Ya
ben seni geberteceğim ya da kendin kendini ge-
bert' tarzında konuştu. Ben söylediği bu şeye çok
üzüldüm. Bu şekilde konuşmaya devam edince o
esnada bahçe duvarının yanında bulunan böl-
mede bulunan bıçağa gözüm takıldı. Oraya
doğru hamle yapıp bıçağı elime aldım. Yanına
geldiğimde kendisi irkilmişti" dedi.

Bıçakla üzerine düştüm 

Sanık Muharrem Eralp savunmasını şu şekilde
sürdürdü: “Hala ona benim ölmemi isteyip iste-
mediğini sordum ve sonrasında sağ elime aldığım
bıçakla sol bileğimi kestim. Bıçağı kalbime doğru
saplayıp ölmek istedim, gözüm kapalıydı. Ben bi-
leğimi kestikten sonra maktul bana durumu en-
gellemek için sarıldı. Benim gözüm kapalıydı,
kendimden geçmiş bir haldeydim. Ben o esnada
hamleleri kendime yaptığımı düşünüyordum, o
esnada kaldırım gibi bir şeyin üstündeydik. Ken-
disi bir anda sırt üstü yere düştü. Ben de elimle bı-
çakla onun üzerine düştüm. Sonra kalktığımda
onun kanlar içinde olduğunu gördüm. O an kar-

deşlerim Meryem ve Murat koşarak benim ya-
nıma geldi. Sonra kalkarak yine bıçakla kalbime
hamle yapmaya çalıştım. Bana engel oldular."

Saç teline zarar gelsin istemezdim

Sanık bu olayların yaşandığı için pişman oldu-
ğunu iddia ederek müştekilerden, çocuklarından
ve mahkeme heyetinden özür dilediğini söyledi.
Sanık Muharrem Eralp, “Ben onun saçının teline
dahi zarar gelmesini istemezdim. Onu tehdit etti-
ğim yazılmış, ben bunları kabul etmiyorum"
dedi. 

Oğlunu savundu

Tutuksuz sanık Bayram Eralp ise savunmasında
sabah uyandığında 3 çocuğunun ve bir kadının
kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, sebebini
anlamadığını öne sürdü. Sanık Bayram Eralp
“Ben bahçede yürürken orada bulunan bıçağın
üstüne yanlışlıkla bastım. Ben de o esnada yerde
bulunan bıçağı fark ettim, kimseye bir zarar gel-
mesin düşüncesiyle komşumuz Yunus Emre'ye
'Al bu bıçağı biraz uzaklaştır' diyerek verdim. O
da bıçağı bahçenin biraz ilerisine götürmüş, po-
lisler gelince teslim etmiş" şeklinde konuştu.
Sanık Bayram Eralp “Ben çocuklarımın hepsini
okuttum, üniversite okudular. Benim sülalemde
hiçbir suça karışmışlık yoktur, çocuklarım sütten
çıkmış ak kaşıktır" dedi.  Mağdur Murat Eralp ve
Meryem Eralp kardeşi olan Muharrem Eralp'in
intihar etmeye çalışırken kendisini ve Ayşegül Ak-
türk'ü yanlışlıkla bıçakladığını öne sürdü. Avukat
beyanlarının alınmasının ardından mahkeme,
sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin de-
vamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı erteledi.

İddianame ne anlatıyor?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan
iddianamede Muharrem Eralp'in (29) 5 Haziran
2020'de sabah saatlerinde Ayşegül Aktürk'ü(36)
ikamet ettiği binanın önünde göğüs, karın, sırt
kısmından bıçak darbesiyle öldürdüğü anlatıldı.
Sanık Muharrem Eralp'in babası Bayram
Eralp'in de bu sırada oğlunun yanında olduğu
belirtilen iddianamede sanık Muharrem Eralp'in
Ayşegül Aktürk'le gönül ilişkisi yaşamak istediği
fakat maktulün bu ilgiden rahatsız olduğu kayde-
dildi. Ayrıca iddianamede sanık Bayram Eralp'in
olay sırasında kullanılan bıçağı yok etmek ama-
cıyla komşusuna vermek suretiyle delil karartma
suçunu işlediği vurgulandı. İddianamede sanık
Muharrem Eralp'in Ayşegül Aktürk'ü “Seni baş-
kasına yar etmem" diyerek tehdit ettiği, 2 adet
bıçak taşıdığı, sık sık rahatsız ettiği gerekçe göste-
rilerek “Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalan-
dırılması istendi. İddianamede olayda sanık Mu-
harrem Eralp'in kardeşleri Murat Eralp ve
Meryem Eralp'i de yaralandıkları hatırlatarak
sanık Muharrem Eralp'in iki kişiye karşı “Kasten

yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılması isteniyor. Sanık Bayram Eralp
hakkında ise “Suç delillerini yok etme, gizleme,
değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

En ağır cezayı alsın

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama
yapan Ayşegül Aktürk'ün ağabeyi Rıfat Aktürk,
“Kardeşim çocuklarının önünde hunharca katle-
dildi. Kardeşim 17 yerinden bıçak darbesi almış.
Karıncayı bile incitmeyen bir kızdı. Katil çok
saçma bir savunma yaptı. Onun bu dünyada en
büyük cezayı almasını istiyorum. Öbür dünyada
bu ve bunun gibi insanların ne yapacağını çok
merak ediyorum. Kardeşimin çocukları benim
yanımda. Psikolojik destek görüyorlar. Bu olayı
defalarca rüyalarında gördüler. Bundan sonra
onlar için ayakta kalmaya çalışacağım. İnşallah
mahkeme bu sapığa, bu katile en ağır cezayı ve-
rirler" dedi. DHA
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Otomobilde uyuşturucu da
ele geçiren polis, olayla il-
gili inceleme başlattı. Olay,

dün saat 02.15 sıralarında Sahrayıce-
did Mahallesi D-100 yan yolda mey-
dana geldi. 34 BTE 538 plakalı
otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra
çalışır vaziyette durduğunu fark eden

bir kişi, otomobili kontrol etti ve sürü-
cünün otomobil içerisinde hareketsiz
yattığını fark etti. İhbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil içinde hare-
ketsiz yatan sürücünün uyuşturucu ko-
masına girdiğini belirledi. Baygın
haldeki sürücü olay yerinde yapılan ilk

müdahalenin ardından Fatih Sultan
Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, otomobil içinde yaptığı incele-
mede bir kısmı kullanılmış uyuşturucu
madde de buldu. Otomobil çekici yar-
dımıyla otoparka çekilirken, polis
olayla ilgili inceleme başlattı.

Uyuşturucu komasına girdi kaza yaptı

1 kazada
TEM kilit!

Maltepe'de 5 Haziran 2020'de ilgisine karşılık alamadığı iddiasıyla sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk (36)'ü 13 bıçak darbesiyle
öldürdüğü ileri sürülen tutuklu sanık Muharrem Eralp (29) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Muharrem Eralp savunmasında
intihar etmeye çalıştığını, kendisini kaybettiğini öne sürdü. Eralp, “Bıçakla onun üzerine düştüm, yanlışlık oldu” dedi

Kadıköy'de kaza yaparak kaldırıma çıkan otomobilin içinde hareketsiz
şekilde yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi

kağıthane TEM otoyo-
lunda emniyet şeridindeki
çevik kuvvet otobüsüne hafif ti-

cari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta
bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nede-
niyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü isti-
kametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza,
TEM Otoyolu Aslantepe Mevkiinde saat
07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, emniyet şeridindeki çevik
kuvvet otobüsüne arkadan gelen hafif ti-
cari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta
bulunan iki kişiden biri yaralandı. Olay
yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ambulans
yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı. DHA

Allah
kurtardı!

pendik'te motosikletle oto-
mobil çarpıştı. Kazada yerde
yuvarlanan motosiklet sürü-

cüsü hafif yaralanırken, kaza anları gü-
venlik kameralarına yansıdı. Kaza,
geçtiğimiz hafta Çamçeşme Mahalle-
si'nde meydana geldi. Sokakta giden oto-
mobil, başka bir sokaktan çıkan
motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın
etkisiyle motosiklet sürücüsü yere yuvar-
landı. Motosiklet sürücüsünün yardımına
çevrede bulunanlar koştu. Kazada hafif
yaralanan motosiklet sürücüsü daha
sonra olay yerinden ayrıldı. Kaza anı gü-
venlik kameralarına yansıdı. DHA

İtfaiye hızır
gibi yetişti

Bayrampaşa'daki sebze ve
meyve halinde bulunan dük-
kanda yangın çıktı. İhbar üze-

rine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi
sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içinde naren-
ciye olduğu belirtilen dükkanda mahsur
kalan 2 kişiyi kurtardı. Bayrampaşa'da
bulunan sebze ve meyve halinde kapalı
olan ve içinde işçilerin olduğu dükkanda
saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen
bir nedenle yangın çıktı. DHA
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Aktürk ailesinin ve Önce Çocuklar
Ve Kadınlar Derneği'nin avukatı
Ayten Bademci ise, “Sanık soruş-
turma aşamasında verdiği ifade-
den dönerek bambaşka bir hikaye
anlatmaya başladı. Birden fazla
kez yalan söyledi. Ayşegül Aktürk
ile arasında gönül ilişkisi oldu-
ğunu iddia ediyor. Ancak buna iliş-
kin bir delil bulunmuyor. Bunun
tersi olarak tanıklar sanık maktulü
uzun zamandır rahatsız ettiğini ve
tasarlayarak öldürdüğünü anlat-
mışlardır" diye konuştu.

Defalarca yalan söyledi 

Gürültü kavgası
karakolda bitti
Esenyurt'ta yaşayan Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, giriş katta oturan komşusunun gürültü
yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki kızının üzerine bir kova pis su döktüğünü iddia ederek şikayetçi oldu.
bdülaziz, "Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi

Olay, geçen pazar Üçevler Ma-
hallesi'nde 10 ailenin oturduğu 5
katlı bir binada meydana geldi. İd-

diaya göre giriş katta oturan Nurcan Sırma,
üst katında oturan Mısırlı bir ailenin 4 çocu-
ğunun gürültü yaptığını öne sürerek, Mısırlı
ailenin kapısını çaldı ve bağırmaya başladı.
Nurcan Sırma, gürültü çıkarmakla suçladığı
çocuklardan 6 yaşındaki Jane Abdülaziz'in
başına yanında getirdiği rengi sarı olan ve pis
kokan bir kova suyu döktü. Nurcan Sırma, iki

gün önce de saat 14.30 sıralarında binanın
önünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle Jane
Abdülaziz'in başından aşağıya rengi sarı olan
ve pis kokan bir kova suyu döktü. Bunun üze-
rine bir fabrikada çalışan Mısırlı Mahmut
Fatih Ahmet Abdülaziz, evlerine kadar gelen
ve kızının üzerine iki kez pis su döktüğünü öne
sürdüğü komşusundan şikayetçi oldu. Abdü-
laziz, olaydan hemen sonra çektiği görüntüleri
de polise gösterdi. 

Ne suyu belli değil

Yaşananları anlatan Abdülaziz,
"Dün saat 19.00 sıralarında pis
kokulu suyu çocuklarımız üze-
rine dökmüş. İki gün öncede
yine aynı şeyi yapmış. Bu su
idrar mı, klozetten alınan lağım
suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok
pis kokuyor" dedi. Olayı duyan
komşular da Nurcan Sırma'nın
oturduğu evin önüne gelerek
yaptıklarını yanlış olduğunu be-
lirterek tartıştı. DHA

Hayvanlar
telef
olacaktı!

Tuzla'da karın ardından
içinde 60 tane büyükbaş
hayvanın bulunduğu ahır

çatısının bir bölümü çöktü. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye ekipleri
sevk edildi. Ekipler mahsur kalan 20
hayvanı dışarı çıkardı. Olay saat
16.00 sıralarında Tuzla Anadolu Ma-
hallesi Kibar Sokakta meydana
geldi. İçinde 60 tane büyükbaş hay-
vanın bulunduğu ahır çatısının bir
bölümü kar yağışının ardından
çöktü. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye ekipleri sevk edildi. Kısa sü-
rede bölgeye gelen ekipler, ahırda
mahsur kalan 20 hayvanı kurtardı.
Bazı hayvanların hafif şekilde yara-
landığı öğrenildi. Ahırın sahibi Esat
Koçak, "Şu an çok zor durumdayız.
Çatımız çöktü. Hayvanları kurtardık.
1-2 tane zayiatımız var. Şu anda
40'a yakın hayvanı dışarı, çıkardık.
10-15 tane kalmış onları da çıkara-
cağız inşallah." dedi.

Ayşegül
Aktürk’ün

katili
olan
Eralp,

“Amacım
kendimi

öldürmek
ona bir
zarar

verme-
mekti ama

olmadı.
Yanlışlık
oldu”
dedi.



E senyurt Kent Konseyi
Başkan Yardımcısı ve
Hayvan Hakları Çalışma

Grubu Başkanı Yusuf Ulu, son
günlerde İstanbul’da yaşanan
yoğun kar yağışı nedeniyle
sokak hayvanları için, Esen-
yurt’ta alınan önlemlere dair

Gazete Damga’ya konuştu. Bu durumlara
karşı meteorolojiyi yakından takip ettiğini
söyleyen Ulu, “Kardan önce gönüllü arka-
daşlarımızla sosyal medya üzerinden bir
iletişim platformu kurduk. Kar yağışından
önce bütün yuvaları tamir etmeye çalıştık.
Aldığımız desteklerle insan eliyle neler ya-
pılıyorsa onları yaptık" dedi.

Ciddi bir popülasyon var

15 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını ifade eden
Ulu, "2010’da kent konseyinde kültür
sanat temsilcisi olarak yer aldım. Kent
konseyi fiilen ilk defa 2019 yerel seçimler
sonucunda Esenyurt’ta kuruldu. Yürütme
kurulu üyelerinden biriyim. Aynı zamanda
Esenyurt Alternatif Kültür Sanat Der-
neği’nin (ESAS-DER) Başkanı seçildim.
25 tane çalışma grubu alanı oluşturduk.
Bunların içinde hayvan hakları çalışma
grubu da var. 1 buçuk yıldır hayvan hak-
ları komisyonu yürütme sorumluluğu gör-
evini üstlendim" bilgisini verdi. "Esenyurt
bildiğiniz gibi kentin kırsalı olarak görülü-
yor" diyen Ulu, "Burada ciddi anlamda
hayvan popülasyonu var. Biz buna müda-
hale edilmesi, bir düzene koyulması gerek-
tiğini ve sokak hayvanlarıyla ilgili
çalışmaların daha düzenli yapılması ge-
rektiğini düşündüğümüz için böyle bir ça-
lışma grubu oluşturduk. Çalışma
grubumuzda Esenyurt belediyesi veteriner
işleri müdürlüğü çalışanları, veteriner ar-
kadaşlarımız, gönüllü hayvan severler var.
Onlarla birlikte bir alt çalışma grubu oluş-
turduk" ifadelerini kullandı. 

Onlar kentin bir bireyi

Esenyurt’ta sokak hayvanları için alınan
önlemler hakkında da bilgi veren Yusuf
Ulu, "Böyle durumlarda meteorolojiyi ya-
kından takip ediyoruz. Bizim için sokak

hayvanları
tanımımızda

kentin bir bireyi. Kentte insanlar hayvanlar
iç içe yaşıyor. Biz onların yaşam alanlarını
işgal ettik. Bu yüzden biz sorumluluk his-
sediyoruz. Olağanüstü bir durum gelişti-
ğinde onların hayatlarını kolaylaştırmaya
çalışıyoruz. Kardan önce gönüllü arkadaş-
larımızla sosyal medya üzerinden bir ileti-

şim platformu kurduk. Kar yağışından
önce bütün yuvaları tamir etmeye çalıştık.
Aldığımız desteklerle insan eliyle neler ya-
pılıyorsa onları yaptık. Bütün beslemele-
rini iki katına çıkardık. Söylendiği gibi
kediler yedi canlı değildir. Gün içinde kar-
nını doyurmazlarsa çoğu hayvanımız telef
oluyor. Yedi canlı bir hayvan yok. Bundan
dolayı onların üşümemesi için evlerimiz-
deki battaniyeleri topladık. Arkadaşlarımı-
zın bir kısmı evlerinden minderler yaptı.
Bu şekilde faaliyetleri ciddi anlamda yürü-
tüyoruz" dedi. 

Epey bir yol kat ettik

Yaptıkları çalışmaları değerlendiren Ulu,
"Esenyurt'ta büyük bir yol kat ettiğimizi
düşünüyorum. Ama Esenyurt Anado-

lu’nun birçok yerinden göç aldığı için belli
alışkanlıkları var. Anadolu’daki yaklaşım
karşılıklı bir çıkar ilişkisi doğrultusunda.
Hayvan evimizi koruyor, yükümüzü taşı-
yordur bu gözle bakıyoruz. Bazen şununla
karşılaşıyoruz. Hayvan sokakta olduğu
için neden burada yaşıyor diye sorgulama

yapılıyor. Aslında o sokak, hayvanın
yaşam alanıdır. Kimse onu ihlal edemez.
Onu elinden alamaz. Esenyurt’ta yavaş
yavaş bu bilinci geliştirmeye başladık.
Bunu da proje üreterek başladık. Zaten
gönüllüler beslenmesini ve bakımını yapı-
yor. Kent konseyi o disiplini sağlamak, gö-
nülleri bir araya getirmek ve daha kalıcı
çözümler üretmek için oluşturuldu. Biz is-
tesek de istemesek de sokakta hayvanlarla
yaşamayı öğreneceğiz. Esenyurt’ta hayvan
severlerle epeyce bu konuda yol kat ettik"
açıklamasını yaptı. 

Duyarlılık çalışması yaptık

Pandemi sürecinde hayvanların yaşam
alanları daraldığını dile getiren Ulu, "Pan-
demi süreci, hemen başında gönüllü arka-
daşlarımızla toplandık. Önce bir duyarlılık
çalışması yaptık. Çünkü biz biliyorduk
pandemi sürecinde en çok sokak hayvan-
ları etkilenecek. Hayvanlarımızın doğada
kendilerinin oluşturdukları yuvalar vardı
ama biz kenti betona çevirdiğimiz için
hayvanların yuva ve barınma alanları ya-
ratması imkânsızlaştı. Doğal olarak bizim
attığımız atıklardan besleniyor. Pandemi
sürecinde ilk olarak restoranlar ve kafeler
kapandı. Bu yüzden sokakta beslenme
şansları bitti. Alıştıkları yaşam biçimleri
bozuldu. Bu süreçte kent konseyi olarak
oturup erkenden değerlendirme yaptık.
Besleme noktalarını ve yaşama alanlarını
çoğalttık. Gönüllülerimizle birlikte mama
ihtiyacını artırdık. Ciddi bir şekilde çalış-
malarımızı yürütmeye devam ediyoruz"
şeklinde konuştu. 
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1 984 Yılı Ağustos’undan 2021 Yılı
Şubat Soğuğuna kadar,PKK Terör
Örgütü, “6 bin 21 katliam gerçek-

leştiriyor!” Kadın-Çocuk, Yaşlı-Genç dinle-
miyor; Masum ve Korumasız insana
yönelen katliamlar… Türkiye’nin, 83 mil-
yon insanımızın yüreklerini yakan,13 Vatan
Evladının Şehadeti! Anadolu insanı, şehit-
leriyle ‘bir yürek oldu’

Türkiye Şehitlerine ağlarken, ‘başsağlığı
mesajı’ “KKTC, Azerbaycan, İngiltere, So-
mali, Pakistan…”dan geliyordu…

1970’li Yıllar, 1980’li Yıllar ve Son-
rası… ”Irak’ın, Suriye’nin, Afganistan’ın,
Libya’nın, Filistin’in…Velhasıl sürekli ka-
nayan yara; “Ortadoğu Coğrafyası…”
Terör mikrobunu ürettiler; ‘bataklığa dön-

üştürdüler’ O bataklığın ana yuvalarından
/karargâhlarından birisi daha; pençe Kar-
tal-2 Harekâtıyla gözler önüne serildi… bir
mağara ki, ‘ne girilir ne de yıkılır’ dedi-
ler! 21 Asır da, Hasan Sabah’ın Alamut
Kalesine özenmişler… “3 Giriş, 9 Oda ve 7
Demir Kapılı Mağara…” Peki! O mağarayı
kimler inşa ettiler! Peki! Kimler silah/ veya
mühimmat taşıdılar! İfşa Oldunuz! Yüzü-
nüzün karası hiç silinmeyecek!

Kahpelerin bile doğurmaktan imtina ede-
ceği şerefsizlerin kaçırdığı silahsız ve sa-
vunmasız 13 cana kıymaları öldürmedi
şehitlerimizi…

Siyasi menfaatleri gereği veya iktidara
olan kinlerinden ötürü terör örgütü pkk nın
adını bile anmadan sadece üzgünüz, kınıyo-
ruz, barış olmalı gibi yuvarlak ve süslü laf-
larla olayı geçiştirenlerin vurdum
duymazlığı, korkaklığı öldürüyor..

13 şehit daha gömdük yüreğimize. Bu ilk
olmadığı gibi son da olmayacak elbet…  

“Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye
haykırdı bütün vatanseverler, insan 
olanlar….

Ama şehitler öldü..
Hem de kahrolarak öldü.
Geleceğimizi emanet ettiğimiz siyasi

parti liderleri sadece üzgünüz diye olayı ge-
çiştirdiğinde öldü şehitler..

Milletin büyük meclisinde ceplerinde
devletten aldıkları maaşlarla sefa sürerken,
13 vatan evladının acılarını bir kenara bı-

rakıp, devleti suçlayarak olayı geçiştirenler
sırıtırken ölür… 

Milletin meclisinde, milletin evlatlarının
katilleri, milletin hainleri tarafından savu-
nulurken ölür… 

5-6 yıldır terör örgütünün elinde bırakı-
lan asker ve polislerimizin katledilmesinde
kendine pay çıkarmayan yetkililer koltukla-
rında durdukça ölür şehitler..

Yine kendi cenazesinde, akrabalarının,
arkadaşlarının, sevenlerinin tabut başında
değil, önce protokol, sonra da güvenlik
çemberinin arkasında namaz kıldıklarını
gördüğünde ölür.

Bir şehit evinin elektriği 250 lira için ke-
sildiğinde ölür.

Kore’ye, Afganistan’a, Libya’ya asker
gönderen, Suriye’ye tampon bölge kurmak-
tan bahseden devlet büyükleri, Irak’taki
terör yuvalarına ilişmezse ölür.

400 kilometre PKK kontrolünde diyen-
lere karşı, o 400 kilometreyi adım adım yü-
rüyen ve “Hani neredeler, görelim
bakalım” diyen bir devlet adamı göremezse
ölür.

Sırf bunlardan değil. Daha binlerce se-
bepten dolayı ölür şehitler.

Ve ölmemesi gereken, ama ölen her şehi-
din iki eli de yakamızdadır.

Biz şehitlerimizin cenazelerine gideriz.
İmam sorar:
“Hakkınızı helal ediyor musunuz?”
-Helal olsun!
Helal olsun ama bir de şehitlerimize so-

rabilsek keşke.
“Ey şehit, sen bu cemaatte olan olma-

yan, hakkının geçtiği herkese hakkını helal
ediyor musun?”

Eder mi?.....
VESSELAM

Şehitler öldü…

Esenyurt Kent Konseyi Başkan
Yardımcısı ve Hayvan Hakları

Çalışma Grubu Başkanı 
Yusuf Ulu, "Sokak, hayvanın yaşam

alanıdır. Kimse onu ihlal edemez.
Onu elinden alamaz" dedi. 

Esenyurt'ta bütün beslemeleri iki
katına çıkardıklarını söyleyen Ulu,
"Söylendiği gibi kediler yedi canlı

değildir. Gün içinde karnını 
doyurmazlarsa çoğu hayvanımız
telef oluyor. Yedi canlı bir hayvan

yok" ifadelerini kullandı 

İlkel şartlarda 
zorlu eğitim
Bağcılar Belediyesi izci liderleri, izci çocukları 
daha iyi yetiştirebilmek amacıyla Türkiye İzcilik 
Federasyonu’nun Bolu Aladağ’da düzenlediği Kış
Kampçılığı Liderlik Kursu’na katıldı. İlkel şartlarda
yaşayan liderler  zorlu bir eğitimden geçti

türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 8-14
Şubat 2021 tarihleri arasında Bolu Aladağ’da
Kış Kampçılığı Liderlik Kursu düzenlendi.

Türkiye genelinden 27 izci liderinin katıldığı etkinlikte
Bağcılar Belediyesi Spor
Kulübü’nden iki izci li-
deri yer aldı. Katılımcılar,
izcileri daha iyi eğitebil-
mek amacıyla Aladağ’ın
zorlu şartlarında bir
hafta geçirdiler.

Hayvan izi 
takip ettiler

İzci liderleri için elektrik
başta olmak üzere çağın
bütün getirilerinden
uzakta Kan Tuzla Yayla-
sı’nda ilkel hayat sürecek-
leri bir ortam ayarlandı.
Liderler, çadır kurma,
ateş yakma, odun kesme,
barınak yapma, iglo
yapma, yemek pişirme,
hayvan izi takibi, buzlu
suya düşeni kurtarma
teknikleri eğitimine tabi
tutuldu. Katılımcıların
hepsi tecrübeli olmasına
rağmen zaman zaman
kış şartlarında sıkıntılar
da yaşadılar. Pandemi
nedeniyle sosyal mesa-
feye dikkat eden izci li-
derleri tek kişilik
çadırlarda kaldılar.

GOP malzeme
desteği verdi 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, arama kurtarma
faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme desteği
verdi. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her ma-
hallede kurtarma ekibi olacak kadar gönüllerimizi
bu farkındalık çalışmalarıyla donatmalıyız” dedi

Afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarını
sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Elazığ
ve İzmir depremlerindeki arama kurtarma

çalışmalarında etkin rol alan Gaziosmanpaşa Arama
Kurtarma Derneği’ne (GOPAK) malzeme desteği verdi.
Derneğin ihtiyaçları doğrultusunda; 1 adet sedye, 4 adet
ilkyardım çantası, 300 adet maske, 2 adet kırıcı-delici
matkap, 2 adet testere, 2 adet arama kurtarma kaskı, 20
adet eldiven ve 10 adet yangın söndürme tüpü, Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından, GOPAK Baş-
kanı Fikret Beşoğlu'na teslim edildi. Programda konuşan
Başkan Usta, her mahallede bir yedek arama kurtarma
ekibinin olması gerektiğini, bu konuda gönüllülerin far-
kındalık çalışmalarıyla eğitileceğini ifade etti.

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

YASAM HAKKI
IHLAL EDILEMEZ

ÖLDÜREN DEĞİL 
YAŞATAN BİR YASA 
Tratışılan hayvan hakları yasasını da
değerlendiren Yusuf Ulu, "Hayvan hak-
ları yasası, çok uzun süredir mecliste
beklenen bir konu. Hayvan severler
olarak zaten uzun süredir bu yasaya
ilişkin birçok girişimde bulunduk. Türki-
ye’deki bütün hayvan severlerin adı al-
tında, Hayvan Hakları Yasası İzleme
Komisyonu oluşturduk. Bizim önerdiği-
miz önerilerle bir yasa çıkarılacaktı.
Her türlü şiddete çaresiz ve sessiz
kalan hayvanlar için bir yasaya ihtiyaç
var. Biz öldüren değil yaşatan bir yasa
istiyoruz. Yaşatan bir yasaysa her
zaman arkasında olacağız" dedi. 

Projelerinden de bahseden Yusuf Ulu, "Proje-
lerimizin temel amacı; sokak hayvanlarının
yaşamını burada sürdürülebilir olması konu-
sunda faaliyetlerimizi yürütmek. Sürecin ba-
şında yaptığımız toplantıda bir proje
hazırladık. Çeşitli veteriner gruplarıyla okulları
ziyaret edip çocuklara ve ailelere hayvanlara
nasıl davranacağını, aslında sokak hayvanının

ısırmadığını anlatabilmek için slaytlar hazırla-
dık. Pandemiden dolayı şuan bu projeye ara
vermek zorunda kaldık. 
Projelerimizden biride sokak hayvanlarımızın
düzenli beslenmesi. Esenyurtta havai fişekle-
rin yasaklanması için, Esenyurt Belediye mec-
lis üyelerine önerge verdik. Meclis önergemizi
kabul etti ve Esenyurt’ta havai fişek kullanımı

yasaklandı. Pandemi sürecinde gönüllü dezen-
feksiyon ekiplerinde yer aldık. Bu süreçte bi-
zimle dayanışma içinde olanlara teşekkür
belgeleri verilerek duyarlılık yaratmaya çalış-
tık. Bütün Esenyurt halkının bu zor zamanlarda
duyarlı olmalarını istiyorum. Evlerinin önüne
bir kap mama, su ve barınak imkânı sağla-
maya çalışsınlar. 

HAVAİ FİŞEK MECLİS KARARIYLA YASAKLANDI
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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engel-
liler Sarayı, bir istihdam organizasyonuna
daha sahne oldu. 15 Temmuz Mahalle-
si’nde faaliyette olan Güneş Tekstil’in talebi
doğrultusunda Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi, kayıtlı üyelerden istenilen profile
uygun olanlara mesaj attı. 18-45 yaş ara-
sındaki 825 kişiye davette bulunuldu. Şir-
ket yöneticileriyle iş arayanların buluştuğu
görüşmeye gelenlerin çoğunluğunun kadın
olduğu görüldü. İşyerinin sunduğu çalışma
şartları hakkında genel bilgi verilen katılım-
cılarla daha sonra yüz yüze görüşmeler ya-
pıldı. Hem yazılı hem sözlü mülakatın
ardından aranılan özelliklere uyan kişiler,
ütücü, kalite kontrolcü, paketleme elemanı
olarak işe başlayacak. İşsizliğe karşı özel
sektörle her ay istihdam programları yaptık-
larını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Herhangi bir sebeple işsiz
kalan yada iş arayan vatandaşlarımız evle-
rine ekmek götürsün istiyoruz. Belediye ola-
rak özel sektörden bize gelen talepleri
değerlendiriyor ve hemşehrilerimize sunu-
yoruz" dedi. Görüşmeler sonucunda tekstil
atölyesine 40 eleman alınacak.

Tekstil atölyesi için
40 kişilik istihdam

Yusuf Ulu, “Pandemi sürecinin hemen başında arkadaşlarımızla bir araya gelip,
hayvanlar için bir şeyler yapmalıyız dedik ve yapmaya başladık” diye konuştu.



İ stanbul’da pazar gününde itibaren 4
gün kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte
barajlarının doluluk oranı yüzde 48.67

seviyesine kadar yükseldi. Kar yağışı ise ye-
rine yağmura bıraktı. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kar yağışının
barajların doluluk oranını yükselteceğine dik-
kat çekerek, şunları söyledi: "Ağaçların ara-
sında bizim göremediğimiz karlar bir hafta
boyunca erimeye devam edecek. Sıcaklıklar
da genelde düşük olduğu için, mevsim nor-
mallerinin altında olduğu için bir hafta bo-
yunca barajlarımız dolmaya devam edecek.
Şu anda yüzde 48.67 olan su seviyesi çok kısa
zaman içinde yüzde 50 ve daha sonra yüzde
55’e kadar çıkacaktır. Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü zaten bugün ve yarın için bölgemizde
26 ile 22 metreküp yağış verdi. Bu yağışların
da etkisiyle önümüzdeki günlerde barajlar-
daki su seviyesi yüzde 50’nin üzerinde hatta
yüzde 55’lere yaklaşacaktır diye tahmin edi-
yorum. 1 hafta içinde barajlarımızdaki su se-
viyesi yüzde 50’nin üzerinde yani 450 milyon
metreküp civarında olacaktır."

Şu anda tehlike yok

Prof. Dr. Toros, şubat ayı verilerine göre son
yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranın

yüksek olduğunu belirterek, "Aslında yüzde
50 seviyesi Şubat ayı için iyi bir seviye. Geç-
miş verilere baktığımız zaman geçmiş yıllarda
örneğin 2014 yılında, 2008 yılında bundan
çok daha aşağı seviyede barajlardaki su sevi-
yesi ve herhangi bir su sıkıntısı yaşamadan o
yılları atlattık. Barajlardaki doluluk oranına
baktığımız zaman 450 milyon metreküpün
üzerindeki suyu günlük su tüketimi ile ilişki-
lendirdiğimiz zaman; 2020 yılında biz 500
milyon metreküp suyu İstanbul dışından,
Melen ve Yeşilçay’dan getirerek kullandık. Bu
su günlük olarak düşündüğümüz zaman yak-
laşık 1.3 milyon metreküp yapar. Biz orta-
lama 2.7 ile 3 milyon metreküp civarında su
kullanıyoruz günlük, 2021 yılında da bu ci-
varda olacağını tahmin ediyoruz. Biz baraj-
larda 1.7 milyon metreküp su kullanıyoruz.
Bu 450 milyon metreküpün üzerindeki sevi-
yeyi böldüğümüz zaman bizim 8-9 aylık su-
yumuz var demektir. Şu anda Şubat ayı
bitmek üzere önümüzdeki 8-9 ayı eklediğimiz
zaman da zaten sonbahar yağışlarıyla karşı-
laşıyoruz. Herhangi bir tehlike şu an için gö-
zükmüyor. Geçtiğimiz yıllarda barajlardaki
doluluk oranlarına baktığımız zaman Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında barajların
dolmaya devam ettiğini görüyoruz. Şu anda
uzun vadeli hava tahminlerine göre İstan-

bul’da Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Tem-
muz aylarında yine mevsim normallerinde
yağış bekleniyor. Hiç almasak bile zaten 
9 ay yetecek kadar su var. Ama yine mevsim
normallerinde gelen yağışlarla beraber bu
barajlardaki su seviyesi dolmaya devam 
edecek Mart, Nisan, Mayıs aylarında. 
Daha sonraki yaz aylarındaki susuz dönemde
zaten rahat şekilde yetecek diye tahmin 
ediyorum.” DHA
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Y aşamında hemen herkes yakınları ve başkaları-
nın, kişisel ya da toplumsal konuları hakkında
mutlak konuşmuş ve onları çekiştirmiştir. 

Çekiştirme gerçek olay ve konular hakkında olsa da
genellikle kişiler arasında konuşulduğundan, olay ve ha-
berin aktarımı sırasında abartı, hata ve yanlışlık payı
mutlak vardır.

Konuşmanın içeriği genellikle, çekiştirme, kınama,
yargı ve yergidir.

Bazen bu konuşmalar kişinin doğrudan kendisine
değil arkasından sözlü uyarı ya da saldırıda bulunarak,
çıkar sağlamak amacıyla üstünde baskı ve denetim kur-
mak için yapılır.

Dedikodu yapan genellikle kırgın, öfkeli, başarılarını
kıskandığı kişilere kin ve öfkesini kusarak aşağılayıp
kötülemeye çalışır. 

Çekiştirilen küçük düşürülen kişi ya da topluluk aşa-
ğılanırken, bunu yapan kendisini “bulunmaz Hint ku-
maşından yapıldığını” zanneder yani büyüklük taslar. 

Bazen de yakın ve dostların arasını açmak için kin
ve öfke tohumları saçılır. 

Birinin arkasından konuşmak, çekiştirmek, eleştirip
yermekle o kişiye yardımcı olunmaz. Yardım edilmek
isteniyorsa, yapılacak en doğru tavır o kişinin karşısına
çıkıp ne söylenmek isteniyorsa açıkça dile getirmektir. 

Herhangi bir kişi veya kurum hakkında durum de-
ğerlendirmesi yapılırken olay ve durumlardan haberdar
edilmemesinin altında iyi niyet ve samimiyet yattığı
söylenemez. 

Kendisi hakkında olumsuz konuşmalara hassas ve
kırılgan olanların başkaları için söyleyecekleri ve yap-
tıklarına aynı hassasiyeti özeni göstermeli. 

Başkalarının hata veya kusurlarıyla uğraşanın kendi
kusurunu görmeyecek kadar uyarıları dikkate alma-
ması da ayrı bir ahmaklık.

Hakkında konuşulanları duyanlar bunun hoşa gitme-
yecek sevimsiz, çirkin ve çirkef tavır olduğunu bilmeli.

Dedikodu vakti bol, hiçbir iş yapmayan, başkalarının
sırtından geçinen, asalak, toplumsal sorumluluğu olma-
yan, mücadele etmeyen, emek harcamaktan kaçınan,
insani değerleri olmayan, kavgadan ve kargaşadan se-
beplenen kişi ve kurumlar tarafından yapılmakta.

“Dedikodu ya da söylenti” toplumsal yaşamda, gü-
veni ve dostluk duygularını zedeler. 

Toplum içinde doğruluğu tartışılır sorgulanır bilgile-
rin ve söylentilerin dolaşması kuşku ve kaygıyı arttırır. 

Duyguların zarar görmesi, güvenin sarsılması kişi ve
toplumu ileriye taşımak yerine içe kapanıklığı ve savun-
mayı gündeme getirir.

Toplumsal varlık olarak hata veya yanlış yapmış 
olabiliriz. 

Önemli olan bunlarda ısrar edip yenilerini yapma-
mak, yapıcı uyarı ve eleştirileri ciddiye alıp dinlemek
gerek. 

Yaşamımızda görüyoruz ki uyarı ve eleştiri kin, 
nefret, öfke ve aşağılama biçiminde yapılmakta. 

Bunu yapanlar söz ve hareketleriyle birilerine hoşgö-
rüne bilir. 

Oysa toplumsal sorumlulukları olan biri yapıcı ve
birleştirici olmasını bilmeli.

İnsani değerleri ve toplumsal sorumluluğu olanın ah-
makça çekiştirme, kınama, yergi ve çirkefçe aşağıla-
malara karşı, “güzel insan” değerinde onurlu ve dik
duracağına inanıyorum.

Son kar yağışlarıyla birlikte İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 48.67’ye yükseldi. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, karların
erimesiyle bir hafta içinde barajlardaki doluluk oranının yüzde 50-55 seviyesine yükseleceğini söyledi.
Prof. Dr. Toros, "Hiç yağış olmasa bile 9 ay yetecek kadar su var" diye konuştu

Dedikodu ya da söylenti 
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9 AY YETECEK  
KADAR SU VAR 

Prof. Dr. Toros, kar ve yağmur yağışının
barajlar doluluk oranlarına etkisi konu-
sunda da değerlendirmede bulunarak,
"Barajların bir havzası var. bu havzaya
düşen yağış, ya yer altına gidiyor, yer al-
tında başka bir havzaya geçiş yoksa bir
süre sonra yine bu barajlara geliyor. Ya

yüzden akarak geliyor
veya buharlaşıyor. Kar
yağdığı zaman yer sevi-
yesi son derece soğuk ol-
duğu için buharlaşma az
oluyor. Yavaş yavaş eri-
diği için suyun çoğunluğu
yer altına gidiyor. Yer al-
tında gittiği için, bu havza-
dan başka bir havzaya

kaçış da yoksa mecburen bir müddet
sonra havzaya bu su geliyor. Yağmurda
daha çok buharlaşma olabilir ama karda
buharlaşma az yer altı daha çok besleni-
yor. Yağmurda yağış şiddetine bağlı ola-
rak bir anda akışa geçer ama kar uzun
vadede yavaş yavaş kaynağı besler” ifa-
delerini kullandı.

KAR UZUN VADEDE
KAYNAĞI BESLER

İstanbul'da pazar gecesinden itibaren et-
kili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk
oranını artırdı. Ocak ayında barajlardaki
doluluğun yüzde 20'nin altına kadar düş-
tüğü barajlarda, yağışlarla birlikte İstan-
bul'daki barajların genel doluluk oranı
yüzde 48.67'ye çıktı. Su seviyesinin yüzde
54.71'e ulaştığı Alibeyköy Barajı’nda geç-
tiğimiz günlerde neredeyse tamamen or-
taya çıkan demirlerin büyük bir bölümü
su altında kaldı. Son yağışlarla baraj kıyı-
larında da su seviyesinin yükseldiği gö-
rüldü. Doluluk oranı Ömerli Barajı’nda
yüzde 56.58, Sazlıdere Barajı’nda yüzde
24.59, Pabuçdere Barajı’nda yüzde
33.09, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde
51.08, Terkos Barajı’nda yüzde 46.69, Ka-
zandere Barajı’nda yüzde 62.30, Elmalı
Barajı’nda yüzde 54.58, Darlık Barajı’nda
yüzde 54.77, Istrancalar’da ise yüzde
47.81 oldu.

DiLEK HEMŞiRE
ÖLÜMSÜZLEŞTi
Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle
dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren Hemşire
Dilek Çetin Akçabelen’in adını, oturduğu Gültepe Mahallesi’ndeki parka verdi

Henüz 30 yaşındaydı Dilek
Çetin Akçabelen. 10 yıl bo-
yunca İstanbul Mehmet Akif

Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
(EAH) önce yoğun bakım, ardından
ameliyathane hemşiresi olarak yüzlerce
hastaya şifa verdi. En çok istediği şey ise
anne olmaktı. Ancak 34 haftalık hamiley-
ken koronavirüse yakalandı. Durumu
hızla kötüleşince bebeği sezaryenle alındı.
Oğlunun kokusunu dahi alamadan
yoğun bakıma kaldırıldı ve 47 günlük
yaşam mücadelesini 31 Mayıs’ta kaybetti.

Hakkını ödeyemeyiz

Dilek Akçabelen’i minnetle andıklarını
ifade eden Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, "Yüzlerce hastaya şifa
olmuş, sağlık neferimiz Dilek Hemşire’yi
30 yaşında, bebeğine doyamadan kaybet-

tik. Yakın çevresinden öğrendiğimiz kada-
rıyla doğa aşığı bir kızımızdı. İlçemizde
yaşamış Dilek Hemşire’nin adını kendi
oturduğu mahallesinde bir parkta ölüm-
süzleştirmek istedik. Kendisini minnet ve
şükranla anıyorum. Sağlık çalışanlarımı-
zın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" diye
konuştu.

Doğa aşığıydı

Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan,
hastanede sempatisiyle iş arkadaşları ve
çevresi tarafından sevilen Dilek Hemşi-
re’yi unutmayan Küçükçekmece Beledi-
yesi, Gültepe Mahallesi Er Sokak
üzerinde 1.163 m2 alandaki parkın adını
Hemşire Dilek Çetin Akçabelen Parkı
yaptı. İçerisinde çocuk oyun alanı, fitness
ve oturma alanları bulunan parkın yeni
ismi, ilçe sakinleri tarafından da memnu-
niyetle karşılandı. 

DOLULUK ORANI 
YÜZDE 48'E YÜKSELDİ

Ormanın 
en özel
konukları
İstanbul'da 5 gün boyunca
etkili olan kar sonrası beyaz
örtüyle kaplanan Belgrad
Ormanı'ndaki geyikler özel
olarak yemleniyor. Karla
kaplı ormanda dolaşan 
onlarca geyik, drone ile çek-
ilen görüntülerle doyumsuz
anlar ortaya çıkardı

Istranca Dağları,
Bolu Ormanları, To-
roslar ve Çanakkale

civarında bitki örtüsünün çeşitli-
lik gösterdiği alanlarda yaşayan
Kızıl Geyikler, deniz seviyesin-
den 3 bin metreye kadar değişe-
bilen yüksekliklerde yaşıyor.
Nesli tehlike altında olan bu
türün üremesini desteklemek ve
doğal yaşam alanlarındaki var-
lıklarının devamlılığını sağlamak
amacıyla, 1959 yılında Bahçeköy
Geyik Üretim İstasyonu ku-
ruldu. Belgrad Ormanı içerisinde
104 hektarlık bir alana kurulan
istasyondaki çalışmalara, Ata-
türk Orman Çiftliğinden 3 dişi
ve 2 erkek damızlık geyik getirile-
rek başlandı. Şubat ayı itibarıyla
36 dişi, 14 erkek ve 6 yavru
olmak üzere 56 geyiğin bulun-
duğu istasyonda, şu ana kadar
yetiştirilen 288 geyik, doğal
yaşam alanlarına salındı. 

5 geyik ile başladı

İstanbul'da 5 gün etkili olan kar
yağışıyla beyaza bürünen Belg-
rad Ormanı'ndaki geyikler do-
yumsuz manzara eşliğinde
görüntülendi. Beyaz örtü üze-
rinde dolaşan geyikler drone ile
eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu
istasyonun, yaban hayatının ve
Kızıl Geyik türünün devamlılı-
ğını sağlamak amacıyla kuruldu-
ğunu anlatan Doğa Koruma ve
Milli Parklar 1. Bölge Müdürü
Fahrettin Ulu, "Biliyorsunuz, İs-
tanbul sadece insanlar için değil,
bitkiler ve yaban hayvanları için
de önemli. Bir o kadar da tür çe-
şitliliğine sahip. Bunun temel ne-
denleri ise baktığımızda, zengin
ekosisteme sahip olması, kuş göç
yolları üzerinde olması, aynı za-
manda burada lagün ve sulak
alanların bulunması. Diğer ta-
raftan göçmen ve üreyen kuşlara
da ev sahipliği yapması, tür çe-
şitliliğinin önemli nedenleri ara-
sında yer almaktadır. Hemen
hemen İstanbul'umuzun yarısı,
yüzde 46'sını orman örtüsü oluş-
turuyor. Bugün burada bulun-
muş olduğumuz nokta,
Bahçeköy Geyik Üretme İstas-
yonu, en önemli noktalardan bir
tanesi. Burası 1959 yılında ku-
ruldu. Türkiye'de yaban hayatı
üretim istasyonu  olarak kurulan
ilk istasyonlardan bir tanesi. Ata-
türk Orman Çiftliği'nden 3 adet
dişi damızlık ve 2 adet erkek
olmak üzere getirilmiş geyiklerle,
burada üretime başlandı. Ve bu-
rası yaban hayatının, özellikle
Kızıl Geyiğin devamlılığını sağla-
mak amacıyla oluşturulmuştur"
dedi. DHA

En zor zamanda
ambulans hizmeti 

İstanbul’da 14 Şubat Pazar gününden itiba-
ren yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı, am-
bulans ile hasta taşıma hizmetine mani olmadı.

Tuzla Belediyesi, bünyesinde bulunan 3 ambulans ile te-
davisi süren ya da hastanede randevusu olan hastaları ta-
şımaya devam etti. Yoğun kar yağışı altında Kartal Dr.
Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi
tamamlanan yatalak bir hastanın evine kadar ambulans
ile taşınma hizmeti kameralara yansıdı. Ambulans,
Tuzla’dan Kartal’a doğru seyir halindeyken bir aracın yol
vermemesi de kameralara saniye saniye yansıdı. Yol ver-
meyen aracı geçtikten sonra trafikte yaşanan sorunlardan
bahseden ambulans şoförü Mustafa Yumran, “ Ambu-
lansa yol vermeyen genelde çok oluyor. Bu konuda çok
problem yaşıyoruz” dedi.

Sürekli dezenfekte ediliyor

Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde ambulans
servisinde çalışan Yasin Kaleli, “ Biz stabil poliklinik has-
tası taşıyoruz. Bizden randevu alıyorlar. Saatlerinde has-
tanelerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı sırasında
öncelikle can güvenliğine dikkat ediyoruz. Mümkün ol-
duğu kadar dikkatli gitmeye çalışıyoruz. Bu soğuk havada
hastamızı hızlı bir şekilde ev ile ambulans arasında indi-
rip, ambulansa koymaya çalışıyoruz. 3 adet ambulansı-
mız var. Bir ambulans günde ortalama 7-8 nakil yapıyor.
Toplam 15-20 nakil yapıyoruz. Hastalarımı bıraktıktan
sonra en çok temizliğe dikkat ediyoruz. Ayrıca koronavi-
rüs hastası taşıdığımız zaman daha detaylı bir dezenfekte
ediliyor. Her hastadan sonra ambulansımız temizleniyor,
dezenfekte ediliyor. Daha sonra ikinci hastaya geçiyoruz”
dedi.  DHA

Prof. Dr. Toros, şubat ayı verilerine göre son yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranın yüksek olduğunu belirterek, “Aslında
yüzde 50 seviyesi Şubat ayı için iyi bir seviye. Geçmiş verilere baktığımız zaman geçmiş yıllarda örneğin 2014 yılında, 2008’de
bundan çok daha aşağı seviyede barajlardaki su seviyesi ve herhangi bir su sıkıntısı yaşamadan o yılları atlattık” diye konuştu.



B orsa İstanbul'dan yapılan açıkla-
maya göre, Borsa İstanbul’un faali-
yet gelirleri, 2.5 milyar liraya

ulaşırken, net kâr ise önceki yıla göre yüzde
43 artışla 1.4 milyar lirayı aştı. Açıklamada,
"Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde
yeni bir rekora daha imza attı. Borsa’nın
solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde
127 düzeyinde artış gösterdi" denildi. Borsa
İStanbul'da 2020 yılını bir "dayanıklılık testi"
olarak nitelendiren Atilla, "Geriye baktığı-
mızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve
hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebili-
rim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin perfor-
mans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm
piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize,
en yüksek endeks değerlerimize ulaştık.
Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstan-
bul’a güvenen herkese teşekkür ediyorum"
dedi. Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısının
2020 yılında yüzde 64 artarak 2 milyona

ulaştığına dikkat çeken Atilla, "Yeni yatırım-
cılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladı-
ğımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve
rehberleri sosyal medyanın gücünü de kulla-
narak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu
değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesinti-
siz hizmet verebilmek için önlemler aldık, pi-
yasaları erişilebilir kılacak ve özellikle
bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler
yaptık" diye konuştu.

Ciddi bir kaynak sağlandı 

Borsa İstanbul açıklamasına göre, endeks
rekorlarının peşpeşe geldiği 2020 yılında
tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek
işlem hacimleri yaşandı. Pay piyasasında
günlük işlem hacmi rekoru olan 64.1 milyar
lira hacme 12 Kasım’da ulaşılırken aynı gün
kıymetli madenlerde de 4.2 milyar liralık
günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı. Borç-
lanma araçları piyasasında günlük işlem

hacmi rekoru olan 6.7 milyar lira hacim 20
Nisan’da gerçekleşti, 1 Eylül’de ise 165,3
milyar TL’lik rekor repo hacmi oluştu. Türev
piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan
25,7 milyar TL’ye 19 Kasım’da ulaşıldı. Bu
gelişmeleri değerlendiren Atilla, "Sermaye
piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yı-
lında, hem şirketler hem de refahlarını artır-
mak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat
kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında
Borsa İstanbul’da toplam 1,1 milyar TL bü-
yüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket
kota alındı, 1,254 borçlanma aracı ihraç edi-
lerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağ-
landı" dedi.

Gelecekte var oluyorlar

Türev piyasalarda akşam seansı uygula-
ması, yurtdışı piyasalarla olan zaman uyu-
munun artırılması hedefiyle devreye alındı
ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam

seansında işlem görmeye başladı. Şirketlerin
ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri
amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme
açıldı. Kıymetli Madenler Swap Piyasası
devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı
genişletildi. Pandemi sürecinde aşırı fiyat
dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla yatı-
rımcı menfaatlerinin korunmasını sağlayan
devre kesici uygulamaları ek tedbirler ara-
sında yerini aldı. Yeni Pazar yapılanması ya-
nında, işlem görme esasları, pazarlar arası
geçiş kriterleri ve kota alma şartlarındaki de-
ğişiklikler, derinliğin artırılmasını sağlayan
önemli adımlardan oldu. 2020 yılı, finansal
okuryazarlığın geliştirilmesi ve sürdürülebi-
lirlik farkındalığının artırılması için de kritik
girişimlerin hayata geçirildiği bir dönem
oldu. Borsa İstanbul, “Gelecekte Var
Olmak” temasıyla hazırladığı Sürdürülebi-
lirlik Rehberi’ni geniş paydaş gruplarının
yorum ve önerilerini alarak hazırladı ve
Ağustos ayında yayınladı. Hızla genişleyen
yatırımcı tabanında bilinçli yatırım farkında-
lığının korunması amacıyla geniş kitlelere
ulaşan eğitici ve bilgilendirici içerikli videolar
yayımlandı. Ayrıca halka açık şirketlerin yatı-
rımcılara tanıtılması amacıyla tanıtıcı video-
lar hazırlanmaya başlandı. DHA
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Rotasını yurt dışı pazarlarda
büyümeye çeviren MindBe-
hind, gerçek zamanlı ses ve

video iletişim çözümleri üreten Almanya
merkezli TENIOS şirketinin kurucusu Ümit
Öztürk’ten stratejik bir yatırım aldığını du-
yurdu. İlk yatırımını 2016 yılında Serdar
Sayar ve Tamer Yılmaz’dan alan platform,
Ümit Öztürk’ten gelen yeni yatırım saye-
sinde chatbot ile dijital asistanlarına e-ti-
caret, ödeme ve ses çözümlerini entegre
ederek Avrupa pazarındaki büyümesini
hızlandırmayı hedeflediğini açıkladı. Mar-

kaların dijital iletişim kanallarını tek bir
yerden yönetebildiği bir platforma dönü-
şerek büyümesini sürdürürken 2020 yılı-
nın başında global markası ve ürünü
MindBehind’ı lanse eden SOR’UN, Avrupa
pazarındaki büyüme hedefi ile 2021 itiba-
rıyla yalnızca MindBehind ismi ile devam
etme kararı aldığını duyurdu. Bu kap-
samda şirket, tüm ürün ve servislerini
MindBehind markası altında topladı. Şir-
ketlerin sanal asistanlarını ve chatbotla-
rını tasarlayıp, yayına aldıkları ve
yönettikleri MindBehind, bu asistanları

markalar için tasarlayan ve yöneten
MindBehind Studio, müşteri temsilcileri-
nin gerçek zamanlı son kullanıcılarla ko-
nuştuğu MindBehind Live, sanal
asistanlar için ödeme çözümü sağlayan
MindBehind POS bu ürün ve servislerin
birkaçı oldu.

Bütün dünya duyacak

Aldıkları yatırıma ve isim değişikliğine
dair değerlendirmelerde bulunan Mindbe-
hind Kurucu Ortağı Anıl Kiper, “Şirketlerin
müşteri ilişkilerini “akıllandırma” 

vizyonuyla çıktığımız bu yolda, 2020 yı-
lında Türkiye ve yakın coğrafyada yüzde
300 büyüme yakalayarak onlarca şirketi-
mizin milyonlarca müşterisine dokunduk.
Bu yatırımla, SOR’UN markamızı MindBe-
hind markamızla birleştirip, farklı coğraf-
yalara yayılma hızımızı artıracağız.
Ürünlerimiz şu an 35 dilde hizmet veriyor.
MindBehind Studio ekibimiz ise hali ha-
zırda markalar için 5 dilde dijital asistan
çözümleri geliştiriyor. Bu yetkinliğimizi
Avrupa’dan başlayarak tüm dünyaya du-
yurmak için sabırsızlanıyoruz” diye
konuştu. DHA

Yapay zeka destekli dijital
asistanlarla iletişim 

çözümleri sunan yerli 
platform MindBehind, 

Almanya merkezli
teknoloji şirketi 

TENIOS’tan 4 milyon dolar
değerleme üzerinden

yatırım aldığını bildirdi

MindBehind, teknoloji için yatırım aldı

Borsa İstanbul’un 2020 yılını değerlendiren Borsa İstanbul
Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "2020, Borsa İstanbul 
tarihinde başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem
hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi Atilla, 2021 yılı hedeflerine ilişkin

de, "2020 yılı, Borsa İstanbul piya-
salarının gelişiminde bir dönüm
noktası olarak sermaye piyasası
tarihinde yerini alacaktır" dedi ve
şöyle devam etti:"2020 yılında elde
ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda
sergilediğimiz dayanıklılığımızı, ge-
lecek yolculuğumuzda önemli bir
kilometre taşı olarak görüyoruz.
2021’e de iyi bir performansla
başladık. 2020 yılında elde ettiği-

miz kârlılığı, bu yıl daha üst se-
viyeye çıkaracağımızı

öngörüyorum. Yatırımcı
sayısındaki, işlem hac-
mindeki rekorların
yanı sıra, 2021 yılını
halka arzlarda da re-
korların kırılacağı bir
yıl olarak görüyoruz.
Böylece, Borsa İstan-

bul’un Türk şirketleri
için alternatif finansman

kanalı ve yatırımcılar için
tasarruflarını değerlendirebi-

lecekleri likit ve güvenilir piyasa
olma konumunu sağlamlaştırmaya
devam etmesini bekliyoruz. Türki-
ye’nin ekonomik kalkınmasına iliş-
kin kararlı adımlar atmaya devam
edeceğiz ve pandeminin yarattığı
risklerin de azalmasıyla birlikte
2020’den daha iyi bir yıl geçirme-
nin tüm ön hazırlıklarını yapmış bu-
lunuyoruz." 
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hazırlıklar tamam
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Borsa İstanBul
dogru yolda
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Belediyelerin patates alması çok mutlu etti
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, belediyelerin doğrudan üreticiden patates alımına başlamasının memnuniyet
verici olduğunu belirterek, "Ancak beklentimiz daha fazla belediyenin alım yapmasıdır. Belediyelerin soğan alımına da girmesini bekliyoruz" dedi

TZoB Genel Başkanı Bayrak-
tar yaptığı açıklamada, arta-
cak olan hava sıcaklıkları ile

birlikte soğan ve patateste yeni mahsul
ürünün hasat tarihlerinin öne gelebileceği
de dikkate alındığında, eldeki patates ve
soğanın pazarlanmasının gerektiğini söy-
ledi. Üreticilerin karşılaştıkları pazarlama
sorununun çözülmesi için belediyelerin
alıma başlamasının memnuniyet verici
olduğunu belirten Bayraktar, "Belediyele-
rimize teşekkür ediyoruz. Ancak beklenti-
miz, daha fazla belediyenin alım
yapmasıdır. Belediyelerin soğan alımına
da girmesini bekliyoruz. Belediyelerin
alımlara girmesi, Milli Savunma Bakan-
lığı, cezaevleri, huzurevleri, hastanelerin
yemek menülerinde bu ürünlere daha
fazla yer vermeleri, Tarım Kredi Koopera-
tifleri ve Türkşeker gibi kuruluşların alım
yapmaları üreticilerimizi rahatlatacağı
gibi, gıda israfının da önüne geçilmiş olu-
nacaktır" dedi.

Pandemi patatesi vurdu

Pandemi nedeniyle, karantina tedbirleri
kapsamında otel ve lokantaların tam kap-

asite çalışmaması, okulların uzaktan eği-
tim yapması, esnek çalışma saatleri ve
hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle patates
ve kuru soğanda talepte daralma yaşan-
dığını belirten Bayraktar, "Bu duruma re-
koltenin geçen yıla göre patateste yüzde
4,4, kuru soğanda yüzde 3,6
artması da eklenince
üreticilerimiz ciddi
pazarlama sorun-
ları ile karşı
karşıya kaldı.
Nitekim
bugün yak-
laşık 1
milyon
700 bin
ton pata-
tes, 220
bin ton
kuru
soğan de-
poda bekle-
mektedir.
Üreticimiz olu-
şan fire nedeniyle
kilogramı 1 liranın

üzerine çıkan ürününü maliyetin altında
bir fiyatla kilogramı 60 kuruşa satmakta-
dır. Patates ve soğan fiyatlarının arttığı
dönemde tüketiciler, fiyatların düştüğü
dönemde de üreticilerimiz mağdur ol-
maktadır" diye konuştu.

İhracat teşvikleri önemli

Bayraktar, ürünlerin ih-
racat imkanlarının ar-

tırılmasının
pazarlama sorun-

larının çözü-
müne katkı
sağlayacağını
kaydederek,
"Özellikle
Azerbaycan
gibi bazı ülke-
lerin kendi
üreticilerini ko-

rumak ve kendi
üretimlerini artır-

mak üzere başta
yüksek gümrük ver-

gileri olmak üzere al-
dıkları tedbirler ihracatı

zorlaştırmaktadır. İkili görüşmelerle üre-
ticilerimiz adına kazanımlar elde edil-
mesi ve ihracat teşviklerinin verilmesi
ürünün zayi olmadan değerlendirilme-
sini sağlayacaktır.  Üreticilerimiz istik-
rarlı bir gelir elde edip ürünlerini
sorunsuz bir şekilde pazarlayabil-
meli, tüketicimiz de makul ve istik-
rarlı bir fiyatlarla ürün
tüketebilmelidir. Aksi takdirde
üreticimiz patates ve soğan üre-
timinden kaçarsa seneye bu
ürünleri çok pahalı tüketiriz.
Bu nedenledir ki soğan pata-
tes gibi üretimde dalgalan-
maların çok sık yaşandığı
ürünlerde, üretim planla-
ması yapılarak, üreticileri-
mizin nerede, ne kadar
ürün yetiştireceğini bil-
meli, üretim Türkiye’nin
ihtiyaçlarına göre belir-
lenmeli, üretimde, fi-
yatlarda ve üretici
gelirlerinde istikrar
sağlanmalıdır" ifade-
sini kullandı. DHA

‘Maraş fıstık
ezmesi’
tescillendi
Kahramanmaraş'ın ünlü
lezzetlerinden Maraş fıstık ezmesi,
Büyükşehir Belediyesi'nin
başvurusu üzerine Türk Patent ve
Marka Kurumu'nca tescillendi

Büyükşehir Belediyesi, şehrin meş-
hur tatlılarından Maraş fıstık ezmesi-
nin coğrafi işaretinin

Kahramanmaraş'a ait olduğunu belirtip tescillen-
mesi için 19 Eylül 2016'da Türk Patent ve Marka
Kurumu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren
kurum, Maraş fıstık ezmesini tescilleyerek 15
Şubat 2021 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Gele-
neksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınladı. Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu'na göre içeriğinde yüzde
7-18 protein bulunan Maraş fıstık ezmesinin üre-
timinde, coğrafi işaret olarak tescilli Antep fıstığı-
nın 'Boz iç' olarak tanımlanan erken hasat edilmiş
hali kullanılır. Boz iç Antep fıstığının zarları, kıs-
men veya tamamen ayrıldıktan sonra kavrulma-
dan öğütülerek beyaz şeker, glikoz şurubu, içme
suyu, gerektiğinde yenilebilir nişasta ve katkı
maddeleri ilavesiyle tekniğine uygun olarak yoğ-
rulup homojen hâle getirilmesi ile üretilir ve kıs-
men küçük fıstık parçacıkları da içerebilir.
Kahramanmaraş’ta çok eski yıllardan beri Maraş
fıstık ezmesi üretilir ve yoğun olarak tüketilir.
Maraş fıstık ezmesi üretiminde Kahramanma-
raş’ta yetiştirilen boz iç fıstığı kullanılır. Maraş fıs-
tık ezmesinin tüm üretim aşamaları
Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilir.

Denetimler yapılıyor

Denetimler ise Kahramanmaraş Büyükşehir Be-
lediyesi koordinatörlüğünde ve Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, Kahra-
manmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda
Mühendisliği'nden ürün konusunda uzman birer
kişiden oluşan 3 kişilik denetim mercii tarafından
gerçekleştirilir. Denetimler düzenli olarak yılda bir
kez, ihtiyaç duyulduğunda ya da şikâyet halinde
ise her zaman yapılır. DHA

Türk
Telekom 
yenilendi

Türk Telekom, yenilenen İstanbul
Kadıköy Müşteri Merkezi’ni hizmete
açtığını duyurdu. Kadıköy’ün tarihine

tanıklık eden ve geçmişi 1900’lü yılların başına daya-
nan binanın, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla gör-

sel ve mimari açıdan yenilendiği belirtildi. Restore
edilen yapıda, pandemiye karşı korunmaya yönelik ön-

lemlerde unutulmadı. Türk Telekom, Türk Telekom
Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdürdü-

ğünü duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu kap-
samda, 1900’lerin başında telefon santrali olarak

işletmeye açılan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da otomatik
santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merke-

zi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restorasyon sürecin-
den geçirildi. Böylece İstanbul’un önemli yapılarından biri

korunarak, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hiz-
met sunma noktasına eriştirildi. Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.

No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmete giren ve
pandemi sürecinde yenilenen İstanbul Kadıköy Müşteri Mer-

kezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçe-
vede Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında;

temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet verili-
yor" ifadelerine yer verildi. İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi pan-

demi sebebiyle
hafta içi 10.00-

17.00 saatleri
arasında faaliyet

gösterecek. Mer-
kez’de mobil hat,

sabit telefon, sabit
internet, çeşitli cihaz

seçenekleri ve Tİ-
VİBU ürünlerinin satı-

şına kadar birçok işlem
gerçekleştirilecek.
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D
EVA Partisi Genel Kurucu-
lar Kurulu Üyesi Musa
Malik Yıldırım, Trabzon’da

bir otelde düzenlediği basın top-
lantısıyla DEVA Partisi lideri Ali
Babacan’a ve parti politikalarına
yönelik eleştirilerde bulundu. Yıl-
dırım, "Ali Babacan’ın katıldığı
bir televizyon programında kul-
landığı, ‘zemin ve şartlar daha
uygun olduğunda Anayasanın ilk
4 maddesi üzerinde konuşulabile-
ceğine’ yönelik ifadeleri oldu.
Geçen hafta HDP Eş Genel Baş-
kanı Pervin Buldan ve heyetiyle
görüştü. Ben buraya HDP ve
benzeri yapıların taleplerine meş-
ruiyet kazandırmak için gelme-
dim. ‘Demokrasi ve insan hakları’
kılıfı geçirilmiş politikaların mille-
timize yedirilmesine asla ve asla
aracılık etmeyeceğim. Ülkenin
birliği ve beraberliği için bugüne
kadar verdiğim mücadeleyi ver-
meye devam edeceğim" dedi.

Bu sözleri kabul edilemez

Yıldırım, "Sayın Genel Başkan’ın
HDP heyeti ile görüşmesi ve bir
televizyon programında Anaya-
sanın ilk dört maddesiyle ilgili
sözleri asla kabul edilemez.
Bugün HDP’nin bile hatta terör
örgütü PKK’nın bile dile getirme-
diği Anayasa’nın ilk dört maddesi
zemin ve şartlar oluşursa tartışı-
labileceğini söylemek, ileride nasıl

bir projenin hayata geçirilmek is-
tendiğinin kanıtıdır. Buradan ses-
leniyorum, ilk 4 maddenin
neyinden rahatsızsınız veya tartı-
şılmasından memnun olacaksı-
nız" diye konuştu.

Babacan’ı 3 kez uyardım

9 Mart tarihinde partilerinin
1’inci yılını dolduracağını kayde-
den Yıldırım, “DEVA Partisi’nde
demokrasinin işletilmediği ve ku-
ruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı
için Genel Başkan Ali Babacan
ile Genel Merkez Heyetini 3 kez
uyardım. Parti kurulurken ilkeler-
den sapıldıysa burada sıkıntı var
demektir. Sayın Babacan ve eki-
bini AK Parti’den istifa edip gel-
dikleri zaman ortaya koydukları
eleştirileri, AK Parti’de istişare-
nin, ortak aklın kaybolduğu, de-
mokrasinin işletilmediği şeklinde
olmuştu. Sayın Babacan bir tel-
evizyon programında şu ifadeyi
kullandı, ‘Bu itirazlarımızı parti
içerisinde, parti zarar görmesin
diye yaptık.’ Kendisine ‘Ben sizin
yaptığınız hatayı yapmayacağım,
milletimi aydınlatacağım’ dedim.
Daha parti 1 yıllık iken bunları
yapıyorsanız sıkıntı var demektir"
şeklinde konuştu. Gazetecilerin
partisinden istifa edip etmeyeceği
sorulan Yıldırım, “Şu an böyle
bir durum söz konusu değil” 
yanıtını verdi.

ELİNİ YIKAYIP
ÇIKAMAZSIN!

Durum gittikçe
kötüleşiyor!

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, Ankara'da Keçiören Subayevlerin-
deki Tüm Özel Halk Otobüsleri

Toplanma Noktasını ziyaret etti. Akşener, ziyaret
sonrasında gazetecilerin gündemle ilgili sorula-
rını da yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın Gara Operasyonu için yaptığı "Bu
operasyonun sorumlusu başkomutan ve yürüt-
menin başı olan Cumhurbaşkanından, askerin-
den polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye
Devleti'dir" açıklamasını değerlendirdi. Akşener,
“Erdoğan, ‘sorumlu benim’ demiş, doğru. Başko-
mutanlar talimat verir. Siyasi irade olarak o tali-
matı veren Erdoğan. O da zaten itiraf etmiş,
sorumluluğu almış" diye konuştu. Akşener, "Er-
doğan, 'devlet eşittir benim' demiş. O zaman
AKP Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun,
hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı
olsun, çok fayda sağlayacak" diyerek Cumhur-
başkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Ne devletmiş kardeşim!

Akşener, TBMM Milli Savunma Komisyonu
Başkanı AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın
terörist Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasıyla il-
gili, "Devlet elbette terör örgütü mensupları ara-
sındaki ikilikleri, ayrışmaları kullanır; bu,
dünyanın her yerinde böyledir" açıklaması için de
şu değerlendirmeyi yaptı: "Ne devletmiş karde-
şim. Bunlar yapılıyor ondan sonra da sorumluluk
almak sıfır. Muhayyel bir devlet üzerine bırakılı-
yor. Kim bu devlet? Osman Öcalan’ın TRT’ye çı-
karılması yani herhangi bir güvenlik bürokratının
talimatı ile olduysa bu başka bir şey, İsmet Yıl-
maz’ın talimatıyla olduysa bu başka bir şey.  Er-
doğan’ın talimatı ile oluruyla olduysa bu başka
bir şey. Şimdi elini yıkayıp çıkamazsınız."

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Arnavut-
köy'de geçimini sadece hayvancılıkla
sağlayan çiftçilerin Kanal İstanbul ge-

rekçesiyle sürgüne tabi tutulmak istendiğini iddia
etti. "Salgın koşulları tüm yıkıcılığıyla devam eder-
ken, çiftçiye Kanal İstanbul sürgünü reva görülü-
yor" diyen Tekin, "Pandemi yasakları sürerken
alınan bu karar hem İstanbul’a hem
de çiftçimize bir ihanettir. Salgın sü-
reci, sağlıklı gıdaya erişimin ve çevre-
nin bir kez daha önemini tüm
dünyaya anımsatmışken, Arnavut-
köy ilçesinde tarımsal üretimle uğra-
şan yaklaşık 500 çiftçi ailesinin
yerlerinden sürgün edilecek olması
tam bir akıl tutulmasıdır" dedi.

Buna müsaade etmeyeceğiz

Açıklamasını, "İstanbul, 20 yıl önce tüm sebze,
meyve ve gıda tüketiminde kendi kendine yetebilen
bir şehirken, şimdilerde hiçbir üründe tüketim ihti-
yacını karşılayabilecek durumda değildir" şeklinde
sürdüren Tekin, "Bu karar ile İstanbul halkının sağ-
lıklı tarımsal ürün ve gıdaya ulaşması bir kez daha
engellenmiş olacaktır. Kararın etkileyeceği çiftçiler
ve aileleri büyük ölçüde hayvancılık yapmaktan
vaz geçmek durumunda kalacaktır. Bu durum iha-
net değil de sizce nedir?" diye sordu. Tekin, Hıfzıs-
sıhha Kurulu'nun aldığı bu karar sonrasında
hayvancılıktan başka geçim kaynağı olmayan çift-
çilerin, sırf "mega projeler" yüzünden buralardan
sürgün edilecek olmasına, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı'nın ses çıkarmadığını belirterek, "Arnavut-
köy'ün, mega projelerin rant alanı olmasına mü-
saade etmeyeceğiz. Kanal İstanbul çevresinde
bulunan ve yasa gereği tarımsal niteliği korunması
gereken tarım arazileri için çiftçilerimizle daya-
nışma içinde olmaya devam edeceğiz. Biz bu şehre
ihanet ettik itiraflarınızdan sonra, bu şehir için üre-
ten çiftçilerimizi sürgüne tabi tutmanıza izin ver-
meyeceğiz" tepkisini gösterdi. 

DEVA KARISTI
DEVA Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın HDP heyeti
ile görüşmesi ve bir televizyon programında Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili sözleri asla kabul edile-
mez" dedi. Yıldırım, DEVA Partisi'nde kuruluş ilkelerinden uzaklaşıldığı için Babacan'ı 3 kez uyardığını aktardı

DEVA Partisi Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım (solda) partisinden istifa edip et-
meyeceğikonusunda, "Şu an böyle bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı. DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise Yıldırım'ın eleştirilerine nasıl cevap vereceği merak konusu oldu. 

İSTİFA ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL!

FETO’CU DEDI VE ISTIFA ETTI
Geçtiğimiz günlerde de DEVA Partisi İs-
tanbul İl Yöneticisi Oğulcan Tanrıyar,
zehir zemberek bir açıklamayla partisin-
den istifa etmişti. Tanrıyar, “teşkilat Genç
Sivillere bırakılmış” diyerek, "Büyük
umutlarla girdiğim DEVA Partisi’ni büyük
hayal kırıklığıyla ‘Genç Siviller’ oluşu-
muna bırakıyorum. Mücadelemi onların
olduğu yerde vermeyeceğim. Benim ha-
yatımda en önemli varlığım önce vata-
nım sonra ailemdir. Ailemin bütün
fertleri bana karşı çıkarken onlara ‘önce
vatan’ diyerek DEVA Partisi’ne girdim.
Fakat bir de baktım ki bu teşkilat komple
‘Genç Siviller’e bırakılmış veya onlar ta-
rafından alınmış. Arkadaşlar bir teşki-
latta yönetim bu kadar UNİCEF’e bile
verilmez, ki bahsettiğimiz oluşum öyle

tertemiz bir oluşum da değil. Genç Sivil-
lerin, kurucusu kaçak, avukatının daha
yeni Fetullah’la ağlaştığı sarıldığı görün-
tüler yayınlandı. En çok izlenen haber
programları son bir ay içinde bu gruba
alenen FETÖ’cü dedi. En çok satan ga-
zete ‘FETÖ’cü Genç Siviller’ diyerek man-
şet attı. Yandaş yayınlar da aynı
manşetlere başladı. Şahısların FETÖ’cü
olup olmadıkları beni hiç ilgilendirmiyor.
Net şekilde vurguluyorum, kimsenin şah-
sına FETÖ’cü demiyorum! FETÖ ile adı
anılan bir grup olması benim için yeterli.
İstifamı usule uygun şekilde de uygula-
yacağım. ‘Genç Siviller Rahatsız’ sloga-
nıyla çıktığınız bu yolda ‘Kim rahatsız
olunca memlekete hayırlı?’ onu zaman
gösterecek" ifadelerini kullanmıştı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın
seçim döneminde Osman Öcalan’ın TRT’ye
çıkarılmasıyla ilgili “Devlet elbette terör
örgütü mensupları arasındaki ikilikleri,
ayrışmaları kullanır” sözlerine “Kim bu 
devlet? Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması
kimin talimatıyla olduysa, elini yıkayıp
çıkamaz” değerlendirmesini yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
“AKP tarafından “Biz bu şehre ihanet
ettik” itiraflarının yapıldığı bir
dönemde İstanbul’da durum her
geçen gün daha da kötüleşiyor” dedi
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S on olarak Psikolog Yazar Doğan Cü-
celoğlu’nun hayata göz yumduğu dün-
yada, nice değerlerin varlığından

habersiz ölenlere, ağlayanlar kervanına,
sözde kitap okurlar, siyasilerinde katıldıkla-
rını bir kez daha görünce, Nazım Hikmet

gibi aydınların ve  Osmanlı'dan yana tavır al-
madığı için asılan Pir Sultan Abdal, Deniz
Gezmiş gibi devrimcilerin doğdukları top-
raklardan uzak asılarak öldürülmelerinden
sonra arkalarından dökülen timsah göz 
yaşlarını hatırlıyorum.

İnsan hakları, demokrasi ve hak edilen bir
yaşam için ömürleri boyunca mücadele eden
insanların, öldükten sonra neden değer gör-
düklerini de düşünürken, bu değerlerin ya-
şarken gördükleri onca değersizliğin, ne

kadar kalitesiz ve sahte olduğunuda 
anlıyor insan.

Yayınevlerinin, gazetelerin yazılarını 
yayımlamaktan korktukları, maddi çıkar 

olmayınca yayımlamadıkları, televizyonların 
söylediklerini görüntülemedikleri, siyasilerin
randevu vermeyip ve yalakalarının yanına
gelerek bir fotoğraf çektirtmekten korktuk-
ları, değerlerin öldükten sonra değer görme-
lerini ise insan psikolojisini yıllarca yazıp
anlatan Doğan Cüceloğlu’na sormak lazım,
diyeceğim ama o da çekip gitti bu dünyadan.

Ülkesine nobel ödülünü getirecek kadar
önemli bir değer olan, ancak bugün sağken
neredeyse hain, terörist ilan edilen ama öldü-

ğünde Cüceloğlu gibi ardından timsah göz
yaşı döküleceğini şimdiden bildiğim Orhan
Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın kitabında
söylediği "Şairi önce asacaksın, sonra dar-
ağacının altında ağlayacaksın" sözünün ne
kadar doğru olduğunu ve bu sözün sadece
şairlere değil, tüm değerler için geçerli 
olduğunu verdiği mücadelede her gün, her
saat, her an yaşıyorum. Bu insan oğlunun
psikolojisinin niye bir türlü düzelmediğini
düşünürken...

Asacaksın, altında 
ağlayacaksın!

T
BMM Depreme Karşı Alına-
bilecek Önlemleri Araştırma
Komisyonu, İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi (İBB), Esenler Be-
lediyesi ile Avcılar Belediyesinin
depremle mücadele çerçevesinde
yürüttüğü çalışmalarını, projelerini
ve önerilerini dinledi. AK Parti Sa-
karya Milletvekili Recep Uncuoğlu
başkanlığında toplanan komis-
yonda söz alan İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat, İstan-
bul'da olası bir depremde 200 bin
binanın orta ve ağır hasar alması-
nın beklendiğini, bunun da 3 mil-
yon insanı etkileyebileceğini
söyledi. Hızlı tarama sistemiyle Av-
cılar bölgesinde yapılan çalışma-
larda daha önce tespit edilen riskli
bina sayısının 4 katına çıktığını
gördüklerini belirten Polat, bu sayı-
nın Silivri bölgesinde de 2 katına
çıktığını ifade etti.

48 bin bina ağır hasar görecek

Polat, "İstanbul genelinde yapaca-
ğımız inceleme çalışmalarında bu-
güne kadar bilinen, hasar görecek
bina sayısının en iyimser rakamla
iki katına çıkacağını öngörüyoruz.
2000 yılı öncesinde İstanbul'da ya-
pılmış yapı stoku da 790 bin ola-
rak görülüyor" diye konuştu. İBB
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Tayfun
Kahraman, İstanbul'da 1,16 mil-
yon binanın bulunduğunu, İstan-
bul'daki binaların beşte birinin
olası depremde kullanılamaz hale

geleceğini, bir kısmının göçme ris-
kiyle karşı karşıya olduğunu ak-
tardı. Olası 7,5 büyüklüğündeki
bir deprem senaryosuna göre 48
bin binanın ağır hasar almasının
beklendiğini, göçme riskinin de bu
binalarda olmasının öngörüldü-
ğünü dile getiren Kahraman, içme
suyu, atık su, doğal gaz noktala-
rında da olası büyük bir depremde
hasarlar beklediklerini anlattı.

120 milyar liralık kayıp

Kahraman, "Tahmin çalışmasına
göre 120 milyar liralık ekonomik
kayıp, depremin etkisiyle birlikte
oluşacak. Daha sonra yaratacağı
etkiyle birlikte bunun büyüklüğü-
nün elbette çok daha fazla olması
bekleniyor. Çünkü Türkiye ekono-
misinin büyük oranda etkileneceği
bir deprem olacak. İstanbul'da
umarız ki böyle bir durumla karşı-
laşmayız." ifadesini kullandı. İBB
olarak deprem odaklı çalışmala-
rını, "deprem seferberliği" başlığı
altında topladıklarına işaret eden
Kahraman, afet odaklı kentsel dö-
nüşüm çalışmalarını, göçme riski
olan binaları tespit ederek can ka-
yıplarını azaltmak üzere bu bina-
lara öncelikli olarak müdahale
etmek yönünde sürdürdüklerini
belirtti. Mevcut altyapı ve ulaşım
ağının afetlere dayanıklı hale geti-
rilmesi kapsamında da çalışmalar
yapıldığına değinen Kahraman,
"İstanbul'da kara yollarının,
köprü ve viyadüklerin afet-

lere karşı hazır hale getirilmesi ge-
rekiyor. İstanbul'da içme suyu,
kullanma suyu gibi rezervlerin tes-
pit edilmesi, bunların afet sonra-
sında nasıl dağıtılacağına ilişkin
yol haritalarının hazırlanması ge-
rekiyor. Şu an İstanbul'da yer altı
sularının haritasını çıkardık, bu
yer altı sularını geçici barınma
alanlarıyla ilişkilendirilecek bir sis-
tem kurguluyoruz. Sismik ve yer
bilimleri çalışmalarıyla İstanbul'da
deprem, heyelan, tsunami gibi tes-
pitler yapılıyor. Tsunami bugüne
kadar Türkiye'de bir gerçeklik de-
ğildi ama İzmir'deki son deprem
bize tsunamiyi hatırlattı. Şimdi
bunun tespitleri de yapılıyor." şek-
linde konuştu. Toplanma ve geçici
barınma alanlarına ilişkin bilgi
veren Kahraman, "Arazi kullanım
türünden yol genişliğine, nüfus
kapasitesine kadar burada yer
seçim kriterleri belirlendi. Asıl
amacımız her İstanbullunun ula-
şabileceği en uzak mesafenin 500
metre olabileceği şeklinde bir
kurgu, bir haritalandırma çalış-
ması yapıldı. Buna göre 32 milyon
metrekare büyüklüğünde, 21 mil-
yon kişi kapasiteli 859 adet top-
lanma alanı, 1017 açık ve 2 bin
662 kapalı olmak üzere geçici ba-
rınma alanları belirlendi" ifadesine
yer verdi. Kahraman, afet odaklı
çalışmalar kapsamında planlanan
çalışmaları aktararak, mevzuat

açısından duydukları ihtiyaçları
da dile getirdi.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu İstan-
bul'un deprem önlemlerini dinledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat,
İstanbul'da olası bir depremde 200 bin binanın orta ve ağır hasar almasının
beklendiğini, bunun da 3 milyon insanı etkileyebileceğini söyledi

Hastanemizde Kullanılmak Üzere 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/69997
1-İdarenin
a) Adresi :Karayolları Mah. Osmanbey Cad. 621.Sk. - 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2129453000 - 2129453199
c) Elektronik Posta Adresi :gopihale@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili 
depolara teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihi :Yüklenici , idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda 
ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. 
Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici 
firma talep edilen malzemeleri 5 (beş) iş günü içinde teslim
edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (09:00 - 15:00)
arasında yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Karayolları Mah. Osmanbey Cd. 621. Sk. 

Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :05.03.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1.İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki 
ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine 
(ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili 
barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaktır. UBB detaylı çıktıları teklif 
dosyasında sunulacak ve çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası 
yazılacaktır. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / 
Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu durum belgelendirilecektir.
2.İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sistemine
(ÜTS) kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayisi ise bu firmaların bayiliklerini 
kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
3.İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 
"Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (Bir) adet numuneyi, ihale tarih ve saatine 
kadar Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimine, üzerinde sıra 
numaraları yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. 
Teslim edilen numuneler üzerinde, isteklinin unvanı, ürünün markası, ürünün onaylanmış 
barkod numarası ve ihtiyaç listesi (ihale kalemi sıra numarası) sıra numarası yazılacaktır. 
Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktır. Karar 
verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumda istekli 
firmadan tekrar numune talep edilebilir. Numune değerlendirme teknik şartname 
hükümleri doğrultusunda yapılacak olup İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri 
ve performansına ilişkin testler ve değerlendirme isteyebilir. Test ve değerlendirme kamu 
kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test ve analiz için herhangi bir ücret öngörülmesi 
durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Satınalma İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1314512)

HASTANEMİZDE KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
SBÜ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

OLASI BİR İSTANBUL DEPREMİNİN AĞIR BİLANÇOSU ORTAYA KONULDU

3 MILYON INSANI 
ETKILEYEBILIR!

Hala ciddi bir farkındalık yok
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Av-
cılar'da kentsel dönüşümün başarılı oldu-
ğunu ve bu konuda ilerlemelerinin
sürdüğünü, imar artışı olmadan bu dönü-
şümü gerçekleştirdiklerini aktardı. Depre-
min çözümüne ilişkin deprem öncesi ve
sonrası olmak üzere iki aşamanın bulundu-
ğunu anımsatan Hançerli, "Depremden
önce 1 harcarsınız, depremden sonra aynı
duruma gelebilmek için 7 harcarsınız. Kay-
bettiğimiz canlar da var. Deprem öncesine
odaklanmak gibi bir yükümlülüğümüz bulu-
nuyor" değerlendirmesinde bulundu.
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi-
nin deprem konusundaki bir çalışmasında
elde ettiği verilere göre, depremle mücadele
konusunda yapılması gerekenlere yönelik
verilen cevapta "binaların sağlamlaştırıl-
ması" önerisinin öne çıktığının altını çizen
Hançerli, depreme karşı farkındalığın mut-
laka en üst seviyede tutulması gerektiğine
vurgu yaptı. Hançerli, "Deprem konusunda
hala ciddi bir farkındalık yok. Burada dep-
rem öncesine odaklanma ve binaların dep-
reme yönelik sağlamlaştırılması noktasında
ciddi bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu düşü-

nüyoruz. 'Odaklanmadığımızı nereden çı-
karttınız?' derseniz, geriye dönüp baktığı-
mızda kentsel dönüşüm çalışmalarının
tamamında problemler var. Bunu eleştirmek
için falan değil ama gerçekliği kabul etmez-
sek, çözüm de üretmeyiz. Yeni bir model
kurmak lazım. Hızlı, yerinde ve gönüllülük
üzerine bir sistemin mutlaka kurulmasını
destekliyoruz" şeklinde konuştu.

KADIKÖYBelediyesi işçileri,
belediyede örgütlü olan
DİSK Genel İş Sendikası ile

birlikte toplu iş sözleşmesi (TİS) gö-
rüşmelerinde zam ücretinde anlaşıla-
maması sonucu, üç gün önce grev
kararı aldı. Greve 2 bin 300 işçi katıldı.
Bugün, Kadıköy Belediye binası
önünde eylemlerine devam eden işçiler
kendilerinin haberi olma-
dan sendikanın genel mer-
kezi ile belediyenin masaya
oturarak sözleşmeyi imza-
ladığını duyurdu. Kadıköy
Belediyesi işçileri, Genel-İş
Genel Merkezi'nin işçilerin
iradesi dışında imzalaya-

cağı sözleşmeyi tanımadıklarını belirte-
rek, "Mücadelemiz greve çıkan tüm
işçi arkadaşlarımız bitti diyene kadar
sürecek" dedi. Genel-İş, İstanbul Ana-
dolu Yakası1 No'lu Şube Yöneticisi Ali
Ekber Arslan ise, "Bugün bu kalabalığı
hiçe sayan genel merkez, ismine ne
derseniz deyin,  ama biz bunlara işçi
düşmanı diyebiliriz. Burada şubenin

ve tabanın iradesini yok
saymak kabul edilemez.
Bu doğrultuda biz grevi-
mizi devam ediyoruz"
açıklamasını yaptı. Kadı-
köy Belediyesi de TİS gö-
rüşmelerinde anlaşıldığını
belirterek bir açıklama ya-

yınladı. Açıklamada, "Kadıköy Beledi-
yesi ve DİSK Genel-İş Sendikası ara-
sında süren toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri, Genel-İş Sendikası Genel
Merkezi ile yapılan anlaşma ile sona
ermiştir. İmzalanan sözleşmeyle, Ka-
dıköy Belediyesi’nde en düşük işçi
maaşı, ikramiyeler ve yıllık ödenen sos-
yal yardımlar hariç; aylık net 5 bin 275
TL olarak belirlenmiştir" denildi.

5 bin TL zam tartışması

Grev bayrağı asıldığı sırada Kadıköy
Belediyesi’nin yaptığı açıklama tartış-
malara neden olmuştu. Odabaşı, Twit-
ter hesabından yaptığı açıklamada
ikramiyeler hariç en düşük 4 bin 972 li-
ralık teklifin ( yüzde 38 oranında bir
zam) sendika temsilcileri tarafından
kabul edilmediğini açıklamıştı. 

İşçilerden habersiz anlaşma yaptılar!
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S ilivri Belediyesi ve Genel-İş Sendikası
arasında 774 işçi için Toplu İş Sözleş-
mesi imzalandı. İmza töreni Silivri

Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonu'nda
gerçekleştirildi. Törene Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, Ezgi A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Koçoğlu, Silivri
Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Gür-
büz Pehlivan, Genel-İş Sendikası 2 Nolu
Şube Başkanı Adil Çiftçi ve işçi temsilcileri
katıldı. 1 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve
Genel-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı
Adil Çiftçi tarafından imzalandı. Sözleş-
meyle birlikte işçilerin maaşları ve sosyal
haklarında iyileştirmeler yapıldı. Başkan
Yılmaz, belediye bünyesinde çalışan herke-
sin çok değerli olduğunu ifade ederek, ye-
mekhaneden çalışma ortamlarına kadar
birçok alanda gerçekleştirilen düzenlemeler
ile sağlık ve konforlarının düşünüldüğünü
kaydetti.

Anlaşma ile sonuçlandı

Toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama
yapan Başkan Yılmaz, "EZGİ A.Ş bünye-
sinde olup belediyemizin farklı birimlerinde
çalışan 774 işçi için, belediyemizin üyesi bu-
lunduğu Mahalli İdareler İşverenleri Sendi-
kası (MİS) ile Genel-İş Sendikası arasında
yürütülen toplu iş müzakereleri anlaşma ile
sonuçlanmış ve 01.01.2021 - 31.12.2021 ta-
rihleri arasında 1 yıl süreli ‘Toplu İş Sözleş-
mesi’ imzalanmıştır. Covid-19 salgınının
sebep olduğu kısıtlamalar ve tedbirler al-
tında geçen son bir yıl içerisinde bütün zor-
luklar ve imkânsızlıklara rağmen belediye
hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülme-
sinde büyük katkıları olan çalışanlarımıza
bu vesile ile teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzde 27,38 zam

En düşük maaşta yüzde 27,38’lik oranda
artış olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz,
"Belediyemizin mali imkanları ve hizmetle-
rin yerine getirilmesi gerekliliği de dikkate
alınarak imzaladığımız toplu iş sözleşmesi 

ile; 103,04 TL/Gün – 3 bin 91 TL/Ay olan
en düşük ücret, yüzde 27,38 artışla 131,25
TL/Gün – 3 bin 937 TL/Ay’a yükseltilmiş-
tir. Farklı oranlarda yapılan ücret ve sosyal
yardımlardaki zamlar ile ortalama giydiril-
miş ücret; 4 bin 275 TL/Ay’a, 1 Temmuz

2021 tarihinden itibaren ise 5 bin 114
TL/Ay’a yükselmiş olacaktır" diye ko-
nuştu. Her zaman işçinin emekçinin ya-
nında yer aldıklarını belirten Başkan
Yılmaz, "Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu
olsun" ifadelerini kullandı.

Çalık, hızır lokması dağıttı

EN DUSUK MAAS 
3 BIN 937 TL OLDU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hızır Orucu tutan Alevi vatandaşlar için Karacaahmet
Sultan Gürpınar Cemevi'nde Hızır Lokması dağıttı. Yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını
dileyen Başkan Çalık, “Burada alevi canlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşıyorum" dedi

beylikdüZü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, her yılın
Şubat aylarında 3 gün süreyle

Hızır Orucu tutan Alevi vatandaşlar için
Hızır Lokması dağıttı. Karacaahmet Sul-
tan Gürpınar Cemevi'nde pandemi koşul-
ları gözetilerek gerçekleştirilen lokma
dağıtımına Başkan Çalık’ın yanı sıra bele-
diye başkan yardımcıları, siyasi parti tem-
silcileri, meclis üyeleri, birim müdürleri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik
sonunda vatandaşlarla sohbet edip fotoğ-
raf çektiren Başkan Çalık, vatandaşların
talep, istek ve önerilerine de kulak verdi. 

Mutluluğunu paylaşıyorum

Tüm Alevi vatandaşların ibadet ve duaları-
nın kabul olmasını dileyen Başkan Çalık,
“Burada alevi canlarımızla bir araya gel-
menin mutluluğunu paylaşıyorum. Sosyal
mesafe kurallarına uyarak güzel bir ortam
oluşturuldu ve lokmamızı dağıttık. Beylik-
düzü Belediyesi olarak toplumun umudu
olmak adına mücadele ediyoruz. Güzel
işler yapmaya ve güzellikleri paylaşmaya
gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pençe Kartal-2 Harekat böl-
gesinde yer alan Gara'da terör
örgütü PKK tarafından alıko-

nularak şehit edilen 13 Türk vatandaşın-
dan polis memuru Vedat Kaya için
memleketi Mardin'in merkez Artuklu ilçe-
sindeki babaevinin önünde, mevlit prog-
ramı düzenlendi. Programa Artuklu
Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü
Zeki Eryarsoy da katıldı.
İl Müftülüğündeki din
görevlilerinin Türkçe,
Kürtçe ve Arapça mevlit
okuduğu programda, İl
Müftüsü Ali Hayri Çelik
de dua okudu. 

Acı ve gözyaşı aynı

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, mevlidin 3
dilde okunduğuna dikkati çekerek, diller
farklı da olsa, acının ve gözyaşının aynı
olduğunu vurguladı. Birlik ve dayanışma-
nın önemine işaret eden Çelik, "Kardeşli-
ğimiz bin yıldır sürüyor. Aynı yolun
yolcusu olmuşuz. Bizi bölmek, parçala-
mak isteyenlere karşı Kurtuluş Savaşı'nda
mücadele etmişiz. Rabb'im birliğimizi,
beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Hepsi vatana feda olsun

Şehit babası Şehmus Kaya, mevlidin ar-
dından gazetecilere, tüm şehitlere rah-
met, ailelerine sabır dilediğini söyledi.
Kendilerini yalnız bırakmayan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'ya, Mardin Valisi
Mahmut Demirtaş ve bütün polislere te-
şekkür eden Kaya, oğlunun 6 yıldır terör
örgütü PKK tarafından alıkonulduğunu
anımsattı. Kaya, terör örgütüne tepkisini
dile getirerek, "9 çocuğum var, biri gitti.
Allah rahmet eylesin. Gerekirse 8'ini daha
bu vatana feda edeceğim. Kanımın son
damlasına kadar onlarla mücadele ede-
ceğim" diye konuştu. "Kürt biziz, onlar
Kürt falan değil. Onlar alçaktır" diyen
Kaya, torununa şehit oğlunun adını 
verdiğini aktardı.

Silivri Belediyesi EZGİ A.Ş bünyesinde çalışan 774 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Maaş zamları ve sosyal 
iyileştirmelerle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, "Silivri’mize hizmet adına ter döken çalışanlarımız için imzaladığımız toplu iş
sözleşmesi hayırlı uğurlu olsun" dedi. Atılan imzalar sonunda Silivri Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 937 TL'ye yükseltildi

Her zaman işçinin emekçinin yanında yer aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini
kullandı. Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adil Çiftçi de, Yılmaz’a ve belediye yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Alevi vatandaşların, Hızır lokmasına katılan Çalık, “İbadetleriniz kabul olsun” dedi.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit
edilen polis memuru Vedat Kaya'nın ba-
bası Şeyhmus Kaya, "Kürt biziz, onlar Kürt
falan değil. Onlar alçaktır. 9 çocuğum var,
biri gitti. Gerekirse 8'ini daha bu vatana
feda edeceğim. Kanımın son damlasına
kadar onlarla mücadele edeceğim" dedi

KÜRT BİZİZ ONLAR
İSE ALÇAKTIR!

Doğan Cüceloğlu uğurlandı
Hayatını kaybeden

psikolog ve yazar
Prof. Dr. Doğan 

Cüceloğlu için Levent
Afet Yolal Camii'nde

tören düzenlendi.
Öte yandan 

Cüceloğlu'nun eşi ve
aile yakınları tören

esanısında duygusal
anlar yaşadı

Prof. Dr. Doğan Cüce-
loğlu, salı günü Beşik-
taş'taki evinde hayatını

kaybetti. 83 yaşında vefat eden Cü-
celoğlu için, Beşiktaş'taki Levent
Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni
düzenlendi. Cüceloğlu'nun Türk
Bayrağına sarılı tabutu, camiye ge-
tirildi. Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cü-
celoğlu, ailesi, yakınları ve sevenleri
Cüceloğlu'nun tabutu başında göz-
yaşı döktü. Cenaze Törenine Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bay-
ram Şenocak  ve CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi

isimler de katıldı. Cenaze namazı-
nın kılınmasının ardından Cüceloğ-
lu'nun tabutu omuzlanarak cenaze
aracına kondu. Tabutu omuzlayan-
lar arasında Cumhurbaşkanlığı
sözcüsü Kalın, Bakan Selçuk ve Vali
Yerlikaya da vardı.

Taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın,  Yıldız Hacıevliyagil Cü-
celoğu'na taziye dileklerinde
bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın da taziye dilekle-
rini iletti. Kalın, Cüceloğlu'na,
"Allah rahmet eylesin. Mekanını
cennet eylesin. Cumhurbaşkanımız
da taziyelerini iletiyorlar. Rabbim

mekanını cennet eylesin. İnşallah
orada buluşmayı nasip eylesin. Ar-
dından bu kadar insanın rahmet
okuduğu güzel insan. En önemli
vasfı buydu. Bilim insanlığının ya-
nında herkes onu hayırla yad et-
meye devam edecek. Eserleriyle,
çalışmalarıyla, öğrencileriyle inşal-
lah güzellikler bırakmaya devam
edecek. Allah gani gani rahmet ey-
lesin. Sizlere de sabrı cemil ihsan
eylesin" ifadelerini kullandı.

Yeşil binalar yapılmalı!
türkiye’de özellikle de İstanbul’da gi-
derek artan su sorunuyla ilgili Meteo-
roloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven

Özdemir “Kullan at yapmayıp, geri dönüşüm
sağlayıp atık sularımızdan faydalanmamız gereki-
yor. Atık suların geri dönüşümü sağlanıp, yeşil bi-
nalar yapılmalı, bu binalarda yağmur sularını
değerlendirecek sarnıçlar, su depolarının tasarlan-
ması şart" dedi.

Kuraklık devam edecek

Yaşadığımız kış sürecinin İstanbul’daki baraj sevi-
yelerine faydası olacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi
Özdemir "İstanbul büyük bir metropol olduğu
için her gün 3 milyon metreküpün üzerinde suya
ihtiyacımız var. Şu an da barajlarımız da genel
doluluk oranı kar yağışı ile yüzde 48 seviyelerine
yükseldi. Hava şartlarından dolayı her gün 0.5 se-
viye yükseleceğini düşünürsek bu olumlu yönde
etkisini gösterecektir. Kar örtüsünün yağmurdan
daha fazla toprağa faydası olacak. Kar yavaş
yavaş eriyecek toprakta onu emecek böylece yer
altı sularımız da artış sağlanacaktır. Bu demek
değil ki kuraklık bitecek. Maalesef Türkiye’de
uzun yıllar olarak düşünürsek kuraklık devam
edecek” ifadelerini kullandı. DHA

Beni Ragıp vurdu!
Zeytinburnu’nda 4 Haziran
2020’de boşanmak istediği eşi Ragıp
Canan tarafından silahla 5 el ateş edi-

lerek vurulan ve kendi kanıyla yere “Annem,
babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu,
kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın
yaralanması davasının görülmesine devam
edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
ikinci duruşmaya tutuklu sanık Ragıp Canan
(46) getirilirken, Nurtaç Canan (49) ve taraf
avukatları katıldı. Mahkeme başkanı mağdur
Nurtaç Canan’la ilgili Adli Tıp Kurumu raporu-
nun mahkemeye gelmediğini söyledi.

Rapor beklenecek

Söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan “Eşimle
aramızda namus meselesi gibi bir durum yoktu.
Korkutmak amacıyla vurdum, pişmanım. Eşim-
den, sizden, herkesten özür diliyorum. İsteyerek
olmadı. Eşim beni affetsin. Tutuklu olmam ne-
deniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum"
ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı müvekkilinin
öldürme kastı olmadığını öne sürerek yakın me-
safeden mağdurun ayaklarına ateş ettiğini ve öl-
dürme kastı olsaydı yakın mesafeden mağdurun
öldürücü bölgelerine ateş edebileceğini söyledi.
Sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından
müşteki Nurtaç Canan’ın vücudunda oluşan ya-
ralarla ilgili hazırlanacak raporun beklenmesine
karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de-
vamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı erteledi.

Hak ettiği cezayı alacak

Duruşmadan önce adliye önünde açıklamalarda
bulunan Nurtaç Canan, “İlahi adalete ve devle-
time güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı ala-
cak. Eğer bu çıkarsa, benim ve oğlumun baş
belası olacak. Zaten dosyalar, hepsi önünde, hak
ettiği cezayı bulsun inşallah. Hiçbir kadın, koca-
sının değişeceğini asla beklemesin. Hiç kimse de-
ğişmez, bekleme süreci sadece zaman kaybıdır.
Ben çok afettim. Telefonlar açıyor, mektuplar
yolluyor, bu süreçte beni etkilemeye çalışıyor.
Ben ona oğlum için çok şans tanıdım ama ne
yazık ki ağır bir şekilde bu süreçte tamamladım
23 yılımı" ifadelerini kullandı. DHA

Nurtaç Canan
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pentagon Sözcüsü Kirby,
ABD'nin desteklediği
YPG/SDG'nin Türkiye'nin terör

örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına
karşı açıklama yapmasından kaygı duyup
duymadığını ifade etmekten kaçındı. ABD
Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü
John Kirby, ABD'nin desteklediği
YPG/SDG'nin Türkiye'nin terör örgütü
PKK'ya yönelik operasyonlarına karşı
açıklama yapmasından kaygı duyup duy-
madığını ifade etmekten kaçındı. Kirby,
günlük basın toplantısında, gündemdeki

konulara ilişkin değer-
lendirmelerde bu-
lundu. “Türkiye Kuzey
Irak'ın dağlık bölgele-
rinde PKK'ya yönelik
operasyon düzenliyor.
Ancak Suriye'deki
SDG örgütü, Türki-
ye'nin operasyonlarına
karşı kaygı ve kınama
açıklamalarında bulu-
nuyor. Amerikan halkı-

nın vergileri ile desteklenen bir grubun
tanımlı bir terör örgütüne destek açıkla-
maları yapması bu kurumu hiç mi kaygı-
landırmıyor?” sorusuna, Kirby doğrudan
yanıt vermekten kaçındı. ABD'nin Irak ve
Suriye'deki operasyonlarının sadece halen
devam etmekte olan DEAŞ ile mücade-
leye odaklı olduğunu ifade eden Kirby,
"Uzun zamandır dediğimiz gibi DEAŞ'ı
yenmenin ve DEAŞ ile mücadelenin en iyi
sürdürülebilir yolu yerel güçlerle çalışmak-
tır. Bizim de ana odağımız bu." demekle
yetindi. Muhabirin, "DEAŞ ile mücadele
bu açıklamaları yapmayı meşrulaştırıyor
mu?" sorusunu ise Kirby, "Burada münfe-
rit gruplara girmeyeceğim. Biz Suriye'de
yerel Suriye Demokratik Güçleri ile çalışı-
yoruz ve bu değişmedi." diyerek geçiştir-
meye çalıştı. ABD, 2015'ten itibaren terör
örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile iş bir-
liği yapmaya başlamıştı. Türkiye'nin bu
ilişkiye itirazı ve Washington'un da tavsi-
yesi üzerine terör örgütü YPG/PKK, adını
"Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) diye
değiştirmişti.ABD, 2015'ten bu yana SDG
ismini kullanan YPG/PKK'ya binlerce tır
silah ve ekipmanın yanı sıra örgütün safla-
rında çatışan militanlara da maaş veriyor.

aBd Başkanı Joe Biden, ikti-
dara geldikten bir ay sonra İs-
rail Başbakanı Binyamin

Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. İs-
rail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı
açıklamada, Netanyahu ile Biden’ın tele-
fon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıkla-
mada, akşam saatlerinde iki liderin sıcak
ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğine
vurgu yapılarak, görüşmenin yaklaşık bir
saat sürdüğü kaydedildi. Biden ve Netan-
yahu’nun, Arap ülkeleri ile İsrail arasın-
daki normalleşme anlaşması sürecinin
gelecekte de sürmesi konusunda anlaştığı
ifade edilen açıklamada, iki liderin İsrail ile
ABD arasındaki kararlı ittifakı güçlendir-
meye devam etmek için birlikte çalışacak-
larını vurguladıkları aktarıldı. Açıklamada,
liderlerin görüşmede “İran tehdidi” ve
bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldıkları,
bu çerçevede diyaloglarını sürdürme ka-
rarı aldıkları belirtildi. ABD Başkanı Bi-
den’ın Netanyahu'yu koronavirüsle
mücadeledeki “başarısından” dolayı öv-
düğü vurgulanan açıklamada, liderlerin
salgınla başa çıkmanın yolları konusunda
fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.
Biden’ın göreve gelmesinin üzerinden haf-
talar geçmesine rağmen telefonla Netan-
yahu'yu aramaması dikkati çekmişti.

İsrail ile normalleşme

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şu-
bat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netan-
yahu ile "yakında" görüşeceğini
duyurmuştu. 20 Ocak'ta göreve gelen Bi-
den'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile
halen görüşmemiş olması Amerikan ve
İsrail medyasında da tartışmalara neden
olmuştu. 

pkk’ya karsı orTak
harekeT eTmek gerek
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, müttefik ülkelerin görüş ayrılıklarını ele
alması ve birbirlerinin güvenlik endişelerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Öztürk, “NATO için-
deki tüm ülkelerin PKK'ya karşı Türkiye ile ortak hareket etmeleri gerek” açıklamalarında bulundu

B u memleket bizim, bu vatan bizim.
Bizler vatanseveriz, ATATÜRKÇÜ-
YÜZ .Bizlerin en büyük şansı da

bu topraklarda doğup büyümek. Bizler ka-
nıksamayalım,  şehit haberlerine alışmaya-
lım  derken en büyük tehlike hala terörde
olduğunu gerek  Asker Hastanelerinde çalı-
şırken  gerek lojmanlarda otururken gözle-
rimizle gördük kulaklarımızla duyduk.
Sağlık muayenelerini yapıp sağlam olarak
operasyona gönderdiğimiz kişilerin yeri
geldi şehit haberlerini aldık, yeri geldi gazi
olduklarını duyduk.

17 Şubat 2016 tarihinde Merasim
Sokak Şehitleri hala yüreğimizde. Birkaç
gün önce yine kanayan yara terörle 16 can
16 vatan evladını kara toprağa verdik.
Bizlerin hayatına şehit haberleri televizyon
haberlerinde, gazete haberlerinde, radyo
haberlerinde 60 saniyeyle giriyor  sonra
bizler sosyal medyadan paylaşıyoruz. Ha-
berlerde ise gördüğümüz görüntü ağlayan

anne dik durmaya çalışan yüreğine acısını
gömen  eş veya  baba ,yetim kalan  cami
avlusunda kucaktan kucağa dolaşan ya da
oynayan çocuklar ve sonrasında bizler için
bitti diyoruz . Tabutları başında cenaze na-
mazlarına katılmak anma programlarıyla
anmakla görevimizi yaptığımızı sayıyoruz.
Oysa bitmiyor.  Onlar için hep hayat yarım
kalıyor ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKI-
YOR. Merasim Sokak ,Gara Şehitlerinin
ve bütün şehitlerimizin ailelerinin hayatları
yarım kalıyor. Her yıl  bu kurulu düzende
uyuyanları  Merasim sokakta biraz da olsa
uyandırmak ,fark yaratmak isteyen sivil
toplum kuruluşları olarak toplanıyoruz.
Her yıl olduğu gibi bu yılda  dualar edildi,
şehitlik ziyareti yapıldı ve herkes evlerine
dağıldı. Yol bir yerde bitiyor ve bitecek
önemli olan kaç hayata dokunduğumuz  ve
kaç kişi için fark yaratıp terörsüz bir
dünya görebildiğimiz. 

17 Şubat 2016 tarihindeki şehitlerimiz
arasında sivil devlet memur arkadaşları-
mız kardeşlerimiz vardı aileleri hala ya-
ralı, acıları hala dün gibi ,beş yıl önce
onların ışığı söndü onlar kendilerini karan-

lıkta bırakanlarla hesaplarının bitmediğini
bu dünyada da bitmeyeceğini hep söylediler
hep söylemeye devam ediyorlar. Şehitleri-
mizin geride bıraktıkları mesai arkadaşla-
rından bir kısmı Sağlık Bakanlığına devir
oldu, bir kısmı hala Türk Silahlı Kuvvetle-
rinde mesai mefhumu gözetmeden mesaile-
rine devam ediyorlar. Milli Savunma
Bakanlığında ,Genelkurmay Başkanlı-
ğında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında,  Hava
Kuvvetleri Komutanlığında, Jandarma
Genel Komutanlığında , Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığında rütbeli personel ile birlikte
çalışan ,kurumların her türlü teknik,  hu-
kuki, mali, idari ve destek hizmetlerini yü-
rüten 17 Şubat 2016 tarihinde Merasim
Sokakta olduğu gibi rütbeli personel ile
birlikte şehit olan ,batıda  doğuda güney-

doğuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
üniformalı personelin tabi olduğu 24 saat
esasına göre çalışma ve disiplin şartlarına
göre nöbet tutan ,mesai mefhumu tanıma-
yan ve bunlara rağmen orduevleri ve sosyal
tesislere alınmayan ,lojmanlarda yok dene-
cek kadar az faydalandırılan ,maaş iyileşti-
rilmesi yapılmayan, fiili hizmet süresi
zammı/yıpranma hakkı verilmeyen, TSK
yan ödeme kararnamesi ile yapılan iyileşti-
rilmelerden yararlanamayan, Türk Silahlı
Kuvvetlerinde çalışmanın onurunu ve guru-
runu duyarken aynı zamanda içlerinde  yıl-
larca askeri okullarda beraber okuyarak
askeri eğitimleri alan halen birlik ve karar-
gah  revirlerinde görev yapan  hemşirele-
rinde içinde olduğu sivil devlet memurları
,tüm sosyal ,özlük ve mali haklarda iyileş-
tirilme umutlarını yitirmeden beklemekte-
dirler. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil
devlet memurları haklarında düzenleme
beklerken , yıllarca hizmet verip kendi rı-
zaları dışında Sağlık Bakanlığına devir
edilen Sivil Devlet Memurları deyince ise ;
yüreğimde bir burukluk boğazımda bir
yumru yer alıyor. Bugün aslında köşe ya-

zımda sivil devlet memurlarını yazacaktım
fakat Gara şehitleri yüreğimizi dağladığı
,17 Şubat’tada Merasim Sokak şehitlerini
anma dolayısıyla köşe yazımı şehitlerimize
ayırdım. Merasim Sokakta 17 Şubat 2016
tarihinde şehit verdiklerimiz ve bütün şe-
hitlerimiz hakkını helal etsin. Artık terör
bitsin, ocaklara ateş düşmesin, devletimiz
büyüktür her şeyin üstesinden geleceğini
biliyoruz.  Gönlümüzden geçen her güzel
şeyin ,hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi
dileği ile hep yüreğimizde olacak şehitleri-
miz için diyoruz ki ,hepimiz ülkemizi çok
seviyoruz, toprağını ,örf adetlerini en
önemlisi insanını çok seviyoruz. Tüm yaşa-
mımızı inandığımız değerlerle ve en önem-
lisi sevgiyle yaşayarak, Şehitlerimize
ALLAH tan rahmet Gazilerimize açil şifa-
lar ,ailelerine de sabır diliyoruz. 

ŞEHİDİM ;BUGÜN BAŞIM ÖNÜMDE
EĞİK ANCAK TERÖR BİTTİĞİNDE SİZ-
LER İÇİN BAŞIM DİK OLACAK. 

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve
karşılıksız sevgiyi tarif et deseler sadece
ŞEHİDİM  derdim. RUHLARINIZ ŞAD
MEKANIZ CENNET OLSUN….

17 şubatın ardından yine 
sözün bittiği yerdeyiz

ozlemakarken@hotmail.com

Özlem Tekin AKARKEN

ABD bildiğiniz gibi

Ayrılmaz ikili

SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN

T ürkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Bü-
yükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin NA-
TO'ya katılımının 69. yıl dönümü

dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin NATO üyeliğinin 69. yılında itti-
fak içinde çok ciddi ağırlığı bulunan değerli
ve önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Öz-
türk, "Bazı müttefiklerle görüş ayrılıklarımız
olsa da neticede NATO bu görüş ayrılıkları-
nın ele alınabilmesi için bir danışma forumu
teşkil ediyor." diye konuştu. NATO'nun Was-
hington Antlaşması'nın da gereği olarak
müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını il-
gilendiren bütün hususlarda asli istişare fo-
rumu olması gerektiğini ifade eden Öztürk,
Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in 2030 yılı
vizyonunun da NATO'nun bu istişari rolünü
güçlendirmeyi öngördüğünü hatırlattı.

İşlev çok önemli

Öztürk, bunun bir ihtiyaçtan kaynaklandı-

ğını çünkü bazı müttefiklerin AB üyeliğine
ağırlıklı önem vererek güvenlik ve savunma
konularının bazılarını AB'de tartışıp NA-
TO'da tartışmadıklarını belirterek, şöyle
devam etti: "Bazı müttefiklerimiz ikili mese-
lelerini AB üzerinden Türkiye'ye baskı uygu-
lamak üzere istismar ettiler. Ama biz her
zaman müttefikler arasındaki ikili meselele-
rin ikili kanallardan doğrudan ele alınmasını
savunduk. Her türlü konuyu tartışmaya
hazır olduğumuzu bildirdik. Bu tutumumuz
aynen devam ediyor. Bu bakımdan NA-
TO'nun bu işlevi de çok önemli."NATO ül-
kelerinin geniş bir coğrafyada 1 milyar
nüfusu ve ortaklarıyla büyük bir ağ oluştur-
duğunu kaydeden Öztürk, "Türkiye de bun-
ların içinde çok önemli ağırlığı olan bir
müttefik ve herkes bunun farkında." dedi.

Endişelere saygı duyulmalı

Öztürk, Türkiye'nin üyeliğinin 70. yılına gi-

derken de NATO içindeki karşılıklı dayanış-
mayı ve güveni artıracak ittifak içi uyarlama-
lara katkı vermeye hazır olduğunu
vurgulayarak, şunları aktardı:"Bunun için de
her bir müttefikin diğerlerinin güvenlik endi-
şelerine ve çıkarlarına saygı göstermesi
lazım. Sadece DEAŞ ve El Kaide terörüyle
değil, PKK terörüne karşı da bu dayanış-
mayı somut olarak ortaya koymaları lazım.
Birbirlerine ambargo, yaptırım uygulama
veya uygulama tehdidinde bulunmaması
lazım. Bütün bunları ittifak içinde gündeme
getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu isti-
şareler sadece daimi temsilciler düzeyinde
değil, bakanlar ve devlet ve hükümet baş-
kanları seviyesinde de ele alınacak. 70. yıl
dönümümüzü kutlarken kendini yeni şart-
lara daha iyi uyarlamış, ittifak dayanışma-
sını, birliğini, uyumunu sağlamış,
müttefiklerin kesin bir dayanışma içinde 
olduğu NATO'yu görmeyi arzu ediyoruz."

Türkiye 1952'de
üye oldu
Türkiye, NATO'nun 1949'da Washington
Antlaşması'nın 12 kurucu üye tarafından
imzalanarak kurulmasının ardından itti-
faka 1952'de üye oldu. NATO'nun
13'üncü üyesi Türkiye, ittifakla katılım
protokolünü 17 Ekim 1951'de imzaladı.
Resmi üyelik ise Yunanistan ile beraber 18
Şubat 1952'de gerçekleşti. İkinci Dünya
Savaşı'nın ardından dış politika öncelikle-
rini Batı dünyasıyla yakınlaşma olarak be-
lirleyen Türkiye için Birleşmiş Milletler
(BM) üyeliğinin yanı sıra NATO üyeliği
de önem taşımaya başladı. 1945'te
BM'nin kurucu üyeliğini üstlenen Türkiye,
69 yıl önce başlayan NATO üyeliği ile de
Batı ittifakıyla olan ilişkilerini pekiştirdi.

İspanya'da terörizmi
yüceltme ve Kraliyet 

Ailesi'ne hakaret suçla-
rından hüküm giyen

rap sanatçısı Pablo 
Hasel'in dün polis 

zoruyla tutuklanıp 
cezaevine götürülme-

sine karşı Katalonya'da
başlayan gösteriler

ülke geneline yayılarak
bugün de devam etti

İspanya'da terörizmi yüceltme ve Kra-
liyet Ailesi'ne hakaret suçlarından
hüküm giyen rap sanatçısı Pablo Ha-

sel'in dün polis zoruyla tutuklanıp cezaevine götü-
rülmesine karşı Katalonya'da başlayan gösteriler
ülke geneline yayılarak bugün de devam etti. Ülke-
nin bazı büyük kentlerinde yapılan eylemlerde
olaylar çıkarken, özellikle başkent Madrid ve Bar-
selona'da polis, göstericileri dağıtmak için müda-
hale etti. Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan,
çoğunluğunu aşırı solcu grupların ve üniversite
öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığa karşı cop
kullanarak müdahale eden polis, bazı göstericile-
rin taş ve şişe atarak karşılık vermesiyle ses bom-
bası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi de
kullandı. Meydandaki kalabalığı dağıtan polis ile
göstericiler arasındaki çatışmalar sokak aralarında
da devam etti. Şiddet yanlısı bazı gruplar, çevre-
deki dükkanlara saldırarak, çöp bidonlarını ateşe 

verdi. Benzer olaylar Barselona'da da yaşanırken,
kent merkezinde toplanan göstericilere polis mü-
dahale etti. Barselona ve Madrid sokaklarında
devam eden olaylarda gözaltına alınanların ol-
duğu, yaralıların da bulunduğu görüldü. Kata-
lonya bölgesinde dün akşam yapılan gösterilerde
33 kişinin yaralandığı ve 15 kişinin gözaltına alın-
dığı bildirilmişti. Plastik mermiden yaralanan bir
gencin gözünü kaybettiği açıklandı.

Halk oldukça endişeli

Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesin-
leşmiş mahkeme kararı ve halen devam eden bir
soruşturma bulunan Hasel, Twitter hesabından
attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve
Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis
cezası almasının ardından dün sabah polis zo-
ruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Ha-
sel'in cezaevine konulması, "ifade özgürlüğünün
kısıtlandığı" gerekçesiyle İspanya'daki sol koalis-
yon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos
başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü
gruplar tarafından da eleştiriliyor. Hasel'in cezası-

nın infazının askıya alınması talebini reddeden
Ulusal Mahkeme, kararında, bazı şarkılarındaki
sözlerde terör örgütleri GRAPO, ETA ve Terra
Lliure'yi öven ifadeler kullandığı için 2014'te aldığı
iki yıl hapis cezası o dönemde ertelenen Hasel'in
daha sonra 2017'de güvenlik güçlerine karşı gelme
ve 2018'de bina basmaktan mahkum edildiğini
hatırlatmıştı. Hasel'in tutuklanması, İspanya'da
sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili
ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet,
"nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayra-
ğına saldırı, Adalet Bakanlığınca bir çalışma başla-
tıldığını duyurmuştu. DHA

İspanya karışık
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ÇÖZÜMLER



K onserde Alman ve Fran-
sız lied’lerini (şarkı) ses-
lendirecek topluluk,

Türkçe sözlü tangolar ile Öz-
demir Asaf ve Ümit Yaşar
Oğuzcan şiirlerinin müzikle
birleşmesinden doğan “İstan-
bul Şarkıları”nı da sanatse-
verler ile buluşturacak. Şiir ve
müziği, vokal ve piyanoyu bir
araya getiren İstanbulied’in
konseri 20 Şubat saat
20.30’dan itibaren İş Sa-
nat’ın YouTube kanalından
ve internet sitesinden sezon
boyunca izlenebilir.

İnternetten izlenebilir

İş Sanat’ın şubat ayındaki
diğer etkinlikleri izleyicilerle
çevrim içi buluşmaya

devam edecek. Klasik müzik
konserleri 25 Şubat’ta Milli Rea-
sürans Oda Orkestrası ile
devam edecek. Şef Oğuzhan
Kavruk yönetimindeki Milli
Reasürans Oda Orkestrası kon-
serinin solistleri Özgecan
Günöz (keman) ve Sezai Koca-
bıyık (obua) olacak. 22 Şubat’ta
“İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı
dinletide Haldun Taner’in hikâ-
yeleri seslendirilecek. Minik sa-
natseverlerin heyecanla
beklediği İş Sanat Masal Tiyat-
rosu 21 Şubat’ta “Güzel ve Çir-
kin”, 28 Şubat’ta “Ağustos
Böceği ile Karınca” masalları ile
devam edecek. Tüm konser ve
dinletiler saat 20.30, çocuk et-
kinlikleri ise saat 15.00’ten itiba-
ren sezon boyunca İş Sanat’ın
sosyal medya hesaplarından ve
internet sitesinden izlenebilir. 

KÜLTÜR SANAT
CUMA 19 ŞUBAT 2021

SEMANUR POLAT

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/02/2021

1.İhale Tarihi : 05/03/2021 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2.İhale Tarihi : 31/03/2021 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri : MALTEPE BLG YEDİEMİN OTOPARKI - Yalı, Piri Reis Cd. No:30, 34844 Maltepe/İstanbul  
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 70.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1314485)
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10. İCRA DAİRESİ
2020/145 TLMT.

nejat İşler, Bangladeş Dhaka
Film Festivali'nde 'En İyi Erkek
Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Mehmet Eroğlu'nun, '9,75 Santimetre-
kare' adlı romanından uyarlanan Uluç

Bayraktar'ın yönetmen koltuğuna otur-
duğu ilk uzun metraj filmi kadrosunda
Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve
Menderes Samancılar başrolleri paylaştı.
'9,75' filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında

gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali'nde
yarıştı. Filmdeki performansıyla Bangla-
deş Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi
Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi ünlü
oyuncu Nejat İşler oldu.

Nejat İşler, en iyi erkek oyuncu seçildi

İstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİndeİstanbulİed sahnesİnde

Örnek No: 25*

61UA485 Plakalı , 2009 Model , CHEVROLET Marka ,
CAPTİVA 2.0 16V DİESEL HİGH Tipli , Z20S1244617K
Motor No'lu , KL1CD26RJ9B285053 Şasi No'lu , Vites
Tipi Otomatik , Rengi Siyah , 61 UA 485 PLAKALI
CHEVROLET MARKA  CAPTİVA LT TİPİ ARAÇ. ARA-
CIN ÖN KAPUTUNDA TAVANINDA VE MUHTELİF
PARÇALARINDA BOYA KAVLAMASI VE GÜNEŞ YA-
NIĞI, ARKA ÇAMURLUKTA İSE EZİK MEVCUTTUR.
ARACIN KAPORTASINDA BAŞKACA GÖRÜLÜR BE-
LİRGİN HASAR GÖRÜLEMEMİŞTİR. ARACIN ANAH-
TARI OLMADIĞINDAN MOTOR, MEKANİK, ELEKTRİK
VE ELEKTRONİK AKSAMI İNCELEMEMİŞTİR.  ARA-
CIN İÇ AKSAMI GÖZLE GÖRÜLDÜĞÜ KADARIYLA
SORUNSUZ VE EKSİKSİZDİR.  ARACIN LASTİKLERİ
ORTALAMA %45 ORANINDA DİŞ KALINLIĞINA 
SAHİPTİR.

SANAT VAR
İş Sanat, mezzosoprano Ekin Bezirganoğlu ve
piyanist Senem Zeynep Ercan'ın müzikal 
birlikteliklerinden oluşan İstanbulied’i 
sahnesinde ağırlayacak

İstanbulİed sahnesİnde

12 santimetre sanata
Türk sanatçı desteği
İspanya, Fransa ve Portekiz'de 20 yılı aşkın bir süredir düzenlenen
'12 cm' adlı sergiye bu yıl Türkiye'den 20 sanatçı eser verecek

Fransa ve Portekiz’de düzenlenen '12
cm' adlı sergiye bu yıl Türkiye’den 20 sa-
natçı eser veriyor. Sergiye 4 eseriyle katılan

ünlü ressam Ahmet Özel, Sergi ile ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Ressam Özel, "Üretilen sanat eseri
tabi ki temelde sanatçının duygu ve düşüncelerini
içinde taşıyor. Ancak üretim aşamasından sonra eser,
gerçek etki ve duygu aurasına izleyici ile karşılaştı-
ğında kavuşuyor. Yerel ve çeşitli coğrafyalarda eserin
karşılaştığı gözler, izleyiciler, eserin iç duygu dalgala-
rını içlerine alarak resmin, eserin etki ve duygu alanını
büyütüyorlar. Sergi bu amacı öngörüyor" dedi.

Sığınaklar ilham verdi!

Serginin 12 santimetre boyut sınırlandırılması ile ilgili
konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel
Sanatlar Fakültesi
(GSF) Grafik Tasa-
rımı Bölümü Dr.
Öğr. Üyesi Ressam
Ahmet Özel, "Ben
genellikle büyük bo-
yutlu işler üretiyo-
rum. Bu açıdan
üretimde zorlanabi-
leceğimi düşünmüş-
tüm. Ancak böyle
olmadı. Bu ve buna
benzer küçük bo-
yutlu işlerle katıldığım işlerde kendi sanatsal ifademi
zorlanmadan ortaya koyabildiğimi düşünüyorum.
Benim özellikle 90’lı yıllardan başlayarak günümüze
uzanan resim serüvenimde genel konseptim evren,

insan ve kimlik arayışı üzerine. Bazen insanı onsuz
ifade etmek için onu barındıran formlar, biçimler kul-
lanıyorum. Son yıllarda daha çok insanın kutsan-
ması üzerine seremonileri ele alan işler de ürettim.
Bu çalışmalarım insanın sığındığı sığınakları konu
alıyor. Onun için işlerin isimlerini Sığınak 1, Sığınak
2, Sığınak 3, Sığınak 4 olarak isimlendirdim" diye 
konuştu.

Türkiye'de geniş ilgi gördü

Türkiye'de sergilenecek eserlerin daha önce İspanya,
Portekiz ve Fransa’da sergilenen işleri karşılayan yeni
işler olduğuna değinen Özel, "Bu ülkelerde önemli
sanat galerileri ve mekânlarında izleyicilerle buluştu
ve sergilendiği ülkelerde geniş ilgi gördü" dedi. Kovid-
19 önlemleri kapsamında, 28 Şubat'a kadar rande-

vuyla ziyaret
edilebilecek ser-
giye Türkiye’den
katılacak diğer sa-
natçılar ise şu
isimlerden oluşu-
yor: "Kadir Akyol,
Meryem Arıcan,
Figen Batı, Füsun
Çağlayan, Nuray
Çetin, Yücel
Dönmez, İclal
Erentürk, Burçin

Erdi, Berna Erkün, Onur Fendoğlu, Bahri Genç, Işıl
Güleçyüz, Müfit İşler, Atila Kanbir, Şükrü Karakuş,
Fazilet Kendirci, Bahar Kocaman, Temur Köran,
Ahmet Özel, Ruşen Eşref Yılmaz." DHA

Moda tasarımcısı ve Gigii’s marka-
sının kurucusu Gülnur Güneş
Çelik, kariyer yolculuğunu MAG

okurları için paylaştı. Tasarımlarında sezonun
trendleri ve feminen detayların buluştuğu par-
çaları tercih ettiğini belirten Gülnur Güneş
Çelik, “ Feminen hatları seven bir kadınım.
Markamın en değişmeyen tarzı feminen detay-
ları” dedi. İlk olarak Dünyaca ünlü yıldız Jenif-
fer Lopez ile çalıştığını belirten başarılı
tasarımcı, Türkiye’de de Tarkan, Ebru Gündei,
Burcu Güneş gibi başarılı isimlerle çalışıyor.

Tarkan’ı
giydiren
kadın!

Şenses gibisi daha gelmez
Yazdığı şarkılarla Türk
müziğine yön veren Fikret
Şeneş'in vefatının ardın-

dan 6 yıl geçti.
İlk kadın şarkı sözü yazarı olan
Şeneş, 1921'de İstanbul'da dünyaya
geldi. Henüz ilkokul dönemindeyken
piyano çalan ve 12 yaşındayken İngi-
lizce şarkılar söyleyen Şeneş, İstanbul
Amerikan Kız Kolejinde eğitim aldı.
Şeneş, liseden mezun olduktan sonra
konservatuvarı kazandı. Sesinin güzel
olmasından dolayı şan dersleri de
alan sanatçı, 1937 yılında henüz 16
yaşındayken Bedii Çapa ile bir evlilik
gerçekleştirdi ve bu evliliğinden
Ahmet ve Celal adında 2 oğlu oldu.
Şeneş, evliliğinden dolayı eğitimini
yarıda bıraktı. Bir röportajında çok
zor zamanlar geçirerek, iki erkek ço-
cuğunu babasız yetiştirdiğini ifade
eden sanatçı, eşiyle 18 yıl sonra ay-

rıldı ve daha sonra da tekrar evlendi.

94 yaşında vefat etti

Alzheimer hastalığına 2012 yılının
eylül ayında yakalanan ve evinde te-
davisi süren Şeneş, 16 Şubat 2015'de
94 yaşındayken hayatını kaybetti. Sa-

natçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan ce-
naze namazının ardından Zincirli-
kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Usta
sanatçının oğlu Ceylan Çapa da an-
nesi hakkında bir röportajında şunları
anlatmıştı: "Annem, Türkiye'nin ilk
kadın söz yazarı ve yazdığı şarkıların
Türk pop müziğindeki yeri hiçbir
zaman tartışılamadı. Kadınlar için bir
öncü olduğunu düşünüyorum. Bu
yüzden her şarkısının çok büyük an-
lamı var. Düşünsenize üzerinden 40-
50 yıl geçmiş şarkıları var. Hala her
yerde çalınıyor, söyleniyor. Annemin
önemi zaten burada ortaya çıkıyor.
Bu şarkılar kim bilir daha kaç nesil
büyütecek? Gerçekten paha biçilmez.
Annemin aşka, özellikle de hayata ba-
kışı, bunları şarkılarına yansıttığı için
sadece beni değil, herkesi etkiledi.
Aşkı özünde yaşadı, bunu hepimize
hissettirdi."

Kitap, yazarın vefatının
45’inci yıl dönümünde Zey-
tinburnu Kültür ve Sanat

Merkezi’nin düzenlediği "Kemal Tahir:
Bir Aydın Üç Dönem'' başlıklı sempoz-
yumdan yola çıkılarak hazırlandı.
Şair bir sosyolog olarak Kemal Tahir'in
sanatını, tarih felsefesini ve fikir hayatını
anlamak ve bugüne etkilerini takip
etmek niyetiyle düzenlediğimiz bir sem-
pozyum bizi bu esere kadar getirdi diyen
Yazar Asım Öz, “Kemal Tahir'in ciddi-
yetle ve iyimserlikle ele aldığı konular ve
temalar kendi dönemine münhasır kal-
mamış, günümüze de intikal etmiştir.
Biz de bu eserle birlikte, bu kıymetli fikir-
leri gelecek nesillere aktarmayı amaçla-
dık” dedi. Kitapta, sempozyuma katılan
yazar, şair ve akademisyenlerin Kemal
Tahir hakkında görüşleri de yer alıyor.
Kemal Tahir kitabında, edebiyatçının
hayatı, meseleleri araştırmasındaki cid-
diyeti, hatıraları, üslubu ve edebiyat
dünyasındaki yerini anlatan derleme
metinlerin yanı sıra, kişisel tarihinden ve
diğer eserlerinden bahsediliyor.  Ayrıca

Kemal Tahir’in İs-
tanbul’da başlayan
hayat serüvenini,
eğitim hayatını,
Babıali ile müna-
sebetini, hapis-
hane yıllarını,
romanlarını, tarih
ve toplum tartış-
malarındaki put
kırıcı rolünü, or-
taya koyuyor.

Kemal Tahir
anısına kitap
Usta Yazar Kemal Tahir’in birkaç yıl
önce ölüm yıldönümü anısına
düzenlenen "Kemal Tahir: Bir Aydın Üç
Dönem'' sempozyumdan esinlenen
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi
ekibi yazarın hayatını kitaplaştırdı



SPOR14 CUMA 19 ŞUBAT 2021

SP  R
VakıfBank çeyrek
final için çalışıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper
Ligi'nin 20'nci haftasında oynanan derbide Ga-
latasaray, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı
83-65 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salo-
nu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-

9 önde geçen Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı da 37-
29 önde tamamladı. Final periyoduna da 56-42
önde giren ev sahibi takım, salondan 83-65
galip ayrıldı. Galatasaray, bu galibiyetle birlikte
kazanma serisini 6'ya çıkardı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar
Ligi'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında Fenerbahçe
OPET'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İki hafta kala
normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen VakıfBank'ta
Başantrenör Giovanni Guidetti ve oyunculardan Mi-
lena Rasic ile Zehra Güneş derbinin ardından açıklama-
larda bulundu. Guidetti, ''Bugün iki takım da çok agresif
değildi. Hepimiz haftaya oynanacak olan Şampiyonlar
Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz. Takımımın odaklı,
agresif, net, kazanmaya ve iyi oynamaya motive olma-
sına sevindim'' dedi. Oyuncuların gösterdiği perfor-
manstan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Harika bir
takıma karşı oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve bu
maç da kolay olmadı. Bugün iki takım da çok agresif
değildi. Hepimiz haftaya oynanacak olan Şampiyonlar
Ligi çeyrek finallerini düşünüyoruz. Takımımın odaklı,
agresif, net, kazanmaya ve iyi oynamaya motive olma-
sına sevindim'' dedi.

Play-Off sabırsızlığı var

VakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic, ''Bu
maça iyi hazırlandık. Çünkü Fenerbahçe çok iyi bir
takım. Çekişmeli geçmesini beklediğimiz bir maçtı. Tah-
minimizden daha kolay bir maç oldu. Üç puan alma-
mıza sevindim çünkü ligi lider tamamlamayı
garantiledik. Hala oynayacağımız iki maç var. Takım
olarak Play-Off'lara başlamak için sabırsızlanıyoruz''
diye konuştu. Sarı-siyahlıların bir diğer orta oyuncusu
Zehra Güneş ise ''3-0'lık bir skorla kazandığımız için
mutluyuz. İkinci sette biraz blok defansta zorlandık.
Basit hatalar yaptık ama devamında maça geri dönebil-
dik. Takım olarak iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyo-
rum. Ligi lider tamamladığımız için mutluyuz. Bu
yakaladığımız formu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdür-
mek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

GalaTaSaray, beşikTaş'ı 83-65 mağlup eTTi

TrabzonSpor
kayıp ıSTemıyor
Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan
Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak 6 maçlık 
galibiyet serisini sürdürmek, ayrıca zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar 
verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası :2021/64788
1- İdarenin
a) Adresi :Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir 

ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165705000 - 2166870797
c) Elektronik posta adresi :satinalma@atasehir.bel.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :12.02.2021 - 4299
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :GAZETE DAMGA - 13.02.2021
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat ve faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 7.5.6 maddesinde istenen 15 adet numune ürünlere ait Tarım Ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış,
sözleşme süresi boyunca süresi dolmamış, işletme kayıt ve yetki belgelerini ibraz etmek zorundadır. (İthal
ürünlerde ithalatçı firmaların belgeleri aranacaktır.) Orijinal ambalajlardaki numunelerin üzerinde bulunan
üretici bilgilerine ait işletme kayıt belgesi ve yetki belgesi olmayan belgeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.1. İş Deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler ve teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Kamu ve Özel Sektörde yapılmış her türlü Gıda Malzemeleri alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1314848)

DÜZELTME İLANI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

S üper Lig’de 9 maçtır mağlup ol-
mayan ve son 6 maçından da gali-
biyetle ayrılan bordo-mavililer,

yarın deplasmanda Medipol Başakşe-
hir’e konuk olacak. Cezalı, sakat ve 
koronavirüs testi pozitif çıkan
oyuncular nedeniyle bu maçta 11 fut-
bolcusundan faydalanamayacak olan
Trabzonspor eksiklerine rağmen, ligde
zor günler geçiren rakibini yenerek 6
maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve
zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna
devam etmeyi hedefliyor. Başakşehir
Fatih Terim Stadyumu’nda saat
19.00’da başlayacak karşılaşmayı,
hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kadroda mecburi değişim

Trabzonspor’da bu maç
öncesi Abdülkadir
Ömür ile Trond-
sen’in sakatlık-
ları devam
eder-
ken,

7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çık-
tığı için bu karşılaşmada görev alama-
yacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası
nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.
Yaşadığı sakatlığının ardından çalışma-
lara başlayan Abdulkadir Parmak’ın da
kadroda yer alıp almayacağı yapılacak
son kontrollerden sonra netleşecek.
Bordo-mavililerde teknik direktör Ab-
dullah Avcı’nın, son oynanan Gaziantep
FK maçındaki 11’inde mecburi değişik-
likler yaparak kalede Uğurcan’ın yerine
Kağan’a, bekte Marlon’un yokluğunda
Hüseyin’e, cezalı Nwakaeme’nin yerine
ise Afobe’ye forma vermesi bekleni-
yor.17 yılın en uzun serisiBordo-mavili-
ler, bugün Medipol Başakşehir
karşısından galibiyetle ayrılması

durumunda son 17 sezon-
daki en uzun galibiyet

serisini yakala-

mış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen
ve son maçını kazanarak geçen yılda
ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yaka-
layan bordo-mavililer, yarınki karşılaş-
mayı da kazanması halinde seriyi 7
karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak
2003-04 sezonunda 22 ile 32’nci hafta-
lar arasında 11 maçlık galibiyet serisine
ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başak-
şehir karşısında galip gelmesi duru-
munda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu
anlamda son 17 sezonun en başarılı dö-
nemini yaşamış olacak. Trabzonspor ile
Medipol Başakşehir, bugün İstanbul’da
oynayacakları maçla ligde 26’ncı kez
karşı karşıya gelecek. Trabzonspor,

2007-08 sezonunda, o dönemdeki
adıyla İstanbul Büyükşehir

Belediyespor olan tu-
runcu-

lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne
dek oynanan 25 karşılaşmanın 9’unu
kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir ka-
zanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle so-
nuçlandı. Trabzonspor, söz konusu
maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde
31 gol gördü.

Başakşehir 11 maçtır kayıp

Bu arada Trabzonspor, Medipol Başak-
şehir’i ligde 11 maçtır mağlup edemiyor.
Başakşehir’i en son 2014-2015 sezo-
nunda sahasında 3-2 mağlup eden
bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11
lig karşılaşmasının 6’sından mağlup,
5’inden ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon
ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan
karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-0 ka-
zanırken, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda
oynanan Süper Kupa karşılaşmasını ise
Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı mü-
zesine getirmeyi başardı. DHA

Deniz yok yüzücü çok
Denize kıyısı olmayan Gaziantep, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde su sporlarında Türkiye'nin
en iddialı şehirlerinden birisi haline geldi. Yüzme Milli Takımı'nda biri kurbağalamada rekortmen, 36
sporcusu bulunan kentte, yeni sporcuların yetişmesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor
Gaziantep'in birçok bölgesine son
yıllarda yaptırılan yüzme havuzla-
rında açılan kurslar sayesinde su
sporlarına ilgi arttığı gibi, profesyonel
sporcu sayısında da artış yaşandı.
Merkez Şehitkamil Belediye Spor
Kulübü'nün yüzme branşı sporcula-
rından Kaan Kara, son olarak İstan-
bul'da düzenlenen Türkiye Arena
Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve
Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Yıl-
dızlar Bireysel müsabakalarında
kulaç attı. Kara, 3 yıldır rekor kırıla-
mayan 100 metre kurbağalamada,
01.02.38'lik dereceyle 15-16 yaş kate-
gorisinde yeni rekorun sahibi oldu.

Hedefler hep yüksek

Şehitkamil Belediyespor antrenörle-
rinden Ali Göz, Alleben Yüzme Ha-
vuzu'nda 3 farklı branşta birçok milli
sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Açtık-
ları kurslarda birçok kişinin yüzme
öğrendiğini bunun yanı sıra milli
sporcuların da yetiştiğini anlatan
Göz, öğrencileriyle hedeflerini hep

yükseklerde tuttuklarını vurguladı.
Şehitkamil Belediyesi öncülüğünde 9
yıldır su sporlarına yönelik organi-
zasyonlar düzenlendiğini kaydeden
Ali Göz, "Yüzmede önce bölge kar-
malarına sporcu yetiştirdik. Daha
sonra yıldızlar kategorisinde milli ta-
kıma sporcular vermeye başladık. Bu
zamana kadar da yüzmede milli ta-
kıma 13 sporcumuzu verdik. Paletli
yüzme branşında da 20 milli takım
sporcumuz var. Bunun yanı sıra su
topu branşında da 3 sporcumuz milli
takımlara kaydedildi. Gaziantep ve
bölgemiz adına milli takımlarda bu
kadar çok sporcu ile yer almanın
haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. Son
yapılan şampiyonada kurbağala-
mada 3 yıldır kırılamayan rekoru
kıran Kaan Kara ise ablasının tavsi-
yesi ile başladığı spora severek
devam ettiğini söyledi. Milli
takım sporcusu olduğu için ayrıca
gurur duyduğunu ve olimpiyatlarda
yüzme hayali kurduğunu aktaran
Kara, "Bu spora ablamın yönlendir-

mesi ile başladım. Yüzme havuzu-
muzun da destekleriyle bu seviyeye
kadar geldim. İstanbul'da yapılan ya-
rışlarda 100 metre kurbağalamada
15-16 yaş Türkiye rekortmeni sahibi-
yim. Yine 50 metre kurbağalamada
da Türkiye rekorunun sahibiyim. Av-
rupa'da yapılacak olan yarışmalarda
ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isti-
yorum. Her Türk sporcusu gibi ben
de olimpiyatlara katılmak ve ülkemi
temsil etmek istiyorum. Denizi olma-
yan bir şehirde böyle başarılara imza
atmak bizler için de büyük başarı.
Yüzme sporunun da futbol ve bas-
ketbol gibi önemsenmesini istiyoruz"
diye konuştu. DHA

Altın kemer 
mesaisi başladı
Ukrayna'daki altın kemer maçı, rakibinin koronavirüse
yakalandığını belirterek ülkesinden gelmemesi nedeniyle
ertelenen Türk boksör Serdar Avcı, 2 ay sonra çıkacağı
şampiyonluk maçı için hazırlıklarına Ukrayna'da baş-
ladı. Tanzanyalı Pascal Ndomba ile Ukrayna'nın baş-
kenti Kiev'deki UBO (Universal Boxing Organization)
dünya şampiyonluğu karşılaşması, rakibinin koronavi-
rüse yakalandığını belirterek ülkesinden gelmemesi ne-
deniyle ertelenen Serdar Avcı, federasyonun
belirleyeceği başka bir rakiple unvan maçına çıkmaya
hazırlanıyor. Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
yaptığı açıklamada, "13 Şubat'ta Kiev'de yapılması gere-
ken maça rakibim gelmedi. Kovid-19 olduğunu söyledi-
ler. Fakat kendisi ceza aldı. Federasyonun kararı ile
rakibim maça çıkmadığı için şampiyonluk kemeri boşa
düştü. 2 ay içinde yeni bir rakip ile Ukrayna'da maça çı-
kacağım. Hazırlıklara şimdiden başladık. Bakalım raki-
bim kim olacak? Karşıma kim çıkarsa çıksın kemeri
kazanıp ülkeme götüreceğim" dedi.Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle bu maçta 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan

Trabzonspor eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi istiyor



AvrupAÜniversite Sporları Federasyonu’nun (European
University Sports Association - EUSA) her yıl belirlediği
‘Sporda Avrupa’nın En İyileri’ araştırmasının 2019 ayağı so-
nuçlandı. EUSA Yıllık İstatistik ve Ödül Raporunun tamam-
lanmasıyla 2019 yılında Avrupa’nın en iyi performans

gösteren üniversite ve yükseköğretim kurumları da belirlenmiş
oldu. Buna göre İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) 2019 yı-

lında EUSA’nın düzenlediği spor müsabakalarında elde ettiği
başarılarla ‘2019 Yılında Sporda Avrupa’nın En İyi Üniversitesi’

sıralamasında Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi’nin ardından
ikinci oldu. İAÜ’yü, İspanya’nın Malaga Üniversitesi üçüncü sırada

takip etti.  İAÜ başarısını, 2019 yılında Avrupa’nın 9 farklı ülkesinde
gerçekleştirilen 21 branşta yapılan ve 16 ülkeden 5 bin 242 sporcunun

mücadele ettiği müsabakalarda elde etti. DHA
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A vusturya'da dünyaya gelen Dilara
Yücel, 2 yıl önce fazla kilolarından kur-
tulmak için amatör olarak boksa baş-

ladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi
Eskişehir'e dönen Dilara, antrenör Celal Olu-
cak ile çalışmalarını sürdürüp, kısa
sürede lisanslı sporcu oldu. 13
Şubat'ta Ukrayna'da 69 ki-
loda çıktığı 4'üncü pro-
fesyonel maçını da
kazanan Dilara, he-
definin önce Av-
rupa daha sonra
da dünya şampi-
yonluğu oldu-
ğunu söyledi.
Yakaladığı başarıyı
boksa ilk başladığı
zamanlarda asla
hayal edemediğini
ifade eden Dilara Yücel,
"Ukrayna'ya gittik, maçı-
mızı aldık geldik. Maçı kaza-
nacağımdan hiç şüphem yoktu. Çok
çalıştık. Bu emeğimizin karşılığını en iyi şekilde
aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da
daha iyi hazırlanıp, bayrağımızı dalgalandır-
mayı düşünüyorum. Boksa ilk başladığımda
böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. He-
defim ilk önce Avrupa şampiyonluğu keme-
rini getirmek. İlk günden beri onu da
alacağıma inanıyorum. Ülkeme Av-
rupa şampiyonluk kemerini inşallah
getireceğim. Daha sonra da dünya
şampiyonluğu kemerini getirece-
ğim. Biz buna inandık, inana-
rak çalışıyoruz. Sonuna
kadar da kendime güveniyo-
rum" dedi.

Türk bayrağı bana
güç verdi

Maç için ringe çıktı-
ğında elinde tuttuğu
Türk bayrağının ken-
disine güç verdiğini
vurgulayan Dilara,
"Maçın bitişindeki
duygu inanılmaz gü-
zeldi. İnsanın emeği-
nin karşılığını alması
gerçekten çok güzel bir
duygu. Türk bayrağını
orada görünce tüyleri
diken diken oluyor insa-
nın. Psikolojik olarak
maça çok hazırdım, o
yüzden fazla heyecan yap-
madım. Ringe elimde Türk
bayrağı ile çıktığım için o
bana ayrı bir güç verdi. Maçı
kazandığımda o bayrağı kaldıra-
cak olmam bana daha bir moti-
vasyon oldu. Onun için savaştım,
hep onu düşündüm. Başka bir ülkede
Türk bayrağını kaldırıp, onu temsil etmek
en büyük hayallerimden biriydi. Onu başar-
dım, o yüzden çok mutluyum. Daha pek çok
maçta Türk bayrağımı temsil etmek için sava-

şacağım" diye konuştu.

En başarılı genç boksör

Antrenör Celal Olucak ise Dilara Yücel'in
dünyada kariyer olarak 4 maçını da kazanan

en genç profesyonel boksör olduğunu
kaydetti. İlk önce Avrupa şampi-

yonluğu için mücadele ede-
ceklerini belirten Olucak,

"Dilara, dünyada kariyer
olarak 4 maçını da ka-
zanan en genç profes-
yonel boksör. Bunu
takip eden Uluslar-
arası Boks Federas-
yonu'nun internet
sitesinde 6'ncı sıra-

daydı. Bu dördüncü
maçımız ile inşallah

dünya sıralamasında ilk
4'e girecek. Bu galibiyet ile

önce Avrupa şam-
piyonluğu

kemeri,
daha sonra
dünya

şampiyonluğu kemerine doğru adım adım yü-
rüyoruz. Dünyada bu kariyerde 17 yaşında
profesyonel olmuş, 4'te 4 yapmış bir başka
sporcuyu biz tanımıyoruz. 2021 yılı bizim için
çok güzel bir yıl olacak. Zaten yıla iyi başladık.
Bu yıl içerisinde vatanımıza, milletimize en
kötü ihtimalle bir Avrupa şampiyonluğu ke-
meri mutlaka getireceğiz. Tabii ki dünya şam-
piyonluğuna da oynayacağız ama Avrupa
şampiyonluğu bu yılki ilk hedefimiz. Bunlar
zaten sırasıyla olduğu için, önce Avrupa şam-
piyonluğu, sonra dünya şampiyonluğu kemer-
lerine oynuyoruz" şeklinde konuştu. DHA

VurDugun 
nakaVt olsun 
Dilara

Eskişehir'de kilo vermek için boksa başlayan 17 yaşındaki Dilara
Yücel, Ukrayna'da çıktığı 4'üncü profesyonel maçını da kazandı.
Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını belirten Dilara, “Boksa ilk
başladığımda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Hedefim ilk
önce Avrupa şampiyonluğu kemerini getirmek” dedi

Dövüş sporunda
büyük bir gurur

İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Üniversite
Sporları Federasyonu EUSA’nın belirlediği ‘Sporda
Avrupa’nın En İyi Üniversitesi’ sıralamasında 2019
yılı verilerine göre ‘Dövüş Sporları’ kategorisinde

Avrupa ikincisi olduğunu duyurdu

Mesut Özil
RÜZGARI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, çevrim içi satın alınabilecek
dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu. Özil'in dijital

ürünlerinin satışından 10 dakikada 500 bin Dolar gelir elde edildi
FENErBAhçE'NİN devre ara-
sında İngiliz devi Arsenal'dan
kadrosuna kattığı 10 numara
Mesut Özil, dijital dünyada da bir
ilke imza attı. 32 yaşındaki
oyuncu, çevrim içi satın alınabile-
cek dijital ürünlerle, bilgisayar
programları kullanılarak üç bo-
yutlu sanal ortamda gerçeğe
uygun karakterlerin modellendiği
kendi 3D Genie'sine sahip ilk
sporcu oldu. Özil, dijital üç bo-

yutlu karakterinin serisini yarat-
mak için ABD merkezli Genies
şirketi ile bir ortaklık kurdu. Nifty
Gateway'de satılacak seriden
elde edilecek gelirin bir kısmı da
BigShoe adlı yardım kuruluşuna
gidecek. Dünyada ihtiyaç sahibi
çocukların tıbbi gereksinimlerini
karşılayıp, ameliyatlarını sağla-
yan yardım kuruluşu olan BigS-
hoe, birçok çocuğa umut oluyor.
Karakterin tasarımı, Mesut Özil'in

yıldız kimliğinden ilham alıyor ve
M10 logosu süper kahraman te-
malı kreasyonlarda yer alıyor. 15
Şubat Pazartesi akşamı satışa
sunulan şapkalar, kramponlar ve
giysiler 10 dakikada satılırken
500 bin Dolarlık gelir elde edildi.
Mesut Özil'in yanı sıra Justin Bie-
ber, rihanna, Offset, Cardi B ve J
Balvin gibi ünlü isimler de Geni-
es'in ortakları arasında bulunu-
yor. DhA

Misli.coM 3. Lig 4. Grup’ta 21.
hafta mücadelesinde Bursa Yıldı-
rımspor, sahasında Bayrampa-
şaspor’u 1-0 yenerek, zirve
yarışını sürdürdü. Liderin bir
puan gerisinde bulunan Bursa
temsilcisi, haftayı 38 puan ile

ikinci sırada tamamladı. 21. da-
kikada Bursa Yıldırımspor öne
geçti. Sağ kanattan gönderilen
topla arka direkte buluşan Hüse-
yin Atalay, pasını paralel şekilde
aktarırken, hazır bekleyen Meh-
met Kalkan’ın vuruşu sonrası top

ağlarla buluştu: 1-0. 53. daki-
kada Bursa Yıldırımspor gole
yaklaştı. Ceza sahası çizgisine
yakın bir noktadan Mehmet Kal-
kan vuruşunu yaptı, kalecinin
müdahalesiyle top kornere çıktı.
63. dakikada Samet Karakoç, sol
kanattan ceza alanına girerek sert
vurdu, kaleci topu çelmeyi ba-
şardı. 65. dakikada Furkan
Fehmi gole yaklaşırken, hızlı
atakta kalesini terk eden kaleciyi
de geçen deneyimli oyuncunun
yaptığı vuruşta top az farkla dı-
şarı çıktı. 71. dakika Hüseyin
Çelik, ceza sahası içinde topla
buluşurken, dönerek yaptığı vu-
ruşta kaleci kurtardı. Savunma-
nın uzaklaştırdığı topla hızlı
atağa çıkan konuk ekipte bu kez
Batuhan Boyoğlu şutunu çekt,
bu kez ev sahibi ekibin kalecisi
topu çeldi. Karşılaşma bu skor ile
sona erdi. 

Bayrampaşa 
1 golle mağlup 

Ailecek sporcular
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, amatör ola-
rak kick boks ile ilgilenen 16 yaşındaki
Emel Urfalıoğlu ile 14 yaşındaki kardeşi
Melek Urfalıoğlu, pandemi nedeniyle an-
tremanlarını evde yapıyor. İki kardeşe en
büyük desteği ise 49 yaşındaki babaları
Sebahattin Urfalıoğlu ve 20 yaşındaki
ağabeyleri Nazmi Urfalıoğlu veriyor. İncir-
liova'da marangozluk yapan Sebahattin
Urfalıoğlu, gençlik yıllarında bir süre ilgi-
lendiği kick boksu önce oğlu Nazmi'ye ar-
dından da kızları Emel ve Melek'e öğretip,
sevdirdi. 11 yaşında başladığı kick
boksa kardeşi Melek ile İncirliova Beledi-
yespor Kulübü'nde devam eden Emel Ur-
falıoğlu, çalışmalarının karşılığını
kazandığı madalyalarla aldı. Emel Urfalı-
oğlu, katıldığı Okullar Arası Türkiye Yıldız-
lar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 2
kez Türkiye 2'ncisi, 3 kez Türkiye 3'üncü-
lüğü, 1 Avrupa 2'nciliği, 17 kez de Ege
bölge şampiyonluğu kazandı. Ablasının
yolunda ilerleyen Melek Urfalıoğlu da

aynı şampiyonada kendi yaş kategori-
sinde 4 kez Ege bölge şampiyonu oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getiri-
len kısıtlamalar nedeniyle iki kardeş, an-
trenmanlarına Sandıklı Mahallesi'ndeki
evlerinde devam ediyor. İki kardeşin en
büyük destekçisi ise marangoz olan baba
Sebahattin Urfalıoğlu ile askere gitme ha-
zırlığındaki ağabey Nazmi Urfalıoğlu. İki
kardeş, baba ve ağabeyleriyle birlikte sa-
atlerce yaptıkları antrenmanlarla, turnuva
ve müsabakalara hazırlanıyor.

Bursa'nın
işi çok zor
Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci haftasında oyna-
nacak olan Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bur-
saspor’un mücadelesi, her iki ekip için de
büyük önem taşıyor. Bursaspor, 6 maçlık ye-
nilmezliği sonrasında Altınordu mağlubiyetiyle
sarsılırken, son 3 karşılaşmasında galibiyete
ulaşamadı. Evinde Tuzlaspor ile de golsüz be-
rabere kalarak, bu sezon ilk kez ligde bir maçı

gol atamadan tamamlayan Bursa
temsilcisi, Play-Off hattının da 6

puan gerisinde bulunuyor. Sezon
hedeflerini Play-Off olarak be-

lirleyen Bursa ekibi; Balıkesir
deplasmanı ile birlikte çıkışa

geçerek, ligin ilk 6 sıra-
sında yerini aldı.

TEK 
HEDEFİ
AVRUPA

Dilara Yücel, “Türk
sporunda boksun
yeri çok değerli. Ben de
kadın bir sporcu olarak 
bokstaki gidişata
katkı sunmak ve 
ülkemizin bayrağını
daha da yukarıya
taşımak istiyorum”
ifadelreini kullandı.
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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.
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