
Saadet Partisi'nin (SP) yeni
belirlenen İstanbul il yöneti-

minde ilginç bir görevlendirme dikkat
çekti. “Saadet İstanbul” isimli Twitter
hesabından paylaşılan Başkanlık Di-
vanı'nda bir tane bile kadın olmadığı,
kadın kolları sorumlusunun erkek ol-
duğu görüldü. Hakan Tevfik Erdağı,

SP'nin Kadın
Kolları Sorum-
lusu oldu. Payla-
şımda ayrıca,
“Yeni görevlendi-
rilen Başkanlık
Divanımız parti-
mize ve İstan-
bul’umuza
hayırlı olsun” ifa-
deleri kullanıldı. Hakan T. Erdağı

SAYFA 5Pınar ÇETİNKAYA 

Tiny House 
ve karavan

Tekirdağ'da seçimler bittikten
sonra siyasetin de bittiğini

belirten Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, “İlimizde hiçbir 
siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm
parti ve belediye başkanları hatta 
milletvekilleri birbirini abi kardeş gibi
görüp asla saygıda kusur
etmez. Seçim zamanlarında
meydanlarda olan o tatlı reka-
bet kimseyi kırmadan devam
eder ve seçim bittikten sonra
ise her şey eskiden olduğu gibi
devam eder” dedi. I SAYFA 9
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Seçimle birlikte
siyaset de biter!
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KADINDAN SORUMLU ERKEK

Saadet İstanbul’da
kadının adı bile yok

İBB’nin bir protokol ile Dört-
yol Belediyesi’ne hibe ettiği

atlardan 50 tanesinin kaybolması
tartışmalara neden oldu. İBB'den
yapılan açıklamada, “Veteriner ra-
poru ile Dörtyol Belediyesi’ne yapı-
lan sevkiyatın ardından İBB’nin
atlar üzerindeki sorumluluğu ve
mülkiyet hakkı sonlandı. Belediye
Başkanı Fadıl Keskin’in imzasıyla
teslim alınan atlar konusundaki
tüm sorumluluk Dörtyol Belediyesi
ve bakanlıkta” denildi.  I SAYFA 9
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Şişli'de hastane yakınında,
yaya ve engellilerin geçişi için

yapılan üst geçit motosiklet sürücü-
leri tarafından işgal edildi. Üst 
geçitte, motosiklet sürücüleri ile 
karşılaşan yayalar zor anlar yaşıyor.
Üst geçidi kullanan Salim Özdemir,
“Paket servisin yoğun olduğu 
saatlerde bu geçit yoğun olarak 
kullanılıyor, hâlbuki ileride yol var.
Motorcular malum hızlı kullanıyor-
lar, insanlar da rahatsız. Biz bu geçidi
yayalar için yaptırdık motorlar için
değil” diye konuştu.  I SAYFA 5
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KESTİRME YOLU KULLANIYORLAR

Yaya geçidinde 
motor korkusu!

DAMGA’YA KONUŞTU

Gizem Küçükyavuz isimli genç kız 56 yaşındaki annesi
için sosyal medyadan çığlık attı. Fahrettin Koca'ya 
seslenen ve “10 saat oldu entübe serviste bekliyor”
diyen Küçükyavuz, “Yoğun bakım bulamıyoruz, annem
ölüyor, yalvarıyorum yardım edin” şeklinde yalvardı

ORUÇ TUTARKEN BU
HATALARI YAPMAYIN

Covid-19 nedeniyle hasta-
nede tedavi gören 56 ya-

şındaki annesi için yoğun
bakımda yer bulunamadığını
söyleyen Gizem Küçükyavuz
sosyal medyadan yardım istedi.
Fatih Sultan Mehmet Hastane-
si'nde yatan annesi için “Akciğer-
lerinde yaygın tutulum var.
Yoğun bakım bulamıyoruz  
yalvarıyorum yardım edin” diye 
feryat eden Küçükyavuz, “Sayın
bakan 10 saat oldu entübe ser-
viste bekliyor. Annem ölüyor, 
lütfen yalvarıyorum yardım edin”
şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Bu paylaşımın ardından Sağlık

Bakanlığı olaya el attı. Son
durum hakkında paylaşım yapan
Gizem Küçükyavuz Sağlık Ba-
kanı Koca’ya teşekkür ederek,
“Sağlık Bakanlığı aracılığıyla
annem Başakşehir Çam ve Sa-
kura Hastanesi’ne sevki yönlen-
dirildi” açıklamasında bulundu.
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SAYFA 4Zeynep BALA

İşitilmeyen
feryat!

50 TANE ATA SAHİP ÇIKAMADILAR

SORUMLULUK BiZDE DEGiL! VİRÜS SİLAH DEĞİŞTİRDİ!
Türk Yoğun Bakım Derneği
Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel

uyardı: “Bu son dalga hiçbirisine ben-
zemiyor. Genç hastalar, daha fazla
doku tahribiyle geliyor. Virüs silah 
değiştirdi. Çocuk hastalarımız da artı-
yor. Yoğun bakımlar alarm veriyor.
Lütfen herkes artık bir adım geri dur-
sun, seferberlik varmış gibi kurallara
riayet etsin. 15 gündür kırmızı alarm
çanları çalıyor. Aşı demek, bilim
demek. Mutlaka aşıya ulaşmamız ge-
rekiyor” açıklamasını yaptı.  I SAYFA 5
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TÜRKÜLERi ASLA 
BiTiREMEZSiNiZ!

Türk Halk müziğinin sevilen 
sanatçısı Cengiz Özkan, online

bir söyleşiye etkinliğine katıldı. 
Samimi açıklamalarda bulunan Özkan,
“Türküler sonsuz bir umman. Bitmez
ki. Bitiremezsiniz, öyle bir şey yok.
Yüzlerce ekol var. Ekol okuldan geliyor
biliyorsunuz. Neşet Ertaş'ın çaldığı saz
bambaşka bir şey. Aşık Veysel başka
bir şekilde, Muharrem Ertaş başka,
Aşık Daimi başka, Musa Eroğlu 
başka” dedi. I SAYFA 13
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Cengiz
Özkan

ıBB’DE HERKESıN
HAKKı VARDıR!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Damga’ya konuştu. İYİ Parti’nin İBB
yönetimi üzerinde etkili olduğu yönündeki iddiaları reddeden Kavuncu, “Ben bunu
hakaret kabul ederim. Orası milletin belediyesidir. Orada herkesin hakkı vardır”
dedi. “Biz zaten partizanlaşmamak için yola çıktık” diyen Kavuncu, “Belediyeyi
yöneten Ekrem İmamoğlu ve ekibidir. Bizler siyasi partiyiz” ifadelerini kullandı

Son zamanların en çok öne çıkan isimle-
rinden olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı

Buğra Kavuncu Mehmet Mert'e konuştu. CHP
Lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “128 milyar
dolar nerede?” tartışmasına değinen Kavuncu,
“Biz gerçekten para nerede diye soruyoruz.
Şu, şu parayı cebine attı demiyoruz” yoru-
munu yaptı. İYİ Parti'nin İBB yönetimini
yönlerdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille
reddeden Kavuncu, “Ben bunu hakaret
kabul ederim. Bu aleni bir harekettir. Orası
milletin belediyesidir. Orada herkesin
hakkı vardır. Biz zaten partizanlaşma-
mak için mevcut anlayışı değiştirmek
için yola çıktık. Belediyeyi yöneten
Ekrem İmamoğlu ve ekibidir” dedi. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konu-
sunda da açıklama yapan Kavuncu, “Şu an

önemli olan ilkeler” dedi. Kavuncu, İYİ Parti'nin
Cumhur İttifakı'na katılma ihtimalini de “Buna kimse
müsaade etmez” şeklinde yorumladı. 2018'e göre 
İstanbul'da her ilçede oylarını artırdıklarını savunan
Kavuncu, “Mesela Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar,
Eyüpsultan, Şile, Bağcılar ve Kağıthane'de çok ciddi
öndeyiz” açıklamasını yaptı. Kanal İstanbul'u da
sert sözlerle eleştiren Kavuncu, “Kanal İstan-
bul, İstanbul'u ve doğasını mahveder. Bu 
projenin yapılmasını isteyenler beni ikna 
edemiyor. Ama yapılmaması noktasında
konuşan herkes, ikna edebiliyor”
ifadelerini kullandı. 

ç

2018’E GÖRE BÜTÜN iLÇELERDE
OY ORANIMIZI ARTIRDIK

ç

MEHMET MERT SÖYLEŞİ SAYFA 7'DE 
Partisinin Çatalca İlçe Başkanlığı'nda Damga'ya konuşan Buğra Kavuncu, “İlçe Başkanlığına İsmail İp abimizin atamasını yaptık. Kendisi artık yönetimini 
oluşturacaktır. Çatalca bizim için çok önemli. Türkiye'de oy oranımız artıyor ama Çatalca'da özellikle büyük bir yükseliş içindeyiz” açıklamasında bulundu. 
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BiZ MEVCUT ANLAYIŞI 
DEĞiŞTiRMEK iÇiN YOLA ÇIKTIK İRFAN

DEMİR

ÖZEL
HABER

Kadir 
Albayrak

Yurt genelinde yağışlar devam
ederken, Afrika’dan taşınan çöl

tozları ülkemizde çamur yağışlarına
sebep oluyor. Prof. Dr. Hüseyin
Toros, “Çarşamba gününe kadar 
ülkemiz üzerinde bol miktarda 
Afrika’dan gelen çöl tozu hakim.
Gözle görülmüyor ancak çamur 
yağışları şeklinde
etkili olacak.
Dikkatli ve 
tedbirli olmakta
fayda var. 
Mecbur kalma-
dıkça dışarıya
çıkmamakta
fayda görüyo-
rum” dedi. 
I SAYFA 9
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Çarşambaya 
kadar çamur!

SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN

Hüseyin Toros

MHP Güngören Belediye
Meclis Üyesi Gökhan Arslan'ın

başkanlığında yeni kurulan Çevre Aile
Rehberlik ve Eğitim Derneği (ÇARE-

DER)  kısa zamanda yaptığı çalış-
malarla taktir topladı. “İyiliğe

uzanan el senin elin” sloga-
nıyla yola çıktıklarını belir-

ten Arslan, “Yardım eli
bekleyenlere el uzataca-

ğız. Bayramda ihti-
yaç sahiplerimize

giysi desteği de
yapacağız”

açıklamasını
yaptı. 

I SAYFA 4
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İyiliğe uzanan
el senin elin!

ÇAREDER İŞ BAŞINDA

Bağcılar Belediyesi’nin konuğu
olan yazar Hayati İnanç, Ra-

mazan ayının manevi havasını online
olarak yaptığı söyleşide kendisini 
izleyenlere yaşattı. Ramazan’ın sevgi
ve muhabbet eksikliği hastalığını 
tedavi etmek için büyük bir fırsat 
olduğunu söyleyen İnanç, “Her anı
ayrı güzel bir aydayız. Kıymetini 
bilebilsek bütün senenin Ramazan
olmasını arzu ederiz” dedi. I SAYFA 4
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RAMAZAN ÇOK FARKLI

Her anı ayrı 
güzel bir aydayız

ANNEM ÖLÜYOR LÜTFEN YARDIM EDiN

Gizem Küçükyavuz’un annesi için feryadı kısa sürede
duyuldu. 56 yaşındaki kadın yoğun bakıma kaldırıldı. 

Fatih Mahallesi'ne kurulan
Cumartesi Pazarı'nın yerine

yapılan Büyükçekmece Belediyesi
Modern Kapalı Pazar'ının temeli
atıldı. Belediye Başkan Yardımcısı
Muzaffer Civen, Emlak İstimlak
Müdürü Halil İbrahim Bulut ve
Zabıta Müdürü İbrahim Kaya'nın
katılımıyla temeli atılan kapalı
pazar, 3 katlı olacak. I SAYFA 4
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Büyükçekmece’ye modern bir pazar YAKIN 

OLMASI
BİLE UÇURDU!
HABERİN DEVAMI SAYFA 8’DE

KORONA CIGLIGI!



C ovid-19 virüsünün hayatımıza gir-
mesiyle birlikte güçlü bir bağışıklık
sisteminin ne kadar önemli oldu-

ğunun bir kez daha farkına vardık. Güçlü
bağışıklığın 3 temel kuralı ise: Sağlıklı bes-
lenmek, yeterli uyumak ve düzenli egzersiz
yapmak. Dolayısıyla tüm besin gruplarını
içeren öğünler tüketmemiz, uyku süresi ile
kalitesine dikkat etmemiz ve pandemi ko-
şullarına uygun olacak şekilde fiziksel akti-
viteyi hayatımıza almamız çok önemli.
Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz,
“Sahur, iftar ile iftardan 1.5-2 saat sonra
küçük bir ara öğün yapmak, sıvı alımına
dikkat etmek ve dengeli öğünler oluştur-
mak dikkat edilmesi gereken kuralların ba-
şında geliyor” diyor. Ancak Ramazan’da
yaptığımız bazı hatalar kilo almanın yanı
sıra kan şekerinde düzensizlik, yorgunluk,
sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, konsant-
rasyon kaybı, hazımsızlık ve mide bulantısı
gibi pek çok soruna neden olabiliyor. Acı-
badem Fulya Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, oruç
tutarken en sık yapılan 8 hatayı anlattı;
önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. 

Hata: İftarda yemeği abartmak

İftarda bir anda çok yiyecek tüketmek, ha-
zımsızlık ve reflü gibi şikayetlerle sonuçla-
nabiliyor. Bu nedenle yemek yerken
olabildiğince yavaşlayın. Önce çorba
içmek, ardından 5-10 dakikalık ara vererek
ana yemeğe geçmek daha rahat bir Rama-
zan geçirmenize yardımcı olacaktır. Ana
yemek tercihlerinizin de çok yağlı yemekler
olmamasına dikkat edin. 

Hata: Besinleri hızlı yemek 

Uzun bir açlık süresinden sonra iftarda
hızlıca yemek yemek ani kan şekeri yük-

sekliğine ve iftar sonrası hemen uyuklama
haline yol açıyor. Ayrıca yemeği hızlı yedi-
ğinizde tokluk sinyallerini almakta zorla-
nırsınız ve bu da ihtiyacınızdan fazla
yiyecek tüketmenizle sonuçlanıyor. Özel-
likle iftarda yavaşlamak, örneğin her lok-
madan sonra çatalı kaşığı bırakmak ve
tekrar almak, besinleri daha çok çiğnemek
ve öğün süresini uzatmak, hem ani kan şe-
keri yüksekliğinin önüne geçiyor hem de
hazımsızlık sorunuyla karşılaşmanızı en-
gelliyor. 

Hata: Sahurda kalkmamak

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma
Deniz, güçlü bir bağışıklık sistemi için
besin çeşitliliğinin çok önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek, şöyle
devam ediyor: “Besin
çeşitliliği için her
besin grubundan
tüketmeli, ren-
kli beslen-
meli,
vücudun ih-
tiyacı olan
protein, kar-
bonhidrat,
yağ, vitamin,
mineral ve
posa mutlaka
alınmalı. Sahur
yapılmaması duru-
munda, günde tek öğün
beslenerek besin çeşitliliğini
sağlamak ise mümkün olmuyor. Sahuru
kahvaltı olarak değerlendirmek, yumurta,
bol yeşillik ve ceviz gibi kaliteli kaynaklar
tüketmek gerekiyor.” 

Hata: Sebzeyi ihmal etmek

Sebzeler; güçlü bir bağışıklık sistemi ve
sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa
olmaz besinlerden. Ayrıca posa kaynağı

olmaları sayesinde tokluk süresini uzatı-
yor, kan şekerinin dengelenmesine yardım
ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike
Şeyma Deniz, “Ancak maalesef Rama-
zan’da en ihmal edilen besinlerin başında
sebzeler geliyor.” diyerek hem sahur hem
iftarda sofralarınızda sebzeyi mutlaka;
sıcak sebze yemeği, zeytinyağlı sebze, haş-
lama/sote/ızgara şeklinde veya salata ola-
rak yer vermeniz gerektiğini söylüyor. 

Hata: Pideyi abartmak 

Ramazan’ın olmazsa olmazı pide porsi-
yon kontrolü yapmakta zorlanılan yiye-
ceklerin başında geliyor. “Avucunuzu
dolduracak kadar pide, bir dilim ekmek

yerine geçiyor. Farkında olma-
dan yüksek miktarda

pide yemek kar-
bonhidrat alı-

mını
arttırıyor,

kan şe-
keri
denge-
sizli-
ğine
neden

oluyor”
uyarı-

sında bulu-
nan

Beslenme ve
Diyet Uzmanı Me-

like Şeyma Deniz, “Pideyi
uygun miktarlarda, örneğin avucu-

nuzu dolduracak şekilde iftarda yiyebilirsi-
niz. Ancak çabuk acıktırabileceği için
sahurda pidenin yerine tam buğday ek-
meklerinden tüketmeniz daha iyi bir tercih
olacaktır. Ayrıca hazımsızlık sorununa
karşı dikkat etmeniz gereken bir başka
nokta da, pideyi çok sıcak ve hızlı yeme-
mek olmalı.” 

Hata: Su içmeyi unutmak

Ramazan’da yeteri kadar su içmemek ka-
bızlık, gün içerisinde baş ağrısı ve halsizlik
gibi sorunlara neden oluyor. Ayrıca bağı-
şıklık sistemini güçlendirmek için de su
içmek gerekiyor, çünkü su toksinlerin vü-
cuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu ne-
denle iftar ile sahur arasında günlük su
ihtiyacınızı mutlaka karşılayın. Su ihtiyacı-
nızı kilo başına 30-35 ml olarak hesapla-
yabilirsiniz. Örneğin; 60 kilo
ağırlıktaysanız, su ihtiyacınızı 1800 ml ola-
rak düşünebilirsiniz. Su tüketiminiz yeter-
siz kalıyorsa desteklemek için ayran, bitki
çayı ve şekersiz komposto gibi seçenekleri
de uygun ölçülerde tüketebilirsiniz. 

Hata: Şerbetli tatlılara kanmak

“Ramazan’da tatlı isteği en sık karşılaştığı-
mız durumlardan biridir. Tabi ki tatlı
yemek yasak değil, ancak şerbetli, ha-
murlu ve kızartılmış tatlılardansa sütlü ve
meyveli tatlıları tercih etmeniz daha doğru
olacaktır.” diyen Beslenme ve Diyet Uz-
manı Melike Şeyma Deniz şunları söylü-
yor: “Ramazan’ın geleneksel lezzeti güllaç,
sütlaç ve dondurma gibi tatlıların kalorileri
şerbetli tatlılara göre daha düşük. Ayrıca
bu tatlılar protein ve kalsiyum içerikleriyle
öne çıkıyorlar. Diğer seçenekler ise az şe-
kerli veya şekersiz meyve tatlıları, meyve
kompostolarıdır.” 

Hata: Hareketsiz kalmak 

Hareket etmek hem vücudumuzu çalıştırı-
yor, hem de iştah kontrolüne yardımcı olu-
yor. Pandemiyle birlikte dışarıda
hareketimiz kısıtlansa da iftardan sonra
evde yapabileceğiniz küçük egzersizlerle
Ramazan’ı sağlıklı geçirebilirsiniz. İnter-
netteki egzersiz videolarından faydalan-
mak, yemek masasının çevresinde 10-15
dakika tur atmak bile yarar sağlayacaktır. 

ÖMER FARUK ARPACIK 
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RAMAZAN ayı, sağlığı
olumsuz yönde etkile-
yen beslenme alışkan-

lıklarından uzakdurmak ve
sağlıklı alışkanlıklar kazanmak
için önemli bir fırsat sunuyor. Bu
süreçte gün içinde uzun süre aç
kalınacağı düşüncesiyle kızarmış,
fazla yağlı yiyecekler ve tatlılar
açısından zengin bir beslenmeye
geçildiği takdirde kilo artışına ek
olarak; kan, kolesterol ve şeker seviyelerinde bozulmalar
görülebiliyor. Oysa özellikle pandemi döneminde virüsten
korunmak için bağışıklığın da güçlü tutulması gerekiyor.
Kişinin ihtiyacı olan miktarda ve dengeli bir şekilde beslen-
mesi ise Ramazan ayı boyunca sağlıklı ve aktif kalmayı
sağlıyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bö-
lümü’nden Uz. Dyt. N.Sinem Türkmen, pandemide oruç
tutarken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Sahur öğünü kan şekerini dengede tutuyor

Metabolizmanın düzgün bir şekilde çalışmaya devam et-
mesi için mutlaka sahur yapılmalıdır. Sahur öğünü kahv-
altı gibi düşünülebilir. Kan şekeri seviyesini dengede
tutacak; enerji ve lif içeriği yüksek tam buğday unu ile ya-
pılmış ekmek-pide, yulaf bazlı tahıl gevrekleri gibi kaliteli
karbonhidrat kaynakları ve uzun süre tok tutacak yu-
murta, süt ve süt ürünleri gibi proteinden ve yağlı tohum-
lar, zeytin ve avokado gibi sağlıklı yağlardan zengin
besinler tercih edilmelidir.

Sahurda en az 500 ml su tüketilmeli

Su tüketiminin yanında su içeriği yüksek besinler tüketile-
rek de sıvı alımı artırılabilir. Sulu meyveler, salatalık, do-
mates gibi hem lif hem de su içeriği yüksek sebzeler de
sahur öğününe eklenmelidir. Sahur sırasında çay, asitli ve
kafeinli içeceklerden kaçınılmalıdır. Bu içecekler, daha sık
idrara çıkılmasına ve daha fazla sıvı kaybına neden olabilir.
Aynı şekilde, vücuttan su atılımına sebep olacak şarküteri
ürünleri, tuzlu peynir-zeytin gibi fazla tuzlu gıdalardan
uzak durulmalıdır.

ORUC TUTARKEN 
BU HATALARI YAPMAYIN
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Acıbadem Fulya 
Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike
Şeyma Deniz, oruç
tutarken en sık yapılan 
8 hatayı anlattı; önemli
öneriler ve uyarılarda 
bulundu

Uzmanı Melike Şeyma 
Deniz, “Sahur, iftar ile iftardan
1.5-2 saat sonra küçük bir 
ara öğün yapmak, sıvı alımına
dikkat etmek ve dengeli 
öğünler oluşturmak dikkat
edilmesi gereken kuralların
başında geliyor” diyor

Uykunuzda ölmeyin!
Acıbadem Taksim 
Hastanesi Nöroloji
Uzmanı Dr. Mustafa
Emir Tavşanlı uyku
apnesinde nefeste
kesilmelerin olduğu
dönemde kandaki
oksijen oranının
düştüğü uyarısında
bulundu

TIKAYICI uyku apnesi; hava yo-
lunu çevreleyen kasların gevşe-
meleri ve bunun sonucunda

ortaya çıkan daralmaya bağlı olarak uyku
esnasında solunumun onlarca veya yüz-
lerce kez kesintiye uğraması olarak ta-
nımlanıyor. En sık görülen uyku
hastalıkları arasında uykusuzluktan
sonra 2. sırada yer alan uyku apnesi, obe-
zite sıklığındaki artış nedeniyle günü-
müzde gençlerde, hatta çocuklarda bile
görülebiliyor. Üstelik tedavi edilmezse
yaşam kalitesini oldukça düşürmesinin
yanı sıra yol açtığı sorunlar nedeniyle özellikle
gece veya sabaha karşı ani ölümle bile sonuçla-
nabiliyor! Acıbadem Taksim Hastanesi Nöro-
loji Uzmanı Dr. Mustafa Emir Tavşanlı uyku
apnesinde nefeste kesilmelerin olduğu dönemde
kandaki oksijen oranının düştüğü uyarısında
bulunarak, “Oksijen seviyelerindeki dalgalan-
malar vücuttaki dokulara zarar verebiliyor.
Özellikle damar yapılarında meydana gelen ha-
sarlar damarlarda tıkanıklıklara neden olabili-
yor. Aynı zamanda kan basıncında ani
yükselmeler de görülebiliyor, tüm bunlar kalp
krizi ve inme olarak bilinen kalp-damar ile beyin
damar hastalıklarının riskini arttırıyor. Bu ne-
denle tedavide geç kalmamak yaşamsal öneme
sahip.” diyor.

En önemli risk obezite

Uyku apnesi riski erkeklerde 40 yaş sonrasında,

kadınlarda da menopoz sonrasında artıyor.
Özellikle fazla kilolu olmak uyku apnesinde en
önemli risk faktörünü oluşturuyor. Yapılan ça-
lışmalara göre; kilomuzdaki yüzde 10’luk bir
artış uyku apnesi riskini 6 kat artırıyor. Ayrıca ki-
şinin boyun yapısı kısaysa, boğazda havanın
geçtiği yol yapısal olarak dar bir anatomiye sa-
hipse, apne riski artıyor. Bunların yanı sıra gene-
tik bazı hastalıklar, hipotiroidi ve akromegali
gibi durumlar uyku apnesine neden olurken;
bazı ilaçlar, sigara ve alkol tüketimi de uyku ap-
nesini tetikleyebiliyor. 

‘Basınçlı hava’ ile kesintisiz solunum!

Uyku apnesinin tanısı; hastanın şikayetlerinin
yanı sıra bir gecelik uykusunun izlendiği ve
beyin aktivitesi, solunum, kalp ritmi ile vücut
kas hareketleri gibi çeşitli parametrelerin kayde-
dildiği ‘polisomnografi’ tetkikiyle konuyor. Bu

tetkiklerde aynı zamanda uyku apnesinin
şiddeti de belirleniyor. “Tedavide de hastaya
basınçlı hava veriyoruz. Bu yöntemle hava
yolundaki tıkanıklığı aşarak solunumun ke-
sintisiz devam etmesini hedefliyoruz. Has-
taların genelinde CPAP dediğimiz sürekli
pozitif hava basıncı veren cihaz yeterli olu-
yor.” bilgisini veren Nöroloji Uzmanı Dr.
Mustafa Emir Tavşanlı, şöyle devam edi-
yor: “Bazı hastalarda, boğazın ve burnun
anatomik yapısını daraltan yapılar için
ameliyat düşünülebiliyor. Çünkü bu darlık
bazen basınçlı hava veren cihaz kullanımını

engelleyecek düzeyde olabiliyor. Verilen teda-
viyle birlikte uyku kalitesi de arttığı için hastanın
yakınmaları ortadan kalkıyor. Bu tedavinin ya-
nında hastanın kilo vermesi de önemli. Yeterli
kilo verildiği takdirde, hastaların ihtiyaç duy-
dukları basınç azalıyor ve bazı hastalarda cihaz
tedavisinin gereği de kalmayabiliyor.”  

Bu belirtiler varsa, zaman kaybetmeyin!
“Hastalar sıklıkla horlama şikayetiyle gelseler de tek belirti bu değildir. Hatta
basit horlama denilen tabloda apne olmayabilir de.” diyen Dr. Mustafa Emir
Tavşanlı, uyku apnesi açısından uyarıcı işaretleri şöyle sıralıyor:
Gürültülü ve aralıklı horlama
Hastanın nefesindeki kesintilerin çevredekiler tarafından fark etmesi
Boğulur gibi uyanmak
Gece tuvalete kalkma ihtiyacı hissetmek
Gece özellikle ense ve göğüs üzerinde terlemenin olması
Sabah yorgun kalkmak
Gün içinde uykulu ve yorgun olmak
Sabah baş ağrısıyla uyanmak
Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu
MÜGE CESUR ÖZMEN

Diyestisyenden
önemli tavsiye

HER TARZA uygun model ve renk seçenekleriyle
dünyaca ünlü markaların güneş gözlüklerini tü-
keticilerle buluşturan Atasun Optik, yeni sezon

güneş gözlüğü reklam filmini yayınladı. Atasun Optik’in
yeni reklam filminde, Türkiye’nin sevilen yüzlerinden
Müge Boz, son dönemde “Akrep” dizisinde gösterdiği ba-
şarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Yusuf Çim ve beğenilen
Influencer’lar arasında yer alan Cansu Akın rol alıyor. Ata-
sun Optik’in “Bu Benim Bakışım” reklam filmi, insanların
giyim tarzı ve yaşam biçiminin farklılıklarına, her özgün ki-
şiliğin kendi bakışına göre bambaşka tercihleri olduğuna
ve Atasun Optik’in geniş ürün gamında herkese uygun se-
çenekler bulunduğuna dikkat çekiyor.

Herkesin bakışı başka

Medina Turgul DDB imzası taşıyan reklam filminde, sos-
yal medyanın ve ekranların tanıdık yüzleri Müge Boz,
Yusuf Çim ve Cansu Akın’ın eğlenceye, hayata ve modaya
bakışlarını vurguluyor. Başrol oyuncularını yaşamın farklı
anlarında yakalayan reklam filmi, farklı bakışlara sahip
isimleri, güneş gözlükleri ile buluşturuyor. Reklam fil-
minde, havuz kenarında, gözünde güneş gözlüğüyle pay-
laşacağı fotoğraf için uygun kareyi yakalamaya çalışan
Müge Boz’un eğlenceye bakışı, güneş gözlüğü takmak için
güneşi beklemeyen Yusuf
Çim’in hayata bakışı, farklı
kombinlerle farklı güneş
gözlüklerini denerken gör-
düğümüz Cansu Akın’ın
modaya bakışı işleniyor.

Gözlük deyip
geçmeyin

N.Sinem Türkmen



Olay, 3 Nisan günü Ye-
nikapı'da bir restoranda
meydana geldi. İddiaya

göre, 20 yıldan beri Türkiye'de ya-
şayan Irak uyruklu turizmci İdris
Ahmet, restoranda arkadaşlarıyla
beraber yemek yiyordu. Müşteri
kılığında restorana giren 1'i kadın
2 şüpheli arka masalarına oturdu.
Erkek şüpheli montunu sandalye-
sine asarken elini İdris Ahmet'in
ceketinin cebine attı. Ceketin ce-
binde bulunan 27 bin 400 lirayı

alarak kendi ceketine koydu.
Yemek bile söylemeden restoran-
dan kalkan şüpheliler kayıplara
karıştı. Yemeği bittikten sonra ce-
binde paraların olmadığını fark
eden İdris Ahmet hayatının şo-
kunu yaşadı. Durumu polis ekip-
lerine bildiren Ahmet, şüphelilerin
yakalanmasını bekliyor.

Hırsızlık anı kamerada

Yankesicilerin parayı çaldığı anlar
saniye saniye güvenlik kamerala-

rına yansıdı. Görüntülerde, bir
erkek ve bir kadın şüphelinin İdris
Ahmet'in bulunduğu masanın ar-
kasına oturduğu görülüyor.
Erkek şüpheli kendi montun 
astıktan sonra sandalyesini geri
itiyor. Ceketini düzeltecekmiş gibi
yaparak elini İdris Ahmet'in ceke-
tinin cebine atıyor. İdris Ahmet'in
ceketinden çaldığı parayı kendi ce-
ketine koyuyor. Şüpheliler masa-
dan kalkarak restorandan
uzaklaşıyor.
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Motosikletlerinin önlerini
kaldıran sürücülerin tehli-
keleri anları ise kameraya

yansıdı. Akıllara durgunluk veren olay
akşam saatlerinde E-5 karayolunda
kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan

iki motosiklet sürücüsü motosikletleri
ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta
sonu kısıtlamasını fırsat bilen moto-
siklet sürücüleri trafikte makas ata-
rak ve ön kaldırarak tehlikeye davet
çıkardılar. E-5 karayolu Ankara istika-

metinde seyir eden motosikletlerin
birinin plakasının olmadığı diğerinin
ise plakasını görünmeyecek şekilde
kapattığı görüldü. Sürücülerin araçla-
rın arasından makas atarak ilerledik-
leri görüldü.

Bunun adı resmen trafik canavarlığı!

K aza sabah saat 08.00 sı-
ralarında 15 Temmuz
Köprü bağlantı yolunda

Mustafa Kemal Mahallesi giri-
şinde yaşandı. Köprü istikame-
tine seyir halinde bulunan
Ahmet Koçak yönetimindeki 34
TC 2611 plakalı hafif ticari araç,
sol şeritten yan yola bir anda gir-
meye çalışınca Erkan Uluman'ın
kullandığı 34 TEJ 56 plakalı tak-
siye çarparak yan yattı. Hemen
arkadan gelen Bülent Altınka-
ya'ın kullandığı 34 TCP 07 pla-
kalı taksi de, önündeki taksiye
vurunca yol bir anda savaş ala-
nına döndü. Kazada 1'i yabancı
uyruklu olmak üzere 3 kişi yara-
landı. Olayın hemen ardından
kaza mahalline gelen sağlık
ekipleri, önce takside bulunan
yaralı yolcu yabancı uyruklu
Najia Ouajıh'a müdahale etti.

Hafif ticari araçta bulunan yara-
lılar Ahmet Koçak ve Hakan
Akay ise çimlerin üzerinde bir
süre bekledi. İlk müdahalesi ya-
pılan yaralılar daha sonra olay
yerine takviye olarak gelen am-
bulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 15 Temmuz
Köprüsü'ne giden bağlantı yo-
lunda trafik bir süre aksadı.

Ne olduysa bir anda oldu

Hafif ticari araca ilk çarpan tak-
sinin sürücüsü Erkan Uluman,
“Ben şeridimde gidiyordum. Ne
olduysa bu aracın bana vurması
ile oldu. Daha sonra da diğer
taksi bana vurdu" dedi. Diğer
taksinin sürücüsü Bülent Altın-
kaya ise, "Doblo araç en soldan
sağa girmeye çalışınca taksiyle
çarpıştı. Ben de onlara çarptım"
şeklinde konuştu. DHA
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Altınşehir'de yan yola 
girmeye çalışan bir

araç, zincirleme
kazaya neden olurken,

kazada 3 kişi
yaralandı. Yaralılar
olay yerine gelen 
ambulanslarla 

hastaneye kaldırıldı 3 KİŞİ 
YARALANDI

KORKUNÇ
GÖRÜNTÜLER

Kaza sonrası ortaya
çıkan görüntüler
herkeste ciddi bir

endişeye
neden oldu.

Yemek yerken
27 bin lira gitti
İstanbul Fatih'te Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek
yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. İdris Ahmet'in
cebinden 27 bin 400 lira çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı

Sahte polisler
yakayı ele verdi

iStanbul genelinde
son bir ay içerisinde
gelen dolandırıcılık ih-

barları üzerine, Asayiş Şube Mü-
dürlüğü Yankesicilik ve
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekip-
leri çalışma başlattı. İddiaya göre
Davut M.(34), Javad J.(31), Nadir
H.(34), Sara C.(27), Nergiz H.(49)
ve Yasin H.(30)'nin sahte polis
kimliği taşıdıkları, evine gittikleri
vatandaşlara "Evinizi aramamız
gerekli, terör örgütü listesinde adı-
nız var" diyerek eşya aldıkları öğre-
nildi. Ayrıca şüphelilerin otomobile
binerek vatandaşlara kimlik kont-
rolü yaptığı, sonrasında kimliklerini
geri vermek için nakit para ödeme-
lerini istediği, şüphelilerin 10 farklı
olayda toplam 1 milyon lira dolan-
dırıcılık yaptığı belirlendi.

Eş zamanlı operasyon 

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma
neticesinde şüpheliler eş zamanlı
operasyonla kaldıkları adreste ya-
kalanarak gözaltına alındı. Şüphe-
lilerden Javad J'nin gözaltına
alınırken polis memurlarına bıçak
çektiği, daha sonra etkisiz hale geti-

rildiği öğrenildi. Emniyetteki işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından
adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıka-
rıldıkları adli makamlarca tutukla-
narak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık kamerada

Şüphelilerin bir grup vatandaşı do-
landırma anları, güvenlik kamera-
ları tarafından saniye saniye
kaydedildi. Beyaz bir otomobilin
içerisinde bekleyen şüpheliler, yan-
larına çağırdığı 3 kişiye polis kim-
liği gösteriyorlar. Sonrasında
kişilerin kimliklerini toplayarak
kontrol eden sahte polisler, kimlik-
lerini geri vermek için para talep
ediyorlar. DHA

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek 10 farklı kişiyi
toplam 1 milyon lira dolandıran 6 şüpheli yakalandı.
Dolandırıcılık anları kameralara yansırken, şüpheliler
tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaza 1 can aldı

Kaza, sabah saatle-
rinde, TEM yolunun
Çorlu gişeler mevkisi

Edirne yönünde meydana geldi. İs-
tanbul’dan yüklenen baklavaları
Edirne’ye götüren Zafer Algaç yö-
netimindeki 34 PLG 04 plakalı mi-
nibüs, kontrolden çıkarak, Halil
Yılmaz’ın kullandığı 59 ACF 591

plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürü-
cülerin yaralanmadığı kazada Hay-
rettin Keskin, minibüste sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık,
jandarma ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı
kontrolde, araç içinde sıkışan Kes-
kin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayrettin Keskin’in cansız bedeni,

ambulansla Çorlu
Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Jandarmanın yap-
tığı inceleme so-
nucu hız kadranının
120 kilometrede ta-
kılı kaldığı belirle-
nen minibüsün
sürücüsü Zafer
Algaç, gözaltına
alındı. Soruşturma
sürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkan baklava
yüklü minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada, minibüsün
içinde sıkışan Hayrettin Keskin, hayatını kaybetti

Kayıp kızlar
Avcılar'da bulundu

eSenyurt'ta dün öğle saatle-
rinde kaybolan 11 ve 13 yaşın-
daki iki kız çocuğu ekiplerce

Avcılar Firüzköy'de boş bir arsada bu-
lundu. Dün öğle saatlerinde Esenyurt
Balıkyolu Mahallesi'nde ortadan kaybo-
lan 11 ve 13 yaşındaki Kardelen Koçak
ve Elif Baysu, Avcılar Firüzköy Mahalle-
si'nde boş bir arsada otu-
rurken ekipler tarafından
bulundu. İkili işlemleri
için Avcılar İlçe Emniyet
Müdürlüğü Çocuk Büro
Amirliğine götürüldü.
Çocuklar neden evden
habersiz ayrıldıkları ise
henüz ortaya çıkmadı.

Sultangazi'de
kaza: 1 yaralı

Sultangazi'de dün akşam
saatlerinde park halindeki bir
araca çarpan sürücü kolundan

hafif bir şekilde yaralandı. 2 araçta da
maddi hasar oluştu. Kaza, dün saat 17.30
sıralarında Habibler Mahallesi, Eski
Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Öner Öterkuş yönetimin-
deki 42 AYB 78 plakalı Opel marka hafif
ticari araç sürücüsü, seyir halindeki bir
kamyonun kendisini sıkıştırması nedeni ile
park halindeki Peugeot marka 34 FV 6784
plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan ka-
zada her iki araçta da
maddi hasar mey-
dana gelirken kazada
Öner Öterkuş kolun-
dan yaralandı. 



“ İyiliğe uzanan el senin elin"
sloganıyla yola çıkan Çevre
Aile Rehberlik ve Eğitim Der-

neği (ÇAREDER) gönüllüleri Ra-
mazan ayı nedeniyle tespit ettikleri
ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.
Darda kalan, yolda kalan ihtiyaç sa-
hiplerine çare olmak için büyük çaba
gösteren ÇAREDER gönüllüleri
gece-gündüz kapı kapı dolaşıp, ihti-
yaç sahiplerine 'Ramazan Kolilerini'
teslim ediyor.

Önemöli bir yol aldık

Yeni kurulmasına rağmen kısa za-
manda büyük çalışmalar yaptıklarını
belirten ÇAREDER Kurucu Başkan
Gökhan Arslan, amaçlarının ihtiyaç

sahiplerine ulaşmak olduğunu söy-
ledi. "Türkiye'nin toplumsal sorunla-
rından çevre, aile, rehberlik ve
eğitime dair proje üretmeyi ve ihtiyaç
sahibi insanlara çare olmayı amaçla-
dık" diyen Gökhan Arslan, "Başta
derneğimizin gönüllü çalışan arka-
daşlarıma ve ihtiyaç sahibi iş insanla-
rımıza teşekkür ediyorum. Yeni
kurulan bir dernek olmamıza rağ-
men kısa zamanda önemli yol aldık.
Ramazan ayının ilk haftasında yüz-
lerce ihtiyaç sahibimize gıda yardımı
kolisini teslim ettik" ifadelerini
kullandı. 

Gönüllere köprü olacağız

ÇAREDER gönüllülerinin çığ gibi

büyüdüğünü söyleyen Gökhan Ars-
lan, "Başta İstanbul olmak üzere
Türkiye geneline bulunan ihtiyaç sa-
hiplerine yardımcı olmak istiyoruz.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik
kriz ve pandemi suresinde issiz kalan
vatandaşlarımıza el uzatmak istiyo-
ruz. Ramazan ayının ilk haftasında
yüzlerce yardim paketini ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Ra-
mazan süresincede hayırseverlerin
yardımlarıyla temin edilen yardım
kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
maya devam edeceğiz. Yardım eli
bekleyenlere el uzatacağız. Bayram
içinde ihtiyaç sahiplerimize giysi des-
teği yapacağız. Gönüllere köprü ol-
maya devam edeceğiz" dedi. 

G eçen hafta sosyal medyada yayınla-
nan bir video yüreğimi ağzıma ge-
tirdi. Türkiye İşitme Engelliler

Federasyonu As Başkanı  Faruk Demir’in
işitme engelli bir kişiyi darp ettiğini gösteren
o görüntüler vicdanlarımızı yaraladı. Bende
dahil olmak üzere birçok kişinin tepkisini
çeken o görüntüde derdini anlatmaya çalışan
genç, ısrarla anlaşılmayı beklemesine ve
karşı koymaya çalışmasına rağmen maalesef
darp edilmeye devam etti. İşin ilginç yanı ise

kalabalık  bir odada oldukları anlaşılan gö-
rüntülerde kimsenin bu darp ayına karşı
çıkmamasıydı. 

Ben bu konularda fazla hassas bir birey
olmamdan dolayı bu mesnetsizliği dile getir-
meden yapamazdım. Bu sebeple sosyal med-
yada ki görüntüleri gördüğüm andan
itibaren tepkimi Gençlik ve Spor Bakanı ay-
rıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eti-
ketiyle ortaya koydum. Toplumun bu özel
gereksinimli bireyleri kazanmak ve sorumlu-
luk üstlenerek, onların hayatlarını kolaylaş-
tırmak adına mücadele etmesi gerekirken,
bu işin içinde bulunan ve idari sorumluluk

üstlenmiş birinin darp olayını
gerçekleştirmiş olması vahim bir durumdur.
Atılan her tokat ile fiziksel bütünlüğünün bo-
zulmasının yanı sıra ruhunu örseleyecek olan
bu şiddeti esefle kınıyorum.

Bu tür hassasiyetle yürütülmesi gereken
görevlerin, şiddetle eğilimli kişiler tarafından

yapılması akla sorgulanması gereken bir çok
soru işaretini getiriyor. Her mecrada farkın-
dalık yaratmak ve onların verdiği bu zorlu
hayat mücadelesini dile getiren ben, gereken
cezayı alması ve layıkıyla yapmadığı görev-
den ayrılması için her zaman bu konuyu gün-
demde tutacağım..

Onları anlama noktasında bizler neler ya-
pıyoruz? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi sa-
dece yanlarından geçip gidiyoruz mu?
Empati denen “Karşımızdakini anlama”
duygusunu  kaç kişi taşıyor yüreğinde? Bu
soruların cevabını vicdan rahatlığı ile verebi-
liyor muyuz kendimize. Yaşamımızda her

gün, hemen hemen artarak devam eden şid-
det olaylarının karşısında durmak zorunda-
yız. Sadece kendi başımıza geldiğinde karşı
çıkmak bencilce ve yersiz bir tutum olacak-
tır. Merhamet ve vicdan duygusundan yok-
sun kişilere lütfen sessiz kalmayalım.
Bağırmayıp sessiz kaldığımız her an kabul-
lenmemize olayı meşrulaştırmaya sebep 
olacaktır.

Herkesin bu konuda özverili ve hassas ol-
ması gerektiğini yineleyerek, her türlü şiddet
olayının karşında kati suretle duracağımı
bilmenizi isterim. ”Yüreğin sadece, kendin-
den olana yanıyorsa İNSAN değilsin.”

İşitilmeyen feryat

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1357808)

BELİRLİ GÜN HAFTA VE ÖZEL GÜNLER İÇİN ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2021/202510
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM 

İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. 

NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : BELİRLİ GÜN HAFTA VE ÖZEL GÜNLER İÇİN 

ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yıl içinde belirli ve özel gün etkinlikleri için düzenlenecek 

organizasyon hizmeti alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TUZLA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 7(Yedi) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün 

içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.05.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: TUZLA BELEDİYESİ İHALE ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir
pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin% 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.HER TÜRLÜ ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin 
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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MHP Güngören Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan'ın başkanlığında yeni kurulan Çevre
Aile Rehberlik ve Eğitim Derneği (ÇAREDER)  kısa zamanda yaptığı çalışmalarla taktir
topladı. "İyiliğe uzanan el senin elin" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Arslan, "Yardım eli
bekleyenlere el uzatacağız. Bayramda ihtiyaç sahiplerimize giysi desteği de yapacağız" dedi

IYILIGE UZANAN
EL SENIN ELIN!

ÇAREDER gönüllüle-
rinin çığ gibi 
büyüdüğünü söyle-
yen Gökhan Arslan,
"Başta İstanbul
olmak üzere Türkiye
geneline bulunan 
ihtiyaç sahiplerine
yardımcı olmak 
istiyoruz” diye 
konuştu.

Büyükçekmece’ye
modern bir pazar

BÜYÜKÇEKMECE Fatih Ma-
hallesi, Kemerdere Cadde-
si'nde yapımı devam eden

Büyükçekmece Belediyesi Modern Ka-
palı Pazar'ının ağustos ayında hizmete
girmesi bekleniyor. Kapalı pazar alanı-
nın temel atma töreni gerçekleşti. Tö-
rene, Büyükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Muzaffer Civen, Emlak İs-
timlak Müdürü Halil İbrahim Bulut,
Zabıta Müdürü İbrahim Kaya ve basın
mensupları katıldı. Tamamlandıktan
sonra çarşamba ve cumartesi günleri
kurulacak kapalı pazar için Büyükçek-
mece'nin tüm mahallelerinden ücretsiz
servis kalkacak ve çok sayıda ziyaretçi
giriş çıkışı olacak. 

Pazar değil AVM

Pazar alanı 3 katlı olacak. 1. katta kapalı

otopark, oto yıkama, mescit, sağlık
odası, emzirme odası, kadın, erkek WC
gibi AVM formatında yapılacak. Giriş
katında meyve, sebze, şarküteri ve balık
butikleri (şarküteri butikleri bir yerde,
balık butikleri ayrı bir yerde), bankama-
tikler ve haftanın 7 günü hizmet verecek
fırın olmak üzere sadece gıda sektörü
yer alacak. Üst katta ise tamamen outlet
mantığında olup kıyafet, aksesuar, züc-
caciye vb gibi tekstil ürünleri satışa su-
nulacaktır. Bu katta sadece 3 adet
yiyecek içecek butiği ve teraslı kafeterya
yer alacak. 1. kattan başlayan yürüyen
merdiven, normal merdiven ve asansör
ile 2. kata kadar çıkış sağlanabilecek.
Giriş ve üst katın 3’er adet ana giriş ka-
pısı, ayrıca yazın açılabilecek şekilde ta-
sarlanmış olan 2 adet kepenk kapısı
bulunacak.  BARIŞ KIŞ

Fatih Mahallesi'ne kurulan
Cumartesi Pazarı'nın yerine

yapılan Büyükçekmece Belediyesi
Modern Kapalı Pazar'ının temeli

atıldı. Belediye Başkan Yardımcısı
Muzaffer Civen, Emlak İstimlak
Müdürü Halil İbrahim Bulut ve

Zabıta Müdürü İbrahim Kaya'nın
katılımıyla temeli atılan kapalı

pazar, 3 katlı olacak

Her anı ayrı bir güzel 

Bağcılar Belediyesi’nin 26 yaşına
giren “Ramazan Bağcılar’da farklı
yaşanır” etkinlikleri Kovid-19 sal-

gını nedeniyle bu yıl da internet üzerinden ger-
çekleşiyor. Bu kapsamda hazırlanan “Ramazan
sohbetleri” programının dün akşamki konuğu
yazar Hayati İnanç oldu. Bağcılar Belediyesi
yeni hizmet binasından yapılan canlı yayına ka-
tılan İnanç, sosyal medya hesapları üzerinden
sevenleriyle bir araya geldi.

Muhabbetin tedavisi bu ayda

Söyleşide bereketinden şifasına kadar sayısız nimeti olan
Ramazan ayının önemine değinen İnanç, “Ramazan
mevsimi zamanın bile bize insaf ederek yavaşlayıp ak-
tığı, şefkat gösterdiği dönemdir. Sevgi eksikliği ve mu-
habbet eksikliği hastalığını tedavi etmek için büyük bir
fırsattır. Bundan iyi fırsat olmaz. Beraber yemek yiyor be-
raber ibadet ediyoruz. Yani maddi ve manevi gıdayı bir-

likte alıyoruz. Sevgi de muhabbet de böylelikle
artıyor. Bir müslümanın Ramazan gününde
ikindiden sonra tattığı hazzı, yaşadığı saadeti
bundan mahrum olan insanlar bir ömür boyu
yaşayamaz. Her anı ayrı bir güzeldir ayrı bir
zevktir. Kıymetini bilebilsek bütün senenin Ra-
mazan olmasını arzu ederiz” dedi.

Rahmetin yağdığı bir mevsim

Bu ayın günahlarımızdan kurtulmak için bir fırsat oldu-
ğunu da sözlerine ekleyen İnanç, “Hak Teala’nın rahmeti-
nin deryalar gibi coştuğu, sağanak yağmur gibi yağdığı
bir mevsimdir Ramazan. Bolca tövbe etmeli, Allah’tan
özür dilemeli ve aile efradımızla olan ilişkilerimizi düzen-
lemeliyiz” şeklinde konuştu. Kendisiyle ilgili soruları da
cevaplandıran ünlü yazar, gençlerin zaman geçireceği,
klasik eserlerle tanışacağı bir vakıf kurmayı arzu ettiğini
söyledi. İnanç, yoğun ilgi gören programını Fuzuli’nin “Su
Kasidesi” isimli eserinden okuduğu beyitlerle bitirdi.

Bağcılar Belediyesi’nin konuğu olan yazar Hayati İnanç, Ramazan ayının manevi havasını 
online olarak yaptığı söyleşide kendisini izleyenlere yaşattı. Ramazan’ın sevgi ve muhabbet
eksikliği hastalığını tedavi etmek için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen İnanç, “Her anı ayrı
güzel bir aydayız. Kıymetini bilebilsek bütün senenin Ramazan olmasını arzu ederiz” dedi

Sokaklar yıkanıyor
Esenyurt Belediyesi
Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü, vatandaşla-

rın daha temiz ve sağlıklı bir
ilçede yaşayabilmesi için rutin
temizlik işlemlerine devam edi-
yor. İlçedeki cadde, sokak ve
halkın yoğun kullandığı alanları
tazyikli suyla yıkayan ekipler,
mobil araçlarla süpürme işle-
mini de gerçekleştiriyor. Rutin
olarak yapılan kent temizliğinin
yanı sıra dünya genelinde tehdit
oluşturan koronavirüse karşı ça-
lışmalarını yürüten ekipler, tüm
çöp konteynerlerini mobil araç-
larla dezenfekte ederek, mikrop-
lardan arındırıyor. 



T ürkiye, salgının başladığı 13 aydan
bu yana, vaka ve ağır hasta sayı-
sında en yüksek sayılara ulaştı.

Vaka sayısının 62 bin 606, ağır hasta sayı-
sının ise 3 bin 240'a ulaştığı bu hafta itiba-
riyle artık herkesin seferberlik varmış gibi
salgınla mücadelede özellikle kurallara
riayet etmek anlamında bu işi ciddiye al-
ması gerektiğini söyleyen Türk Yoğun
Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail
Cinel, artık çok daha genç yaşta hastaların
kaybedilmeye başlandığını ve yoğun
bakım ekiplerinin de ağır bir travma-
tik süreçle karşı karşıya kaldığını vur-
guladı. Demirören Haber Ajansı'na
önemli değerlendirmelerde bulunan
Prof. Dr. Cinel, "Bunun majör olarak
üçüncü bir yukarı gidiş olduğunu dü-
şündüğümüz zaman, birinci dalgada
adeta bir seferberlik hali vardı ve vaka
sayıları zirvede 13 bin 300'lerdeydi.
Yoğun bakımlara yansıması da 1980
hasta oldu. İkinci yukarıya gidişte,
vaka sayısı 33 bin 500, yoğun bakımlara
yansıması ise 5 bin 970'lerde olmuştu
(maksimum). Biz, tam kapanmaya gitme-
den, müthiş bir sağlık altyapısının yanında
üstyapı diyebileceğimiz yoğun bakım ekip-
lerinin inanılmaz özverili mücadelesi ile
bunun da üstünden gelmiştik ve ağır hasta
sayılarımız 500'lere kadar inmişti. Fakat
şimdi durum farklı. Yukarıya doğru gidi-
yoruz. Son 15 gündür kırmızı alarm çan-
larının çaldığı açık ve net" dedi.

Çok sayıda genç hasta var

"Şimdiki gidişte karşımızda mutasyona
uğramış bir virüs var, toplumda hızlı yayı-
labiliyor ve dokuları biraz daha fazla tah-
rip ediyorö diyen Prof. Dr. Cinel, bunun
sonuçlarının ise daha ağır olduğunu söy-
ledi ve ekledi: "Çok daha genç hastaları-
mız var. Aşılamanın da faydası ile (65 yaş
üstünü aşılamayı başardık), artık yoğun
bakımlarda ortalama 78 gibi yaşlardan şu
an 60'lara 59'lara geri geldik. Bu çok
önemli bir detay. Çünkü artık 38 yaşında
da hastamız var, 45 yaşında da hastamız
var. Bunlar da dokuları daha tahrip olmuş
bir şekilde geliyorlar yoğun bakımları-
mıza. Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin
200'lerdeyiz. Son 6 haftadır her gün artı-
yor. Yoğun bakım gereksinimi de artıyor
hızla. Sağlık çalışanları için çok zor bir
dönem. 10 tane yoğun bakımınız var, iki-

sini Kovid yoğun bakıma çevirdiniz, yet-
medi altısı yedisi, hepsini Kovid yoğun
bakım yapamazsınız. Çünkü non Kovid
yani Kovid olmayan hastaların da, örne-
ğin trafik kazası, beyin kanaması, ciddi
kalp krizi geçirdiklerinde yoğun bakıma
ihtiyaçları oluyor."

Durum gerçekten ciddi

"Herkesin artık bir adım geri çekilmesi ge-
rektiğini" söyleyen Prof. Dr. Cinel, bunun
da seferberlik duygusuyla yapılabileceğini
söyleyerek "Nisan başından beridir çok
ciddi uyarılarda bulunuyoruz. Hala 62-63
binlerde vaka sayısı. Aşağı düştüğünü gö-
remedik. Onu görsek de yoğun bakımlar-
daki vakalar 1 hafta 10 gün daha artmaya
devam edecek. Çok ciddi sayıdaki servis
Kovid hastalarını da göz önüne aldığı-
mızda, biz yoğun bakımcılar olarak çok

tedirginiz. Durum gerçekten ciddi. Bu
yüzden herkesin bir adım geri çekilmesini
istiyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Sefer-
berlik hali gibi durumun ciddiyetini anla-
yıp gönülden bu seferberliğe katkı vermek
gerek. Kendi Ramazanımızı 10 gün erken
getirelim demiştim daha önce. Burada
şunu kastetmiştim, Ramazanın manevi
yönü vardır. Kendimizi dinleriz, yalnız ka-
lırız. Böyle bir döneme ihtiyacı var Türki-
ye'nin. Fren yapmaya ihtiyacı var" dedi.

Biz fren yaptık ama

Türkiye'nin yeni kısıtlamalarla biraz frene
bastığını ama bunun da yeterli olup olma-
yacağının görüleceğini söyleyen Prof. Dr.
İsmail Cinel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakın biz freni yaptık ama, bu fren yeterli
mi değil mi, Ramazan'ın etkisini nasıl ola-
cak, bunlar önümüzdeki hafta Cumartesi-
Pazar ortaya çıkacak. Ama bu bir hafta
nasıl geçecek, ben yoğun bakımlar adına
bunu düşünüyorum, bundan endişe du-
yuyorum. Çünkü örneğin 50 yoğun bakım
yatağınız vardı, 80 oldu, 100 oldu, 120
oldu doldu. Bu da neyi getiriyor biliyor
musunuz? Taşın altına elini koymak iste-
yen, yoğun bakımdan uzak olan hekim
grubu dahi endişe ediyor. Çünkü örneğin
bir göz hekimini yoğun bakımda çalıştıra-
rak verim alamazsınız."

Aşı demek bilim demek

Ağır hasta sayılarının çok yüksek seyret-
mesinin yoğun bakımları "hastanelerin si-
gortası olmaktan çıkaracağınıö da belirten
Prof. Dr. Cinel, "Sayı belli bir sayının üze-
rine çıktığı anda yoğun bakımlar sigorta
olma özelliklerini kaybederler. Tüm has-
tane için sigorta fonksiyonunu göremeyen
yoğun bakım demek, tıka basa dolu yoğun
bakımlar demektir. Tıbbi kalitenin, isteme-
den düşmesi demektir. Yoğun bakımcıları
da psikolojik olarak ciddi anlamda çok ör-
seler bu, yılgınlığa, bitkinliğe düşürür. Dü-
şünsenize bir yoğun bakımda mesela ayda
ortalama 100 vefat yaşarken, bir bakıyor-
sunuz 300-400'lere çıkıyor. Bu hastalara
20 gün 30 gün emek vermiş yoğun bakım-
cının içinden bir parça kopar. Hele de
hastalar daha gençse, etkisi daha yıkıcı
oluyor. Çocuklara dahi yöneldi bu virüs,
silah değiştiriyor. Aşı demek, bilim
demek. Mutlaka aşıya ulaşmamız gere-
kiyor" şeklinde konuştu. DHA

Rahsa P. Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com
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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı
Prof. Dr. İsmail Cinel uyardı: "Bu son
dalga hiçbirisine benzemiyor. Genç
hastalar, daha fazla doku tahribiyle
geliyor. Virüs silah değiştirdi. Çocuk
hastalarımız da artıyor. Yoğun
bakımlar alarm veriyor. Lütfen
herkes artık bir adım geri dursun,
seferberlik varmış gibi kurallara 
riayet etsin. 15 gündür kırmızı alarm
çanları çalıyor" dedi

H epimiz özgürlüğü sürekli konu ederiz ama
çoğu zaman kendi özgürlüğümüzü kısıtlaya-
cak formülleri de yine biz üretiriz. Her zaman

bir sebep buluruz, kendimize karşı acımasızca sadece
öteleriz. Kendimize pranga takarız.

Emeklilikte şöyle bir sahil kasabasında diye başlarız
cümleye, ah pandemi olmasaydı veya param olsa bak
neler yaparım gibi gibi sanki yarın hep olacakmışca-
sına. Oysa yarın meçhuldür. Neden kendimizi bugün
özgür bırakmayız ki.

Hayatı hep sorumluluklarımız ve ekonomik gücümüz
ile kısıtlarız. İmkanları ve imkansızlıkları kendimiz ya-
ratırız. Hayat hunharca akarken, taktığınız bu pranga
içinde birgün bakarsınız ki düne geç, yarına erken kal-
mış hatta sıkışmışsınız. Değer mi?

Hayatı güzel yaşamak diyince birden bu yeni trend
olan son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz ve benim
ilgi odağım olan “tiny house akımı” yani daha sınırlı
bir alanda daha özgürce yaşamak isteyenlerin favori-
sine getirmek istiyorum.

“Küçük ev” ya da “mikro ev” olarak da bilinen tiny
house, oldukça küçük yaşam alanı anlamına geliyor.
Bazılarının taşınabilir özelliği de mevcut üstelik.

Tiny house;
Uygun bir arsa satın aldıktan ya da uzun dönem ki-

raladıktan ve belediyeden de gerekli izinleri aldıktan
sonra küçük evinizde huzurlu ve yasal bir şekilde yaşa-
yabilirsiniz. 30000 tl den 250000 tl ye kadar değişen
fiyatları var. Sizin konfor isteğinize göre rakamlar 
değişkendir

Bunun için aslında iki alternatifiniz var. Birinci seçe-
nekte bir mimar ile anlaşıp arsaya, ihtiyaç ve istekleri-
nize uygun bir yapı çizmesini isteyebilir ve ardından bu
evin inşa edilmesini sağlayabilirsiniz. İkinci ve daha
pratik seçenekte ise prefabrik ev modellerini inceleye-
rek kendinize uygun gördüğünüz bir alternatifi satın
alabilirsiniz.

Tiny House haricinde pandeminin göz bebeği ve
kendi başına tatil cenneti olan karavan geliyor birden
aklıma. Tiny House ev sitilinin daha minimalizesi olan
Amerika da 1930'lu yıllarda başlayan karavan.

O küçücük metrekareye büyük bir evi sığdırma özel-
liği olan ve huzura göz kırpan karavan.

Bir ormanın içinde kuş cıvıltıları ile uyanmak ya da
sabah yatağınızdan kalkıp kahvenizi aldıktan sonra evi-
nizin kapısını gürül gürül çağlayan bir nehir kenarına
açmak, ertesi gün ise rüya gibi bir sahilde, dalga sesleri
eşliğinde kahvaltı hazırlamak, denize girebileceğiniz sa-
hilin doğa ile birleştiği düşüncesi bile hadi hazırlık ya-
palım dedirtecek cazibesi ile aklımıza yerleşiyor.

Konfor kısmı her ikisinde de bütçe ye bağlı olsa da,
ortak noktaları şehrin gürültüsünden stresinden uzak
özgürlük,huzur ve alınan büyük hazdır. Kuşlar gibi öz-
gürlükten ziyade kendine huzurla zaman ayırmaktır.

Karavan satışları ve ehliyetlerinde büyük bir artışın
sebebi pandemidir. Bir yılda yüzde 300 artış az bir
talep değil.

Fiyatları da ortalama 70 bin TL'den 150 bin TL'ye
kadar değişiyor.

Üstelik kiralayabilirsiniz de...
Ekonomik olarak ve yeni yerleri keşfetmek adına da

gayet güzel bir tercih. Karavan kamplarında da günlük
30-100 TL arası fiyatlarla devam ediyor. Karavan
kamplarının sayısı da artıyor.

Bir kuş kadar özgür olduğunuz tatil planını, kendi
kaptanlığınızı yaparak rotanızı uygularsınız. Kanatları-
nız özgür ruhunuzdur artık.

Vucudunuzun nasıl uykuya ihtiyacı varsa, ruhunuzun
da özgür kalmaya ihtiyacı var. Bunun için de bütçenize
zamanınıza göre yeri siz belirlersiniz fakat ihmale gel-
mez. Yaz nazlanarak gelse de elbette gelecek. Koca bir
yılın stresini atacağınız yeri seçerken, yazlık veya otel
harici seçim şanslarını da düşünün derim.

Özgür yaşamın prangasını mühürlemeyin... 

Tiny House ve karavan
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Türkiye'nin salgında yoğun bakımlar açı-
sından zaman kazanmaya ihtiyacı oldu-
ğunu da söyleyen Prof. Dr. Cinel, "Bizim şu
anda zaman kazanmaya ihtiyacımız var.
Herkesin olayın farkına varıp, sağlık siste-
mine yardımcı olmasını istiyoruz. Bunu çok
ısrarla, en acil şekilde yapmamız gerekiyor.
Son 7-8 haftadır aralıksız artıyor ağır hasta

sayısı. İstanbul'da şu anda dolu-
luk oranlarımız gerçekten en üst
seviyede. Bu, (yoğun bakım-
larda) yatakların tamamen dolu
olduğu anlamına gelmiyor, yatak
yok demek değil. Biz hastamızı
kapıda, sokakta bırakacak bir
millet değiliz. Ama ben, Türk
Yoğun Bakım Derneği Başkanı
olarak şunu vurgulamak zorunda
hissediyorum kendimi: Yoğun
bakımın birinci düzeyi olur, kardi-

yoloji, nöroloji yoğun bakım, olur buralarda
Kovid hastalarına geçici süreyle hizmet ve-
rebilirsiniz. Asıl hizmet alacakları yer,
üçüncü basamak yoğun bakımdır bu has-
taların. Genel yoğun bakımlardır, anestezi
yoğun bakımlardır, göğüs hastalıkları ilgili
yoğun bakımlardır. O yüzden diyorum ki,
daha fazla doluluk, yoğun bakımların si-
gorta olma fonksiyonunu kaybetmesi anla-
mına gelir. Yoğun bakım çalışanları
açısından da psikolojik açıdan da bu yük
daha fazla zor taşınır" dedi

YATAKLAR DOLARSA 
SİSTEM KİLİTLENİR

VIRUS SILAH 
DEGISTIRDI

ALARM 
ÇANLARI 
ÇALIYOR

Yaya geçidinde
motor korkusu!

ŞİŞlİ'de bulunan Prof. Dr.
Cemil Taşcıoğlu Şehir Hasta-
nesi'nin hemen yakınındaki

üst geçit motosikletlilerin işgali altında.
Yaya ve engellilerin geçişi için yapılan
üst geçidi, yolunu kısaltmak isteyen mo-
tosiklet sürücüleri kullanıyor. Üst geçidi
kullananların güvenliğini tehlikeye
sokan motosiklet sürücüleri tepkiye
neden oldu.

Yapacak bir şey yok

Yayalara aldırış etmeden üst geçidi
kullanan motosiklet sürücüleri
rahat tavırları ile dikkat çekti. Üst
geçidi kullanan motosiklet sürü-
cüsü "Hastanedeydim, acilde yakı-
nım vardı, onu taburcu ettim. Evim
de burada olduğu için bu üst geçidi
kullandım. Kimse olmadığı için
geçtim, yapacak bir şey yok" dedi.

Geçidi kullanan başka bir motosiklet sü-
rücüsü ise, "Kimse olmadığı için geç-
tim." dedi.

Bu geçit yayalar için

Üst geçidi kullanan Salim Özdemir,
"Paket servisin yoğun olduğu saatlerde
bu geçit yoğun olarak kullanılıyor, hâl-

buki ileride yol var. Motorcular malum
hızlı kullanıyorlar, insanlar da rahatsız,
geçidi yaptıran benim babamdır. Biz bu
geçidi yayalar için yaptırdık motorlar
için değil" diye konuştu. Üst geçidi kul-
lanan Sadi Özkılıç ise "Kuryeler bu üst
geçidi kullanıyor. Bu doğru değil, bura-
dan yayalar geçiyor. Motosikletliler kar-

şıya geçmek için engelliler için
yapılan yolu kısa yol şeklinde
kullanıyorlar" şeklinde konuştu.
Üst geçidi kullanırken motosiklet
sürücüsü ile karşılaştığını söyle-
yen bir kişi ise "Burası engelliler
için yapılmış, motosikletler için
değil. Gördüğümde şaşırdım. Bu
çok yanlış, motosiklet sürücüsü
buradan döndüğünde engelli biri
olsa ve motosiklet sürücüsü hızlı
geçse engelli vatandaşa çarpabi-
lir" dedi. DHA

Şişli'de hastane yakınında, yaya ve engellilerin geçişi için yapılan üst geçit motosiklet sürücüleri
tarafından işgal edildi. Üst geçitte, motosiklet sürücüleri ile karşılaşan yayalar zor anlar yaşıyor

Türkiye'nin yeni kısıtlamalarla biraz frene bastığını ama bunun da yeterli
olup olmayacağının görüleceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Cinel, sözlerini

şöyle sürdürdü: "Bakın biz freni yaptık ama, bu fren yeterli mi değil mi, 
Ramazan'ın etkisini nasıl olacak, bunlar önümüzdeki hafta Cumartesi-Pazar 

ortaya çıkacak. Şu an bir şey söylemek için çok erken” şeklinde konuştu.

Hayalleri 
gerçek oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da
yaşayan 2 çocuklu Ali ve Naz-
miye Dönmez çiftinin en büyük

çocukları Taha'ya henüz bebekken genetik
bir hastalık olan fenilketonüri yani PKU
teşhisi konuldu. Sağlık ocağında topuktan
alınan kanla tespit edilen hastalık sonrası
Dönmez Ailesi'nin hayatı da değişti. Et,
süt, deniz ürünleri, yumurta, kuru yemiş ve
baklagil gibi protein içerikli pek çok gıdayı
tüketemeyen Taha için özel bir beslenme
programı izlendi. Aile, protein içeren yiye-
cekler beyinde ciddi hasara yol açabileceği
için yıllarca Taha'nın özel beslenmesine
dikkat etti. Ancak Taha için en zorlu za-
manlar doğum günü kutlamaları oldu.

Diyete uygun pasta 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrenci-
leri ve Doğa Sigorta ise Abidinle Gülümse
sorumluluk projesi kapsamında Taha'nın
doğum günü hayalini gerçekleştirdi. Ta-
ha'nın diyetine uygun olarak düşük prote-
inli nişasta ve yumurta ikamesi, pudra
şekeri ve düşük proteinli süt ile hazırlanan
pastayla küçük çocuk ve ailesinin yaşadığı
evde bir doğum günü düzenlendi. Yıllar
sonra hayalindeki arabalı pastaya ve hedi-
yelerine kavuşan Taha'nın mutluluğu ise
herkesi duygulandırdı. Doğum günümü
düzenleyen herkese teşekkür ediyorum
diyen Taha Dönmez, ileride polis olmak is-
tediğini ve pasta mumlarını üflerken ise
bunu dilediğini belirtti. DHA

İstanbul İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğü Atlı Birlik Grup

Amirliği'ne bağlı atlı polisler, Üsküdar Sa-
hili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi bo-
yunca devriye gezen ekipler, asayiş
kontrolleri yaptı. Sahilde bulunan turistler
atlı birliklerin fotoğrafını çekti.  Yapılan de-
netimlerde kısıtlamayı ihlal eden kimseye
rastlanmadı. DHA

Atlı birliklerle 
sahil denetimi



T ürkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasınca (TCMB), Öde-
melerde Kripto Varlıkların

Kullanılmamasına Dair Yönet-
melik, Resmi Gazete'de yayım-
landı. 30 Nisan'da yürürlüğe
girecek yönetmelik ile kripto var-
lıklar, ödemelerde doğrudan veya
dolaylı şekilde kullanılamayacak
ve bu varlıkların ödemelerde doğ-
rudan veya dolaylı şekilde kulla-
nılmasına yönelik hizmet
sunulamayacak. Konuya ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO)
Özgür Güneri, yönetmeliğin de-
taylarına bakıldığında, kripto var-
lıklara veya platformlara yönelik
değil, ödeme sistemlerine ve elek-
tronik para kuruluşlarına ilişkin
bir düzenleme olduğunun anlaşıl-
dığını söyledi. Güneri, düzenle-
menin iki başlığının olduğunu
belirterek, "Bunlardan biri ödeme
sistemlerinde kripto varlıkların
kullanılması, diğeri de elektronik
para kuruluşlarından bizim gibi
platformlara fonların transfer
edilmesi veya bunun çerçevesinde
sunulacak hizmetler." dedi.Başta
Bitcoin olmak üzere kripto para-
ların sunduğu ana değer önerisi-
nin ödeme olmadığına
inandıklarını vurgulayan Güneri,
"Kripto paraların içinden geçtiği-
miz küresel finansal dünya içeri-
sinde daha çok bir değer saklama
aracı, dijital bir altın ya da orta ve
uzun vade bir yatırım aracı olarak
insanlara daha fazla değer sun-
duğunu düşünüyorum" 
diye konuştu.

İnanılmaz gelişmeler var 

Güneri, Türkiye'de çok başarılı
elektronik para kuruluşlarının bu-
lunduğunu ifade ederek, şunları
kaydetti: "Orada son yıllarda ina-
nılmaz bir gelişme var. Yatırım
yapılıyor, yabancı yatırımcılar ge-
liyor, istihdam artıyor, işler büyü-
yor... Hali hazırda çalışan, çok
verimli ve güzel bir TL ödeme
sistemi altyapısı var. Burası yeni
gelişen bir alan. Kripto varlıklar
da yeni gelişen bir alan. Dolasıyla
mevcut yapı içerisinde bu iki yeni
gelişen finansal teknolojiler (fin-
tek) alanının bugün birbiriyle çok
yan yana gelmesi konusunda re-
gülasyonun bazı çekinceleri oldu-
ğunu yorumluyorum.
Önümüzdeki dönemde kripto
varlıklara ilişkin genel hatlarıyla
düzenlemenin olacağını ve bunun
sektörün lehine yapılacağını 
düşünüyorum."

Kimse mağdur olmaz 

Özgür Güneri, yapılan düzenle-
mede kripto para yatırımcıları
açısından herhangi bir olumsuz
gelişmenin olmadığını vurgulaya-
rak, "Bu çerçevede de banklarla iş
birliğimiz ve hizmetlerimiz kesin-
tisiz devam ediyor. Genel hatla-
rıyla bakıldığında BtcTurk'e
yatırılan ve çekilen tasarrufların
önemli bir kısmı bankalar kana-
lıyla gerçekleşiyor. Bugün de kul-
lanıcıların banka kanalını
kullanarak 7 gün 24 saat para ya-
tırma ve çekmesinin önünde hiç-
bir engel yok. Kullanıcılar
tarafında bir mağduriyet söz ko-
nusu değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de, ödeme sistemleri ve
elektronik para kuruluşlarının
çerçevesini değiştiren ve düzenle-
yen bir yapı bulunduğunu, ancak
kripto varlıklara ilişkin finansal
hizmetler alanında henüz bir re-
gülasyonun söz konusu olmadı-
ğını aktaran Güneri, şunları
söyledi: "Bununla ilgili gelecek
dönemde daha somut adımlar
atılmasını bekliyorum. Biz sektör
olarak, 2 milyon doları aşmış bü-
yüklüğüyle dünyada çok ciddi bir
varlık sınıfı olarak kabul edilen
yeni nesil finansal araçlar konu-
sunda, Türkiye'yi küresel bir
oyuncu haline getirebileceğimizi
düşünüyoruz. O yüzden bizim
tarafımıza gelecek bir düzenleme-
nin; iş modelimizi yasaklamaktan
ziyade, İstanbul'u bir finans mer-
kezi haline getirecek potansiyeli
kullanmamıza yarayacağını dü-
şünüyorum. Küresel anlamda da
düzenlemeler yavaş yavaş hız ka-
zandı. ABD'de Btcturk ile benzer
iş modele sahip Coinbase yakın
zamanda halka açıldı. Yeni geli-
şen bu kripto varlık dünyasına iyi
bir düzenlemeyle Türkiye'nin
lider ülkelerden birisi olacağına
inanıyorum. O adımlar atıldıktan
sonra sektörümüzün e-para ku-
ruluşları, ödeme sistemleri, ban-
kacılık sektörü ve sermaye
piyasaları gibi regüle sektörlerle
çalışabileceği şartları çok daha
güvenli ve kullanıcı lehine oluştu-
rabileceğimizi düşünüyorum."

Tamamen şirketleri bağlar

Paribu CEO'su Yasin Oral ise
TCMB'nin kripto varlıklara ilişkin
yönetmeliğinde, yatırımcılara
mağduriyet oluşturacak herhangi
bir husus bulunmadığını söyledi.
Yönetmeliğin kripto paraların ya-
saklanması gibi lanse edilmesinin
kaygı verici olduğunu dile getiren
Oral, "Halbuki konunun bununla
uzaktan yakından hiçbir ilgisi
yok. Sadece ödeme kuruluşları-
nın ve elektronik para şirketleri-
nin, bu alanlarda transfer
yapmasını, bu platformların
transfere aracılık etmesini düzen-
leyen bir yönetmelik. Dolayısıyla
bu elektronik para şirketlerini
bağlayan bir düzenleme, kripto
para ve kripto para platformla-
rıyla ilgili değil." dedi. Oral, Pari-
bu'da kullanıcıların bankalarla
aktif bir şekilde rahatlıkla trans-
ferlerini yapabildiğini ve yapmaya
devam edeceklerini vurgulayarak,
şunları kaydetti: "Elektronik para
şirketlerinin transferi, bizim top-
lam transferlerimiz içerisinde çok
küçük bir hacim kaplıyordu. Bu-
rada genel kaygı verici husus bilgi
kirliliği... Bunu bir düzeltmek
doğru olur. Bu yönetmelikle ala-
kalı yorumda bulunmak için çok
erken. Çünkü burada muhakkak
Merkez Bankası'nın bir sürü da-
yanağı vardır. Onları görmek ve
değerlendirmek gerekir. Bunun
dışında, bu olası regülasyonun
bir ön çalışması diye de düşünü-
lebilir. Onun için de çok erken,
çünkü bu biraz regülasyondan
bağımsız bir düzenleme. Bu yö-
netmelik, bankalarda görülmeyip
de elektronik para şirketlerinde
görülen bazı problemlerden
ötürü de yapılmış olabilir."
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türkistan Bölge Hastanesi
Proje Müdürü Akay Bulut,
projenin yapımına geçen yılın

eylül ayında başlandığını söyledi. Kaba
inşaatın yüzde 80'inin tamamlandığını
belirten Bulut, yapımın 300 çalışanla
devam ettiğini bildirdi. Bulut, projenin
program dahilinde devam ettiğini ifade
ederek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

salgınından kaynaklı zorlu çalışma şart-
larına rağmen projeyi planlanan tarihte
yetiştirmek için büyük bir çabayla çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Hastane-
mizi Temmuz 2022 yılının ikinci
yarısında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Bulut, inşası devam eden hastanenin
çok fonksiyonlu olacağı ve 766 yatak
kapasitesinin bulunacağı bilgisini verdi.

Projenin tamamlandığında Kazakis-
tan'daki en modern hastane olacağını
vurgulayan Bulut, "Hastane, bölgenin
sağlık altyapısını ve konforunu değiştire-
cek, Türkistan'da bütün sağlık ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek kapasitede
olacak. Buraya gelen bir hastanın başka
bir hastaneye sevk edilmesine gerek kal-
mayacak." diye konuştu. Bulut, YDA

Group olarak uluslararası normlara
göre Türkistan Bölge Hastanesi, 1147
yataklı Nur-Sultan Şehri Astana Tıp
Üniversitesi Hastanesi, 623 yataklı Pet-
ropavlovsk Bölge Hastanesi, 530 yataklı
Kostanay Bölge Hastanesi olmak üzere
4 hastane projesinin yapımına devam
ettiklerini ve Kazakistan'da sağlık ala-
nında yatırımı sürdüreceklerini kaydetti.

Sektör temsilcileri, ödemelerde kripto varlıkların
kullanılmamasına dair yönetmeliğin yatırımcılar
açısından mağduriyet oluşturmayacağını, 
düzenlemenin ödeme sistemlerine ve elektronik
para kuruluşlarına ilişkin yapıldığına işaret ediyor

KRIPTO PARA SOZU:
MAGDURIYET OLMAZ 

altuğ, yazılı açıklamasında, ülkenin mart
ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 42 artışla 18 milyar 985 milyon do-

lara çıktığını kaydetti. Mart ayında dış ticaret açığının
yüzde 14,2'lik düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan
4,7 milyar dolara gerilediğini belirten Altuğ, şöyle
devam etti:"Son bir yıldır dünya ticaretinde inişli-çı-
kışlı bir grafik hakim olsa da Türkiye, salgın sürecinde
üretim dengesini bozmadan üretmeye devam ediyor,
pandemiye rağmen Haziran 2020'den bu yana arta-
rak devam eden ihracat rakamları cari açığın hızlı dü-
şüşünü beraberinde getiriyor. Sakarya'nın 2021 Mart
ayı ihracat rakamlarına baktığımızda 480 milyon 260
bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 59, 2021 Şubat ayına göre
de yüzde 8’lik bir artış başarısı göstermiştir. Bu tab-
loya baktığımızda şehrimiz ihracatçı iller arasında 7.
sıradaki yerini korumaya devam etmektedir."

Otomobil sektörü en önde

Mart ayı ihracatında otomotiv sektörünün başı çekti-
ğini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:"2021 Mart ayı
ihracatımızda ülke bazlı verilere baktığımızda ise Sa-
karya 118 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını
göstererek dünyanın yüzde 56'lık kısmına üretim yap-
mıştır. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Fransa, Al-
manya, İspanya ve Polonya başı çekmektedir. Bu
tabloya baktığımızda Sakarya dünya ülkelerinin yarı-
sından fazlasını 'Made In Sakarya' ürünleriyle tanış-
tırmaya, dünya ticaretinde etkin olmaya ve katkı
vermeye devam etmektedir. "

Türkistan’da dahi Türkiye imzası var
Türk firması YDA Group tarafından Kazakistan'da inşa edilen Türkistan Bölge Hastanesi'nin 2022'de tamamlanması hedefleniyor

dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coin-
base'nin aBd borsasında işlem görmeye başlama-
sının ekosistem için çok kritik ve kıymetli olduğunu
anlatan oral, "Bu halka arz, regülasyon açısından
da önemli konular barındırıyor. Bir diğer önemli
husus ise ilk defa bu sektörde bir kripto para plat-
formu halka arz edileceği için tüm verilerini şeffaf

bir şekilde paylaşmış oldu. Bu da içerideki meka-
nizmanın nasıl işlediğini, nasıl bir kurguyla içeriği
işlettiklerini herkesin görebilmesi için önemli bir
adımdı. aBd'nin bütün bu akışı gördükten sonra
halka arz edilmesine müsaade edilmiş olması, bize
oradaki akışın referans kabulü edilmesi gerektiğini
de söylüyor." ifadelerini kullandı.

RefeRanslaR çok değeRli

Kedi maması
para kazandırdı
Türkiye'de son yıllarda büyüyerek gelişen kedi ve köpek maması sektöründe ihracat, 2020
yılında bir önceki döneme göre yüzde 11,8 artarak, 176 milyon 200 bin dolara yükseldi

evcil hayvan besleyen ailelerin sayısı-
nın artmasıyla Türkiye'de mama ar-
zında ithalat yoğunluklu pazarın gün

geçtikçe büyüdüğünü fark eden yerli yatırımcılar,
kedi köpek maması sektörüne milyon dolarlık yatı-
rımlar yapmaya başladı. Yurt içi piyasada elde ettik-
leri başarının ardından ihracata da yönelen yerli
yatırımcılar, kısa sürede kedi ve köpek maması ihra-
catında elde ettiği başarıyla bazı geleneksel ihraç
ürünlerinden çok daha fazla ihracat yaptı. Ege İh-
racatçı Birliklerinden derlenen verilere göre Türki-
ye'deki kedi ve köpek maması sektörünün 110
ülkeye yaptığı ihracat 2020'de bir önceki yıla göre
yüzde 11,8 artarak, 157 milyon 535 bin dolardan,
176 milyon 200 bin dolara yükseldi.

Salihli merkez haline geldi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Böl-
gesi aldığı yatırımlarla Türkiye'de kedi ve köpek ma-
ması üretiminin önemli merkezlerinden biri oldu.
2009'da bir firmanın kedi ve köpek maması üreti-
mine başladığı Salihli OSB'de bugün, toplamda 4
firma "can dostlar" için mama üretiyor, 2 firma ise
mama üreticilerine yem katkısı sağlıyor. Salihli Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Yüksel, yerli yatırımların etkisiyle 10 yıl

öncesine kadar yüzde 80 ithal ürünlerin hakim ol-
duğu pazarda durumun tersine döndüğü, artık pa-
zardaki payın yüzde 80 yerli, yüzde 20 ithal mama
olarak dağılım gösterdiğini ifade etti. En başta iç pi-
yasaya çalışan yerli kedi ve köpek maması üreticile-
rinin 10 yılda gelişerek ihracatçı konuma
geldiklerine dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:
"İlk fabrikamız 2009 yılında üretime geçti. Çok kısa
bir süre sonra ikinci fabrika kuruldu. Sonra diğer
yatırımların da gelmesiyle fabrika sayımız 4 oldu.
Türkiye'nin mama üretim merkezi haline geldik, ül-
kemizde üretilen kedi ve köpek mamasının yüzde
60'ı Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkmaya
başladı. Salihli Organize Sanayi Bölgemizdeki 4
fabrikamız, geçen yıl yaklaşık 60 ülkeye kedi ve
köpek maması ihracatı yaptı.”

Üretim iki katına çıkacak

Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde kedi ve köpek
maması üreten bir firmanın satış ve pazarlama mü-
dürü Gizem Tuğrul da 4 yıl önce sektöre adım attık-
larını hatırlatarak, "13 bin 500 metrekare
tesisimizde yıllık 50 bin ton kedi ve köpek maması
üretiyoruz. Şu an için tek hatta üretim yapıyoruz
ancak 2022'de 2. üretim hattımızı açıp, kapasitemizi
iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi.

18 ülkeye 
birden ihracat
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 
(SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Akgün Altuğ, mart ayında Sakarya'nın
118 ülkeye ihracat gerçekleştirme
başarısını gösterdiğini bildirdi

Başkent Berlin’de yaptığı açıklamada
Scholsz, Avrupa Merkez Bankası’nın
(ECB) dijital avro ihracına ilişkin değerlen-

dirmelerde bulundu. Scholz, " Şimdi dijital avronun ih-
racına yol açacak bir süreç içindeyiz. Zaten, buna
(dijital paranın ihracına) ikna oldum." ifadelerini kul-
landı. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)
attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten
Scholz, "Avrupa, dijital merkez bankası parasında ön
saflarında yer almalı ve parayı aktif olarak tanıtmalıdır."
dedi. Öte yandan ECB, 14 Mart’ta bankanın olası "diji-
tal avro" ihracına yönelik aldığı kamuoyu görüşünün
detaylı raporunu açıkladı. Bankanın dijital avro ihracına
yönelik kamuoyu görüşünde Avro Bölgesi vatandaşları
ve profesyonellerinin, dijital avronun “mahrem, güvenli
ve ucuz” olmasını bekledikleri ortaya çıktı. Rapora göre,
Avro Bölgesi vatandaşları ve şirketleri dijital para ile
ödeme yaparken “ödemenin gizliliğini (kişisel gizlilik
mahremiyet)” önemli öncelik olmasını bekliyor. Öde-
melerin "gizliliği" potansiyel bir dijital avronun talep edi-
len özellikleri arasında yüzde 43 ile en yüksek sırada yer
alırken, bunu yüzde 18 ile "güvenlik" ve yüzde 11 ile "Av-
rupa çapında erişim talebi" izledi. Bunları ise yüzde 9 ile
dijital avroda ek maliyetlerin olmaması ve yüzde 8 ile de
online kullanım takip etti.ECB, bu yılın ortasında dijital
avro konusunda resmi bir projenin başlatılıp başlatıl-
mayacağına karar vermesi bekleniyor.

Dijital avro
ihracı olacak
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye
Bakanı Olaf Scholz, kesinlikle "dijital bir
avronun" ihracını beklediğini bildirdi
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S on za-
manların
en çok

öne çıkan
isimlerinden
olan İstanbul
İYİ Parti İl Baş-
kanı Buğra Ka-
vuncu Mehmet

Mert'e konuştu. Eski İYİ
Partili Ümit Özdağ'ın hak-
kında ortaya attığı iddialar
ile gündeme gelen Ka-
vuncu, iddiaların ispatlan-
ması için suç duyurusunda
bulunmuştu. İttifak kapsa-
mında CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu ve İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu
ile bugüne kadar uyumlu
hareket eden Kavuncu,
İBB'nin yönetimi konusunda
da önemli açıklamalarda
bulundu. 

4Şu an Türkiye'nin siyasi
yapısını, İstanbul İYİ Parti
İl Başkanı olarak değerlen-
dirirseniz, neler söylemek is-
terseniz. Hani Meral
Akşener bir ara haziranda
seçim var dedi sonra 2023'e
çok var dedi. Sizin gündemi-
nizde erken seçim mi var?
Yoksa ekonomik 
sorunlar mı var?
İnanın seçimi düşü-
necek durumda
mıyız bir şey di-
yemem. Tür-
kiye'nin o
kadar ciddi
sorunları
var ki. Şu an
yüzümdeki
maskeyi gö-
rüyorsunuz.
Yüzümdeki
maske bir mesaj.
İnsanlar 128 milyar
dolar nerede diye pan-
kartlar astı onları bile
toplattılar. Artık bu so-
ruyu sormaya bile izin vermi-
yorlar. Halbuki normal bir
ülkede vatandaş bu soruyu
sorar o ülkenin Merkez Ban-
kası cevap verir; şöyle şöyle
yaptık der. Ama Türki-
ye'de bunu sormak bile
suç. Az önce duydum
savcılık bu soruyu
soran bazı kimseleri
gözaltına almış. Hadi
gelsinler bizi de göz-

altına alsınlar. Ya
bundan daha
doğal bir şey
olabilir mi?
Soru sormak
suç mu? Ka-
patalım o
zaman biz
bütün muha-
lefet partile-
rini. Hiçbir

soru sorulmasın, tek adam istediğini yap-
sın, istediği kararı versin. Bizler bir iradesiz,
sorgulamayan topluluk olarak peşinden gi-
delim. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin
geldiği noktada bunlar çok üzücü. Seçim-
den daha önemli meseleler derken bunları
kast ediyorum.

4Peki size sorayım. 128 milyar dolar ne-
rede? Bunu ilk Kemal Kılıçdaroğlu sordu
sonra muhalefet de tekrarladı. Bu soruyu
sorma amacınız nedir? Gerçekten paranın
nerede olduğunu bilip mi soruyorsunuz
yoksa sahiden paranın nereye gittiğini öğren-
mek için mi soruyorsunuz?
Biz gerçekten para nerede diye soruyoruz.
Şu, şu parayı cebine attı demiyoruz. Sadece
soruyoruz. Kardeşim nerede bu para? Biz
kimseyi itham etmiyoruz sadece soruyoruz
ya. Şimdi bu parayı 2019 yerel seçimlerinden
önce eritmeye başlamışlar. Bir soru işareti
oradan başlıyor. Yani bu ülkede ABD Devlet
Başkanı, Türkiye'yi tehdit edip; “Ekonomizi
mahvederiz” dediğinde. Rahip Brunson
olayı gündeme geldiğinde, 15 Temmuz'da
hain bir darbe girişimi söz konusu oldu-
ğunda bile Merkez Bankası bu kadar dolar
rezervini eritmemiş. Ama İstanbul-Ankara-
İzmir-Antalya gibi birçok kentteki, Türki-
ye'deki yerel seçim arifesinde piyasaya sürekli
10 milyar – 10 milyar para sürülmüş. Niye
olağanüstü konularda bu rezervleri eritmedi-
niz de, yerel seçimden önce yaptınız? Yani iç
siyaset sizin için memleketin bekaasından
daha mı önemli? Sonra bu para nasıl boz-

duruldu? Brookerlar mı bozdu bu 
parayı?

4Şu an elinizde bir belge var
mı? Bu rakam gerçekten 128

milyar dolar mı?
128 evet. Bunların detay-
larını ben bugün sosyal
medya hesabımda da
paylaştım. Hani bizim
elimizde bu paranın ne-
rede olduğuna dair bir

bilgi var da sanki biz söyle-
miyoruz. Hayır. Böyle bir şey

yok. Biz gerçekten paranın ne-
rede olduğunu, nasıl bozduruldu-

ğunu, hangi kurdan
bozdurulduğunu, kimlerin bozdurdu-

ğunu soruyoruz. Bu para son 2 yılda erimiş.
Kimin döneminde erimiş. Berat Albayrak'ın.
Peki Berat Albayrak nerede? Bir Instagram
mesajıyla istifa edip gitmiş birinden söz edi-
yoruz. O günden beri kendisini duyan-
gören-bilen hiç kimse yok. Yani 128 milyar
dolar nerede çok önemli bir soru. Berat Al-
bayrak nerede o çok daha önemli bir soru.
Şimdi paranın nerede olduğunu o anlatabi-
lir. Ama o da yok. Bugün Allah esirgesin bir
dış politikada istemediğimiz bir gelişme olsa.
Türkiye'ye ambargo koyulsa rezervde para-
nız yok. Allah korusun deprem olsa rezervde
paramız yok.

4Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın da; “Rezervlerimiz dolu. Para ka-
sada. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan
söylüyor” şeklinde bir açıklaması oldu. Bu
açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya dönüp bakın. 21 Şubat'a bir bakın. Ne
demiş? Önce deniyor ki; Biz bu rezervleri
pandemi için harcadık. Sonra diyorlar ki re-

zervlerle altın aldık. Şimdi diyorlar ki rezerv-
ler duruyor. Zaten açıklamalar bile birbiriyle
çelişiyor. O kadar Merkez Bankası başkanı
niye değişti mesela? Bunu da bilmiyoruz...

4Peki efendim bu genel siyaset konusundan
çıkıp biraz İstanbul özeline gelmek istiyoruz.
Deniliyor ki İBB'yi CHP'den daha çok, İYİ
Parti Teşkilatları yönlendiriyor. İş başvurula-
rında İYİ Partililere öncelik veriliyor. Bu ne
kadar doğru?
Ben bunu hakaret kabul ederim. Bu aleni bir
harekettir. Orası milletin belediyesidir. Orada
herkesin hakkı vardır. Biz zaten partizanlaş-
mamak için yola çıktık. Bu anlayışı
değiştirmek için yola çıktık. Devletin
milletin kaynaklarını belli kişilere
peşkeş çekmemek için yola çık-
tık. Biz bu anlayışları hep la-
netledik, yanlış olduğunu
söyledik. Şimdi bunları
söyleyen bir tavrın beledi-
yeyi yönetmek gibi bir
cümleyi kabul etmesi ha-
karet. Belediyeyi yöneten
Ekrem İmamoğlu ve ekibi-
dir. Bizler siyasi partiyiz. Biz
İmamoğlu'nun iyi yaptığı ça-
lışmaları taktir ederiz. Yanlış
yaptığı şeyleri de oturur eleştiririz.

4Şimdiye kadar hiç İmamoğlu'na
bir eleştiriniz oldu mu?
Şimdiye kadar biz İmamoğlu'nun her çalış-
masına destek verdik. Elimizden gelen des-
teği verdik. Çünkü o Millet İttifakı'nın bir
belediye başkanı. Onun başarılı olması bizi
mutlu eder. Biz de başarılı olması için elimiz-
den gelen desteği verdik, vereceğiz. Genel
Başkanımızın bir sözü var; “Şeytan taşla-
maktan, namaz kılmaya vakit bulamadı”
derler ya; İmamoğlu da zaten sürekli engel-
lenmeye çalışıyor. Vatandaşa yaptığı yardımı
bile engellemeye çalışıyorlar. Gerçekleştirmek
istedikleri hizmetin önünü kesmek istiyorlar.
Bu şartlar altında çalışan birine, iyi niyetle
çalışan birine eleştiri bizim gündemimizde
olmaz. Yanlış bir şey olursa oturur konuşu-
ruz. Zaten hep konuşuyoruz. Allah kendisine
kolaylık versin.

4Peki size parti teşkilatlarınıza, iş başvuru
yapan insanlara ne yapıyorsunuz? Onları
nereye yönlendiriyorsunuz?
Bakın bu Türkiye'nin realitesi. Ama beledi-
yeyi yönetmek, belediyede kadrolaşmak
bunlar çok ağır ithamlar. Ama işsizliğin
Türkiye'de yaygın olduğunu biliyoruz. Bu
ortamda birini işe alacaksak kabiliyetlerine
bakarız. Referanslarına bakarız. Finansçı
alacaksak bu işteki tecrübesine bakarız
sonra dediğim gibi referanslarına bakarız.
Falanca kişi geldi tanır mısınız deriz. El-
bette ki yani bizde sosyal hayatın içinde-
yiz. Bizim içimizde de işle ilgili talepte
bulunanlar oluyor. Biz bu talepleri tabii
yönlendiriyoruz. Ama kararı verecek olan
belediye. Biz onlara şu şu kişiyi işe alın
deme hakkına sahip değiliz. Ama tavsiye
ederiz. Haa ne yanlıştır? Belediyeye 5 bin
kişi alınacaksa bunun 4 binini size verdim,
istediğiniz kişileri alın derseniz bu olmaz.
Bizim tavsiye ettiğimiz arkadaşlar üzerinde
de kırılganlıklar yaşadığımız oluyor. Büyük
bir kısmı işe giremiyor. İşe giremeyen bize
kızıyor, üzülüyor. İşe giren seviyor.

4Size iş başvurusu yapanlara, üyelik şartınız
oluyor mu?
Hayır vatandaş olması yetiyor.

4Peki efendim; “Meral Akşener'i cumhur-
başkanı yapacağız” diyorsunuz. Akşener,
Millet İttifakı'nın ortağı. Ama son günlerde
Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı adayı olacağı
söyleniyor. Şimdi Akşener, cumhurbaşkanı
adayı olamazsa, İYİ Parti'nin B planı var mı?
Valla A, B, C planlarından ziyade bizim tek
planımız ülkemize hizmet etmek. Çocukları-
mıza güzel bir ülke bırakmak. Herkesin öz-
gürce yaşadığı bir ülke bırakmaktır. Merkez

Bankası'ndaki paranın nereye gittiğini
bilmek, parkların-yeşilin olduğu bir

İstanbul'da yaşamak. Bizim planı-
mız bu. Başka planımız yok.

Biz Türkiye'nin düze çıka-
bilmesi için genel başkanı-
mızın cumhurbaşkanı
olması gerektiğini düşü-
nen insanlarız. Kendisi
de buna “Türkiye Cum-
huriyeti'nin cumhurbaş-
kanı olmak bir şereftir.

Ama benim önceliğim bu
değildir. Benim önceliğim

ülkenin önünü açmaktır.
Onun için ne gerekirse yaparım”

diye cevap verdi. Biz kendisinin o gö-
rüşüne şu cümleyi de ilave ediyoruz;

bugün Türkiye'nin içine düştüğü durumdan
bizi çıkaracak olan gerek devlet tecrübesiyle
gerekse bu çok önemli çok geniş bir yüreği
var. Türkiye'nin ihtiyacı olan kapsayıcılığı
sağlayacak en önemli lider Akşener'dir. Ama
şartlar... İttifak devam edecek mi? Ortak aday
çıkacak mı? Tüm bunları konuşmak için çok
erken. Biz şimdi nasıl bir Türkiye hayal ediyo-
ruz onu konuşalım. Seçim günü geldiğinde
bunlar tekrar konuşulur. Şu an önemli olan
ilkeler. İnanın bizim için bu sorular hiç gün-
demde olmadı. 

4Şimdi kırmızı çizginiz; ben güzel bir ülke
hedefliyorum. Peki bunun için bu şartlar için
iktidar partisi ile yan yana olmak gerekirse,
Meral hanım orada bulunur mu?
Bulunmaz. Bu çok net bir şey. Bir problemin
sebebi olan biriyle o problemi çözmek en naif
tabiriyle saflıktır. Dolayısıyla ne genel başka-
nımız ne İYİ Parti teşkilatları ne de İYİ Parti
tabanı bugün Türkiye'deki sorunların sebebi
olan buna sebep olurken de cahillikten değil
kendini milletin önüne koyan, ben her şeyi bi-
lirim zihniyetiyle hareket eden bir kafadır kar-
şımızdaki. Böyle bir kafayla böyle bir
hareketle ne genel başkanımız ne ben ne de
partimiz yan yana olmaz. Buna da kimse
müsaade etmez.

4Elinizde anket var mı? İstanbul'da en çok
hangi ilçede öndesiniz?
2018'e göre İstanbul'da her ilçede oy oranı-
mız artıyor. Mesela Bakırköy, Kadıköy, Üskü-
dar, Eyüpsultan, Şile, Bağcılar ve
Kağıthane'de çok ciddi öndeyiz.

4Bakırköy-Kadıköy deyince CHP'nin başa-
rısız olduğu yerde mi İYİ Parti önde oluyor?
Başarısızlık tanımı ağır bir tanım. Başka par-
tilerin başarısızlığı üzerinden oy yükselişimizi
okumak doğru değil. Bunlar tabii ki etkiler.
Ama Beşiktaş-Kadıköy gibi bütün belediyele-
rimiz çok çalışıyor. Onlara başarısız demem.
Ama bize olan teveccüh artıyor.

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

HAKKI VARDIR!

4Kanal İstanbul'u konuşmak istiyorum. Geçen-
lerde muhalif bir isim olan Hulki Cevizoğlu çıkıp
dedi ki; “Ben bir Atatürkçü olarak Kanal İstanbul'un
yapılmasını destekliyorum. Montrö ile bir alakası
yok. Kanal İstanbul'un hayata geçmesi ile Türkiye
güçlenir.” Bu sözlere katılır mısınız? Kanal İstanbul'a
siz nasıl bakarsınız?
Ben Hulki beye katılmam. O'na katılmam için beni ikna
etmesi gerek. Bu konuda onlarca bilim adamı dinlen-
dim, onlarca makale okudum. Dinlediklerim, okudukla-
rım gösterdi ki Kanal İstanbul; İstanbul'u mahveder.
Doğayı mahveder. Zaten nefes almakta zorlandığımız İs-
tanbul'a ilave en az yarım milyon insan geleceğini, insan-
ların evine ekmek götürmekten sıkıntı çektiği yerde
yüzlerce milyardan bahsediliyor. Böyle bir paranın, pande-
miden mahvolmuş esnafa-vatandaşa dağıtılması yerine ne
idüğü belirsiz başımıza doğal felaketler açma riski yüksek
bir projeye bu paranın akıtılmasının ben sebebini anlayamı-
yorum. Yani bu projenin yapılmasını destekleyen kimse beni
ikna edemiyor. Ama yapılmaması noktasında konuşan her-
kes, herkesi ikna edebiliyor. Bakın biz ezberci bir muhalefet
yapmıyoruz. Hulki bey veya bir başkası gelip açıklasın, ikna
etsin bizi. Mesela Avrasya Tüneli. Ona itiraz ettik mi? Bu bir ih-
tiyaçtı. Ben bir birey olarak bu proje iyi ki yapıldı dedim. Ama
Kanal İstanbul'la ilgili bunu 
söyleyemem.

4Siz ihtimal veriyor musu-
nuz Kanal İstanbul'un ya-
pılacağına?
Ben buna ihtimal 
vermiyorum.

4Tayyip Bey dedi-
ğini yapan biri...
Yani inadına yapa-
cağım diyor ama
ben Türkiye'de
millete rağmen
bir şey yapılama-
yacağını düşünü-
yorum. Zaten
anketlerde halkın
yarısından fazlası
bu projeyi gereksiz
buluyor. Halkın yüzde
60'ı Kanal İstanbul'a
karşı. Kalkıp buna rağ-
men bu proje yapılırsa bu
saatten sonra Erdoğan
çıkıp, milletin yanındayız, 
şu bu demesin.

KANAL iSTANBUL
BU ŞEHRi MAHVEDER

4Bugün Çatalca'dayız. Burada bir değişiklik oldu. Diğer ilçelerde
de benzer değişiklikler olacak mı?
Biz bugün bir açılış, toplantı yapmadık. Pandemi nedeniyle yeni ilçe
başkanımızı ziyaret edip odaya herkesi bile almadan üç grupla, üç
ayrı sohbet yaparak progrmı bitirdik. Planlı bir şekilde ilçe başkanı
değiştirme durumumuz yok. İstanbul büyük bir şehir. 39 ilçesi var.
İnsan hayatında her şey olabilir. Önceki ilçe başkanımız çok emek
verdi çalıştı ve müsaade istedi. Ayrılmak istediğini belirtince biz de
Çatalca'da partimizi en iyi kim temsil eder dedik. Çok da mutlu
olduk. 2 dönem belediye başkanlığı yapmış İsmail İp abimizin ata-
masını yaptık. Kendisi artık yönetimini oluşturacaktır. Onu da teb-
rik edip başarılar diliyoruz. Çatalca bizim için çok önemli.
Türkiye'de oy oranımız artıyor ama Çatalca'da özellikle büyük bir
yükseliş içindeyiz. Genel başkanımızın çok sevildiği yerler bura-
lar... Biz bu coşkuyu görüyoruz.

4Bu durumda gelecek yerel seçimde ittifak devam ederse
İYİ Parti Çatalca, Silivri gibi yerlere talip diyebilir miyiz?

Biz her ilçeye talibiz. 39 ilçeye de
talibiz. İttifak olur mu

olmaz mı bilemeyiz
şimdi. O seçimden
önce oturulur ko-
nuşulur. Ama gö-
receksiniz İYİ Parti
her ilçede kendi
vizyonunu ortaya
koyacak. Ve bu
vizyonu o ilçe

halkına 
tanıtacak.

ÇATALCA BiZiM 
iÇiN ÇOK ÖNEMLi

IBB’DE HERKESIN

““İYİ PARTİ
HER YERDE
OYLARINI

ARTIRIYOR

““MERAL
AKŞENER,
ÜLKEMİZİ
DÜZLÜĞE
ÇIKARIR

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Damga'ya 
konuştu. İYİ Parti'nin İBB'yi yönlendirdiği yönündeki iddiaları

kesin bir dille reddeden Kavuncu, “Ben bunu hakaret kabul 
ederim. Orası milletin belediyesidir. Orada herkesin hakkı

vardır. Biz zaten partizanlaşmamak için yola çıktık. Bu anlayışı
değiştirmek için yola çıktık. Devletin milletin kaynaklarını belli

kişilere peşkeş çekmemek için yola çıktık” dedi

Buğra Kavuncu, “Şimdiye kadar biz
İmamoğlu'nun her çalışmasına destek
verdik. Elimizden gelen desteği 
verdik. Çünkü o Millet İttifakı'nın bir
belediye başkanı. Onun başarılı 
olması bizi mutlu eder. Biz de başarılı
olması için elimizden gelen desteği
verdik, vereceğiz” diye konuştu. 

İYİ Parti’nin Türkiye’nin her noktasında oylartını artırdığını savunan Buğra
Kavuncu, “İstanbul’da da her ilçede oylarımız artıyor. Mesela; Bakırköy,
Kadıköy, Üsküdar, Eyüpsultan, Şile, Bağcılar ve Kağıthane’de” dedi. 



O toyolun yapılmasının ardın-
dan bölgede emlakçı sayısı-
nın arttığını söyleyen

Mahmut Sözen, "Yaklaşık 7 yıldır bu
bölgede emlakçılık yapıyorum. Kuzey
Marmara Otoyolu'nun açılmasından
sonra burada satışlar arttı. Hem İstan-
bul'a yakınlığından dolayı hem de pan-
demiden dolayı insanlar bu bölgede
yatırım yapıyorlar. Burada yaklaşık 200
haneli bir mahallede 60 civarında em-
lakçı var. Otoyoldan sonra emlakçı sa-
yısı da arttı. Buraya talepler de arttı.
Arazilerde yıllık yüzde 25 civarında bir
değer artışı var" dedi. 

Satışlar çok iyi

Pandemi nedeniyle insanların bu

bölgelere talep gösterdiğini ifade
eden emlakçı Eyüp Tekin, "İstanbul'a
yakın olduğundan dolayı, İstan-
bul'un yatırımcıları da genelde bu
bölgeye geliyor. Şu anda satışlar ba-
yağı hızlandı. 
Pandemiden sıkılanlar bu bölgeye
gelerek 500 metrekare ile 2 dönüm
arasında yerler alıyor. Hobi bahçesi
yapanlar var. 'Bir konteyner koyup
vakit geçireyim' diye düşünenler de
var. İnsanlarımız İstanbul'da sokağa
çıkamadığı için bu bölgeye bir talep
var" diye konuştu. Bölgede yaklaşık 5
yıldır emlakçılık yaptığını söyleyen
Serkan Akgül, "Şu an emlak satışları
çok iyi. İnsanlar burada konut ihti-
yacı için yer arıyor. Özellikle İstan-

bullular şu an bu bölgede yer toplu-
yor. Bu durum Kuzey Marmara
Otoyolu'ndan dolayı kaynaklanıyor.
Bir de son 1 yıldır yaşanan pandemi-
den dolayı insanlar bu bölgeye gelip,
burada bir ev ve hobi bahçesi yapa-
rak oturuyorlar" dedi.

Arazi almaya geldik 

İstanbul'dan arazi almak için
Kocaeli'ye geldiğini söyleyen 
Erdinç Güneri ise "İstanbul'dan
arazi almak için geldik. 
Açıkçası hem Kuzey Marmara
Otoyolu'nun açılması ile 
beraber her geçen gün değer
kazanacağını düşünüyoruz,
hem de çocuklarımıza ileriye

dönük yatırım yapmayı düşünüyo-
ruz. İstanbul'un gürültüsünden 
kaçarak sakin bir yer arayışımız da
vardı. 
İstanbul'a yakın olmasıyla beraber
Sevindikli ve Körfez tarafı tercihimiz
oldu. Bu nedenle böyle bir yatırım
yapmayı düşündük" diye konuştu.
DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1358751)

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/211368
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 

34094 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ

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

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi \ 
Kit-Kimyasal Ambarı'na teknik şartname ve 
sözleşmeye uygun olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2021 
tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler 
halinde, ilgili birimin siparişini takiben en geç 20 (Yirmi) 
takvim günü içerisinde, sözleşmeye ve teknik 
şartnameye uygun olarak ilgili birimlerin Kit-Kimyasal 
Ambarı'na teslim edilecektir. Yüklenici, son teslim günü 
kalan malların tamamını, yazılı talebi beklemeksizin 
teslim etmek zorundadır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik 

Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 05.05.2021 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler bu şartnamede belirtilen cihazın orijinal ve Türkçe kataloglarını ihale dosyasında 
sunmalıdır
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 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.
Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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.
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Kocaeli'nin 
Körfez ve Derince
ilçelerinde 
bulunan arazi ve
tarlalar, Kuzey
Marmara Otoyolu
açıldıktan sonra
ulaşımın
kolaylaşması ve 
İstanbul’a yakın
olması 
nedeniyle yoğun
ilgi görmeye
başladı. Bölgedeki
emlakçılar 
arazilerde yıllık
yüzde 25 civarında
değer artışı
olduğunu özellikle 
İstanbul'da
yaşayanların
yoğun ilgi
gösterdiğini
söyledi

YAKıN OLMASı
BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!BıLE UcURDU!

gökten resmen

camur yagdı!
İstanbul'da, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle 
çamur yağdı. Sabah araçlarını çamurla kaplı olduğunu
gören vatandaşlar, oto yıkamacılara akın etti

ŞiŞli ve Eyüp-
sultan'da toz
taşınımı nede-

niyle gece saatlerinde
çamur yağdı. Toz taşınımı
nedeniyle özellikle araçla-
rın üzerleri çamurla kap-
landı. Sabah
uyandıklarında araçları-
nın çamurla kaplı oldu-
ğunu gören vatandaşlar
şaşkınlık yaşarken, oto yı-
kamacılara ve benzin is-
tasyonlarındaki yıkama
alanlarına akın etti. Bü-
lent Yeşilyurt "Gece çok
fena bir çamur yağdı. Ge-
nelde bu aylarda hep
böyle oluyor. Ben gece ça-
lışıyorum. Sabaha kadar
çamur yağdı. Şimdi ara-
cımı temizleyip eve gide-
ceğim" diye konuştu.

Krem rengi olmuş!

Sabah işe gitmek için dı-
şarı çıkan Fatih Uygu-
noğlu "Sabah işimiz
gereği dışarı çıktık. O yüz-
den aracımızı temizletiyo-
ruz. Zaten İstanbul’da sık
sık görülen bir olay. Bir
doğa olayı" dedi.
Otomobilini yıkamaya ge-
tiren Anıl Eker, "Sabah bir
uyandık çamur yağmış
bizde araba konusunda
titiziz. Yasak var ama işi
gitmeden arabayı yıkayıp
öyle işe gideceğiz. Her yer
çamur olmuş bakalım
nasıl temizleyeceğiz. İlk
defa arabamı böyle görü-
yorum. Araba normalde
siyah bu krem rengi
olmuş" dedi. Zafer Doğan
ise "Sabah uyandık ara-
bam komple çamur tanın-
mıyor. Yıkamaya getirdik
feci bir olay yaşanmış
gece. Arabanın rengi kay-
bolmuş diye arabayı yıka-
dık" diye konuştu. DHA

ÖZEL HEDİYE!
Başakşehir Belediyesi, Kitap Hediye Günü kapsamında Türkiye genelinde görme
engelli öğrencilere özel eğitim veren 15 okula Braille alfabesiyle hazırlanan
“Başakgiller Beyaz Gelinciğin Peşinde" adlı hikâye kitabını gönderdi.

Engelsiz öğrenciler için ha-
zırlanan hikâye kitaplarını,
Sıfır Atık projesinin sevimli

maskotları Başakgiller paketledi. Dö-
nüştör Fikri, Başakcan ve Süper Pati,
elleriyle hazırladıkları kitap kolilerini
araçlara da yükledi. Öte yandan kitap
ihtiyacı olan tüm okul ve öğrenciler için

başlatılan “Başakşehir’den türkiye’ye
Kitap Köprüsü” kapsamında Başakşe-
hir Belediyesi, bugüne kadar 39’da ilde
72 okula 22 bin kitap ulaştırdı.

Ana fikri yardımlaşma

Hikâye kitabında “Sıfır Atık Güzel Gele-
cek” projesinin maskotları Dönüştör

Fikri, Başakcan ve
Süper Pati’nin Ba-
şakgiller mutluluk
ormanındaki ma-
ceraları yer alıyor.
Yardımlaşmanın
önemine vurgu
yapılan hikâyede
Başakgiller’in,
hasta yavrusu için
yolan çıkan anne
ceylana verdiği
destek anlatılıyor.
DHA

ASBESt Söküm Uzmanları
Derneği (ASUD) İstan-
bul’daki yerel yönetimlerin

asbest durumunu içeren bir rapor ya-
yınladı. Rapora göre asbest konusunda
gerekli denetimlerin yapıldığı belediye-
ler arasında yer aldıklarını belirten Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
“Halkın sağlığı en temel önceliğimizdir.
Yapılan çalışmalar neticesinde toplam
25 ton asbestin doğaya ve çevreye ka-
rışmasını engelleyerek Beşiktaş’tan
uzaklaştırılmasını sağladık” dedi.

Sağlık önceliğimizdir

Halk sağlığını tehdit eden asbestli bi-
nalar konusunda çalışmalarını titizlikle
devam ettirdiklerini belirten Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat,  "Halkın
sağlığı en temel önceliğimizdir. Bu çer-
çevede insanı ve çevreyi tehdit eden
bütün olumsuzluklarla mücadele edi-
yoruz. Beşiktaş’ta halk sağlığı konu-

sunda belediyenin bütün birimlerini
özellikle de Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğümüzü asbest ile ilgili hare-
kete geçirdik. İlçemizde kentsel dönü-
şüm ve yenileme kapsamında olan
binalarımızda öncelikle asbest dene-
timi ve temizliği yapılıyor sonrasında
binalar yıkılıyor. Yapılan çalışmalar ne-
ticesinde toplam 25 ton asbestin do-
ğaya ve çevreye karışmasını
engelleyerek Beşiktaş’tan uzaklaştırıl-
masını sağladık" dedi. DHA

25 ton asbesti bertaraf edildi

Ege Denizi'nden saat
07.00'de Çanakkale Bo-
ğazı'na giriş yapan Rus

Donanması'na ait 102 borda numa-
ralı 'Kaliningrad' ile 130 borda nu-
maralı 'Korolev' adlı savaş gemileri,
saat 19:15 sıralarında İstanbul Bo-
ğazı'ndan geçerek Karadeniz'e

açıldı. Gemilerin İstanbul Boğa-
zı'ndan geçişi sırasında Sahil Gü-
venlik botu eşlik etti. Öte yandan
dün de 2 Rus savaş gemisi Karade-
niz'e gitmek üzere boğazdan geç-
mişti. 2 gün içinde Rusya'ya ait 4
savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan
geçiş yaptı. DHA

İki Rus gemisi Boğaz'dan geçti

BıLE UcURDU!

Pandemi nedeniyle insanların bu bölgelere talep gösterdiğini ifade eden em-
lakçı Eyüp Tekin, "İstanbul'a yakın olduğundan dolayı, İstanbul'un yatırımcı-
ları da genelde bu bölgeye geliyor. Şu anda satışlar bayağı hızlandı” dedi.



A dalar’da faytonculuğun kaldırı-
lıp, elektrikli araçların devreye 
girmesiyle birlikte İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi (İBB), bölgedeki top-
lam bin 117 atı satın aldı. Ardından 
yıllarca kötü koşullarda çalıştırılmış atla-
rın, bundan sonraki yaşamlarının da bir 
eziyete dönüşmemesi için sahiplendirme 
yoluna gidildi. Bu konuda atların sağlıklı 
bakım alması için, başta belediyeler 
olmak üzere, resmi kurumlar tercih 
edildi. Ardından İBB, kendisiyle protokol 
imzalanan kurumlara atları, güvenli bir 
şekilde naklini sağlayıp alıcı tarafın yetki-
lilerinin imzası karşılığı sağlıklı bir şe-
kilde teslim etti. Böylece hem atların 
hem de maddi zararları karşılanan fay-
toncuların mağdur olmasının önüne ge-
çildi.  

Protokol yapıldı 

Ancak, İBB’nin Hatay, Dörtyol Belediye-
si’ne hibe ettiği 100 attan 50’sinin kay-
bolduğu ortaya çıktı. Kaybolan atlar 
konusunda açıklama yapan İBB, "Hatay, 
Dörtyol Belediyesi 12 Ağustos 2020 ta-
rihli yazısı ile 150 at sahiplenmek istedi-

ğini belirtmiştir. İBB’den at sahiplenme 
yöndeki taleplerin yüksek olması nede-
niyle Hatay, Dörtyol Belediyesi ile aynı 
ay içerisinde yapılan protokol çerçeve-
sinde 100 atın nakli sağlanmıştır. Sevk-
leri gerçekleştirilmeden önce 100 atın 
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatı 
tarafından sağlık taramaları yapılmış ve 
mikroçipleme işlemi gerçekleştirilmiş ve 
düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu ile 

100 at Dörtyol belediyesi tarafından be-
lirlenen işletmeye gönderilmiştir" ifadele-
rini kullandı.  

Başkanın imzası var! 

"Sevkiyat 50’şerli gruplar halinde iki se-
ferde tamamlanmıştır" denilen açıkla-
mada, "Bir sevkiyatta taşınır işlem fişini 
Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, 
diğer sevkiyatta ise Dörtyol Belediyesi 

Memuru Ferhat Erkin imzalayarak sevki 
yapılan hayvanları teslim almışlardır.  
Bu noktadan sonra 100 atın mülkiyeti ve 
sorumluluğu Dörtyol Belediyesine geç-
miştir; atların çoğalması, eksilmesi ya da 
el değiştirmesi yönündeki iş ve işlemler 
ilgili belediyesi ile yörede görev yapan 
Tarım ve Orman Bakanlığının ilçe teşki-
latı arasında yürütülecek işlemlerdir"  
bilgisi verildi.  
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MÜGE YÜCETÜRK

Çarşambaya kadar çamur!
DÜN başlayan ve Çarşamba gününe 
kadar yurtta etkili olacak çöl tozları hak-
kında değerlendirmelerde bulunan İstan-
bul Teknik Üniversitesi Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Dün itibariyle 
ve bugün hatta yarın daha da yoğun 
olmak üzere Çarşamba gününe kadar ül-
kemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan 
gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu 
Afrika’daki kuvvetli rüzgârlarla beraber 
yeryüzünden atmosfere güney yönlü 
hava hareketleriyle ülkemize kadar geli-
yor. Yukarı seviyelerde olduğu için biz 
onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle 
göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığı-
mızda yoğun bir toz değerinde artış gö-
rürsek bugünlerde o çöl tozudur. Daha 
çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği 
zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak 
yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk 
dilinde 'Çamur yağmuru yağdı' diyorlar. 
Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur 
izlerini görmek mümkün" diye konuştu. 

Zengin bir içerik var 

Çöl tozunun insanda solunum yollarına 

zarar verebileceğini ancak bitkiler için 
doğal gübre olduğunu belirten Prof. Dr. 
Hüseyin Toros, "Çöl tozunun içeriğinde 
oradaki eski kaya parçacıklarının parça-

lanmış hali, mineraller, zengin bir içerik 
var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde 
alırsak solunum sistemlerinde zarar 
meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik 

sistem için bir besin kaynağı. Etrafımız-
daki yeşillikler için bitkiler için doğal 
gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar 
nisan yağmurlarını 'Bereket Yağmurları' 
olarak isimlendirirler. Bunun sebebine 
baktığımız zaman bahar aylarında ülke-
mize Afrika’dan Arap Yarımadası’ndan 
çöl tozu geliyor. İçerisindeki zengin besin 
kaynakları bitkilerin temel ihtiyacı olan 
gübre ihtiyacını karşıladığı için ataları-
mız nisan yağmurlarını bu şekilde isim-
lendirmişlerdir" dedi. 

Vatandaşları uyardı 

Çarşamba gününe kadar etkisini sürdü-
recek çöl tozları için vatandaşları uyaran 
Prof. Dr. Toros, "Bu çöl tozu zaman 
zaman belli yerlerde görüş mesafesinde 
düşüşlere yol açabilir. Yine radyo fre-
kanslarında ve iletişim kanallarında 
yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar 
doğal süreçlerdir. Çarşamba gününe 
kadar yoğun şekilde çöl tozu etkisinde 
kalacağız, olumsuz etkilenmemek için 
yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda 
var. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma-
makta fayda görüyorum" dedi. DHA 

EDİRNEKAPI tarihi surlarına saat 14.30 sıralarında 
5 çocuk çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden surların 
üzerinde uzun süre oynayan çocuklar inmekte zor-
luk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar surların üzerinde 
bulunan çocukların ağladığını görünce durumu it-
faiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekipleri merdivenli araçla mahsur kalan 5 çocuğu 
kurtardı. İtfaiye aracının sepetinden inen çocuklar, 
orada oturduklarını söyleyip koşarak uzaklaştı.  

Ağlıyorlardı 

Çocukların ağladığını gören ve itfaiye ekiplerine 
haber veren Bünyamin Başak, "Kapılardan ve ke-
narlardan duvarın üzerine tırmanıyorlar, sahip çı-
kanları da yok anne ve babaları uyarmıyor. 
Tehlikeli bir şekilde hareket ediyorlar. Düşseler be-
lediyeyi sorumlu tutacaklar, çevreyi sorumlu tuta-
caklar. Nereden baksan 25-30 metrelik yükseklikte 
biri düşse hayatta kalma şansı yok. Ben itfaiyeyi 
aradım ağlıyorlardı." dedi. DHA 

İBB’nin bir protokol ile 
Dörtyol Belediyesi’ne hibe 
ettiği atlardan 50 tanesi 
kaybolması tartışmalara 
neden oldu. İBB’den yapılan 
açıklamada, “Veteriner  
raporu ile Dörtyol Belediye-
si’ne yapılan sevkiyatın  
ardından İBB’nin atlar 
üzerindeki sorumluluğu ve 
mülkiyet hakkı sonlandı. 
Belediye Başkanı Fadıl Kes-
kin’in imzasıyla teslim alı-
nan atlar konusundaki tüm 
sorumluluk Dörtyol Beledi-
yesi ve balanlıkta” denildi 

Fatih Edirnekapı'da bulunan tarihi sur-
lara çıkan ve orada mahsur kalan 5 çocuk 

itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Maltepe Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  

işbirliğiyle yürütülmekte olan ve “Başıbü-
yük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi” 
kapsamında yapımı tamamlanan 305 

konut, 118 hak sahibine kura çekimiyle 
belirlenerek teslim edildi 

Yurt genelinde yağışlar devam ederken, Afrika’dan taşınan çöl tozları ülkemizde çamur yağışlarına sebep oluyor. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çarşamba 
gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak" dedi

Surlarda  
mahsur kaldılar

MALTEPE Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile yürüttüğü ve 
“Başıbüyük Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi” 
kapsamında yapımı tamamlanan 183’ü 2+1, 
122’si 3+1 olmak üzere toplam 305 konut hak sa-
hiplerine kura çekimiyle teslim edildi. Maltepe Be-
lediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekim törenine, 
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Ali Hay-
dar Kahraman, TOKİ yetkilileri, çekilişi gerçekleş-
tiren Kartal 3. Noteri Ayşe Koç, noterlik yetkilileri 
ve hak sahibi olan vatandaşlar katıldı. 

Kura çekildi 

Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kural-
ları en üst düzeyde uygulandığı törende hak sahip-
lerinin heyecanlı oldukları gözlemlenirken, yapılan 
konuşmalarda konutların yapımında emeği geçen 
tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür edildi.  
Yapılan açılış konuşmasının ardından konutların  
fiziksel özelliklerini tanıtan bir slayt gösterilirken, 
aynı anda kura çekimi gerçekleştirildi ve konutlar 
hak sahiplerine teslim edildi.  

Tam 305 konut  
sahibini buldu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Cad-
desi yoğun günlerinden birini yaşadı. Kısıtlamadan 
muaf olan turistler, İstiklal Caddesi'ni doldurdu.    
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlama-
sında, muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yo-
ğunluğa neden oldu. Caddeye girmek isteyenler 
polis ekiplerince tek tek kontrolden geçirildi. Polis, 
caddeye girmek isteyenlerin pasaportlarına baka-
rak turist olup olmadıklarını kontrol etti. Polis 
maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyul-
ması yönünde anonsta bulundu. DHA

İstiklal Caddesi’nde 
turist yoğunluğu 

SORUMLULUK  
BIZDE DEGIL!

TEKİRDAĞ  Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak Damga'ya konuştu. 
Süleymanpaşa sahilinde bulunan Balık-
çılar Koperatif  Limanı'nın yenileme ça-
lışmalarını takip eden Başkan Albayrak, 
vtandaşlar tarafından kendisine "Kair 
Abi" diye hitap edilmesini, "Halkımızın 
beni bu şekilde anması gerçekten onur 
verici bir şey. Bunu yapmak için hiçbir 
gayretim olmadı. Her zaman görevimin 

başında olup halkımızın içindeyim" açık-
lamasını yaptı.  

Abi kardeş gibiyiz 

"Asıl önemli olan ilimizde hiçbir siyasi 
parti farkı gözetmeksizin tüm parti ve be-
lediye başkanları  ve de milletvekilleri bir-
birini abi kardeş gibi görüp asla saygıda 
kusur etmez" diyen Albayrak, "Secim za-
manlarında meydanlarda olan o tatlı ra-

kabet kimseyi kırmadan devam eder ve 
seçim bittikten sonra ise her şey aynen 
eskiden olduğu gibi devam eder" ifadele-
rini kullandı. Yeni otogar binasının en 
kısa sürede hizmete açılacağını belirten 
Albayrak, "Tekirdağ en güzelini, en en 
iyisini hak ediyor. Bize düşen görev ise 
Rabbim ömür verdiği sürece hizmete 
devam etmek" açıklamasında bulundu.  
ÖZEL HABER/İRFAN DEMİR 

SEÇİMLE BİRLİKTE SİYASET DE BİTER! 
Tekirdağ'da seçimler bittikten sonra siyasetin de bittiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 

Kadir Albayrak, "İlimizde hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin tüm parti ve belediye başkanları  
hatta milletvekilleri birbirini abi kardeş gibi görüp asla saygıda kusur etmez" dedi 

KAYBOLAN 50 ATIN TARTIŞMASI BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Toros, "Dün itibariyle 
ve bugün hatta yarın 
daha da yoğun olmak 
üzere Çarşamba  
gününe kadar ülkemiz 
üzerinde bol miktarda 
Afrika’dan gelen  
çöl tozu hakim” dedi.
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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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U luslararası ilişkilerde Atlantikçilik, 
Batıcılık ve Avrasyacılık gibi jeopo-
litik yaklaşımlar bilhassa 1990’lı 

yıllardan sonra aktif bir şekilde tartışıldı ve 
tartışılmaya da devam ediyor. Batıcılık veya 
dünyanın Batı merkezli değerlendirilmesi 
güncelliğini hâlen koruyan bir yaklaşım. 
Buna karşın Atlantik’in artık güç kaybettiği 
ve yeni jeopolitik merkezin Asya olduğu gün 
geçtikçe daha yaygın bir şekilde dile getirili-
yor. Londra’da olduğu kadar Berlin’de de 
artık 21. yüzyılın Asya yüzyılı olacağı ve 
yükselen Asya ile ilişkilerin nasıl şekillendiri-
leceği tartışılıyor. German Foreign Policy 
gibi birçok analiz ve strateji merkezi uzun 
süredir bu konuya odaklanmış durumda. 
Atlantik, Avrupa ve Asya arasındaki ilişki-
lerde hangi jeopolitik yaklaşımın kabul edil-
mesi gerektiği çok yönlü olarak ele alınıyor. 

Güçlü bir irade var 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bilhassa 5 Ağus-
tos 2019 tarihi itibarıyla “Yeniden Asya” 
sloganıyla etkili bir Asya politikası takip 
edeceğini ilan etti. Bu doğrultuda birçok 
kurum ve kuruluş bir araya gelerek bu poli-
tikanın çerçevesini ve yönünü belirleyecek 
çalışmalar yaptılar. Aynı yıl kurulan Antalya 
Diplomasi Forumu da bu politikanın bir 
parçası olarak değerlendirilebilir. Türk dış 
politikasında yeni jeo-stratejilerin geliştiril-
mesine yönelik ciddi adımların atıldığı ve 
güçlü bir iradenin ortaya koyulduğu net bir 
şekilde görülüyor. 

Kilit rolü sürdüreceğiz 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
Aralık 2019’da düzenlenen “Yeniden Asya” 
çalıştayının açılış konuşmasındaki “Bir yan-
dan Avrupa bütünleşme süreci içerisinde ye-
rimizi almaya devam edeceğiz ve dünyanın 
en güçlü ittifakı olan NATO’da kilit konu-
mumuzu koruyacağız. Aynı zamanda tari-
hin yeniden Asya’ya doğru akışında, en 
batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı ola-
rak kilit rolümüzü üstlenmeyi sürdüreceğiz” 
ifadesi de Türkiye’nin bu açılımdaki konu-
munu ve rolünü ortaya koyuyor. Yine Mev-
lüt Çavuşoğlu’nun Asya’nın merkezindeki 
Kırgızistan’da 10 Mart 2021 tarihinde yap-
tığı “Türkiye koşarken dış politika duramaz. 
Yenilikçi olmak ve dış politika araçlarımızı 
değişen şartlara uyarlamak için başka adım-
lar da atıyoruz. Artık herkesin gördüğü bir 
gerçek var. Asya gerçeği. 21. yüzyıl Asya asrı 
olacak. Biz de Asya’nın tarihi bir parçası 
olarak bu yükselişte yerimizi almak için ‘Ye-
niden Asya’ girişimini başlattık. Girişimimi-
zin amacı Asya ile yeniden daha güçlü 
bağlanmak. Avrupa-Atlantik ile Avrupa, 
yani dünyanın birinci ve ikinci ekonomik 
alanları arasındaki konumumuzu bir avan-
taja çevirmek. Yeniden Asya girişimimiz ata 
yurdumuz Orta Asya ile ilişkilerimize de 
yeni bir boyut kazandıracak. Çünkü aynı 
dev çınarın dalları, aynı güçlü gövdenin kol-
larıyız” şeklindeki konuşması, bu yeni stra-
tejinin sahada net bir şeklinde dile 
getirilmesi olarak değerlendirilebilir. 2019 
yılında çerçevesi belirlenen bu jeopolitik gi-
rişimin pandemiden dolayı bir yıl kadar ya-
vaşladığı görülüyor. Fakat zorlu pandemi 
sürecinde Türkiye birçok ülkeye ciddi insani 
yardımlar yaptı. İnsan merkezlilik, adalet, 
hak ve eşit paylaşım gibi insanî değerlerle il-
gili yapılan açıklamalar dünya medyasında, 
bilhassa sosyal medyada ve Asya’da geniş 
bir şekilde yer aldı. Dolayısıyla pandemi sü-
recinde Asya bölgesinde Türkiye’nin dış po-
litikasını destekleyecek pozitif bir algı gelişti. 
2021 yılının ilk ayları itibarıyla Yeniden Asya 
girişimine kalındığı yerden hızlı bir başlan-
gıç yapıldığı görülüyor; bu durum da politi-
kadaki kararlığı ortaya koyuyor. 

Verilerle Asya ülkeleri 

Asya kıtasının coğrafi olarak tanımlanma-
sıyla ilgili birtakım farklı yaklaşımlar bulu-
nuyor. Bununla birlikte genel olarak Asya 
kıtası altı bölgeye ayrılmakta: Kuzey Asya 
(Ural dağlarından okyanusa kadar), Orta 
veya Merkezî Asya (Türk Cumhuriyetleri ve 
Tacikistan), Batı Asya (Orta Doğu veya 
Yakın Doğu), Güney Asya (Afganistan, Pa-
kistan, Hindistan vd.), Doğu Asya veya 
Uzak Doğu (Çin, Kore ve Japonya), Gü-
neydoğu Asya veya Asya Pasifik (Vietnam, 
Kamboçya, Tayland, Endonezya, Malezya, 
Filipinler, vd.). Bu bölgelerin tamamında 50 
civarında bağımsız devlet bulunuyor ve top-
lam nüfus 4,5 milyarı çoktan geçmiş du-
rumda. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını 
teşkil eden bu rakamlar bile bölgedeki po-
tansiyeli anlamak için yeterli. Kıtadaki 
Delhi, Tokyo, Cakarta, Dubai, Kuala Lum-
pur, Mumbai, Seul, Şangay, Karaçi, Pekin, 
Guangzhou, Osaka, Dakka, Bangkok, 
Doha, Hong Kong, Singapur gibi şehirler 
dünya genelinde birer finans ve ticaret mer-
kezi haline gelmiş durumdalar. Asya Kal-
kınma Bankası’nın verilerine göre, Asya bir 
bütün olarak dünyanın geriye kalan tama-

mından daha hızlı büyüyen bir bölge ve bu-
rası 2050’de dünya üretiminin yarıdan faz-
lasını karşılıyor olacak. Üretim açısından 
âdeta dünyanın fabrikası olan Çin pande-
miye rağmen ihracat rekoru kırdı ve 2020 
yılı büyüme oranları beklenenin üzerinde 
gerçekleşti. Hindistan gün geçtikçe yükselen 
dinamik bir ekonomiye sahip. Bu ülkeler 
bütün üreticiler açısından devasa birer 
pazar. 2020 yılında Alman otomotiv devle-
rinden Volkswagen toplam satışlarının 
yüzde 41’ini, BMW yüzde 32’sini, Daimler 
yüzde 29’unu sadece Çin’de yapıyor. Bunun 
yanında dünya markalarının Çin ve As-
ya’nın diğer ülkelerindeki satış rakamları, 
dünyanın diğer bölgelerine göre devamlı 
artış göstermekte ve cirolarındaki oran daha 
da yukarılara çıkmakta. Kore ve Japonya 
birer teknoloji ülkesi. Malezya ekonomik 
refah düzeyi yüksek ve teknoloji geliştiren 
bir İslam ülkesi. Singapur ve Endonezya da 
hızla gelişmekte olan ülkeler arasında yer 
alıyor. Batı Asya veya yaygın ifadeyle Orta 
Doğu’yu Türkiye jeo-stratejisi açısından 
ayrı bir kategoride değerlendirirsek, günü-
müz verilerinden hareketle Asya kıtasının 
gelecekteki ekonomik ve siyasî potansiyeli-
nin her geçen gün artacağı çok net bir şe-
kilde görülüyor. 

Türk cumhuriyetleri ile iş birliği 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 5-10 
Mart 2021 tarihleri arasında Türkmenistan, 
Özbekistan ve Kırgızistan’ı kapsayan bir zi-
yaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerinde Türk 
cumhuriyetlerinin devlet başkanlarıyla gör-
üştü ki bu da ilişkilerin en üst düzeyde tutul-
mak istendiğinin göstergesiydi. Bu ziyaretler 
sonunda ulaşım, lojistik, enerji, siyaset ve 
ekonomi alanlarında, ilişkilerdeki potansiyeli 
hayata geçirmek için çalışmalara hız kazan-
dırılacağı anlaşılıyor. 17 Mart’ta ise Kazakis-
tan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı 
Mukhtar Tileuberdi Türkiye’yi ziyaret etti. 
Yine Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Vang Yi de Türkiye’ye önemli bir ziyaret ger-
çekleştirdi. Bu toplantıda diplomatik ilişkile-
rin 50. yıldönümünde tarafların birbirleriyle 
ekonomik işbirliği potansiyeli ele alındı. Ça-
vuşoğlu Mart sonu itibarıyla Tacikistan’ı zi-
yaret etti ve burada düzenlenen Asya’nın 
Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferan-
sı’na katıldı. Tacikistan Cumhurbaşkanı 
İmamali Rahman ile görüştü. Yine Afganis-
tan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile de 
çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Asya’daki 
çatışma alanlarından birini Afganistan oluş-
turuyor. Afganistan’daki çatışmaların sona 
erdirilmesi bölgede yürütülecek olan çalış-
maların sağlıklı bir şekilde devam etmesini 
sağlayacaktır. Yine Türkiye’nin bu konuda 
üstlendiği rol, Asya açılımı çerçevesinde de 
Türkiye’nin öncülük pozisyonu açısından 
önem arz ediyor. Öte yandan bu yıl Türk 
cumhuriyetlerinin 30. bağımsızlık yıldö-
nümü. Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlık-
larını ilk tanıyan ülke olması sebebiyle, 
Türkiye’nin bu ülkelerdeki yeri her zaman 
farklı olmuştur. Dolayısıyla bu yıl Türk cum-
huriyetleri ile ilişkilerin böyle sıkı bir işbirli-
ğiyle devam ettirilmesi, bu ülkelerin 
Türkiye’nin yıllar geçse bile yanlarında oldu-
ğunu görmeleri ve anlamalarında büyük 
önem arz ediyor. Mevlüt Çavuşoğlu’nun 10 

Mart 2021 tarihinde Kırgızistan Dışişleri Ba-
kanı Ruslan Kazakbayev ile yaptığı görüş-
mede, Kazakbayev Kırgızistan’ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan ve yine 6 Ekim 
2020’deki olayların ardından Kırgızistan’a 
ilk resmî ziyareti yapan ülkenin Türkiye ol-
duğunu vurgulayarak bu gelişmelerin ilişki-
lerin boyutunu göstermesi açısından 
önemine vurgu yaptı. Karabağ zaferi, pan-
demi sürecinde Türkiye’nin ortaya koyduğu 
insanî yardım misyonu ve diğer başarılı dış 
politika adımlarıyla birlikte, son dönemde 
Türk Cumhuriyetleriyle beklenenden çok 
daha üst düzeyde bir yakınlık oluşturduğunu 
söylemek mümkün. Türk Cumhuriyetlerinin 
ortaklaşa kurdukları çok çeşitli organizas-
yon, kurum ve kuruluş var. Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asam-
blesi (TÜRKPA), Türk Kültür ve Mirası 
Vakfı, Uluslararası Türk Akademisi, Türk 
Üniversiteler Birliği, Avrasya Askerî Statülü 
Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM), Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği, Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bun-
lardan bazıları. Bunların yanında Türki-
ye’deki çeşitli meslek örgütleri, kurum ve 
kuruluşlarla Türk dünyasındaki muadilleri 
arasında yapılan işbirliği çalışmaları da mev-
cut. Bunlar son 15 yılda misyon ve vizyon-
ları çerçevesinde Türk devletlerinin 
entegrasyonu adına hayli faydalı çalışmalar 
yürütmekteler. Bunların olumlu sonuçları da 
zamanla ortaya çıkıyor. Yine Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 
(TİKA) bölgede yaptığı başarılı çalışmaların 
ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı’nın (YTB) yaptığı çalışmaların etkisini de 
belirtmek gerek. 

Türk dünyası kararlı 

Türk Keneşi’nin temelini 1992 yılında başla-
tılan Türk Dili Konuşan Ülkeler zirveleri 
teşkil etmiştir. 2009 yılında Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 
Nahçıvan Anlaşması imzalanmış ve bu zir-
veler Türk Konseyi veya Türk Keneşi (Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) şek-
linde adlandırılan uluslararası bir organi-
zasyona dönüşmüştür. Bizzat liderlerin 
kararları ile faaliyetlerini yürüten Türk Kon-
seyi bugün, Türk dünyasındaki diğer bütün 
organizasyonların çatı örgütü durumunda. 
31 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 
Türk Konseyi gayri resmî zirvesi yapıldı. 
Toplantıya üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan ülke 
başkanları, Konsey Onursal Başkanı Nur-
sultan Nazarbayev ve gözlemci ülke olarak 
Macaristan katıldı. Bu toplantıda konuşulan 
konular ve alınan kararlar Türk cumhuriyet-
lerinde büyük bir heyecan yarattı. Toplan-
tıda Konsey’in statüsünün uluslararası bir 
örgüt olarak değiştirilmesi teklifi, Nazarba-
yev tarafından teklif edilen Türk Dünyası 
2040 Vizyonu ve Türk Konseyi 2020-2025 
Stratejisi, Türkmenistan’ın toplantıya iştirak 
etmesi, entegrasyon konusunun dile getiril-
mesi, hep bir ağızdan Azerbaycan’ın başarı-
sının kutlanması ve desteklenmesi, Türk 
dünyasının ileri gelen şahsiyetleri ile ilgili 
ortak anma ve kutlama programlarının ya-
pılması gibi konular gelecek adına büyük 
umut vaat ediyor ve ufuklar açıyor. Rus ba-
sını başta olmak üzere dünyanın değişik 
basın yayın organlarında bu toplantı ile ilgili 
yapılan haberlere bakıldığında da Türk 
Konseyi’nin uluslararası bir organizasyon 
olarak dünya siyasetindeki yerini almaya 
başladığı söylenebilir. Türkiye’nin Orta As-
ya’daki konumu gün geçtikçe güçleniyor. 
Türkiye profesyonel saha çalışmaları, ta-
bana yönelik projeler, ulaşım, ekonomi, kal-
kınma, alanındaki işbirliği anlaşmaları ile 
bölgeyle ilişkilerini geliştirmeye ve genişlet-
meye devam etmelidir. 

Asya açılımı ve dengeler 

Joe Biden’ın ABD başkanı seçilmesi sonra-
sında Çin, Rusya ve Putin’in şahsına karşı 
yaptığı sert açıklamalar bu ülkelerde büyük 
tepki topladı. Rus siyasetçiler uzun zaman-
dır gerek ABD gerekse Avrupa ile ilgili de-
ğerlendirmelerinde çok dikkatli bir dil 
kullanıyorlar. Mümkün olduğu kadar çatış-
macı üslubu tercih etmemeye gayret gösteri-
yorlar. Aynı titiz üslubu Vladimir Putin’in 
konuşmalarında da görmek mümkün. Çin 
her zaman olduğu gibi bilge bir tavır takına-
rak bu ilişkileri daha öngörülebilir şekilde 
sürdürmeye gayret ediyor. Bununla birlikte 
ABD kanadından yapılan açıklamalar, Rus-
ya’nın Asya bölgesinde ABD ve Avrupa’ya 
karşı işbirliklerini artırması gerektiği doğrul-
tusunda bir etki oluşturdu. Bu çerçevede 
Mart ayında Moskova’da Çin, Hindistan ve 
Rusya arasında yapılan görüşmelerin ardın-
dan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 
stratejik ortak olarak tanımlanan Çin’e 22-
23 Mart 2021 tarihlerinde resmî bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Bu ziyaret sürecinde işbirliği-
nin geliştirilmesi, enerji ve savunma sistem-

leriyle ilgili birçok konuda görüşmeler ya-
pıldı. Bunların başında Rusya’nın Çin’e gaz, 
petrol ve silah satışıyla ilgili konular geliyor. 
Bu ekonomik işbirlikleri sağlanırsa Rusya 
ekonomisi güçlenecek, Çin de hızla gelişen 
ekonomisi için gerekli olan enerji teminini 
güvence altına alacaktır ki ilerleyen günlerde 
bunun somut adımlarının atılacağı öngörü-
lebilir. Bu görüşmenin hemen ardından Çin 
Dışişleri Bakanı Vang Yi Suudi Arabistan, 
Türkiye, İran, BAE, Bahreyn ve Umman 
olmak üzere Batı Asya’ya yani Orta Doğu 
bölgesine geniş kapsamlı bir ziyaret gerçek-
leştirdi. ABD’de ve Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nde (BMGK) İran’a karşı 
yaptırımların devam ettirilmesine yönelik 
kararlar alınıyor. Rusya, İran ve Orta 
Doğu’daki bazı devletlerle aynı baskı psiko-
lojisini yaşayan Çin, Asya bölgesindeki itti-
faklarını, bu muhalif motivasyon rüzgarını 
kullanarak güçlendirmeye çalışıyor. Aynı za-
manda Türkiye’nin de dahil olduğu bir Asya 
bloku oluşturmaya çalışıyor. 

İran-Çin ilişkileri önemli 

Vang Yi 27 Mart 2021 tarihinde İran-Çin 
diplomatik ilişkilerinin 50. yılı münasebe-
tiyle İran’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. As-
lında bu ziyaretin zamanlaması önemliydi. 
Bu ziyaret çerçevesinde, “Tek Kuşak Tek 
Yol” projesinin İran üzerinden geçecek gü-
zergahının da garanti altına alındığı, Çin-
İran 25 Yıllık Kapsamlı İşbirliği Anlaşması 
imzalandı. Bunun yanında Çin’in İran’da 
400 milyar dolarlık yatırım yapması konu-
sunda da çeşitli mutabakatlara varıldı. 
Çin’in genel olarak dünya üzerindeki etki-
sini ekonomi üzerinden şekillendirmeye ça-
lıştığı uzun süredir biliniyor. Bunu da şu an 
başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Bu arada 
Vang Yi’nin İran ziyaretinin ardından Nisan 
ayının ilk haftasında İran Dışişleri Bakanı 
Muhammed Cevad Zarif de Orta Asya’da 
ziyaretler gerçekleştirdi. Bütün bu temaslar 
ve yoğun diplomasi trafiği bölgede ileriye 
dönük gelişmeler açısından dikkat çekiyor. 
ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya ve Çin’e karşı 
uzun süredir uyguladığı yaptırımlar, her iki 
ülkeyi de kendine yeni partnerler bulacağı ve 
dünya pazarlarına ulaşabileceği yeni yollar 
arayışına yönlendiriyor. Rusya ve Çin’e karşı 
uygulanan yaptırımlar bu ülkelerin ileride 
bloklaşmasına veya bir Asya veya Asya Pa-
sifik cephesi oluşturmasına da yol açabilir.  

Rusya-Çin ilişkileri kritik 

Rusya ve Çin tarihsel bilinç ve jeopolitik tec-
rübelerini kullanarak kendi bölgesindeki ül-
kelere yöneliyor. Bunların başında ise 
Hindistan ve İran geliyor. Her iki ülke de 
dünya siyasetinde var olmak adına, Orta-
doğu ve Afrika’da manevra alanları açmak 
için her türlü enstrümanı kullanmaktan geri 
durmuyor. Bu arada Dünya Bankası verile-
rine göre sırasıyla Belarus, Bangladeş, Vene-
zuela, Hindistan, Vietnam, Yemen, 
Afganistan, Sırbistan, Ukrayna ve Suriye 
Rusya’ya en çok borcu olan ülkeler. Bu da 
Rusya’nın farklı coğrafyalarla ilişkilerini sür-
dürmesi bakımından önemli bir gösterge 
olarak değerlendirilebilir. Rusya farklı bir 
açılım olarak, NATO üyesi olması sebebiyle 
bilhassa muhalefetin temkinle yaklaşılma-
sını dile getirdiği Türkiye ile de istikrarlı bir 
ilişki geliştirmeye çalışıyor. Bunun için ciddi 
bir gayret gösteriyor. DHA 

AVRASYA BİRLİĞİ GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’NİN Asya’da etkin olarak yeni 
açılımlar geliştirmeye çalıştığı bölgelerde 
merkezî iradeye sahip iki ülke bulunuyor: 
Orta Asya’da Rusya, Güneydoğu As-
ya’da ise Çin. Her ikisi de tarihsel arka 
plan ve coğrafi konum olarak Türki-
ye’den avantajlı durumdalar. Son dö-
nemlerde Orta Asya Türk 
cumhuriyetlerinde Türkiye genel ola-
rak Rusya ile karşılaştırılarak 
anlamlandırılıyor, konum-
landırılıyor. Asya Pasi-
fik’te ise ekonomi, 
siyasî etkinlik ve insanî 
ilişkiler bakımından 
Çin ile karşılaştırıla-
rak anlamlandırılıyor, 
konumlandırılıyor. 
Tabii bu arada Pakis-
tan ve Malezya ile olan 
sınanmış iyi ilişkiler, Güney 
Doğu Asya’da uzun vadede 
tutunabilmek için önemli bir stratejik 
alan oluşturuyor. Dolayısıyla bu iki ülke-
nin jeopolitik potansiyellerinin Türkiye 
açısından iyi değerlendirilmesi önem arz 
ediyor. Bununla birlikte Çin Asya Pasi-
fik’teki 11 devlet ile ciddi ticari ve gümrük 
anlaşmaları imzaladı. Rusya, Beyaz 
Rusya, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgı-

zistan ile kurduğu Avrasya Ekonomik 
Birliği çerçevesinde gümrük birliği anlaş-
ması yaptı. Bu anlaşma Türkiye’nin bu 
ülkelerle olan ekonomik ilişkileri açısın-
dan büyük bir engel teşkil ediyor. Bu böl-
gelere yapılacak ihracattaki gümrük vergi 
oranları ortalama yüzde 40 oranında 
artmış durumda. Rusya bu ülkelerdeki 

yüzde 5-7 olan pazar payını yüzde 40-
45’lere çıkardı. Türkiye bölge 

ülkeleriyle tercihli ticaret 
anlaşmaları yapmaya ça-

lışıyor ki bunların üze-
rinde ısrarlı bir şekilde 
çalışmak gerekiyor. 
Ekonomik ilişkiler be-
raberinde diğer alan-
larda da işbirliklerini 

getiriyor. Bu yüzden 
Türkiye’nin Asya açılı-

mındaki en önemli alanla-
rın başında bölge ile ticari 

ilişkilerin geliştirilmesi gelmeli. Böl-
geye ihracat yapacak ve burada ticaret 
yapan Türk yatırımcıları destekleyecek fi-
nans programları oluşturulmalı. Tür-
kiye’nin Asya açılımında dominant 
ülkelerin bölgedeki siyasetlerini iyi takip 
etmesi, dengelere dikkat etmesi ve varlı-
ğını daha da artırması gerekiyor.
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Asya Kalkınma  
Bankası’nın verilerine 
göre, Asya bir bütün  
olarak dünyanın geriye 
kalan tamamından daha 
hızlı büyüyen bir bölge 
ve burası 2050’de dünya 
üretiminin yarıdan  
fazlasını karşılıyor olacak

ASYA ULKELERI  
AYAGA KALKIYOR 
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Soldan Sağa:
1. Sahil. - Ticaret gemilerinde eski ve usta gemici. 2. Tit-
rek, parlak bir ışık saçmak, parıldamak. 3. Zorlu, güç-
lü ve etkili. - Leylak rengi. 4. Sivas iline bağlı ilçelerden 
biri. 6. Zıvanası olmayan. 7. Bir şeyin erebileceği uzak-
lık, menzil. - Vurgun, kazanç, kâr. 8. Buğdaygillerden, 
çimen biçiminde veya geniş çayır olarak yetiştirilen bir 
park bitkisi. 9. Dogma. - Ne kadar bir değer karşılığında?

Yukarıdan Aşağıya:
1. “En ... Gecenin Rüyası” (William Shakespeare’in An-
tik Yunanistan’da bir düğün öncesinde geçen oyunu). - 
Zekâsı olan, zeyrek. 2. Işığı kıran şey. 3. Harabe. - Ara-
sız. 4. Toplam kıvıl yükü sıfır yapma işlemi. 6. Sepetçi 
kavağı. 7. Faktör. - Protein değeri bakımından zengin 
bir tür fasulye. 8. Durmadan kılıç sallayarak. 9. Akaret. 
- Çünkü.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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T ürk Halk müziğinin sevilen sanatçıla-
rından, bağlama üstadı Cengiz 
Özkan, müzik kariyeri boyunca yaptığı 

çalışmaları, güncel işlerini ve Neşet Ertaş gibi 
önemli isimlerle yaşadığı anıları katıldığı online 
söyleşide anlattı. Özkan, "Nerede bir müzik 
varsa ya da nerede bir aşık varsa gidip onu 
bulup onun muhabbetinden faydalanmaya ça-
lıştık. Bize ne katar ve biz onu nasıl taşıyabiliriz 
anlamında." dedi. 
 
Hoş geldiniz Cengiz bey. Nasılsınız? 
"Hoş bulduk, eyvallah. Teşekkür ederim. Siz de 
hoş geldiniz. Konser için gelip gidiyorum ara 
sıra. İzleyicisiz konserler, öyle gidiyor." 
Sivas Divriği doğumlusunuz? 
"Babam Divriğili, annem İmranlılı. Ama ben 
İstanbul’da doğdum, büyüdüm.  
Burada okudum." 
 
Babanız türküleri, aşıkları çok severmiş 
ve saz çalmayı çok da istemiş. Denemiş 
ama şartlarından dolayı devam edeme-
miş galiba? Onun dileğini siz yerine 
getirmişsiniz, iyi ki de getirmişsiniz. 
Biraz o başlangıç yıllarınızdan 
bahsedebilir miyiz? 
"Ailenin Sivas kökenli olması, türkülere olan 
yakınlıkları, o habitatın içinde doğmakla bir-
likte bizim hep kulağımızdaydı o türküler. Aşık-
lar, ozanlar hep bizimle birlikteydi. Eski 
plaklardan dinleyerek büyüdük. Babamın 
küçük bir radyosu vardı. Onu göbeğinin üze-
rine koyar, hep türkülerle, şarkılarla uyurdu. 
Ben de yanında dinleye dinleye piştim. 8 ya da 
9 yaşlarındaydım, babam bana bir cura al-
mıştı. Küçük bir saz. Onunla başladım. Daha 
sonra konservatuvar yılları başladı. Oraya 
uzun bir dönem gittim. İlkokuldan sonra. Öyle 
bir yolculuk başladı, hala da devam ediyor." 
 
İlk çaldığınız türküyü hatırlıyor musunuz? 
"Tabii ki, ‘Dolana Ay dolana/Dolana gün do-
lana’ diye bir türküydü. Küçük bir türküdür. 
Onunla başlamıştık. Tıngır mıngır devam ettik. 
Daha sonra konservatuvar yıllarıyla akademik 
hayat başlamış oldu. Çok değerli ustalarla bir-
likte olduk hakikaten. Nida Tüfekçi, Yücel Paş-
makçı bunlar bizim halk müziği tarafımızdı. 
Tabii okulda Türk sanat müziği eğitimi de batı 
müziği ve armoni eğitimi de aldık. Çok yönlü 
bir okuldu ve büyük üstatlar vardı hakikaten. 
Armoni hocamız mesela Demirhan Altuğ’du. 
Batı müziği hocamız Faris Akarsu gibi çok de-
ğerli hocalardı. Hakikaten hepsi birbirinden de-
ğerliydi. Güzel bir dönemdi." 
 
Bildiğimiz iki değerli sanatçı var 
hayatınızda. Birisi Nida Tüfekçi diğeri 
Muzaffer Sarısözen değil mi? 
"Evet. Tabii ben Muzaffer Sarısözen üstada ye-
tişemedim. Ama onun yaptıkları, Anadolu'yu 
gezip on bin halk ezgisi derlemesi ve halk mü-
ziğine, kültürüne katkıları unutulamaz tabii ki. 
Onun yazdığı türkü notalarıyla daha sonra ta-
nıştık. Çok büyük bir emeği var. Hakeza Nida 
Tüfekçi de aynı şekilde. Bu kültüre hizmet 
etmiş insanlar. O bir silsile tabii. Bizim de Nida 
Tüfekçi ile uzun yıllar okulda, daha sonra 
radyo evinde ve özel hayatta iletişimi devam et-
tiriyor olmamız çok önemliydi bizim için. 
Şanstı yani." 
 
Öğrencilik döneminizde, 1987 yılında 
TRT radyosunda saz sanatçısı olarak  
başlamışsınız? 
"Tam hatırlamıyorum, 1989 da olabilir, 1988-
1989 olabilir. Öğrenciydim o zaman. Ama rad-
yoda gidiyordum kayıtlara." 
 
Orada neler yaşadınız? Kimlerle radyo 
sanatçılığı yapıyordunuz? Sizi hemen 
kabul ettiler mi aralarına? Şunu merak 
ediyorum, canlı enstrüman kayıtlarını bir 
oda içinde kaç kişi yapıyordunuz? Bu ayrı 
bir sıcaklık olmalı değil mi, birlikte saz 
çalıp meşk etme anlamında? 
"Orada büyük üstatlarla çalıştık. Turan Engin, 
Ali Ekber Çiçek, Tuncer İnan, Nida Tüfekçi 
yine vardı. Yücel Paşmakçı hocamız o zaman 
şefti. Adnan Ataman... Solistlere eşlik eden saz 
olarak orada bulunuyorduk. Daha sonra bir 
imtihan daha açıldı. Çalıp söylemeye baktılar. 
Biz hem söylüyoruz hem çalıyoruz. Öyle 
kurum içi imtihan yapıldı. Çalıp söyleme hakkı 
da kazandım. O kayıtlara başladım bu sefer 
ama daha çok ben solistlere eşlik ettim. Hepsi 
birbirinden değerli ve değişik yöreleri okuyan 
solistlerle o lezzetlerin tadına varmış olduk. Ta-
nımış olduk bu kültürü, daha yakından, derin-
den. Hepsinden çok farklı şeyler öğrendik ve bu 
bizde klişe olan duvarları yıktı. Hem bir yöreye 
bağlı kalmayı bıraktık. Kütahyalı Hisarlı Ahmet 

ile tanıştık ya da Karadeniz, Rumeli, Kerkük, 
Azeri türküleriyle, İç Anadolu'yla tanıştık. Mu-
harrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı 
Taşan’la tanıştık. Bütün hepsinden beslenme 
fırsatını da Radyoevi'nde yakaladık aslında. 
Çünkü değişik yörelerden insanlar, en iyi bil-
diklerini söylüyorlardı. Solistlerin çoğu da bir 
konuda uzmanlaşıp o yöreyi çalışıyordu. Biz 
de eşlik sazı olduğumuz için hepsine eşlik edi-
yorduk. Bizim için aslında bulunmaz bir ni-
metti. Çalışma imkanı bulduk. Bir yönüyle o 
tarafımızı da pişirmiş olduk. Aslında güzel yıl-
lardı. Tabii ki çok değerliydi bizim için." 
 
Hangi yörenin türkülerine kendinizi yakın 
hissedip söylemekten ve çalmaktan keyif 
alıyorsunuz? 
"Tabii yakın hissettiğim yöreler var. Yani, Sivas, 
Malatya, Erzincan türkülerine daha yakın his-
sediyorum, o kültürden, ailece oradan geldiği-
miz için ama o tanışıklıktan sonra baktık ki o 
da güzel. Sonra türkünün içindeki anahtarı 
aramaya başladık. Nedir bu türküde bizi ona 
çeken? Sonuçta hepsi bir insanın hikayesini an-
latıyor. Her türkü bir hikayedir aslında. O hika-
yeyi yakaladıktan sonra, kilim, halı dokumak 
gibi bir şey. Sonra satır aralarında ne anlatı-
yorsa, o insanın hikayesini bulmaya, türkünün 
içine girmeye çalıştık. Bir anahtarı var çünkü. 
O anahtarı bulduğunuz anda onu sevmeye, 
sonra onu yoğurmaya başlıyorsunuz. Sevince 
zaten ortaya bir şey çıkıyor sonuçta. Daha 
sonra bakıyorsunuz ki, hepsinde bir güzellik 
varmış. Hakikaten tanışmak çok önemli bir şey. 
İlk konservatuvara girdiğimizde, 13-14 yaşın-
dayken hep deyiş çalardık. Diğerleri türkü de-
ğilmiş gibi gelirdi bize. Ama sonra bir baktık ne 
kadar güzel ezgiler aslında baktığınız zaman. 
O duvarları yıkmış oluyorsunuz. Bu tabii daha 
sonra bizden başka şekilde tezahür etti. 
 
Siz herhalde 12 -13 albüm yaptınız değil mi? 
"Şu anda galiba 8 ya da 9 olması lazım. Ama 
tabii karışık okuduğumuz yekpare olanlarla 
birlikte artıyor. Tabii üretim yaptık. Yani albüm 
olarak bakılıyor üretime. Kaç albüm yaptınız? 
8, 10, 15. Neyse. Ama üretim tabii. Birçok kon-
sere çıktık. O da bir üretim." 
 
Bütün Anadolu’yu ve yurt dışını konser 
turneleriyle dolaştınız ve 'Saz bizi gezdirdi 
aslında. Onun sırtında devam ediyoruz.' 
diyorsunuz. Sazı elinize alıp birçok yöreye 
gitmek ve türküyle o hikayelere dokunmak 
ve konserlerle birlikte o yöreleri gezmek 
gibi bir çocukluk hayaliniz var mıydı? 
"Öyle bir hayalim yoktu. Okulda okuyan öğ-
rencilerin üç tane ideali vardı o zaman, ya dev-
let korosuna girecektik ya okulda kalacaktık ya 
da Radyoevi’ne girecektik, geleceğimizi kurtar-

mak açısından. Tabii bunun yanında piştiğimiz 
başka yerler de oldu. Neresi mesela? Düğün 
salonlarında da, gazinolarda da çaldım ben, 
yine eşlik sazı olarak. Daha sonra türkü barlar 
çıktı. Oralarda çaldım. Halk eğitim merkezle-
rinde usta öğreticilik, bazı konservatuvarlarda 
saat ücretli derse girip öğretmenlik yapmaya 
başladım. Halk oyunlarına çok eşlik ettim. Me-
sela halk oyunları yarışmalarına gittik. Yine 
orada halk ezgilerini çaldık. Onlar oynadı, biz 
çaldık. O da başka bir tarafıydı işin. Hani her 
taraftan beslenmeye çalıştık. Nerede bir müzik 
varsa ya da nerede bir aşık varsa gidip onu 
bulup onun muhabbetinden faydalanmaya ça-
lıştık. Bize ne katar ve biz onu nasıl taşıyabiliriz 
anlamında." 

İnsanlara dokunmaya, yaklaşmaya çalıştık 

Türkülerin ve yörelerin çeşitliliğinin  
yanı sıra birçok ortamın ve dinleyicinin 
çeşitliliğini de görmüş oluyorsunuz  
böylece değil mi? 
"Tabii ki ama üstat Neşet Ertaş’ın lafı geldi ak-
lıma, 'Ben insanın olduğu her yerde çalar söy-
lerim.' demişti üstat. O tabii bizim 
düsturumuzdu. Hani şartlar bizi nereye iti-
yorsa, bu Cemal Reşit Rey de olabilir ama 
köhne bir türkü bar da olabilir. Fark etmiyor. 
Sonuçta biz yapmamız gerekeni yapıyorduk 
oralarda. Çok dokunduğumuz insan oldu diye 
de düşünüyorum. Ben burada çalmam, şurada 
çalarım diye bakmadık." 
 
Söz konusu olan hikayelerse müzikle bir-
likte, gönül telinin titremediği insan yok-
tur herhalde değil mi ulaştığınız yerlerde? 
"Çok şükür gidip dokunmaya çalıştık insanlara. 
Hakikaten yaklaşmaya çalıştık. Çünkü biz onla-
rın türkülerini söylüyoruz ve onları en güzel şe-
kilde aktarmaya, hatırlatmaya çalışıyoruz daha 
doğrusu tanıştırmaya çalışıyoruz. Biz onu ya-
parken tekrardan tanıdık. Diyelim ki 40 defa 
okuduğumuz bir türküde kırk birinci defa başka 
bir şey bulduğumuz da oldu. Hala da devam 
ediyor aslında. Çünkü onun derinliğini anlamak 
biraz da yaşla ilgili. Yani 20 yaşında söylediğiniz 
türküyü 40 yaşında başka bir şekilde söylersiniz. 
Çünkü 20 yaş alıyorsunuz. Başka türlü yokla-
maya başlıyorsunuz her şeyi. Hayat da böyle as-
lında. Türkülere yaklaşımınız da değişiyor. Biraz 
koruma içgüdüsüyle bakıyorsunuz. Türküler 
herkesindir ama aslında hiç kimsenindir. Hiç 
kimsenin olmadığı için de sahipsizdir. İşte öyle 
bir korumayla yaklaşmaya çalışıyorsunuz bu 
sefer. İncitmemeye çalışıyorsunuz." 
 
Türkülerin çoğunun sözlerinin sahipleri 
var ama anonim olanlar da var. Anonim 
türküleri de taşıyorsunuz ancak bunun 
yanında Aşık Veysel’in eserleri dersek, on-
ları da günümüze siz taşıyorsunuz. Seven-
leriniz sizi ‘Aşık Veysel’i en iyi yorumlayan, 
günümüze taşıyan isim’ olarak görüyor. 
"Estağfurullah. Onlara teşekkür ediyorum sa-
dece. Onun ismiyle anılmak çok gurur verici. 
Tabii ki onur duyarım her şekilde. Çok severek, 
isteyerek ve bir olarak onu hep anlatmaya çalış-
tım bildiğim kadarıyla. Anlatmak zor tabii Aşık 
Veysel'i, yani hakikaten zor. Derin bir insan 
çünkü. Yaklaşmaya çalıştım ama ben de hep ha-
tırlatmaya çalıştım aslında amacım oydu." 
 
Peki, sazın sözü yeterli midir sizce? 
Bu anonimlerden de yola çıkarsak, 
bunun yanında sözlerin, yaşanan 
topraklardan çıkan o yaşanmışlıkların, 
deyişlerin ya da halk edebiyatının rolü 
büyük müdür? Yoksa saz yeterli midir 
bunun dışında anlatmak için? 
"Saz yeterlidir. Ama otantik şekilde çalıp söyle-
mek kaydıyla, mesela 22 kişilik yaylı orkestra ile 
çalınmasını da reddetmiyoruz. Sadece arkada 
çalan enstrümanların eşlik ettiği yani türküyü 
besleyecek ve ortaya çıkaracak şekilde çalışma-
lara da karşı değiliz tabii ki. Sonuçta bunu bir 
Avrupalıya dinletmek istiyorsak bunlara da karşı 
durmamak gerekiyor bence. Öyle küçük dene-

melerimiz oldu birkaç konserde. İnsanlar da 
gayet iyi karşıladı. Aslında onlara da karşı deği-
liz. Tabii ki saz, tek başına dominant bir saz 
zaten. Bağlama sadece bir müzik aleti değil bil-
diğiniz üzere. Onun içinde her şey var. Edep, 
adap, ahlak, oturma, kalkma, din, dil, coğrafya 
her şey var aslında baktığınız zaman. Sadece bir 
müzik aleti değildir bağlama. Bağlama çok derin 
bir sazdır aslında. Anadolu insanının bütün der-
dini, keyfini, zevkini anlattığı bir enstrümandır. O 
yüzden bağlama demezler, saz derler." 

Bağlama ile saz arasındaki fark nedir? 

"Saz genel tabirdir. Piyano da sazdır, obua da 
çello da sazdır. Hepsi sazdır bunların ama 
Anadolu insanının sadece bağlamaya saz de-
mesi o yüzdendir. Saz onun için bağlamadır. 
Yoksa bağlamanın bir sürü çeşidi var. Divan, 
cura var, çöğür var yani bir ailedir bağlama. 
Kısa saplısı var, uzun saplısı var. Bağlama ailesi 
diye aile var zaten, büyüğünden küçüğüne, ko-
yunundan kuzusuna kadar. Küçük cura var 
mesela kuzu gibidir, çok sevimlidir. Saz derken 
aslında onu bilinçli kullanıyor Anadolu insanı, 
bilinçsizce değil. Piyanonun da bir saz oldu-
ğunu biliyor ama onun için saz, bağlamadır. 
Çünkü onunla anlatmış yüzyıllar boyu." 
 
İlk bağlamanızı saklıyor musunuz? 
"Yok, hediye ediyorum ben. Öyle saklama 
huyum yok benim. Hiçbir şeyi saklamam. 
Çalmıyorsam hediye ediyorum." 
 
Bir konsere çıktığınızda mesela özel bir 
bağlamanız, sazınız var mıdır? Uğurlu 
bir bağlama mıdır o mesela konserlerde 
çalınan? Ritüelleri oluyor mudur bir 
sanatçının hayatında, merak ettim? 
"Özel hediye edilmiş sazlar var mesela. Bir ta-
nesini Ali Ekber Çiçek üstat bana hediye et-
mişti. O çok güzel eski bir dede sazıydı. Dut 
(ağacından), oymalı eski bir saz. Onu bana he-
diye etmişti. Onun benim için tabii çok özel bir 
yeri var. O sazımı çok seviyorum mesela. Onu 
hediye etmem ama çalamayacak duruma gelir-
sek çalan birine veririz tabii ki. Çünkü bizim 
değil yani hepimizin aslında." 
Onun da bir enerjisi var değil mi, 
bir üstattan öğrenciye geçmesi gibi? 
"Var tabii, var." 
 
Dizi ve film müziği çalışmalarınız da 
oldu. Söz , Pusat, hatta orada mahkûm 
bir ozanı canlandırmıştınız hapishanede 
ve türkü de söylemiştiniz. Kurtlar Vadisi, 
Çukur, filmlerden Çanakkale: Yolun 
Sonu, Yunus Emre Aşkın Sesi gibi ve en 
son da Gönül Dağı dizisinde sözlerini 
sizin yazdığınız Efkar türküsünü yorum-
ladınız. Ellerinize, yorumunuza sağlık. 
Müziğini Engin Aslan yaptı onun. Sözlerini 
ben de efkar üzerine yazmaya çalıştım. Beğe-
nildi de. Sağ olsun insanlar sevdi ama o dizi-
lerde, müzikleri ben yapmadım. Sadece benim 
yaptığım müzikleri orada kullandılar. Yani 25 
sene önce yaptığım albümden ya da 10 -15 
sene önceki albümlerden parçaları aldılar. Kul-
landılar yani. Biz onu diziler için yapmamıştık 
aslında. Tabii artık kaset bitti, CD basıldı, daha 
sonra CD de kalktı. Artık insanlar bunları satın 
almıyor, dijital ortama geçildiği için. Başka bir 
mecra kalmadığı için mecburen dizilerde artık 
duyulmaya başlandı bunlar. Sağ olsun Hasan 
Saltık söyledi. Ben dedim ki 'Sen hangisini, ne-
reye uygun görüyorsan sana bırakıyorum.' Ben 
bazılarını bilmiyorum bile. Dizi izlemem ben 
yani özel olarak oturup dizi izleyecek vaktimiz 
yok. Ama tabii halka ulaşmak açısından bir 
araçtır. Yoksa dinlenmeyecek. Biz bunları du-
vara yapmadık. İnsanlar dinlesin diye yaptık. 
Dinliyorlar şu anda da. Hani bazen eleştiri de 
alıyoruz o konuda." 
 
Ne gibi? 
"Yani 'Dizilerde niye çalıyorlar ya da neden 
böyle bir şey tercih ediyorsunuz' diye. Eleştiri-
lere de saygı duymak lazım tabii ki. Ama ben 

yine söylüyorum, ben onları diziler için yapma-
dım ama niyetimiz iyidir. Yapacak başka bir şey 
yok çünkü. Bugün CD’ler bin tane basılıyor 
mesela." 
 
Velev ki, diziye parça yaptınız, müzik  
yazdınız ve verdiniz. Ne olabilir yani? Onu 
eleştirenler, yorumlayanlar ne diyorlar size? 
Yani diziyle popüler bir dünya içine mi  
giriyorsunuz gibi geliyor acaba onlara? 
"Evet öyle eleştiriler. Diziyi tutmuyor olabilir in-
sanlar. 'O dizide senin türkünün ne işi var?' di-
yorlar. Bilmiyorum ben izlemediğim için. Ben 
bu tür yorumlara da girmek istemiyorum as-
lında. Ama sonuçta o diziyi de seyreden bir 
kitle var. Deminki lafa döneceğim. İnsanın ol-
duğu her yerde çalarım dedim. Oradan da o çı-
kıyor. Aslında eleştirilere bir şey demiyorum. 
İnsanlar eleştiri hakkını kullanabilir ama bizim 
niyetimiz iyi. İnsanlar dinlesin. Kötü bir şey 
yapmıyoruz sonuçta yani." 
 
Belki de böylelikle gençlere daha da 
 fazla ulaşıyorsunuzdur? Belki özellikle 
türkü dinlemeyen ve diziyle birlikte  
türkülerinizi dinleyen gençler daha da 
fazla sevmeye başlıyordur? 
"İnsanlara ulaşmaksa sonuçta bu türlü ulaşılı-
yor. Diyorum ya, siz çalışma yapıyorsunuz bin 
tane CD basılıyor. Bu kadar. Bu olmasa hiç 
kimse bilmeyecek, o çalışma yapıldı mı, yapıl-
madı mı, ne oldu, ne olmadı. Olmayacak yani. 
Onu demek istiyorum." 
 
Albümlerden bahsederken, ortak çalışma-
lardan da söz ettik az önce. Mesela İnce-
saz ile "Beş/Elif" albümünde ortak bir 
çalışmanız olmuştu. Sizin okuduğunuz, 
Kerkük ve Kırım da dahil olmak üzere 15 
değişik yöreden alınmış türkülere yer ve-
rilmişti orada. Ortak çalışmalarınız var 
mı yakında bir grupla türküler adına? 
"Yapıyoruz. Yare Dokunma 1 ve 2’yi Muhar-
rem Temiz ile yaptık. İncesaz’la yine bir çalış-
mamız oldu. Oğuzhan Balcı ile batı 
orkestrasıyla birkaç konser yaptık ama onların 
kayıtları yok, konser kayıtları var. Bunlara sıcak 
bakıyoruz. Yani neden? Yakışıyorsa, yakıştıra-
biliyorsak tabii ki neden olmasın? Müzik yapı-
yoruz sonuçta. Müzik ikiye ayrılır. Bence iyi 
müzik, kötü müzik. İyi yapabiliyorsanız iyi. 
Tabii ki onun kararını da dinleyici veriyor so-
nuçta. Duyanlar 'Güzel olmuş.’ diyor, o da bize 
cesaret veriyor." 
 
Sizin için nedir iyi müzik-kötü müzik? 
"İlk önce ben hissedeceğim ki beni yaralayan 
bir şey olacak ve o müziği ben absorbe edece-
ğim. Kendimde hissedeceğim ve onu sunaca-
ğım. İlk önce benim beğenmem gerekiyor 
yaptığım işi. Ben beğenmiyorsam ki, öyle şeyler 
de oluyor. Yani kayıt yapıyoruz diyoruz ki 'Bu 
olmadı, beceremedik'. Bazı şeyleri düşünmüyo-
ruz. Her şeyi yapamıyorsunuz. Bugüne kadar 
yaptıklarımızda da şöyle bir şey söyleyebilirim; 
sürçü lisan ettiysek affola. Sonuçta hata yap-
maktan korkuyorsanız adım atamazsınız. 
Böyle bir şey de var. Ama biz de tabii incitme-
den, onun ruhunu yansıtacak şekilde çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Nefesimiz yettiğince." 
 
Ortak çalışmalar dışında bireysel bir  
çalışmanız var mı yakında? 
"Son 2 senedir bir albüme girdik, çıkamadık. 
Onu bitirmeye çalışıyoruz şimdi. Güzel şeyler 
var içinde." 
 
2 yıl uzun bir zaman değil mi? 
"Uzun, ama ben öyle bir periyot belirlemiyo-
rum, 'Şu zamanda bitireyim. Bu zamanda 
olsun.' diye. O albümler arasında 2- 3- 4, 
bazen bir buçuk yıl, bazen 1 yıl ara olmuş. 
Hani bir şey pişmeyince pişmiyordur, olmu-
yorsa olacağı zamanı bekliyordur diye. Çünkü 
biraz onu içinizde de yaşamanız gerekiyor ki, 
olduktan sonra zaten kayıt etme cesaretini bu-
luyorsunuz kendinizde. Öyle söyleyeyim."

Türk Halk müziğinin sevilen sanatçısı Cengiz Özkan, online bir  
söyleşiye katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan Özkan, “Türküler 
Esonsuz bir umman. Bitmez ki. Bitiremezsiniz, öyle bir şey yok. 
Yüzlerce ekol var. Ekol okuldan geliyor biliyorsunuz. Neşet Ertaş'ın 
çaldığı saz bambaşka bir şey. Aşık Veysel başka bir şekilde, Muhar-
rem Ertaş başka, Aşık Daimi başka, Musa Eroğlu başka” dedi

TURKULER BUYUK 
BIR UMMAN
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NEŞET ERTAŞ ÖZEL BİRİYDİ
Rahmetli Neşet Ertaş ustanın en 
sevdiği iki isimden biriymişsiniz. 
Biri Aşık Mahsuni Şerif diğeri de 
sizmişsiniz. Hatta sabahlara 
kadar sizi dinlemeye doyamazmış. 
Onunla ilgili bir anınızı anlatır 
mısınız? 
"Eyvallah. Neşet Ertaş, tabii çok özel 
bir insandı. Ben ilk onunla Ordu Göl-
köy’de tanıştım. O elektrik önemli tabii 
ki iki insan arasında. O bizim usta-
mızdı her şeyden önce. Hakikaten ben 
her dinlediğimde bir melankoli yaşa-
rım. İnsanın canını acıtıcı bir melanko-
lidir bu. Arabesk değildir ama 
yıkılmamış bir hüznü vardır Neşet Er-
taş'ın. O yıkılmamış hüznü hep yaşa-
dım içimde. O da bunu herhalde 
hissetti diyelim. Ben öyle diyorum 
yani. Her oturduğumuzda sabah 7.30 
oluyordu zaten. Hep sabahlardık, ke-
yifle tabii. Bana hep çaldırır, çalıp söy-
letirdi sağ olsun. Onunla aramızda 
sadece müzikal anlamda değil, insani 
olarak çok güzel bir dostluğumuz 
oluştu zamanla. Anı çok da hangisini 
anlatayım bilmiyorum ki."

"Ailenin Sivas  
kökenli olması,  
türkülere olan  
yakınlıkları, o habi-
tatın içinde  
doğmakla birlikte 
bizim hep kulağı-
mızdaydı o türküler. 
Aşıklar, ozanlar  
hep bizimle  
birlikteydi.”



S üper Lig'in 36'ncı haftasında saha-
sında İttifak Holding Konyaspor'u 
konuk edecek Çaykur Rizespor, ha-

zırlıklarına ara vermeden başladı. Antren-
man öncesinde mavi-yeşilli ekibin tecrübeli 
savunmacısı Selim Ay, basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Teknik direktör 
Bülent Uygun'un takımın başına geçme-
siyle, camianın motivasyonunun arttığına 
dikkat çeken Selim Ay, "Başarıda kalite 
tamam ama yüzde altmış yüzde yetmiş de 
hava ile alakalı. O havayı yakalamak çok 
önemli. Bülent Hoca’nın gelmesi ile birlikte 
şu an bizim en etkili silahımız en etkili gü-
cümüz enerjimiz diyebilirim. Bülent hoca 
idmanlarda, maçlardan önceki konuşma-
sında takıma öz güven aşıladı. İlk geldiği 
günden beri farkındalığı arttırmaya çalıştı 
ve bunu da başardığını zaten görebiliyoruz, 
sonuçlardan anlayabiliyoruz. Kulübün, ca-
mianın motivasyonu arttı. Şuan takımın 
çok güzel enerjisi var, emin adımlarla daha 
iyi yerlere ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu. 

En iyisini yapacağım 

Elinden gelenin en iyisini yapmak için çalış-
tığını söyleyen Selim Ay "Ben ilk geldiğim 
gün de söylemiştim, beni hiçbir zaman ça-
lışmadı diye duymayacaksınız, görmeye-
ceksiniz, terimin son damlasına kadar 
elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalı-
şacağım. Oynamadığım zamanlarda oldu 
ama hiçbir zaman küsmedim, bırakmadım. 
Formayı aldıktan sonra da bunu iyi değer-
lendirdiğimi düşünüyorum. Elimden gele-
nin en iyisini yapmaya çalışacağım dan 
hiçbir zaman şüpheniz olmaz” diye  
konuştu. 

Amacım rencide etmek değil 

Antalyaspor galibiyetinin ardından havali-
manında yaptığı çay paylaşımına da açıklık 
getiren Selim Ay, "Çaykur Rizespor’un gali-
biyet ile sonuçlanan karşılaşma sonra ha-
valanında çay içtiği videoyu paylaşan Selim 
Ay, bu videoyu Podolski’ye gönderdiğini 
belirterek “Beni bilen bilir, yapım gereği 
hiçbir zaman bir futbolcuya veya bir kulübe 
sataşma hiçbir zaman söz konusu değil. Bu 
benim yaptığım paylaşım asla hiçbir ku-
lüple alakalı bir şey değil. Biz zaten profes-
yonel futbolcularız, öyle bir saygısızlık 
hiçbir zaman yapmam kulübe ama Podols-
ki'nin saha içerisinde ve saha dışarısında 
hem takım arkadaşlarıma hem de büyük 
Çaykur Rizespor camiasına öyle küçümser 
bir tavırla yaptığı paylaşım ve büyük Çay-
kur Rizespor camiasına böyle küçük düşü-
rücü sözler sarf ettiği için, diğer kulüplere 
veya oynadığı kulüplere hiçbir zaman say-
gısızlık etmeden, kendiyle alakalı adabım 
edebimi takınarak ona böyle bir payla-
şımda bulundum. Farkındalık olsun diye 
öyle bir paylaşımda bulundum. Amacım 
kimseyi rencide etmek değil, hiçbir camiayı 
kulübü rencide etmek değil” dedi. DHA 

İTALYA Serie A ekiplerinden Milan'da 
forma giyen ve haziran ayında sözleş-
mesi bitecek olan milli yıldız Hakan 
Çalhanoğlu'nun ismi dev kulüplerle 
anılmaya devam ediyor. Milan ile söz-
leşme yenileme konusunda görüşme-
lerini sürdüren Çalhanoğlu'nun, 
kulübün teklif ettiği sözleşme ile me-
najerinin istediği arasında 1 milyon 
Euro civarında bir fark olduğu öğre-
nildi. İtalyan basını, Manchester Uni-
ted, Juventus ve İnter gibi dev 
kulüplerin peşinde olduğu Çalha-
noğlu ile şimdi de Paris Saint-Germa-
in'in temasta olduğunu yazdı. 30 
Haziran'da Milan ile mukavelesi bite-
cek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu 
sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de 
asist kaydetti.

HAKAN İÇİN  
PSG HAMLESİ

SÜPER Lig'in 35. haftasında deplas-
manda Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen Si-
vasspor, yenilmezlik serisini 12 maça 
yükseltti. Yiğidolar'a bu skorun ardın-
dan tarihinin en uzun kaybetmeme 
serisini yakaladı. 3-2'lik Gençlerbirliği 
galibiyeti sonrası kırmızı-beyazlı 
kulüp tarihinde ilk kez 12 maçta mağ-
lubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu 
sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor ma-
çından sonra oynadığı 12 maçı kay-
betmezken, 7 galibiyet ve 5 beraberlik 
alarak 26 puan topladı. Sivas temsil-
cisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih 
Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, 
Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni mağ-
lup ederken, BB Erzurumspor, Çay-
kur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray 
ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

YİĞİDOLAR  
REKOR KIRDI

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor 
ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. 
Bolu'daki maçı konuk ekip 4-1 ka-
zandı. Ümraniyespor'a galibiyeti geti-
ren golleri 18'de Avdija Vrsajevic, 
27'de Emre Gültekin, 81'de Idrissa 
Camara ve 83'te Lanre Kehinde kay-
detti. Boluspor'un golünü 36'da Gök-
han Sazdağı (penaltı) attı. İstanbul 
ekibi bu sonuçla puanını 44'e yük-
seltti. Boluspor ise 35 puanda kaldı.  

4 DÖRTLÜK  
ÜMRANİYESPOR
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FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali 
Koç, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ikinci 
sırada tamamlayan Fenerbahçe Opet 
Kadın Voleybol Takımı'nın teknik 
heyet ve oyuncularıyla sezon değerlen-
dirmesi yaptı. Sarı-lacivertli kulübün 
açıklamasına göre, çevrim içi gerçek-
leştirilen toplantıya yönetim kurulu 
üyesi Simla Türker Bayazıt ile kadın 
voleybol takımının teknik heyet ve 

oyuncuları katıldı. Sezonun geneliyle 
ilgili görüş alışverişinde bulunulan 
toplantıda, son dönemde yaşanan 
yeni tip koronavirüs vakalarının da 
gündeme geldiği ve oyuncuların play-
off finali serisindeki maçları oynaya-
mamaktan duydukları üzüntüyü 
paylaştığı kaydedildi. Sporcu sağlığı-
nın her şeyden önce geldiğini vurgula-
yan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali 

Koç ve yönetici Simla Türker Baya-
zıt'ın, tüm zorluklara rağmen sezonu 
ikinci bitiren takıma moral verdiği ak-
tarıldı. Öte yandan, takım adına konu-
şan kaptan Eda Erdem Dündar'ın ise 
destekleri için başkan Ali Koç ile yöne-
tici Simla Türker Bayazıt başta olmak 
üzere kulübün sağlık çalışanlarına, 
teknik ekibe, ve sporcu arkadaşlarına 
teşekkür ettiği belirtildi. 

ALİ KOÇ’TAN VOLEYBOL DEĞERLENDİRMESİ 

KATALAN takımı, Fransız futbolcusu An-
toine Griezmann (Dk. 60), Hollandalı 
Frenkie De Jong (Dk. 63) ve Arjantinli 
Lionel Messi'nin (Dk. 68 ve Dk. 72) attığı 
gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Kral 
Kupası'nı en fazla kazanan kulüp olan 
Barcelona, 31. kez bu kupayı kaldırdı. 
Final maçını İspanya Kralı 6. Felipe ve 
Başbakan Pedro Sanchez de tribünden iz-
ledi. Barcelona'da ilk sezonunu geçiren 
teknik direktör Ronald Koeman, ilk kupa-
sını kazandı.  
Diğer yandan Kral Kupası tarihinde 80. 
maçına çıkan 33 yaşındaki Messi, bu ku-

padaki toplam gol sayısını 56 yaptı. Ar-
jantinli futbolcu, Telmo Zarra (81), Jose 
Samitier (69) ve Guillermo Gorostiza'nın 
(64) ardından Kral Kupası'nda en çok gol 
atan 4. futbolcu oldu. Ayrıca, İspanya'da 
en çok gol attığı takım, 31 golle Sevilla 
olan Messi, ikinci sırada bulunan Athletic 
Bilbao'nun ağları ise 41 maçta  
toplamda 28 kez havalandırdı. 

Messi farkı 

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi 
sona erecek olan ve 17 yıldır formasını 
giydiği kulüpte kalıp kalmayacağı belli ol-

mayan Messi, bu sezon oynadığı tüm 
maçlarda 31 gol atıp, 11 asist kaydetti. 
Bu arada Barcelona'nın ardından 23 kez 
ile Kral Kupası'nı en çok kazanan Athletic 
Bilbao ise bu kupada iki hafta içinde oy-
nadığı iki final maçını da kaybetti. Athle-
tic, Kral Kupası'nın Kovid-19'dan dolayı 
geçen sezon ertelenen ve 3 Nisan'da oy-
nanan finalinde Real Sociedad'a 1-0 
mağlup olmuştu. Her şeye rağmen iyi bir 
sezon geçiren Bask takımı, 17 Ocak'ta oy-
nanan İspanya Süper Kupa finalinde Bar-
celona'yı 3-2 yenerek, tarihinde 3. kez bu 
kupanın sahibi olmuştu.

İspanya’nın kralı BARCELONA
İspanya Kral Kupası'nı final maçında Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona kazandı.Sevilla kentindeki La Cartuja 

Stadı'nda oynanan karşılaşmada baştan sona rakibine üstünlük kuran Barcelona aradığı golleri ikinci yarıda buldu

Şampiyon Vedat!
PORTEKİZ’İN başkenti Lizbon’da 
süren Büyükler Avrupa Judo Şampi-
yonası’nda erkekler 81 kiloda Vedat 
Albayrak altın madalyanın sahibi 
olurken, 73 kiloda Bilal Çiloğlu sıkle-
tinde beşincilik elde etti. Şampiyona-
nın ikinci gününde tatamiye çıkan 
milli judocu Vedat Albayrak, ilk turu 
bay geçerken, ikinci turda Azerbay-
canlı Murad Fatiyev’i, üçüncü turda 
Fransız Nicolas Chilard’ı, çeyrek fi-
nalde Rus Aslan Lappinagov’u ve 
yarı finalde Portekizli Anri Egutid-
ze’yi ipponla yenerek finalist oldu. 
Final karşılaşmasında Belçikalı Matt-
hias Casse ile mücadele eden ve raki-
bini altın skorda ipponla yenen 
Albayrak sıkletinde Avrupa Şampi-
yonluğunu ilan etti. Erkekler 73 ki-
loda Bilal Çiloğlu, ilk turu maç 
yapmadan geçti. İkinci turda Lük-
semburglu C.N. Dos Santos’u, 

üçüncü turda Macar Miklos Ung-
vari’yi, çeyrek finalde Belaruslu Vad-
zim Shoka’yı ipponla yenerek yarı 
finale yükseldi. Bu turda İsrailli Tohar 
Butbul’a normal süresi puansız geçi-
len müsabakanın altın skorda yenilen 
Çiloğlu, bronz madalya için Rus 
Musa Mogushkov ile yaptığı karşılaş-
mada yenildi ve beşinciliği elde etti. 

Mücadele sürecek 

Günün diğer maçlarında kadınlar; 70 
kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 ki-
loda Bayram Kandemir ve 81 kiloda 
Muhammed Mustafa Koç ikinci tur 
müsabakalarında rakiplerine yenildi-
ler. Şampiyonanın son gününde ka-
dınlar +78 kiloda Kayra Sayit, 
erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, 100 
kiloda Mert Şişmanlar ve +100 ki-
loda Cemal Erdoğan tatamide ma-
dalya için mücadele edecek. DHA 

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde 81 kiloda tatamiye çıkan milli judocu  
Vedat Albayrak, finalde Belçikalı rakibini altın skorda ipponla yenerek sıkletinde şampiyon oldu 

Çaykur Rizespor’un defans 
 oyuncusu Selim Ay, "Bülent 
Hoca’nın gelmesi ile birlikte 
şu an bizim en etkili silahımız, 
gücümüz, enerjimizdir. Bu  
enerjiyle lige tutunacağız” dedi

LIGE TUTUNACAGIZ!

Ay, "Başarıda kalite tamam ama yüzde altmış 
yüzde yetmiş de hava ile alakalı. O havayı  
yakalamak çok önemli. Bülent Hoca’nın gel-
mesi ile birlikte şu an bizim en etkili silahımız 
en etkili gücümüz enerjimiz diyebilirim” dedi.



SÜPER Lig'in 35'inci haftasında 
deplasmanda Helenex Yeni Malat-
yaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan 

Aytemiz Alanyaspor, deplasman fobisini aşa-
mıyor. Son 13 maçtır galip gelemeyen Yeni 
Malatyaspor'a yenilen Alanyaspor, ligin ikinci 
yarısında oynanan maçlarda henüz tek deplas-
man galibiyeti alabildi. 29'uncu haftada Trab-
zonspor'u 3-1 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, 
bu sezon konuk olduğu maçlardan sadece 
4'ünde kazanabildi. Bu galibiyetleri de ilk yarı-
nın başındaki maçlarda kazanan turuncu ye-
şilli takım, deplasman maçlarında 4 galibiyet 
ve 4 beraberlikle yalnızca 16 puan toplayabildi. 

Oyunda üstün ama... 

Aytemiz Alanyaspor bu sezon lig başından 
beri sahada sergilediği performans ve keyifli 
oyunla herkesin takdirini toplarken, neredeyse 
tüm karşılaşmalarında oyun üstünlüğünü de 
kendinde bulunduruyor. Geride kalan 35 haf-
tada ligin en çok topa sahip olan takımı olan 
Alanyaspor, bu performansına rağmen bitirici 
vuruşlarda beklenilen başarıyı gösteremiyor. 
Özellikle ligin başından beri kendisine karşı 
kapanan takımları açmakta zorlanan Akdeniz 
temsilcisi, kendisine puan getirecek golü bu 
tür maçlarda atmakta sorun yaşıyor. 

Deplasman karnesi 

Ligin en golcü takımları arasında yer alan 
Alanyaspor, 16 deplasman maçının 7'sinde gol 
sevinci yaşayamadı. 6 maçta tek farklı skorla 
mağlup olan Akdeniz temsilcisi, 2 maçta 2 
farklı skorla ve sadece 33'üncü hafta oynanan 
Beşiktaş deplasmanında 3-0'lık skorla mağlup 
oldu. Deplasmanda aldığı 4 galibiyetinin 
3'ünde 2 gollü skorla galip gelen Alanyaspor 
en gollü galibiyetini ise Trabzonspor'a karşı 3-
1'lik skorla aldı. Ayrıca Alanyaspor 35'inci 
hafta oynadığı ve puansız evine döndüğü Yeni 
Malatyaspor deplasmanında ilk kez mağlup 
oldu. Malatya'da daha önce oynanan 3 maçın 
1'ini kazanan Alanyaspor 2 maçta rakibiyle 
puanları paylaşmıştı. DHA 
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MİSLİ.COM Sultanlar 
Ligi'nde 12'nci şampi-
yonluğunu elde eden 

VakıfBank'ta final serisinin en de-
ğerli oyuncusu (MVP) seçilen 
Isabelle Haak ve smaçör Tuğba 
Şenoğlu, şampiyonluk kutlamala-
rının ardından Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) özel açıklama-
larda bulundu. Şampiyon olduk-
ları için çok mutlu olduklarını 
ifade eden Isabelle Haak, "Çok 
mutluyuz, 3 kere üst üste şampi-
yon olduk, bunu hak ettiğimizi 
düşünüyoruz. Koşullardan dolayı 
istediğimiz şekilde bitirememiş 
olabiliriz ama iki sezondur bunu 

için çalıştık. Hak ettiğimizi düşü-
nüyorum. Geçen sene pandemi-
den dolayı lig bitmediği için 
mutlu olamadık. Ancak bu sene 
en azından bu koşullarda ligi biti-
rebildik. Hak edilmiş bir şampi-
yonluk aldığımız için çok 
mutluyuz" diye konuştu. 

Bizim için ayrı bir önemi var 

Avrupa kupalarında kendisinin ilk 
finali olacağının altını çizen 
Haak, "Bu Süper Final, çok uzun 
zamandır, geçen seneden beridir 
beklediğimiz bir şey. Şampiyonlar 
Ligi finalinin benim için ayrıca bir 
önemi var. Benim ilk finalim ola-

cak. Uzun zamandır bunun için 
hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyım 
ve çok zor bir maç olacak. Bu kar-
şılaşmayı iple çekiyoruz" ifadele-
rini kullandı. Finalin 3'üncü 
maçını da oynamak istediklerini 
ancak koronavirüs vakaları nede-
niyle böyle bir karar alındığını be-
lirten Tuğba Şenoğlu, "Güzel bir 
his. 3 senedir üst üste şampiyon 
oluyoruz. Son maçı da keşke oy-
nayabilseydik. Ancak böyle tercih 
edildi. Koronavirüs bütün dün-
yayı olduğu gibi voleybolu da 
sarstı. Oynansaydı güzel bir reka-
bet olabilirdi. Kısmet değilmiş, 
ancak yine de çok mutluyuz" dedi.

Deplasman  
fobisi sürüyor
Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz 
Alanyaspor, deplasmanda Helenex Yeni 

Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup 
oldu. Bu sezon deplasmanda istediği 

sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi, 
en son 29'uncu hafta Trabzonspor'u 

mağlup edebildi

TURKCELL Kadın Futbol Ligi Sağ-
lık Çalışanları Sezonu, Antalya’nın 
Manavgat ilçesinde başladı. A Gru-

bunda Fatih Vatan Spor - Amed Sportif Faali-
yetler karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı 
başlayan Fatih Vatan Sporlu futbolcular 1’inci 
dakikada Zelal Baturay’ın ayağından bulduğu 
golle 1-0 öne geçti. Maç boyunca rakibine 
baskılı oyunu kabul ettiren Fatih Vatan Spor, 
Zelal Baturay (3), Şehriban Dülek, Fatma 
Ataş, Altun Sancar, Letago Madiba ve Rachel 
Raesetja Sebati’nin attığı gollerle karşılaşma-
dan 8-0 galip ayrıldı. Maçın ardından açık-
lama yapan Fatih Vatan Spor Teknik 
Direktörü Şerafettin Çelik, koronavirüs salgını 
sebebiyle oyuncuların 14 ay boyunca futbola 
aç olduğunu söyleyerek, “Güzel bir turnuva 
olacak. 6 maçımız vardı, birini geçtik. Güzel 
bir galibiyet aldık. İnşallah 3 gün sonraki İlka-
dım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçını 
da düşünüp şu an dinlenmeye geçeceğiz” 
dedi. Farklı bir galibiyet beklediğini kaydeden 
teknik direktör Çelik, “Kısa süreçte çok çalış-
tık. Kulübümüz bize bu imkanı verdi. Kampa 
gittik, oradan bu turnuvaya devam ediyoruz. 
Böyle bir skor bekliyordum” diye konuştu.

Bu lig bir başka lig

ALANYA 
KAYIP

10 NUMARA ICIN 
COZUM ARIYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Ankaragücü maçından 
sonra dile getirdiği 10 numara sıkıntısına çözüm arıyor

VakıfBank filede bir marka

T ecrübeli teknik adam, ideal on bi-
rinde tam 9 futbolcudan hiçbir şe-
kilde vazgeçmezken sol bekte 

N'Sakala ve Rıdvan'ı değişmeli oynatıyor 
ve her iki futbolcunun performansından 
oldukça memnun. Ancak Sergen Yalçın'ın 
futbol deyimiyle bir türlü 'adamını' bula-
madığı mevki ise 10 numara pozisyonu. 
Siyah beyazlı takımda bu bölgede 3 fut-
bolcu olmasına rağmen, teknik direktör 
Sergen Yalçın, istediği verimi tam olarak 
alabilmiş değil ve üç dört maçta bir, 10 nu-
marada oynayan futbolcuyu mutlaka de-
ğiştiriyor. 10 numarada sezona 
Kayserispor'dan kiralanan Mensah ile 
başlayan Yalçın, 35 haftalık periyotta Lja-
jic, Oğuzhan ve Mensah arasında değişen 
tercihlerde bulunurken, zaman zaman Do-
rukhan ve Atiba'yı bile bu bölgede denedi. 
Yalçın, 10 numara pozisyonunda Men-
sah'a 12, Ljajic'e 9, Oğuzhan'a 7 maçta ilk 
11'de görev verirken, Atiba 3, Dorukhan 
ise 2 kez maça 10 numara pozisyonunda 
başladı. 

Dorukhan oynayabilir 

Takımın on birinde zorunlu haller dışında 
çok fazla değişiklik yapmayan Sergen Yal-
çın, on numara mevkiinde belli periyot-
larla sürekli oyuncu deniyor ve ligin 
bitmesine az bir zaman kala hala ideal on 
numarasını bulabilmiş değil. Bu durum 

sezon bitiminde Sergen Yalçın'ın trans-
ferde mutlaka bir 10 numara isteyeceğini 
gösteriyor. Bu bölgede son olarak Oğuz-
han Özyakup'u oynatan Yalçın, Oğuz-
han'ın sakatlanmasıyla Mensah'ı tercih 
etmiş ancak Mensah maçı tamamlayama-
dan 84'üncü dakikada yedek kulübesine 
dönmüştü. Salı günü deplasmanda Demir 
Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan siyah 
beyazlılarda teknik direktör Yalçın'ın bu 
kez Dorukhan'ı sahaya sürmesi bekleniyor. 

Savunma alarm veriyor 

Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak son  
5 maçta sadece 2 galibiyette kalan Beşik-
taş'ta, savunma sıkıntısı da net bir şekilde 
göze batmaya başladı. Ligin 2'nci devresi-
nin ilk 6 maçında kalesinde 3 gol gören 
siyah-beyazlılar, sonraki 7 maçta 9 gol 
yedi. Trabzonspor'dan 2, Antalyaspor'dan 
1 gol yedikten sonra tam 4 maç kalesini 
gole kapatan Beşiktaş defansı, Gaziantep 
FK maçıyla başlayan periyotta 7 maçın 
6'sında kalesini gole kapatamadı ve 9 gol 
yedi. Siyah-beyazlılar bu periyotta Kasım-
paşa'ya yenilirken, Fenerbahçe ve Ankara-
gücü ile berabere kaldı. Beşiktaş son 7 
maçlık periyotta 14 puan toplayıp liderli-
ğini devam ettirse de kaleyi kapatamaması 
ve skoru korumaya geçtiği zaman dilimle-
rinde zorlanması, son 7 maç için büyük bir 
uyarı niteliğini taşıyor. DHA 

SÜPER Lig'in 35'inci haftasında Göztepe'ye 
konuk olan sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla 3 
puanı alıp şampiyonluk yolunda çok kritik 
bir adım attı. Hafta içini krizlerle geçiren 
sarı-kırmızılılar birçok eksikle çıktığı karşı-
laşmada 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu 
ile güldü. Kerem Aktürkoğlu attığı  
3 golle hem yıldızını parlatıp hem de  
Aslan'ı şaha kaldırırken Süper Lig'deki gol 
sayısını da 6'ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 
3 golle birlikte mevcut kadroda Radamel 
Falcao'dan sonra en golcü futbolcu ko-
numa geldi. Galatasaray'da heyecan oluş-
turan ve şampiyonluk inancını pekiştiren 
unsurlardan biri de Göztepe karşısındaki 
geri dönüş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 
sezon ilk defa geriye düştüğü maçtan  
3 puan çıkarmayı başardı. 

Halil'e tam puan 

Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve 
Ryan Babel gibi isimlerin yokluğunda 
santrfor bölgesinde görev yapan Halil Der-
vişoğlu gösterdiği performansla alkış top-
ladı. Gol kaydetmese de hem penaltı 
alması hem de oyun karakteri teknik ekip 
ve taraftarların beğenisini topladı. Öte yan-
dan sarı-kırmızılı ekip çok önemli bir haf-
taya giriyor. Bugün kurullarıyla toplantı 
gerçekleştirecek başkan Mustafa Cengiz'in 
nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bek-
leniyor. Florya tarafında ise ilk hedef Trab-
zonspor karşılaşması. Hafta içi gelecek 
galibiyet sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk 
yolunda çok büyük artı kazandıracak. DHA 

Süper Lig'in 35'inci haftasında oynadığı Göztepe maçı öncesi son 6 haftada yalnızca 1 galibiyet alan Galatasaray, 
kötü gidişata İzmir deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle "dur" dedi. Genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun  

önderliğinde hem iyi oyun hem de skor şampiyonluk ateşinin yeniden yanmasını sağladı 

Aslan geri döndü!

Kerem  
Aktürkoğlu attığı  

3 golle hem yıldızını  
parlatıp hem de  

Aslan'ı şaha kaldırırken 
Süper Lig'deki gol  
sayısını da 6'ya  

çıkardı. 

Yalçın, 35 haftalık 
periyotta Ljajic, 
Oğuzhan ve  
Mensah arasında 
değişen tercihlerde 
bulunurken, zaman 
zaman Dorukhan 
ve Atiba'yı bile bu 
bölgede denedi. 



KORONAVİRÜS salgınında vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.  
Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok kişiye bulaşan vi-

rüse son olarak Gonca Vuslateri yakalandı. Vuslateri kötü ha-
beri sosyal medya hesabından duyurdu. 34 yaşındaki oyuncu, 

"Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinle-
medik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik...  

İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek 
isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bi-

linç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..."  
ifadelerini kullandı. Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesaj-
ları geldi. Sağlık Bakanlığı, önceki gün 62 bin 606 ki-

şinin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi, yardım-
laşmanın, paylaşmanın ve dayanışma-
nın yoğun olarak yaşandığı Ramazan 
ayının bereketini vatandaşlarla paylaşı-
yor. Her yıl gerçekleştirdiği iftar prog-
ramlarını bu yıl da Covid-19 tedbirleri 
nedeniyle düzenleyemeyen belediye, 
sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailele-
rin yüzünü evlerinde güldürüyor. Bu 
kapsamda evde yemek hazırlama im-
kanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, 
hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatan-
daşların evlerine her gün Gaziosman-
paşa Belediyesi Aşevinden iftarlık sıcak 
yemek dağıtımı yapılıyor.  
Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırla-
nan yemekler, tek kullanımlık kaplarda 
özenle paketlenerek, vatandaşların ka-
pısına kadar götürülüyor Ayrıca, Gazi-
osmanpaşa Belediyesi tarafından 
ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli 

olarak gerçekleştirilen erzak kolisi  
dağıtımları da Ramazan ayında yoğun 
biçimde devam ediyor. 

Sahurluk kumanya hizmeti var 

Covid-19 salgını nedeniyle yoğun hij-
yen tedbirleri aldıklarını söyleyen Aşçı 
Ahmet Muhtar Karasu, "Sabah saat 
06.00'da işe başlıyoruz. İş kıyafetleri-
mizi giyip koruyucu ekipmanlarımızı 
takıp, hijyenik bir şekilde yemek üreti-
mimize başlıyoruz. İhtiyacı olanlara ve 
yemek yapamayacak durumda olanlara 
günlük 4 çeşit yemek, sahur için de 
kahvaltılık kumanya hizmetimiz var" 
dedi. İftar için her gün 3 çeşit yemek ve 
tatlı; sahurluk için de kahvaltılık ku-
manya hizmeti veren Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Aşevi, yaklaşık bin kişi için 
hazırladığı yiyecekleri ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara ulaştırıyor.

Ramazan için sıkı çalışma var
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AİLELERİN ve çocukların kendilerini 
daha güvende hissetmeleri için Ümra-
niye Belediyesi önemli bir çalışmaya 
imzasını attı. Ümraniye İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ile Ümraniye Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün ko-
ordinesinde 119 parka yerleştirilen 516 
Mobese kamerası ile parklar 7 gün 24 
saat boyunca izlenebiliyor. Kayıt altına 
alınan parkların görüntüsü 1 ay bo-
yunca sistemde kalabiliyor. Böylelikle 
ilçedeki parklarda yaşanabilecek her-
hangi bir soruna müdahale etme hızı 
daha çabuk olacak. 

Parklar artık 
daha güvenli

BEYKOZ Belediyesi ilçe sakinlerinin mahal-
lelerdeki ilk hizmet başvuru noktası olan 
muhtarlık binalarını yeniliyor, vatandaşlar 
işlemlerini bakımlı ve nezih ortamlarda ya-
pıyor. İlçedeki tüm kamu binalarına verilen 
tadilat hizmeti kapsamında ilk olarak 
muhtarlardan gelen talepler alınıyor, ge-
rekli tespitler yapılıyor, projeler hazırlanı-
yor ve ardından muhtarlıkları güzelleştiren 
çalışmalar başlıyor. Kavacık, Anadolufe-

neri ve Poyrazköy muhtarlıklarını geçen yıl 
iyileştiren çalışmalar bu yıl 7 muhtarlığı 
kapsayacak şekilde başladı. 

Riva'ya yeni bina  

Riva’ya geçen yaz yeni bir sahil, plaj tesis-
leri ve bakımlı bir meydan kazandıran 
Beykoz Belediyesi, meydanın girişinde 
yeni bir muhtarlık binası yapıyor. Yapımı 
devam eden muhtarlık binası meydanla 

bütünlük oluştururken, mahalle sakinleri 
ferah ve bakımlı bir mekânda hizmet 
alma olanağı bulacak. Beykoz’un tarihi 
mahallelerinde yer alan Merkez Mahallesi 
Muhtarlığı da ilçe sakinlerinin memnuni-
yeti için detaylı bir mimari tadilata alındı. 
Çatısı yenilenecek, eskiyen pencere ve 
doğramaları değiştirilecek olan bina, ma-
hallenin tarihi kimliğine uygun ahşap 
malzemeyle kaplanacak.

Muhtarlık binaları sil baştan

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda ha-
zırlanan iftar yemekleri her gün vatandaşların kapısına kadar götürülürken, erzak kolisi dağıtımları da tüm hızıyla sürüyor

Gonca Vuslateri 
koronavirüs oldu

Aile ekonomisine 
katkı veriyorlar

BEYOĞLU Belediyesi tarafından BESMEK 
Eğitim Merkezleri’nde açılan Tasarım ve 
Üretim Atölyesi yoğun ilgi görüyor. Ahşap 
oyma, porselen,  ev tekstili, atık kağıt ve muh-
telif ambalajdan aksesuar oluşturma, düz 
dikiş makineci, güzel sanatlara hazırlık ve ta-
sarım branşlarında verilen eğitimler Korona-
virüs salgınına karşı alınan tedbirler 
çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kursiyerler çe-
şitli üretim alanlarında tecrübeler kazanarak 
yeni ve özgün fikirler geliştirebilmelerini sağ-
lamak amacıyla kurulan atölye; ülke ve aile 
ekonomisine katkı sunulması ve iş hayatında 
özellikle kadın istihdamının artırılması açı-
sından büyük önem taşıyor. BESMEK Tasa-
rım ve Üretim Atölyesi’nde eğitimler 
başlangıç, temel ve ileri düzey olmak üzere 
kademeli olarak veriliyor. Eğitimleri başarıyla 
tamamlayan kursiyerler harcadıkları emekleri 
karşılığında düzenli gelir elde etme imkânına 
da kavuşmuş oluyor. Tasarım ve Üretim 
Atölyesi ile meslek edinen kursiyerlere; ürün-
lerini üretmesi, ürettikleri ürünleri nitelikli he-
diyelik ürün mahiyetine getirmesi, gezici 
karavan ve çeşitli satış merkezlerinde satışa 
sunulması noktasında da yardımcı olunması 
amacıyla çalışma yürütülüyor. 

Maske dağıtıldı 

BESMEK Tasarım ve Üretim Atölyesi’nde, 
pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte bele-
diye çalışanları ve ilçe halkına dağıtılmak 
üzere maske üretimi gerçekleştirdi. Kursiyer-
lerin yanı sıra öğretmenler ve gönüllüler de 
maske üretim aşamaları olan dikim, ayık-
lama, sayım, sterilizasyon, paketleme, etiket-
leme işlemlerinde görev alarak üretime katkı 
sağladı. Çalışma kapsamında 2 milyon 
maske üretilerek hem belediye personeline 
hem de çeşitli noktalarda kurulan stantlarla 
vatandaşlara ulaştırıldı.Tasarım Ve Üretim 
Atölyesinde ayrıca ilçede görev yapan öğret-
menlere özel hijyen seti içeren 2000 adet 
çanta üretilerek dağıtıldı.

Hurdadan sanat çıktı
ÜSKÜDAR'DA go kart işletmecisi Ali Kotil, 
go kart araçlarının hurdalarını sanat eserine 
dönüştürüyor. İşi gereği elinde kalan hurda 
parçalarından çeşitli objeler tasarlayan Kotil, 
görenleri kendisine hayran bıraktı. Hurdalar-
dan yapılan sanat eserlerini gören müşteriler 
ise şaşkına dönüyor. 
Üsküdar Beylerbeyi'nde 10 yıldır go kart işle-
ten Rizeli Ali Kotil'in hikayesi, işletmesinde 
go kart araçlarının tamiratından artan hurda 
parçalarıyla başladı. Pandemi döneminde go 
kart araçlarının tamiratından artan parçalar-
dan çeşitli objeler tasarlayan Kotil, bu işten 
keyif aldığını fark edince tasarımlarına devam 
etti. Ali Kotil'e ait tasarımlar arasında moto-
sikletten gemiye, tanktan, çeşitli hayvan fi-
gürlerine kadar birçok tasarım bulunuyor. 
Pandeminin etkilendiği eğlence sektöründe 
gokart işleten Ali Kotil, işlerinin azalmasıyla 
birlikte, go kart araçlarının tamiratından 
artan hurda parçalarıyla çeşitli objeler  
tasarlamaya başladı. 

Beyoğlu Belediyesi, BESMEK Tasarım ve 
Üretim Atölyesi ile ülke ve aile ekonomi-

sine katkı sunuyor. Yedi farklı branşta 
eğitimlerin verildiği atölye, iş hayatında 
özellikle kadın istihdamının artırılması 

açısından büyük önem taşıyor

GOP VE ITU 
EL ELE VERDI 

İTÜ’den mezun olduğunu 
vurgulayarak sözlerine 
başlayan Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, “İTÜ Tür-
kiye’nin belki de dünyanın 
en eski, en köklü  
üniversitelerinden birisi. 
Bugün üniversitemle bir-
likte kültürel ve sanatsal 
anlamda iş birliği proto-
kolü yapmış olmak benim 
için de son derece onur 
verici bir gelişme” dedi.

 
 

G aziosmanpaşa’da sanatsal ve 
akademik çalışmalara destek 
sağlamak amacıyla Gaziosman-

paşa Belediyesi ile İstanbul Teknik Üni-
versitesi arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Gaziosmanpaşa Belediye bi-
nasında gerçekleştirilen imza törenine 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İs-
mail Koyuncu ile beraberindeki heyet ka-
tıldı. Protokol kapsamında Sanat 
Akademisi eğitimlerinin daha geniş bir 
akademik kadroyla yürütülmesi, eğitimle-

rin kapsamının genişletilmesi ve üniversi-
telerin konservatuvar ve güzel sanatlar 
fakültelerine nitelikli öğrenci yetiştirilme-
sinin sürdürülmesi hedefleniyor. 

Gençlerimiz ışık saçıyor 

İTÜ’den mezun olduğunu vurgulayarak 
sözlerine başlayan Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İTÜ 
Türkiye’nin belki de dünyanın en eski, en 
köklü üniversitelerinden birisi. Bugün 
üniversitemle birlikte kültürel ve sanatsal 
anlamda iş birliği protokolü yapmış 
olmak benim için de son derece onur ve-
rici bir gelişme. Bu anlamda bu organi-

zasyonun oluşmasında emeği geçen 
başta konservatuar müdürümüz ve ekip 
arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Amacı-
mız, gelişen ülkemizde ufukları dünyaya 
ışık saçan gençlerimize, halkımızla bir-
likte kültürel anlamda bir fayda sağla-
mak. Gaziosmanpaşa, kültüre, sanata, 
spora aç bir şehir. Biz de istedik ki sosyal, 
kültürel anlamda akademik yapıyla İTÜ 
gibi bir üniversiteyi arkamıza alarak, şeh-
rimize ve halkımıza katkı sağlayalım. 
İTÜ Konservatuar Fakültesi’nin tecrübeli 
hocalarıyla geleneksel müziğimizi ve alet-
lerimizi gelecek nesillere taşımak da bu 
çalışmada önem arz ediyor” açıklama-

sında bulundu. 
Daha önce de İstanbul’un pek çok ilçe-
siyle bu tür çalışmalara imza attığını söy-
leyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu, “Çok değer verdiğimiz İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, çok 
güzide sanatçılar yetiştirdi. Bu bağlamda 
Gaziosmanpaşa Belediyemizle de daha 
önce başlattığımız çalışmaları daha iyi 
seviyelere taşımak istiyoruz. Gaziosman-
paşa’da yaşayan gençlerimize teknik üni-
versite olarak kültür sanat bağlamında 
katkı sağlamak istiyoruz. Sayın başkanı-
mıza da bize bu fırsatı tanıdığı için teşek-
kür ediyoruz” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında  
yürütülen akademik iş birliği, imzalanan yeni protokol ile daha da güçleniyor
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