
Maltepe'de sokakta kalan bir vatandaş, polis
ekiplerinin kendisini defalarca yerleştirdiği otelden

kaçarak tekrar sokakta yaşamaya devam etti. Bunun
üzerine vatandaşın
yanına gelen Mal-
tepe Kaymakamı
Meftun Dallı vatan-
daşı ikna ederek
otele götürülmesini
sağladı. I SAYFA 8

PROJE KACAK 
DURUMA DUSTU

Umut Vakfı, raporun
sonuç bölümünde bireysel
silahlanmanın önlenmesi
çağrısında bulunarak, 
“Silaha karşı  çıkmak 
şiddeti önler. Bireysel 
silahlanmayı önleyici 
yasal düzenlemeler 
yapın. Cezasızlığın 
önüne geçin. Şehir 
eşkıyalarının düğün, 
asker eğlencesi ve
kutlamalarda silah 
kullanılmasını önleyin”
uyarısını yaptı. 

SAYFA 5Hakan SÖNMEz

Battı SGK 
yan gider...

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink,
eşinin öldürülmesinin üzerin-

den geçen zamana rağmen adaletin
sağlanamadığına dikkat çekerek, 
“14 yıldır görevini layığıyla yaptığını
kanıtlamaya çalışan onca sanıkların
ve tanıkların arkasında bir garip devlet
görüntüsü var. Katil olmadığını kanıt-
lamak için adeta aptal olduğunu ka-
nıtlamaya çalışan bir devlet” şeklinde
konuştu. Dink ayrıca, “Temiz eller
böyle mi olur? Bu virüs hangi sabunla
temizlenir?” diye sordu. I SAYFA 9
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Bu virüs hangi 
sabunla temizlenir?

ÖZHASEKİ’YE CEVAP VERDİ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Saray iktidarının
son çırpınışları!

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Seyit Torun, AK Parti

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki’nin, CHP’li belediyeleri
hedef alan sözlerine yanıt verdi.
Torun, “Senaryosu sarayda yazılan
bu çamur tiyatrosunun, kendilerinden
başka seyirci çekmediği açıktır. Tarih
bu günleri, ‘saray iktidarının son 

çırpınışları' ola-
rak yazacaktır.
Milletimiz, kol-
tuklarını koru-
mak için yalan ve
iftiralara sarılan
bu aciz iktidara
ilk seçimlerde
dersini verecektir”
eleştirisinde bu-
lundu. I SAYFA 7
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2020 Türkiye Silahlı 
Şiddet Haritası'ndan çar-

pıcı sonuçlar çıktı. 2020’de 3 bin
682 silahlı şiddet olayında; 2 bin
40 kişi ölürken 3 bin 688 kişi de
yaralandı. Son 5 yılda, silahlı 
şiddet olaylarında en çok artış
yüzde 90'la İç Anadolu Bölge-
si’nde görüldü. Son 5 yılda Mar-

mara'da yüzde 75, Ege'de yüzde
71 artış dikkat çekiyor. 2020 yılı
raporunun 2015 yılıyla kıyaslan-
dığında silahlı şiddetin yüzde 69
arttığı ortaya çıktı. Büyük nüfus
yoğunluğuna sahip Marmara
Bölgesi 2020'de de, Türkiye ge-
nelinde en çok suçun işlendiği
bölge oldu. 

ç
5 YILDA YÜzDE 60 ARTIŞ YAŞANDI

Marmara Bölgesi'ndeki
şiddet olaylarında 205 

kişinin öldü, 478 kişi yaralandı.
İstanbul 441 şiddet olayı ile her
zaman olduğu gibi birinci sırada
yer aldı. İstanbul'dan sonra en
çok olayın yaşandığı ikinci il; 153
olayla Bursa. Kocaeli 123 olayla
ikinci sırada, Sakarya ise 106

olayla dördüncü sırada geliyor.
Ege Bölgesi'nde ise şiddet 
olaylarında son 5 yılda yüzde 71
artış oldu. Akdeniz Bölgesi'nde
2020'de 513 silahlı şiddet olayı
yaşandı. Karadeniz Bölgesi'nde
Samsun, Güneydoğu'da ise 
Malatya en fazla şiddet olayı 
yaşanan iller oldu. I SAYFA 5
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Gazeteciler 
Haber ajansı 

Gizemli Bir Hastalık:
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti

7. Olağan Düzce, Çorum,
Amasya, Bartın ve Kara-
bük İl Kongreleri'ne canlı
bağlantıyla katıldı. “Daha
kendi partisinin içindeki 
tacizlerin, tecavüzlerin 
hesabını veremeyenlerin bu
ülkenin yönetimine talip 
olmaları kara mizah örne-
ğidir. Bu kokuşmuş zihni-

yetten ülkeye ve millete
hayır gelmez” sözleriyle
CHP'ye yüklenen Erdo-
ğan, reform mesajı da 
vererek, “Reform gündemi-
mizi oluşturmaya başladık.
Ekonomide ve hukukta
atacağımız reform adımla-
rıyla ilgili hazırlıklarımız,
kamuoyuna sunma aşa-
masına gelmiştir” ifadele-
rini kullandı.  I SAYFA 7
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Seyit Torun

O GÖRÜŞMEYE TEPKİ

Acil koduyla bir
araya geldiler!

Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Sekreteri İsmet

Büyükataman, “Ahmet Davutoğlu-
Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde
kullanılan çirkin ifadelere dair” yazılı
bir açıklamada bulundu. Büyükata-
man, “Dün akşam acil koduyla bir
araya getirilen iki partinin Genel
Başkanının 80 öncesi olaylarını 

hatırlatmasını,
akıllarına soku-
lan kirli niyetin
dışavurumu 
olarak değerlen-
dirmek müm-
kündür. Tehlikeli
sularda yüzmek-
tedirler” ifadele-
rini kullandı.
I SAYFA 7
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İsmet Büyükataman

AKAR, ÇOK NET KONUŞTU

Amacımız PKK’yı 
ortadan kaldırmak

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Irak ziyareti kapsamında

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani,
eski IKBY Başkanı ve KDP lideri
Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.
“Bütün mücadelemiz terör örgütüne
karşı. Aramızdaki iş birliğini güçlen-
dirmeli ve terör örgütü PKK karşı-
sında kararlı bir şekilde durmalıyız”
ifadelerini kullanan Akar, “Amacımız
birlik ve beraberlik içinde terör örgütü
PKK sorununu ortadan kaldırıp,
komşularımızla huzur içinde 
yaşamaktır” dedi.

ç Bahçeşehir gölet 
bölgesindeki 

lokanta, kafeterya,
mağaza ve ofis 

projesinin 
ruhsatları mahkeme

tarafından iptal
edildi. Proje kaçak

duruma düştü

Başakşehir Belediyesi’ne ait olan ve
‘gölet, spor, turizm ve rekreasyon’

fonksiyonuna sahip Bahçeşehir 1. Kısım
Mahallesi’nde gölet bölgesindeki projeyle
ilgili yeni bir mahkeme kararı çıktı. Son 
olarak dönemin CHP'li meclis üyeleri Ab-
dulhadi Akmugan ve Mehmet Gümüş tara-

fından, hasılat paylaşımı yöntemi ile rekre-
asyon projesi yaptırılmasına ilişkin belediye
başkanına yetki verilmesine yönelik meclis
kararı, inşaat için verilen 26 Şubat 2016 
tarihli ruhsatların iptaline ilişkin açılan dava
açılmıştı. Mahmeme oybirliği ile ruhsatların
iptaline karar verdi. I SAYFA 5
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GUNDEMDE 
REFORM VAR

SILAHLAR 
SUSMADI!

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 

bir araya geldiği apartman 
görevlilerine, “Kim, adaletten

ve hukuktan yana bir eşit-
sizlikle karşılaşıyorsa
bana haber versin yeter.
Bunun mücadelesini
vereceğiz. Londra'daki
tefecinin sorununu bi-

lirler, sizin sorununuzu bilmez-
ler. Dört yetmez beş ayrı yerden
maaş alırlar, onların sorunlarını
bilirler, sizin sorunlarınızı 
bilmezler. Oy istemeye gelince
varlar, sorun dinlemeye gelince
yoklar. Ben size, sorunlarınızı
çözmek için hizmet etmek isti-
yorum. Bu kadar açık, bu kadar
net” diye konuştu. I SAYFA 7
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BANA HABER
VERIN YETER!

Apartman görevlilerine seslendi

AŞILAMADA 
iKiNCi PERDE

Sağlık çalışanlarının ardından, 
huzurevleri ve bakımevlerinde 

kalanlar ile buradaki personelin aşılan-
ması yapıldı. İstanbul Darülaceze Mü-
dürlüğü sakinlerine de koronavirüs aşısı
yapıldı. 70 yaşındaki Safiye Kocabıyık,
“Allah'ın izniyle sağlığımızı sıhhatimizi
istiyoruz. Ağrı sızı olmadı. İnşallah
bundan sonra da bir şey olmaz” dedi.
80 yaşındaki Ayhan Uysal da “Hiçbir
şey hissetmiyorum, çok iyiyim. Bir
etkisi olmadı” diye konuştu. I SAYFA 5

ç

Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Selçuk Özdağ'a

saldırıyla ilgili gözaltına alınan 
2 kişi tutuklandı. Ankara Emniyet
Müdürlüğündeki işlemleri tamamla-
nan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık
kontrolünün ardından adliyeye geti-
rildi. Soruşturmayı yürüten cumhuri-
yet savcısına ifade veren şüpheliler,
tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza 
hakimli-
ğine sevk
edildi. 
Hakimlik,
şüphelileri
“kasten 
yaralama”
suçundan
tutukladı. 

ç

Gözaltına alınan 
2 kişi tutuklandı

SALDIRIDA YENİ GELİŞME

CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, “Dün bir genel başkan ve

üç gazeteci, Cumhur İttifakı paydaşı
tarafından tehdit edildi. Daha bugün
soruşturmayı yürüten savcı, Cumhur
İttifakı’na mensup bir milletvekili ta-
rafından tehdit edildi. Hukuk refor-
mundan anladıkları bu” eleştirisinde
bulundu. “Erdo-
ğan sessizliğini
neden korur?”
diyen Altay, Bah-
çeli'nin saldırılara
ilişkin açıklama-
larına karşılık ise
“Aba altından
sopa gösteriyor”
ifadelerini 
kullandı.
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Aba altından 
sopa gösteriyor

BAHÇELİ’Yİ ELEŞTİRDİ

Engin Altay

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

BAĞIRSAK 
SENDROMU

AŞILAMA
DEVAM
EDİYOR

Umut Vakfı, 2020 Türkiye
Silahlı Şiddet Haritası'nı

yayınladı. 2020'de pandemi
şartlarına rağmen silahlar

susmadı. Basına yansıyan 3 bin
682 silahlı şiddet olayında; 2
bin 40 kişi öldü, 3 bin 688 kişi

ise yaralandı. Son 5 yılda,
silahlı şiddet yüzde 69 arttı. En

çok artış yüzde 90’la İç
Anadolu Bölgesi'nde yaşandı

OY BiRLiĞi iLE RUHSATLAR iPTAL EDiLDi

KAYMAKAM
İKNA ETTİ

Şile'de aniden bastı-
ran kar yağışı ve tipi

sürücülere zor anlar yaşattı.
Cumhuriyet Caddesi'nde
kar yağışının ardından yol
trafiğe kapandı. Araçlar 

ilerleyemeyince sürücüler
zor anlar yaşadı. Şile 
Belediye Başkanlığı ekipleri,
kar küreme ve tuzlama
araçlarıyla müdahale ederek
yolu açmaya çalıştı.

ç
ANiDEN BASTIRDI

Cimbom teselli peşinde

SAYFA 14

MAHKEME

KARARINI
VERDİ

SiLAHA 
KARSI CIKMAK 
SiDDETi ÖNLER



L eaky Gut ya da halk arasında bili-
nen ismiyle geçirgen (sızdıran) ba-
ğırsak sendromu farklı

sebeplerle ortaya çıkan bir sindi-
rim sorunu. Normal şartlarda
bağırsakta bulunan sıkı
bağlar, sadece sindirilmiş
besinlerin, mineral ve
vitaminlerin geçişine
izin veriyor. Bu sıkı
bağlardaki açılma
yaşanması duru-
munda sorun ce-
vabı sendromu
olarak ortaya
çıktı. Uzm. Klinik
Psikolog, Uzm.
Dyt. Merve Öz'ün
verdiği bilgiye
göre,  bu sıkı bağla-
rın açılmasıyla bir-
likte toksinler,
mikroplar, sindirilme-
miş yiyecek parçaları gibi
beşeri geçişine imkan sağ-
lanmış oluyor. Kan dolaşı-
mına bu maddelere uygun

olmayan içerik bu maddelere
saldırması sorunu ortaya 
çıkarıyor.

Gözden kaçırmayın
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu

Hastanesi Uzm. Klinik Psikolog,
Uzm. Dyt. Merve Öz sözlerine şu şe-

kilde devam etti: “Bugün, alerji, astım,
otizm, kronik yorgunluk sendromu,

depresyon / anksiyete, egzema, haşimoto
troidi, multiple skleroz, sedef, romatoid
artirit, ülseratif kolit, ürtiker, Alzheimer ve

kardiyov hastalık
hastalık

kö-

keninin bula sendromla tartışılıyor olabi-
lir. Bu yüzden bu hastalıkların tedavi edil-
mesi için geçirgen bağırsak
sendromunun gözden geçirilmemesi
önem taşıyor. ” “Hipokrat MÖ 450 yı-
lında bütün hastalıklar bağırsaktan baş-
lar, bağırsaktaki geri kısmı da hastadır
demiştir. Günümüzde ise bağırsaklar
ikinci beyin olarak kabul edilir ”diye ko-
nuşan Uzm. Dyt. Merve Öz sözlerine
devam etti: “ Bağırsaklarımızda hem
bakteriler hem de zararlı bakteriler bulu-
nuyor.İyi bir beslenme düzeni ile bağır-
saktaki bakterilerin sayısının artarken
kötü bakterilerin sayısı arttığı gibi bakteri-
lerin sayısı azalır. Bağırsak florası yeni
adı ile bağırsak mikrobiyotası ne kadar
güçlü yorgunluk, zararlı bakterilerle mü-

cadele de bir o kadar güçlü olur. Bağır-

sak mikrobiyotasındaki dengesizlik bağı-
şıklığın düşüşüne neden olurken; bağır-
sak mikrobiyotasındaki dengesizlik
obezite, alerji, hastalık, anksiyete, depres-
yon gibi çeşitli nörolojik ya da psikolojik
tehditler verilmektedir.”

zor bir hastalık 
Yaygın bağırsak sendromunun bir otoim-
mun yani yayın sistemi hastalığı, Dyt
Merve Öz, Stres, çevresel toksinler oldu-
ğunu, yanlış beslenme yanlışları (saldır-
gan besinler), antiyobiyotikler,
antideprasanlar olmak kullanmak, bak-
teri ve / veya virüs gibi virüs gibi virüs gibi
virüs gibi patojenler ve organ bozuklukla-
rının bağırsak geçirgenlik sebeplerini vur-
gulayan Dolu etmenler arasında yer
aldığını anlattı. 
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Günümüzde sağlık teknolojileri alanındaki gelişmeler,
pek çok operasyonu olduğu gibi burun ameliyatlarını
da kolaylaştırıyor. Özellikle estetik kaygılar nedeniyle

burun ameliyatı olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artar-
ken, gerekçelerin başında kemik eğriliği geliyor. Toplumda,
burun kemiği eğriliği probleminin estetik kaygılarını gizlemek is-
teyenlerce sunulmuş bir gerekçe olduğuna dair yanlış kanıların
bulunduğuna dikkat çeken Op. Dr. İbrahim Altoparlak, “Burun
kemiği eğriliği yalnızca bir estetik sorunu değildir, kişinin nefes
almasını engelleyen ve gerekli müdahaleler yapılmadığında
hayat kalitesini kötü yönde etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur.
Üstelik her zaman gözle de görülmeyebilir. Nitekim pandemiyle
birlikte hayatlarımıza giren maske, pek çok insanın nefes prob-
lemi yaşadığını fark etmesinde ve septum deviasyonu olarak da
adlandırdığımız burun
kemiği eğriliği tanısı
almasında etkili ol-
muştur.” dedi.

Fark edilmesi
uzun yıllar 
alabiliyor

Burun kemiği eğriliği-
nin temelde burun tı-
kanıklığı ile ortaya
çıktığını söyleyen
Op.Dr. İbrahim Alto-
parlak, “En bilinen is-
miyle deviasyon,
burun orta duvarının
orta hattan kayması
neticesinde gelişen
burun tıkanıklığı ile
ortaya çıkar ve uzun
vadede konfor ve per-
formans kaybıyla sağ-
lık sorunlarına neden
olur. Her zaman bur-
nun dış görünüşüne
yansımadığından, sık-
lıkla mevsim geçişleri veya alerji gibi sebeplerle de karıştırılabi-
lir. Özellikle de kişinin gece uykusunda ağız solunumu
yapmasına ve buna bağlı ağız kuruluğuna neden olduğundan
fark edilmesi uzun yıllar alabilir. Aynı zamanda genel yorgunluk
ve baş ağrısı gibi gündüz belirtileri de vardır ancak bu sebepler
de kişilerin aklına sorunun kemik eğriliğinden kaynaklanma ihti-
malini getirmez. Bu direkt solunumu etkilediğinden, noktada
maske kullanımının burun kemiği eğriliği sorunlarını açığa çı-
karmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.
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Son dönemlerde adından sıkça
söz edilen geçirgen bağırsak
sendromunun, otoimmun
hastalıkların altında yatan en büyük
nedenlerden biri olarak gösterildiğini
söyleyen Uzm. Klinik Psikolog, Uzm.
Dyt. Merve Öz, beslenme hatalarından
strese, antibiyotikler, antideprasanlar
olmak üzere gereksiz ilaçlardan 
bakteri ve / veya virüs virüs gibi 
patojenlere kadar birçok etkenin 
gibi bağırsak geçirgenini 
etkileyerek hastalıklara zemin
hazırladığını söyledi

ZEYNEP VURAL

BAGIRSAK 
SENDROMU

Geçirgen bağırsak sendromunun tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ve ilk
etapta hastalığın tedavisi olan diğer nedenlerin ortaya çıkarılması zorlaştırıl-

ması altını çizen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, Uzm. Klinik Psikolog,
Uzm. Dyt. Merve Öz, şu bilgileri verdi: “tedavi tedavisinden ziyade iyileştirme teda-

visi, şifalı tedavi hastalığında tedavi tedavisi. Doğal olmayan besinler çok fazla
tarım ilacı, ağır metal ve benzeri zararlı bileşene maruz kalırlar. Bu nedenle doğal

olmayan bağırsak duvarına daha fazla zarar verme potansiyeline sahiplerdir. Bağır-
sak onarılana kadar 3-6 hafta bir 'tıp diyetisyeni ya da hekimi gözetiminde elimi-

nasyon diyeti yapmak geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde çok
etkilidir. Yaklaşık 8-10 saat kaynamış kemik ve et suyu glutamin, lizin, glisin
içereceğinden dolayı bağları onaracaktır. Fermente sebzeler yani ev turşu-

ları yoğun mikrobiyotasının zenginliğini artırıp koruyucu duvar oluştur-
ması önemlidir. Laktoz intolaransı dışında fermente süt ürünleri de

bağırsak mukozasını ve dolgen bağırsağı onarır. Omega 3 yağ
asitleri de bağırsak tamiratında önemli rol oynamakta-

dır. Glutamin, Glisin, Lizin, Prolin bağırsak bari-
yerinin onarımını gerçekleştiren

proteinlerdir. ” 

Doğal beslenme 

için şart

10 bin adım için
10 milyon adım
GAİN’in sevilen komedi dizisi ‘10 Bin Adım’’ın yaklaşık 20 gün süren çekimleri sırasında atılan
adımlar iyiliğe dönüştü. 60 kişilik prodüksiyon ekibi ve oyuncuların toplamda 10 milyonu aşan
adımları, Help Steps uygulaması aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına bağışlandı

TÜrkiye’nin yeni nesil video içerik plat-
formu GAİN’in ilk özgün dizisi ‘10 Bin
Adım’ izleyicilere eğlenceli ve kahkaha dolu

anlar yaşatmaya devam ediyor. Son yıllarda uzun ve
sağlıklı bir yaşam için tüm dünyada referans olarak
kabul edilen “günde on bin adım” tavsiyesini motivas-
yon odağına alan dizi, 10 dakikalık süresiyle türünün
Türkiye’deki ilk örneklerinden biri olmasının yanısıra
çekim esnasında atılan adımların bağışlanmasıyla da
bir ilke imza attı. Yaklaşık 20 gün süren çekimler bo-
yunca tüm ekibin attığı adımlar uygulamalar aracılığıyla
tutuldu, 60 kişilik ekip ve oyuncuların attığı 10 milyonun
üstündeki adım ise Help Steps
uygulamasıyla ihtiyaç sahiple-
rine bağışlanarak, Türkiye
Omurilik Felçlileri Derneği,
Yeryüzü Derneğive Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfı için
iyiliğe dönüştü.
10 Bin Adım’ın İstanbul’un
farklı yürüyüş rotalarında ger-
çekleştirilen çekimleri boyunca
oyuncular kişi başı 240.000’e
yakın adım atarken, tüm pro-
düksiyon ekibinin ulaştığı
adım sayısı ise toplamda
10.609.966 olarak açıklandı.

Düşünce harika 
sonuçlar veriyor

GAİN’in sevilen dizisi ’10 Bin
Adım’ın hem hikayesini oluş-
tururan hem de başrollerini
üstlenen Engin Günaydın ve
Devin Özgür Çınar, yürüme-
nin kendi hayatları için ne an-

lama geldiğine dair samimi açıklamalarda da bulundu.
Yürüyüşün sağlıklı bir yaşam kadar, düşünme ve üretim
süreçlerine de büyük katkı sağladığını belirten Engin
Günaydın, “Düşünce hızınızla yürüyüş hızınız birbiriyle
eşleşirse harika sonuçlar veriyor. Yürümeyi iki açıdan
seviyorum birincisi sağlık ikincisi düşünmek. Şu ana
kadar yaptığım en önemli işlerimin fikir aşamalarını yü-
rüyerek buldum.” sözleri ile yürümenin kendisi üzerin-
deki etkisini anlatırken; Devin Özgür Çınar ise
“Yürüyüş insanın kendi zihninden çıkması için iyi bir
alışkanlık. İnsanı sakinleştiriyor, dışarda akan bi dünya
olduğunu hatırlatıyor, insanı hayata davet eden bir şey.

Caddede ya da deniz kıyı-
sında fark etmez illa iyi bir
güzergah olması şart değil,
bir şeylere bakıyorsun, fark
ediyorsun, daha iyi düşü-
nüyorsun, eve kesinlikle
daha hayat dolu bir şe-
kilde dönüyorsun.” Sözle-
riyle yürümenin hem
kendisi için hem de aslında
herkes için önemini 
vurguladı.

Her Çarşamba
yeni bölüm…

İki eski sevgili olan Ezgi ve
Memet’in yürüyüş için çık-
tıkları yolculukta kırgınlık-
larından kızgınlıklarına bir
çok yaşanmışlıklarını eğ-
lenceli bir dille anlatan ’10
Bin Adım’ yeni bölümleri
ile her Çarşamba yalnızca
GAİN’de!

Anne babalara
tavsiyeler geldi

ÜskÜdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Mer-
kezi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Başak Ayık, pandemi sürecinin öğren-

cilere etkisini değerlendirerek yaklaşan ara tatil dönemiyle
ilgili tavsiyelerde bulundu. Dünyada ve ülkemizde sağlıkla
ilgili kaygılarının ön planda olduğu pandemi sürecinde ha-
yatın birçok yönünde aksaklıklar olduğu gibi eğitim ala-
nında da ciddi değişiklikler ve sorunlar yaşandığını aktaran
Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, online eğitim sisteminin hem
öğrenciler hem ebeveynler hem de eğitmenler için yeni ve
zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. “Yüz yüze eğitimin ye-
rini alan uzaktan eğitimde çocukların çoğu eğitim konu-
sunda sıkıntı yaşadı” diyen Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık,
“Dersleri anlamakta, derse dikkatini vermekte zorlandıkla-
rını anlattılar. Bazı öğrenciler derslere girmedi, bazıları
ödevlerini yapmadı, bazıları ise derse girdiğini söyledikleri
halde bilgisayarda oyun, sosyal medya, internet gibi farklı
etkinliklerde vakit geçirdiler” dedi.

Ruh sağlığında bozulmalara yol açtı

Özellikle ebeveyn ve öğretmen denetiminin az olduğu ço-
cukların uzaktan eğitimden pek yarar görmediğini aktaran
Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, sınav sistemindeki değişikliklerin
de bu tarz sorunların tespit edilmesinde aksaklıklara yol
açtığını söyledi. Ancak sorumluluk sahibi çocuk ve gençle-
rin de istedikleri gibi öğrenemedikleri için başarı ile ilgili
kaygılarında artış olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr.
Başak Ayık, “Bazı çocukların pandemi nedeniyle yaşadığı
sosyal izolasyon, belki kaybettikleri yakınları nedeniyle ruh
sağlıklarında bozulmalara yol açtı ve bu durum derslerine
olumsuz yansıdı. Aynı süreçten geçen ebeveynler kendi
yorgunlukları içerisinde çocuklara destek verecek gücü bu-
lamadı bazen” diye konuştu.
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İstanbul'da yağan karın ardın-
dan gece saatlerinde yollarda
buzlanma yaşandı. Ana arter-

lerde bir sorun yaşanmazken ara sokak-
larda araçlar yollarda kaldı. Kağıthane'de
yolda kalan araç itfaiye ve vatandaşlar ta-
rafından kurtarıldı. İstanbul'da gece saatle-
rinde ara sokaklar buz pistine döndü. Ana
arterlerde bir sorun yaşanmazken ara so-
kaklara giren araçlar yolda kaldı. Kağıtha-
ne'de bir ara sokağa giren çiğköfteci paket
servis aracı buz tutan yolda kaldı. Tüm ça-
lışmalarına rağmen yokuştan çıkamayan
sürücü Bayram Şair, itfaiye ekiplerinden
yardım istedi. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yoldaki buzları kırdı.
Vatandaşlar da buzlu yola sıcak su döktü.
Başka araçlara zarar vermemek için yol ke-
narına araba lastiği konuldu. Yaklaşık bir
saatlik çalışma sonucu araç itilerek kurta-
rıldı. Servis şoförü Bayram Şair “Ben çiğ-
köfteci servisiyim. Soğuk hava nedeniyle
motorla çıkmadım. Araçla çıktım. Yollar
buz tutmuş. Burada kaldım. Uçurumdan
aşağıya uçuyordum. Allah razı olsun it-
faiye ve polis ekipleri geldi. Bizi uçurumun
kenarından kurtardılar. Hepsine teşekkür
ediyorum. Şuan yola çıktım. Tekrar servise
devam edeceğim" dedi.

Olay geçtiğimiz günlerde
Göztepe Mahallesi Ortaba-
har Sokak'ta meydana

geldi. Özbekistan uyruklu olduğu
iddia edilen kadın bakıcı, birlikte ya-
şadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uy-
gulayarak, cinsel içerikli sözlü
tacizlerde bulundu. Bakıcının bir ar-
kadaşı tarafından cep telefonu kame-
rasına kaydedilen görüntülerde,
yabancı uyruklu bakıcının yaşlı ka-
dına cinsel içerikli sözlü tacizde bu-
lunduğu görülüyor. Görüntülerde

yaşlı kadının polise giderek şikayetçi
olacağını ve ayağındaki yara izlerini
göstereceğini söylemesi üzerine bakı-
cının 'ne polisi ya jandarmaya göster'
diyor. Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı
kadına terlik fırlattığının yer aldığı gö-
rüntülerde, pencereye çıkan yaşlı ka-
dının 'burada beni dövüyorlar'
diyerek yardım istediği görülüyor.

Polis her yerde arıyor

Olayın yaşandığı binanın karşısında
oturan bir kişi "Karşı binada oturuyo-

rum. Kadıncağızın camdan bağırma-
larını duyduk ama anlayamadım. Ba-
kıcı kadını sürekli görüyordum. Eve
birilerini getiriyordu ama ben kondu-
rumadım. Kadıncağızı tanırım tek
başına yaşayan bir hanımdı. Camdan
bağırdığını duydum ama bakıcıya ba-
ğırdığını düşündüm" diye konuştu.
Yaşlı kadının yeğeninin konu ile ilgili
polis merkezine gittiği ifade verdiğini
ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri Özbekistan uyruklu bakıcıyı
arıyor. DHA

Buzlu yolda
mahsur kaldı

sİlİvrİ'de, kuyumcuyu giren
şüpheli elindeki copla soygun gi-
rişiminde bulundu. Kuyumcu ta-

rafından silahla vurulan şüpheli, ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırıldı. Olay saat
09.30 sıralarında Silivri Alibey Mahallesi
Başkomutan Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Serdar Ucman'a ait
kuyumcuya giren bir kişi elindeki copu
göstererek, kuyumcudan altınları verme-
sini istedi. Altınları vermek için tezgahın al-
tına eğilip silahını alan Ucman, soygun
girişiminde bulunan şüpheliye ateş etti.
Şüpheli, merminin kafasına isabet etmesi
üzerine yaralanırken, silah sesini duyan va-
tandaşlar olay yerine polis ve ambulans
çağırdı. Olay yerine gelen ambulans ekip-
leri, yaralı kişiye yaptıkları ilk müdahalenin
ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına
alınan şüphelinin durumunun ağır olduğu
öğrenildi. Kuyumcu ise ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü. Olay
hakkında polis ekiplerinin incelemesi
devam ediyor.

Kuyumcu
hırsızı vurdu

İstanbul'da yasa dışı bahis oy-
natan suç örgütüne yönelik dü-
zenlenen operasyonda 26 kişi

yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda
bahis oyunları oynatılan dijital materyal
ele geçirildi. İstanbul'da futbol ve diğer
spor müsabakalarına yönelik sanal or-
tamda yasadışı bahis ve şans oyunları oy-
natan bir suç örgütü tespit edildi.
Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon-
larda hakkında yakalama kararı bulunan
28 kişiden 26’sı yakalandı. 26 şüpheli em-
niyetteki işlemlerinin ardından sevk edil-
dikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Operasyonlarda 33 adet tele-
fon, 34 adet sim kart ve 1 adet hafıza kartı,
2 adet bilgisayar ve 2 adet hard disk, 1 adet
banka kartı, 3 adet tabanca ve tabancaya
ait fişek ile 105 bin 700 lira nakit para ele
geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Müca-
dele Müdürlüğü’nde sergilendi. Operas-
yon anları da kameralara yansıdı. 

Suç örgütüne
operasyon

Böyle bakıcı olmaz olsun!

Esenyurt'ta bir binanın bahçe
katındaki dairesini genişletmek

isteyen kadının aynı binada
oturan akrabaları müsaade 

etmedi. Gonca Kabataş isimli
kadın, hem akraba hem de

komşusu olan kadın ile bu kadı-
nın 3 oğlu, tarafından saldırıya

uğradı. Eve girilerek yapılan
saldırı güvenlik kameraları ile

saniye saniye kaydedildi

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü 
ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının 
pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediği anlar görülüyor

O lay, Hürriyet Mahallesi'nde
geçen perşembe günü öğle saat-
lerinde meydana geldi. İddialara

göre, bahçe katında oturan bir aile, bina-
daki akraba diğer 2 komşusunun onayı ile
arka tarafta bulunan binaya ait bahçe ka-
tını kapatıp eve dahil ederek evini büyüt-
mek istedi. Buna karşı çıkan 1'inci katta
oturan Gonca Kabataş, Esenyurt Beledi-
yesi'ne durumu ihbar etti. Gelen zabıta
ekipleri, inşaat çalışmalarının izinsiz ya-
pıldığı gerekçesi ile durdurdu. Çalışmala-
rın durdurulmasına tepki gösteren akraba
3 komşu ailenin fertleri, iddiaya göre
Gonca Kabataş'ı tehdit etmeye başladı.
Kabataş, zaman zaman apartmanda bu-
lunan bu kişiler tarafından fiziki ve sözlü
tacize de uğradığını, üzerine tükürüldü-
ğünü, sürekli yukarıdan evinin içine halı
silkelendiğini, can güvenliğinin tehlikede
bulunduğunu öne sürerek, polis merkezi
ve savcılığa birkaç kez suç duyurusunda
bulundu. Kabataş, evine güvenlik kame-
rası sistemi yerleştirmeye karar verdi.
Gelen görevli, kameraları yerleştirirken
bunu fark eden komşuları Gonca Kaba-
taş'ın evine gelerek içeri girmeye çalıştı.

Gonca Kabataş'ın evinin dışına ve içine
güvenlik kamerasını takmaya gelen

kişi,  komşuları sakinleştirmeye ça-
lıştı. Eve gelen iki kadından biri

Gonca Kabataş'a saldırı girişiminde bu-
lundu. 

Eve girip saldırdılar

Kameraların sökülmeyeceğini öğrenen ka-
dının akrabası, evdeki çocuklarına seslene-
rek onları çağırdı. Bu çağrı üzerine gelen 3
oğlu ve anneleri, güvenlik kameralarını
takan kişi ile Gonca Kabataş'ı evin içeri-
sinde yumruklamaya başladı. Evdeki kova-
lamaca yatak odasının kapısına kadar
sürdü. Güvenlik kameraları ile saniye saniye
kaydedilen saldırı sırasında kadının,  Gonca
Kabataş'ın başörtüsünü çekip onu saçların-
dan tutarak binanın önüne kadar getirdiği,
zaman zaman kendilerini görüntülediği ge-
rekçesiyle elindeki cep telefonunu alarak
yere atıp kırdığı görüldü. Annemi öldürü-
yorlardı Kocası işte iken Gonca Kabataş, 2
ve 11 yaşındaki çocuklarının gözü önünde
dövülürken feryat etti. Evin 11 yaşındaki kızı
pencereye çıkarak  "Annemi öldürüyorlar"
diye bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine
polis ekibi sevk edildi. Gonca Kabataş, gü-
venlik kamerasını taktıran kişi ve çocukları
ile birlikte kendi imkanları ile hastaneye gi-
derek darp raporu aldı. Sevk edilen ekipler,
şikayetçi kadın ve kendisine saldıran komşu
kadın ile 3 oğlunu polis merkezine götürerek
ifadelerini aldı. 1'i kadın 4 şüpheli, savcının
talimatı ile serbest bırakıldı. DHA

TEK KELIME
ILE REZALET

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK
Gonca Kabataş, bahçenin bir bölümünü evine katmak
isteyen komşusuna karşı çıktığı için defalarca taciz
edildiğini, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, üzerine
tükürülmesi, balkonuna halı silkelenmesi ve pis suların

yukarıdan dökülmesini cep telefonu ile kaydettiğini, can
güvenliğini tehlikede gördüğü için güvenlik kameraları
taktırdığını belirterek şunları söyledi:  "Kaçak yapıya izin
vermediğim için sürekli tehdit ediyor, bana rahatsızlık
veriyorlardı. Kamera taktırmak istedim. Gelip bunu
kaldırmamı isteyip önce tehdit ettiler. Beni yatak odamın
içine kadar girdiler, beni sürükleyerek çıkarmak istediler.

Kadının akrabası Kibar K. ve 3 erkek bana saldırdı. Kibar
K. elimden telefonumu alarak yere attı. Tutuklanmalarını
beklerken onlarını serbest bıraktılar. Can güvenliğimiz
yok. Sürekli ölüm tehditleri alıyoruz, savcılığa, karakola
başvurduk. Yatak odama kadar girip beni dışarı çektiler,
kızımı savurdular. Kızım pencereye çıkıp 'Annemi öldürüy-
orlar' diye bağırdı. Yetkililerden yardım bekliyorum."

Olay dün akşam saatlerinde
Pınar Mahallesi Sivas Kon-
gre Caddesi'nde cep telefonu

satan bir mağazada meydana geldi. İş-
yerine giren bir kişi içeride bulunan gö-
revliye ikinci el telefon olup olmadığını
sordu ve ardından işyerinden ayrıldı.
Bir süre sonra yanında bir başkasıyla
işyerine tekrar giren kişi telefoncuya
havalı tabanca doğrulttu. Telefon ve
para isteyen soygunculara, işyeri sahibi
karşı çıktı. İşyeri sahibi tezgahın arka-
sına geçmeye çalışan soygunculardan
biriyle boğuşmaya başlarken, diğer
soyguncu tezgahtan telefonları aldı ve
kaçtı. Bu sırada içeri giren bir müşteri

soyguncuya engel olmak istedi. Daha
sonra polisi arayarak olayı ihbar etti.  

Kovalayıp yakaladılar 

İşyeri sahibinin elinden kurtulan soy-
gunculardan biri mağazadan çıkarak
kaçmaya başladı. İşyeri sahibi ve müş-
teri de soyguncuyu yakalamak için onu
kovaladı. Yaklaşık 500 metre süren ko-
valamacanın ardından soyguncu yaka-
landı.  Yakalanan soyguncu olay yerine
gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başla-
tırken, kamera görüntülerini incelemeye
aldı, işyerinde parmak izi aradı. Yaşa-
nan kovalamaca da saniye saniye gü-

venlik kameralarına yansıdı.  Soygun
anının anlatan iş yeri sahibi , "Biri geldi
cihaz sordu sonra çıktı gitti. 5 dakika
sonra başka biriyle beraber geldi.
Elinde silah vardı. "Çıkar paraları çıkar
cihazları" dedi. Boğuşmaya başla-
dık.  Diğeri cihazları aldı kaçtı. Ben di-
ğerini bırakmadım. Boğuştuktan sonra
kaçtı, kovaladım sokakta yakaladım.
Silah sıktı kurusıkı gibi boncuk attı"
dedi.  Olaya tanık olan müşteri ise
"İçeri girdiğimde baktım telefoncu ağa-
beye, silah çekmiş. Kendisini uyardım
'Silahı indir' dedim bana da silah doğ-
rulttu. Biraz boğuştular içeride” diye
konuştu.

Güpegündüz soygun 
Esenyurt'ta 2 soyguncu cep telefonu satan bir mağazada havalı tabancayı gösterip çok sayıda telefon
çaldı. İçeride yaşanan kısa boğuşmanın ardından kaçmaya başlayan soygunculardan birini işyeri sahibi
ve bir müşteri kovalamaca sonucu yakaladı, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
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S arıyer Posta adlı yerel gazete ve inter-
net haber sitesini incelerken dikkatimi
çeken bir yazıda aralarında siyasi görü-

şümüz uyumlu olmasa da gazetesinde bir yıl
boyunca baş yazarlık yaptığım Gebze Gazete-
sinin Sahibi abim İsmail Kahraman ile Doğu
Anadolu Bölgesinde birlikte ulusal gazete-
lerde onca haberi manşet ve sürmanşete çek-
tiğimiz Macit Gürbüz abimin de bulunduğu ve
uzun zamandır güzel çalışmalara imza atan
ve kısa adı TİMEF olan  Tüm İletişim ve
Medya Federasyonunun sanalda düzenlediği
çalıştayında bir araya gelen gazetecilere sun-
duğum önerimin haklılığını bir kez daha 
anladım

Çünkü, Sarıyer Posta'da yazan meslekta-
şım Levent Pehlivanoğlu'nun 'Yerel gazeteler
ve sorunları' başlıklı yazısında yakındığı konu
ve benim gibi gazetecilerinde sıkça yazılarına
taşıdığı gazetecilerin ana sorununun okur diye
hizmet ettiklerimizin biz gazetecilere, 'satılık
basın' derken kendilerinin değil, günlük bir
gazete satın almak, abone olup, bir reklam
vermeyi akıllarına getirmediklerini en iyi
bilen gazetecilerdenim.

Evet, meslektaşım Pehlivanoğlu'nun 'Gaze-
teci arkadaşlar genelde halkın sorunlarını,
yazıp çizdikleri için kendi sorunlarına çok
fazla eğilemezler. Halkımızda gazetecileri hiç

sorunu olmayan, para içinde yüzen bir kesim
olarak görür.' diye başlayan yazısında 'gazete-
cilerin sorunlarını kim yazacak?' anlamına
gelen satırlarına bakınca buradaki eksikliğin
gazetecilerin kendilerinde olduğunu anlama-
yan biz gazeteciler olduğunu da bir kez daha
hatırlıyor ve kendimize yani gazetecilere üzü-
lüyordum.

'Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Gazete
bayisinde görüp de merak etmek için bile bir-
çoğunuzun bakmadığı yerel gazeteler, bayiye
gelinceye kadar bin türlü zorluk yaşar. Sahi-
binden muhabirine, köşe yazarından, dizgici-
sine kadar sizin sorunlarınızı, dertlerinizi
anlatmak için uğraş verirler. Çoğu, para ol-
madığı için zamanında parasını alamaz. Çoğu
matbaa parasını ödeyemez. Bazen öğlen ye-
mekleri zeytin ekmekle geçer. Bütün bu sıkın-
tılara rağmen ellerinden geldiği kadar iyi bir
gazete çıkartmaya çalışırlar.' diye devam eden
meslektaşımın bu satırlarında dikkat çektiği
ise yeri geldiğinde kamuoyu yani halk, diğer
adıyla okuru için canını ortaya koyan gazete-
ciyi anlamayan, derdine ortak olmayanların
halk olduğunu ima eder ve onlara sitem eder
gibiydi, aşağıdaki satırları ile devam ettiği 
yazısında..

'Siz değerli halkımız ise kulaklarınızı ve
gözlerinizi bu sıkıntılara kapatıp ağzınızı her

açtığınızda gazetecileri eleştirirsiniz. Mahal-
lenizde, sokağınızda, okulunuzda yaşadığınız
her haberi yazıp çizmelerini istersiniz. Hem
yerel gazetelerin güçlü olması için katkı koy-
mazsınız hem de bazen satılık basın dersiniz.'

Evet, Sarıyer Posta başta olmak üzere tüm
yerel gazetelerin nasıl hazırlanıp, çıktığını an-
lamayan büyük halkımızın sadece yerele
değil, ulusal basın ve dizilerini izlerken araya
giren reklamlara kızdığı medyayı da sahiplen-
mediğini anlatmaya çalışan meslektaşımın
'Satılık basın yok mudur? Elbette kalemini
para ve çıkar için satanlar vardır. Ama bu
mesleği aşkla, şevkle yapan birçok arkadaşı-
mız vardır.' satırlarının da bir o kadar anlamlı
ve anlaşılması gereken sitemler olduğunu
bana değil, sevgili şu an bu yazıyı okuma zah-
metinde bulunan sana yani okura, halka,
büyük milletimize hatırlatır gibiydi..

'Ulusal basın okuma alışkınlığımız bir türlü
yerelleşememiş. İşte sorun budur. Oysa ma-
hallendeki, sokağındaki sorunları her zaman
haberleştiren, bu konuda daha duyarlı olan
yerel basındır.' diyen sevgili meslektaşımın bu-
rada bir soru daha sorması gerekirdi.

Oda halktan, siyasilerden önce biz ulusal
ya da yerel diye ayırmaması gereken bu mes-
lektaşın ana dinamoları olan gazetecilerin bir-
birlerinin yazılarını ne kadar okuduğu ve
birbirlerine ne kadar destek olduğunu sorup,
gazetecinin gazeteciye attığı köstekleri de sı-
ralamalıydı diye düşünenlerdenim.

'Kentlerde yerel basını genellikle siyasiler
takip ediyor. Belediyeler toplu alım yaparak
bayramlarda reklam vererek destek olmaya
çalışıyorlar. Bütün bu çabalar yerel basını
güçlü kılamaz. Taşıma su ile değirmen dön-
dürmeye benziyor bu durum. Aynı zamanda
yerel basının özgürlüğüne, muhalefet yapma-
sına da engeldir bu uygulama. Bunun örnek-
leri çoktur, bilenler bilir.' diye yazısına devam
eden meslektaşımın bu satırlarına bakınca da
o siyasilerin, belediyelerin destek değil, as-
lında gazetecileri, gazeteleri esir almak için
bu taktikle post içinde ki dostlar olduğunu da
bildiğini düşünüyorum.

Çünkü gazetecilikte asıl diğer bir sorunun
50 kuruşluk katkının aslında tembelliğe,
al/yapıştırla haberciliğe alıştırdığı da diğer
önemli bir konu..

Ve; 'Yerel gazetelerin güçlenmesi için yerel
yönetimlere daha başka görevler düşmektedir.
Belediyelere ruhsat için başvuran her işlet-
meye bir veya iki yerel gazeteye abone olma
şartı getirilebilir. Çay bahçeleri, kahvehaneler,
lokantalar hepsi bir veya iki yerel gazeteye
abone olabilir. Ekonomik olarak güçlenen

yerel basın yaşamak için birilerine yaslanmak
zorunda kalmayacak ve özgürleşecektir. Öz-
gürleşen basında daha güzel gazete çıkart-
maya başlayacaktır. Birbiriyle kalite için
rekabet edecektir.

Birbirimizi anlamaya çalışarak bu konuda
fikir üretmeye ne dersiniz? Gelin her şeyi bir
kenara bırakıp Sarıyer yerelinde bu konuyu
tartışalım çok orijinal fikirler ortaya çıkacak-
tır. Gazeteler artık arkasındaki güçlerin varlı-
ğıyla değil, kalitesiyle ve birbiriyle
yarışmalıdır.' diyen meslektaşımın bu önerisini
desteklerken benim de ona ve diğer tüm yerel
bir teklifim, bir teklifim, önerim olacak..

Gelin daha özgür bir basın için kendi ajan-
sımızı kurup, BİP'in daha çok biplemesi için
önce Corona, sonra Covit-19 ardından pan-
demi ama aslında sadece bir gripal olay olan
saçmalık gibi merkezden bir emir ile bir anda
öcü ilan edilen whatsap ve diğer sanal ortam-
larda bir birimizin haberlerini, yorumlarını,
yazılarını bir birimizin gazetelerinde de 
yayınlayalım.

Yani Sarıyer'in haberini Ardahan, Tekir-
dağ'ın haberini, yorumunu Antalya, Diyarba-
kır, Kayseri, Hatay, , Konya, Sinop,
Çanakkale, İzmir, Rize'deki siyasi de, belediye
de, okur da görsün, okusun ve Ankara üze-
rinde gerçek anlamda bir baskı ve o çok dil-
lendirilen ama hayata geçirilemeyen 4.
Kuvvet olsun, basını oluşturan biz gazetecile-
rin kendilerine ait Gazeteciler Haber Ajansı..

Gazeteciler haber ajansı 
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

E lektriği ve suyu olan, kentsel dönü-
şüme giren sokakları da bulunan
mahallede, mahkeme tarafından

arazilerin üzerine şerh konulmasından do-
layı yüzde 90'nın tapusu bulunmuyor.
Tapu mücadelesi veren mahalleli, 1983 yı-
lında çıkan 2981 gecekondu kanuna göre
oturdukları arazilerin bedellerini ödedi ve
tapu tahsis belgelerini aldılar. Yol, su, elek-
trik gibi hizmetlerden yararlanan mahalle
sakinleri, tapularını ise bir türlü alamadı.
Çanakkale Savaşı Gazisi Mehmet Esat
Bülkat Paşa'nın torunu olduklarını iddia
eden 3 kişi 1994 yılında arazideki 48 mil-
yon metrekarelik alanda hakları olduğunu
iddia ederek dava açtı. Açılan dava sonucu
mahkeme kararıyla 2 milyon 700 bin met-

rekarelik arazi üzerine şerh konuldu. 27
yıldır süren davaya 2015 yılında bin

370 mahalle sakini müdahil oldu.

2 bin tane gecekondu var

Mehmet Esat Bülkat Paşa'nın torunları ol-
duğunu öne süren kişileri tanımadıklarını
belirten mahalle sakinleri ise tapu sorunla-
rının bir an evvel çözülmesini bekliyor.
Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, "Bu-
ranın tapu sorunu, 1996 yılında paşa to-
runları İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nden hak iddia ederek dava açı-
yorlar. 48 milyon metrekareye dava açı-
yorlar ama 2 milyon 700 metrekarelik
alana şerh koyuyorlar. Mahallemizde 2
bin tane gecekondu var. Hepsinin beyan-
namesi, tapu tahsis belgesi var. 1983 yı-
lında parasını ödeyip, hakkını devletten
satın alan mahalle sakinleri var. Ama paşa
torunları 'burası bizim' diye hak iddia edip

bizim önümüzü kesiyor. Bu paşa torunla-
rının kim olduğunu bizler de bilmiyoruz.
Mahkemede avukatları tarafından, Ça-
nakkale gazilerinden Esat Bülkat'ın torun-
ları olduğu beyan edildi. Üç paşa torunu
bu 48 milyon metrekare vatan toprağında
hak iddia ediyorlar. Adli süreç işliyor.
Önümüzdeki hafta mahkememiz var. Ve
biz 1370 hane 200 lira harç yatırarak,
İBB'nin yanında davaya müdahil olduk. 2
bin tane tapu alma hakkı olan gecekondu-
muz var ama tapularını bundan dolayı
alamıyorlar. Mahallemizin yarısından faz-
lası tapusuz, bir kısmı ise tapulu. Davanın
asıl başlangıç süreci 1994 yılında başlıyor.
Hazine, yerin İBB'ye ait olduğunu ama
bunun için 10 yıl beklemesi gerektiğini
söylüyor. 10 yılın dolmasına 1 ay kala bu
paşa torunu denilen insanlar dava açıyor-

lar" açıklamasını yaptı. 

Biz tapumuzu istiyoruz

Hakan Taşçı, "Dava açmamış olsalardı bu-
radaki herkes tapusunu almış olacaktı. Paşa
torunları ile hiç görüşmedik ama avukatları
her davaya geliyorlar. 15-20 avukatla da-
vaya katılıyorlar. Biz de kendi savunmamızı
kendimiz yapıyoruz. İBB şu an burada kent-
sel dönüşüm için bir çalışma yapıyor ama
davanın bitmesini beklediği için şu an bir
şey yapamıyor" dedi. Bir başka mahalle sa-
kini Nazire Sani ise "40 senedir bu mahal-
lede oturuyorum. Tapumuz yok ama yerin
bizim olduğuna dair bankaya ödediğimiz
para var. Vergimizi ödüyoruz, beyanname
ücretini ödüyoruz, çöp, su, elektrik faturala-
rını ödüyoruz. Biz tapumuzu istiyoruz" diye
konuştu. DHA
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Çanakkale Savaşı'nda
büyük başarı gösteren 

komutanlardan Mehmet
Esat Bülkat'ın torunları

olduğunu öne süren 3 kişi,
Sultangazi'ye bağlı Merkez

Habibler Mahallesi'nin 
48 milyon metrekarelik

alanda hakları olduğunu
iddia ederek, dava açtı.

1983 yılında çıkan kanuna
göre bedellerini ödeyerek
tapu tahsis belgesi alan

mahalle sakinleri ise 
hala alamadıkları
tapularını istiyor

40 YILDIR BURADA
OTURUYORUZ
Mahalleli Hüsnü Aksu da "Tek sorunumuz tapu. 40 yıldır bu-
rada oturuyorum ama tapumuz yok. 10 sene önce mahalle-
miz sınırları içerisinde konut yapanlar tapusunu almış, biz 40
senedir burada oturuyoruz tapumuzu alamıyoruz. Ben paşa
torunlarına inanmıyorum. Yıllardır mahkeme devam ediyor.
Bu paşa torunlarının kaç dönüm arazisi olduğunu vatandaş
bilmiyor. Mezarlıklara, kamu binalarına tapu veriyorsun, va-
tandaşların vermiş olduğu verginin yerinin tapusunu vermi-
yorsun" şeklinde konuştu.

Uygulama lafta kaldı
İstanbul'da 
15 Ocak'ta 

uygulanmaya
başlayan toplu

ulaşımda kullanılan
İstanbulkartlarına

HES kodu
uygulaması

zorunluluğunun
ardından, 

HES kodunu
İstanbulkartına

eşleştirmemiş 
olanlar hala toplu
ulaşımı sorunsuz

bir şekilde
kullanabiliyor

istanbul'da toplu taşıma için
kullanılan İstanbulkartlara korona-
virüs tedbirleri kapsamında 15

Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu
getirilmiş, bu tarih itibarıyla HES kodunu kar-
tına eşleştirmeyenlerin toplu ta-
şımı kullanamayacağı belirtilmişti.
Ancak HES kodunu İstanbulkar-
tına eşleştirmeyenler hala toplu
ulaşımı kullanabiliyor. Cevizli-
bağ'da otobüs, metrobüs ve tram-
vay kullananların büyük bir
çoğunluğu HES kodlarını İstan-
bulkartları ile eşleştirdiklerini söy-
ledi, ancak henüz eşleştirmeyi
yapmamış olanların da metrobüs
ve otobüsü kullandığı görüldü.

Henüz eşlemeyi yapmadım
HES kodunu İstanbulkartına eş-
leştirmeyen Senem Güllü, "Henüz
eşlemeyi yapmadım ben. İlk kez

deneyeceğim şimdi. Kullanıp kullanamayaca-
ğımı ben de bilmiyorum henüz. Geçemezsem
her nasıl yapılıyorsa hallederim şimdi. İnter-
netten yapılabiliyormuş ama inanın yapacak
vaktim olmadı" dedi. İstanbulkartını turnikeye

okutan Güllü, sorunsuz bir şekilde geçtikten
sonra, "Bakın geçtim" diyerek kameraya el sal-
ladı. Yakup Akdoğan ise, "Yok daha yapma-
dım eşlememi. Kullanabiliyorum ama hala.
Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. 15 Ocak sondu

evet ama bir şey olmuyor yani kul-
lanmaya devam edebiliyorum. O
yüzden çok ciddi görmedim ben
uygulamayı. Şu anlık bir engel yok
böyle devam ediyorum eşlemeyi
düşünmüyorum" diye konuştu.

İBB'den açıklama yapılmıştı
İBB'den yapılan açıklamada, "Ko-
ronavirüs ile mücadele kapsamında
yayınlanan genelge gereği 15 Ocak
2021 tarihinden itibaren, toplu ula-
şımda HES kodu eşleştirilmemiş İs-
tanbulkartlar geçersiz sayılacak.
Koronavirüs riski taşıyan yurttaşlar,
kent içinde toplu taşımadan yarar-
lanamayacak" denilmişti. DHA

Yüksel’den proje 
alanlarına çıkarma
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da
planlanan projeler ile ilgili saha ziyaretleri
gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Yüksel,
ziyaret edilen bölgelerde yakın zamanda 
yenileme çalışmalarının başlayacağını kaydetti

Yeni projeler hakkında konuşan Başkan
Gökhan Yüksel, “Kartal’ın önemli bir ca-
zibe merkezi olması için her alanda çalış-

malarımızı sürdürüyoruz. Var olan parklarımızı
yenilerken, yeni parklarımızı da komşularımızın hiz-
metine açıyoruz. Kent merkezimizi, yeşil odaklı, çev-
reci ve yaşanabilir bir hale getirmek için Spor
Caddesi’ni tamamen yenileyerek ‘Prestij Caddesi’
oluşturacağız. Bu çalışma aşağı yaklaştığında Ney-
zen Tevfik Meydanı’nda da bir yenileme çalışmasını
başlatmış olacağız. Neyzen Tevfik Meydanı ve yolun
karşısındaki alan yenilenecek. Daha çok oturma
alanı, rekreasyon alanı, peyzaj alanı olacak. Bu mey-
dan yenilenip ışıl ışıl olduktan sonra, tren yolunun al-
tındaki alanda da bir yenilik çalışması olacak. Bu
konuda TCDD'den onay bekliyoruz. Buranın aşağısı
da Hürriyet Caddesi… Uzun süredir proje detayları
üzerinde çalışıyoruz. Hürriyet Caddesi, Hamam
Sokak, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi’nde yeni-
leme süreci başlıyor. Bu alandaki metruk görüntüye
son vereceğiz. Bu caddeler, İBB Kentsel Tasarım
Ofisi ve Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü ortak ça-
lışması ile yenilenecek. Bu anlamda, Kartal'ı canlan-
dıracak işler yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz"
şeklinde konuştu.

Atatürk Parkı yenileniyor

Kartal sahilindeki Atatürk Parkı ile ilgili çalışmalar
hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal
sahilde, balıkçılar çarşısının karşısındaki Atatürk Par-
kı’nda, çay bahçemizde bir takım çalışmalarımız ola-
cak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bu
alanda çalışmalarımıza başlıyoruz. Yakın zamanda
bu parkımızda yeni bir rekreasyon alanı oluşturaca-
ğız. Daha yeşil ve daha çok çocuk oyun alanı olan ve
aynı zamanda komşularımızın gelip rahatlıkla çay ve
kahve içebilecekleri bir sosyal tesisimiz de olacak.
Yakın zamanda çalışmalar başlıyor, projemiz hayata
geçmiş olacak" dedi. DHA

BU DAVA COK 
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Tapu mücadelesi
veren mahalleli,
1983 yılında çıkan
2981 gecekondu
kanuna göre otur-
dukları arazilerin
bedellerini ödedi
ve tapu tahsis 
belgelerini aldılar. 



U mut Vakfı, 2020 Türkiye Silahlı
Şiddet Haritası’nı yayınladı.
2020’de pandemi şartalrına rağ-

men silahlar susmadı. Basına yansıyan 3
bin 682 silahlı şiddet olayında; 2 bin 40
kişi öldü, 3 bin 688 kişi yaralandı. Son 5
yılda, silahlı şiddet yüzde 69 arttı. En çok
artış yüzde 90'la İç Anadolu Bölgesi’nde
yaşandı. Bireysel silahlanma ve bireysel
şiddete karşı mücadele eden Umut Vakfı,
2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği
Türkiye genelinde yerel ve ulusal basında
yayımlanan şiddet haberlerini günü gü-
nüne tarayarak elde ettiği “Türkiye Silahlı
Şiddet Haritası” istatistiklerini güncelledi.
Vakfın hazırladığı 2020 raporu, pandemi
sürecinde şiddetin azalmadığını ortaya
koydu. 3 bin 623 olayın gerçekleştiği
2019'a göre geçen yıl 59 olay daha fazla
yaşandı.

Hukuku üstün kılın

Umut Vakfı, raporun sonuç bölümünde
bireysel silahlanmanın önlenmesi çağrı-
sında bulundu:
“Silaha karşı çıkmak şiddeti önler. Bireysel
silahlanmayı önleyici yasal düzenlemeler
yapın. Cezasızlığın önüne geçin. Şehir eş-
kıyalarının düğün, asker eğlencesi ve kut-
lamalarda silah kullanılmasını önleyin. Bu
şehir eşkıyalarının eylemleri sonucu adam
öldürüp, yaraladıktan hemen sonra salı-
verilmesinin, elini kolunu sallayarak do-
laşmasının, mağdurların daha da mağdur
olmasının önüne geçin. Adalet ve hukuku
üstün kılın. Her bireyin evde, okulda, tra-
fikte, kısacası tüm yaşam alanlarında
‘huzur ve güven' içinde yaşamasını 
sağlayın.”

2 bin 40 kişi öldü

Türkiye genelinde 3 bin 682 silahlı olay
basına yansıdı… Bu silahlı olayların 3
bin 128'inde ateşli silahlar (bin 303'ü
tüfek, bin 825'i tabanca), 554'ünde ise ke-
sici ve delici aletin kullanıldığı görüldü…
2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682
silahlı şiddet olayında; 2 bin 040 kişi
öldü, 3 bin 688 kişi de yaralandı. 2020 yılı
raporunda; 2015 yılıyla kıyaslandığında
son 5 yılda, yani 2020 yılında silahlı şid-
detin yüzde 69 arttığı dikkat çekiyor.
2015-2020 kıyaslamasında bazı bölge-
lerde de ciddi artışlar dikkat çekerken bazı
bölgelerde ise olay sayılarında azalma
görülüyor. En çok artışın yüzde 90'la İç
Anadolu Bölgesinde yaşandığı görülür-
ken son 5 yılda Marmara'da yüzde 75,

Ege'de yüzde 71 artış dikkat çekiyor.

Birinci sırada Marmara

Büyük nüfus yoğunluğuna sahip Mar-
mara Bölgesi 2020'de de, Türkiye gene-
linde en çok suçun işlendiği bölge…
Toplam 958 olayın basına yansıdığı böl-
gede; 205 kişinin öldüğü, 478 kişinin yara-
landığı 441 şiddet olayının basına
yansıdığı İstanbul birinci sırada. İstan-
bul'dan sonra en çok olayın yaşandığı
ikinci il; 153 olayla Bursa. Kocaeli 123
olayla ikinci sırada, Sakarya ise 106 olayla
dördüncü sırada geliyor. Onları; 44 olayla
Tekirdağ, 41 olayla Balıkesir, 17 olayla
Edirne, 12 olayla Kırklareli, 10 olayla Bi-
lecik, 8 olayla Çanakkale ve 3 olayla 
Yalova izliyor.

İç Anadolu’da yüzde 90 arttı

İç Anadolu Bölgesi’nde şiddet olaylarında
2015'e göre ciddi bir sıçrama görülüyor…
2015 yılında bölgeler bazında alttan
üçüncü sırada bulunan İç Anadolu Böl-
gesi 2020 yılında yaşanan şiddet olayla-
rıyla Marmara'dan sonra en çok şiddetin
yaşandığı bölge oldu. 2015 yılında 283 si-
lahlı şiddetin basına yansıdığı İç Anadolu
Bölgesi'nde 2020 yılında 539 olay basına
yansıdı. Yani bölgede silahlı şiddet yüzde
90 oranında arttı. Bölgede; Konya'dan
139, Ankara'dan 119, Kayseri'den 70, Ak-
saray'dan 53, Eskişehir'den 35, Niğde ve
Karaman'dan 31'er, Sivas'tan 18, Nevşe-
hir'den 15, Kırıkkale'den 13, Çankırı'dan
7, Kırşehir ve Yozgat'tan da 4'er olay ba-
sına yansıdı…

İzmir’de 173 olay

Ege Bölgesi'nde şiddet olaylarında son 5
yıldaki artış ise yüzde 71. Geçen yıl İz-
mir'de 173 olay yaşanırken, Aydın 96
olayla ikinci, Manisa 64 olayla üçüncü sı-
rada… Bölgede diğer iller de durum ise
şöyle: "Denizli: 58, Muğla: 43, Afyon: 38,
Kütahya: 36, Uşak: 18." Akdeniz Bölge-
si'nde geçen yıl 513 silahlı şiddet olayı ba-
sına yansıdı… Bu bölgede bir önceki yıl
Antalya en çok olayın yaşandığı kent ol-
muştu. Ancak bu yıl yine Adana 182
olayla birinci sırada… Onu Antalya 137
silahlı şiddet olayıyla izliyor. Bu bölgede
Kahramanmaraş'ta da şiddet olaylarında
2020'de ciddi artış gözleniyor. Kentte 61
silahlı şiddet basına yansırken Maraş'ı 53
olayla Mersin, 27 olayla Hatay ve 26
olayla Osmaniye izliyor. Isparta'da 15,
Burdur'da da 12 olay yaşandı.
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Hakan SÖNMEZ

N eye ve kime mana bulduysalar bugün aysını
yaşıyor olmaları çok ilginçti.
Mesela partili Cumhurbaşkanımızın DSP,

MHP ve ANAP koalisyon hükümeti başta olmak
üzere ve geçmiş koalisyon hükümetlerinin Türkiye'ye
çok şey kaybettirdiğini ama kendilerinin yeni Türki-
ye'yi inşa etmek için yeni anayasa ve başkanlık siste-
mine ihtiyaç olduğuna dair vurgu yapmışlardı.

Yani onlara göre koalisyon hükümetleri demek
kriz, fakirlik, iflas ve bir avuç zenginin, bürokratın
milletin sırtına kene gibi yapışması ve kabus demekti!

Oysaki 2018 yılı genel seçimlerinde MHP ile kuru-
lan Cumhur İttifakının adı da koalisyondu ama AKP
hükümeti koalisyonu süsleyerek adına ittifak 
deyivermişti.

Ki partili sayın Cumhurbaşkanının kurulan bu koa-
lisyon sayesinde seçildiği ve Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti kurulduğu günden bu güne ilk defa koalisyon
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetildiğini hatırla-
makta fayda olacaktır.

Ve birçok makalemde 2021 Haziran’da erken
seçim olacağına ve bu seçimlerden DSP, MHP ve
ANAP üçlü koalisyon hükümeti gibi üçlü Cumhurbaş-
kanlığı koalisyon hükümet sistemi ile tanışacağımıza
vurgu yapmıştım. Nitekim partili Cumhurbaşkanımız
parti ziyaretleri ile tezimi doğrular gibiydi.

Gelelim diğer mana bulunan geçmişin SSK’sı bu-
günün SGK’sınıı 2 milyar zarara uğrattı söylenen
Sayın Kılıçdaroğlu için “Bize yolsuzluk suçlamasında
bulunacak en son kişi CHP dir. Sen SSK'yı batırdın
ya. Bütün belgeler ortada” diyen AKP hükümetinin
19 yıldır ellerinde bulunan SGK’yı 400 milyar borçlu
duruma getirmesine.

Bu ülkede tek bir gerçek vardı. O gerçekte toplu-
mun deve yerine devenin kulağı ile ilgilenmesiydi.
Yani konuşulması gereken konu Merkez Bankasının
128 milyar dolarlık rezervinin satılması ve bu satış-
tan kimlerin kazanç sağladığı, deprem paralarının
nereye harcandığı ve SGK’nın 400 milyar borcu ol-
malıyken Sayın Kılıçdaroğlu’nun 2 milyarlık batağı-
nın konuşulması gayet normaldi.

Kaldı ki Sayın partili Cumhurbaşkanı tarafından
Sayın Kılıçdaroğlu hakkında açılan maddi tazminat
davaları ile 2 milyarı çoktan tahsil etmişti.

Yani sözün özü koalisyonun işsizlik, fakirlik, kriz-
leri getireceğini, zenginin, bürokratın milletin sır-
tında kene olacağını iddia edenler bugün bu ülke
insanının pazarlardan artık topladığını, traktörü hac-
zedilen çiftçinin battığını, esnafın kepenk indirdiğini
ve en önemliside 19 yılda yandaşlara özelleştirme adı
altında verilen ihalelerle yapılan köprü ve yoldan, ev-
lere gelen elektrikten, doğalgaz faturalarına kadar bu
ülke insanına kene gibi yapışılmıştı.

Ve buradaki asıl sorun koalisyon hükümetlerimde
değil uygulanan yanlış politika ve hırslardadır.

Battı SGK yan gider...
SILAHLAR 
SUSMADI!

Umut Vakfı, 2020
Türkiye Silahlı Şiddet
Haritası'nı yayınladı.

2020'de pandemi
şartlarına rağmen

silahlar susmadı. Basına
yansıyan 3 bin 682

silahlı şiddet olayında; 
2 bin 40 kişi öldü, 3 bin
688 kişi yaralandı. Son

5 yılda, silahlı şiddet
yüzde 69 arttı. En çok

artış yüzde 90’la 
İç Anadolu 

Bölgesi'nde yaşandı

EN AĞIR TABLO
YİNE SAMSUN’DA
SilAHlI şiddette bölgenin değişmez li-
deri Samsun. Sokağa çıkma yasakla-
rına rağmen Samsun'da 187 olay
basına yansıdı. Ancak bölgede bazı
kentlerde olay sayılarının düştüğü,
daha önce az olayların yaşandığı
Çorum, Zonguldak, Ordu, Gümüşhane
gibi bazı kentlerde ise 2020'de olay sa-
yılarının artması dikkat çekti. Karade-
niz bölgesinde son 5 yılda yüzde 62'lik
artış dikkat çekerken 2020'de iller ba-
zında yaşanan olay sayıları şöyle:
“Çorum 62, Zonguldak 48, Trabzon 36,
Ordu 31, Düzce 27, Kastamonu 24,
Tokat 15, Rize 15, Sinop 11, Giresun
10, Karabük 9, Gümüşhane 8, Bartın 6,
Amasya 4, Bolu 3, Bayburt 2, Artvin 1."

MALATYA AÇIK 
ARAYLA BİRİNCİ
Güneydoğu’da olay sayısı az gibi gö-
rünse de olaylarda mağdur sayısında
artış dikkat çekiyor. Bölgede 433 olay
meydana geldi, 261 kişi öldü, bir kısmı
ağır 668 kişi de hastanelere kaldırıldı.
Bölgede 55 ölümlü, 204 yaralamalı 99
olayla Diyarbakır birinci, 59 ölümlü,
215 yaralamalı 92 olayla Şanlıurfa
ikinci, 57 ölümlü, 81 yaralamalı 86
olayla da Gaziantep üçüncü en çok ola-
yın yaşandığı iller oldu. Bölgede
2020'de Adıyaman, Mardin ve Bat-
man'da da olay sayılarında artış gö-
rüldü. Batman'da 52, Mardin'de 35,
Adıyaman'da 34, Kilis'te 18, Siirt'te 11,
Şırnak'ta ise 6 silahlı şiddet olayı ya-
şandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde; Ma-
latya'da 87, Elazığ'da 28, Kars'ta 22,
Van'da 17, Erzurum ve Iğdır'da 12'şer,
Ağrı'da 10, Erzincan'da 7, Hakkari'de
ve Tunceli'de 4'er, Bitlis, Muş ve Arda-
han'da 3'er, Bingöl'de 2 olay yaşandı.

Sağlık çalışanlarının
ardından, huzurevleri ve
bakımevlerinde kalanlar

ile buradaki personelin
aşılanmasına başlandı. 

İstanbul Darülaceze
Müdürlüğü sakinlerine de
koronavirüs aşısı yapıldı.

70 yaşındaki Safiye
Kocabıyık, "Allah'ın izniyle

sağlığımızı sıhhatimizi 
istiyoruz. Ağrı sızı olmadı.
İnşallah bundan sonra da

bir şey olmaz" dedi

Türkiye'de koronavirüs ile
mücadele kapsamında, sağ-
lık çalışanlarının ardından

huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde ka-
lanlar ile buralardaki personele korona-
virüs aşısı yapılmaya başlandı. İBB
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü sakin-
lerine de aşı yapıldı. 700 kişinin yaşa-
dığı Kayışdağı'ndaki yerleşkede, bugün
boyunca 615 kişiye aşı yapılması plan-
landı. Darülaceze Müdürlüğü, aşıların
yapılması için Sağlık Bakanlığı'nın tali-
matlarına uygun aşı odaları hazırladı.
Aşı olmaya uygun olan kişiler, aşının
uygulamasının ardından, bir süre mü-
şahede odalarında bekletildi. Aşı çalış-
maları, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü

ile koordineli bir şekilde yürütüldü.

Allah'a yalvardım

2017 yılından beri Darülaceze'de yaşa-
yan 70 yaşındaki Safiye Kocabıyık, "Al-
lah'ın izniyle sağlığımızı sıhhatimizi
istiyoruz. Ağrı sızı olmadı. İnşallah bun-
dan sonra da bir şey olmaz. Allah'a yal-
vardım sabır, sağlık sıhhat versin dedim.
Bu süreçte odamızdan dışarıya çıkma-
dık" dedi. Aşı olduğu için çok mutlu ol-
duğunu dile getiren 80 yaşındaki Ayhan
Uysal, "Hiçbir şey hissetmiyorum, çok
iyiyim. Bir etkisi olmadı. Herhalde ilerisi
için bir savunma mekanizması oluştura-
cak. İnsanın sağlığı ile ilgili bir şey, çok
mutlu oldum tabii ki aşı olduğum için."

ifadelerini kullandı. 12 senedir Darülace-
ze'de yaşadığını ifade eden 76 yaşındaki
Ayşe Vapur, "İyi hissediyorum. Herkese
iyilik olur, herkes şifa bulur inşallah. Dı-
şarı çıkma-girme iznimiz olsa iyi olur
tabii, sıkıldık. Çocuklarımızı özledik. İn-
şallah salgın kalkar, güzel günler ileride-
dir" diye konuştu.

Dünyanın en büyk huzurevi

İBB İstanbul Darülaceze Müdürü Oktay
Özten, "İBB dünyanın en büyük huzur-
evine sahip. Burası 700 sakini ile şu anda
aşılanmaya başladı. Bugün burada İBB
çalışanları ve Ataşehir İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü ile beraber 615 sakinimize aşı-
lama yapılacak. Ataşedir İlçe Sağlık

Müdürlüğü ile planlama-iş birliği top-
lantısı yaptık. Bu toplantıyı yaptığı-
mızda bu işi nasıl yürüteceğimiz
noktasında Sağlık Bakanlığımızın bize
bildirdiği sistem üzerinden işlemleri
gerçekleştirdik. Bugün yaşlılarımız, dün
ise tüm sağlık çalışanlarımız aşılandı.
Öğleden sonra da diğer personelleri-
miz aşılanacak. Sağlık Bakanlığımızın
bize verdiği rehber doğrultusunda aşı-
lanma başladı" bilgisini verdi. 

Ambulanslar hazır bulundu

Aşı uygulamasının ardından sakinlerin
müşahede odalarına alındıklarını anla-
tan Özten,  şöyle devam etti: "9 site-
mizde şu anda sağlık odaları oluşturduk.

Her birinde doktorlarımız, sağlık çalı-
şanlarımız bulunmakta. Yoğun bakım
ünitelerimiz de var. Oluşabilecek her-
hangi bir reaksiyona karşı hazır durum-
dayız. Ambulanslarımız var. Kapının
önünde, içlerinde doktorlar ile hazır 
bulunuyorlar."  DHA

ASILAMADA iKiNCi PERDE

Proje kaçak 
duruma düştü
İstanbul'da yıllardır tartışma
konusu olan Bahçeşehir gölet 
bölgesindeki lokanta, kafeterya,
mağaza ve ofis projesinin
ruhsatları mahkeme tarafından
iptal edildi. Proje kaçak 
duruma düştü. 2015 yılından beri
iptal kararlarıyla gündeme gelen
proje kapsamında yapılan
dükkanların bir kısmı ise faaliyete
geçmiş durumda

isTanbul’da Başakşehir
Belediyesi’ne ait olan ve
‘gölet, spor, turizm ve rekre-

asyon’ fonksiyonuna sahip Bahçeşehir
1. Kısım Mahallesi’nde gölet bölgesin-
deki projeyle ilgili yeni bir mahkeme
kararı çıktı. 2015 yılından beri yeşil
alanı betonlaştıran ticari projenin imar
planları, ihale için belediye başkanına
yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsat-
lara karşı açılan davalarda alınan iptal
kararlarına karşın inşaatlar büyük öl-
çüde tamamlandı ve bazı işletmeler
açılarak hizmete girdi. Son olarak dö-
nemin CHP'li meclis üyeleri Abdul-
hadi Akmugan ve Mehmet Gümüş
tarafından, hasılat paylaşımı yöntemi
ile rekreasyon projesi yaptırılmasına
ilişkin belediye başkanına yetki veril-
mesine yönelik meclis kararı, inşaat
için verilen 26 Şubat 2016 tarihli ruh-
satların iptaline ilişkin açılan davada
yeni karar çıktı.

Karar beklenmeli

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, ruhsat-
ların dayanağını oluşturan 22 Nisan
2015 tarihinde yapılan ihalenin iptali
için İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde
açılan davanın itirazlar üzerine Danış-
tay'a gönderildiği aktarıldı. O davaya
bakan Danıştay 13. Dairesi'nin de be-
lediye başkanına yetki veren meclis ka-
rarına açılan davanın sonucuna göre
temyiz incelemesi yapmak için bek-
letme kararı verdiği hatırlatıldı. Danış-
tay 13. Dairesi'nin bu sırada ihalenin
yürütmesini durdurma kararı aldığı da
kaydedildi. Henüz kesinleşmemiş ve
yürütmesinin durdurulmasına karar
verilen ihale işlemine dayanılarak ruh-
sat düzenlenebileceğinin kabulü ha-
linde yürütmeyi durdurma kararının
amacına hizmet etmeyeceği vurgula-
narak ruhsatlarda; hukuka ve usule
uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.
Ruhsatların dayanağı ihale işlemi hak-
kında Danıştay 13. İdare Dairesi tara-
fından bir karar verildikten sonra
idarenin yeni bir işlem tesis edebilece-
ğine dikkat çekildi. Bu gerekçelerle 27
Ekim 2020 tarihinde oybirliği ile ruh-
satların iptaline karar verildi.

Yüzde 30 tasarruf
Türkiye’de yağışların azalması, baraj ve
nehirlerdeki su miktarının düşmesiyle kurak-
lık alarmı veren uzmanlar, konutlarda başta

yağmur suyu hasadı olmak üzere çevre dostu tasarım-
larla yılda en az yüzde 30 su tasarrufu yapılabileceğini
söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr.
Mehmet Fatih Altan, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), kuraklıkla mücadele kapsamında yeni bir adım
attı. Buna göre İBB Meclisi’nde kabul edilen İstanbul
İmar Yönetmeliği Taslağı’na göre 1000 metrekarenin
üzerindeki yapılarda yağmur suları için sarnıç zorunlu-
luğu getiriliyor. Taslağa göre 1000 metrekarenin üzerin-
deki parsellerde,
kamu yapılarında,
alışveriş merkezi ve
inşaat alanı 5000
metrekareyi geçen ti-
cari yapılarda bina-
ları zemin suyundan
korumak, bahçe sula-
mak, oto yıkama, tu-
valet rezervuarları vb.
yerlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturula-
rak, çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak
sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi” diye konuştu.
Aynı zamanda üniversite bünyesindeki Afet Eğitimi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nin (AFAM) de müdürlü-
ğünü yürüten Prof. Dr. Altan şöyle devam etti: "Yağmur
suyu geri kazanım sisteminin yanında, bizim ‘Gri Su’
diye tabir ettiğimiz ‘az kirli’ suların da geri kazanımı
mümkün. Bu daha ileri bir geri kazanım yöntemidir.”
DHA
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Tek Kullanımlık Seccade Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/15127
1-İdarenin
a) Adresi :HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO :10 34620 

HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124444360 - 2124110789
c)Elektronik Posta Adresi :destektakip@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1(bir) Kalem Tek Kullanımlık Seccade Alım İşi

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

b) Teslim yeri :Belediye Merkez Hizmet Binası Depo
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tek seferde idarenin 

belirleyeceği yere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı 1. Kat Encümen Toplantı Salonu 

Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: Küçükçekmece/İSTANBUL
b)Tarihi ve saati :16.02.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki 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.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine 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 ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, ihale konusu mala ilişkin ''Tek Kullanımlık Seccade Alım İşi'' için 1 rulo numuneyi ihale saatin-
den önce idareye teslim edecektir.
Numune üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.
1- İsteklinin adı-soyadı veye ticari ünvanı
2-İhale Kayıt Numarası
3-İşin adı
4-İdarenin adı
5-Numune ruloların üzeri kaşe ve imzalı olacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek Kullanımlık Secadde Alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 10 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebile-
ceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, 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 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1296235)

A nlık mesajlaşma ve sosyal
medya uygulamalarının
gizlilik politikaları, veri gü-

venliği yeterliliği, verilerin işlenmesi
ve üçüncü taraflara aktarılması gibi
konular son günlerde kullanıcıların
hiç olmadığı kadar tedirgin olma-
sına sebep olmuş durumda. Ka-
muoyunun da yakından takip ettiği
üzere bu soruların sorulmaya baş-
lanmasının sebebi, dünyanın önde
gelen anlık mesajlaşma uygulaması
WhatsApp’ın kullanım koşullarında
değişikliğe gideceğini açıklamasıdır.
Onay metninin şirkete tanıdığı hak-
ları güvenli bulmayan birçok kulla-
nıcı olayın ardından telefonlarına
yükledikleri diğer uygulamaların da
veri işleme ve güvenlik süreçlerini
sorgulamaya başladılar. Nitekim di-
jital platform kullanıcılarının günü-
müzdeki yanılgılarından biri,
servislerin ücretsiz olduğu varsa-
yımı. Bugüne kadar gerçekten de
dünyada en fazla kullanılan sosyal
medya ağları ya da anlık mesaj-
laşma uygulamaları kullanım için
ücret talebinde bulunmadılar.
Ancak yine de bu durum, servislerin
kamu hizmeti için oluşturulmuş, be-
delsiz kullanıma sunulduğu anla-
mına gelmiyor. Çünkü günümüz
dünyasında global teknoloji şirketle-
rinin operasyonlarını kullanıcılar-
dan bir bedel almadan sürdürmesi
ticari olarak mümkün değil.

Ücretsiz hizmet sunabilir

Öte yandan gün içinde sosyal med-
yada eğlenerek vakit geçirirken ya
da anlık mesajlaşma uygulaması
üzerinden farklı bir şehirde yaşayan
aile üyeleriyle görüntülü konuşurken
bu hizmeti ücretsiz sağlayan şirket-
lerin finansal olarak nasıl ayakta
kaldığı hiç akla gelmiyor. Bu sebeple
birçok kullanıcı, online alışveriş sıra-
sında göz atılan bir ürünün rekla-
mını aynı gün sosyal medya
hesaplarında gördüklerinde endişe-
lendi. Sosyal medyada beğendikleri
bir tişörtün reklamını farklı bir plat-
formda karşılarında gördüklerinde
“izlendiklerini” hissederek tedirgin
oldular. Aslında burada bir reklam
modeli çalışıyor. Uygulamayı yük-
lerken kullanıcıların karşısına çıkan
onay metinlerinde belirtildiği gibi
dijital servis sunan şirketler, reklam
verenlerle işbirliği kapsamında kul-
lanıcı verilerinden yola çıkarak

doğru müşteri hedeflemesi yap-
maya çalışırlar. Kullanıcı tarafından
daha önce tıklanan reklamlar, beğe-
nilen içerikler, takip edilen hesaplar
gibi veriler sistemde hedef kitle ile
eşleştiği zaman ilgili reklam görül-
meye başlanır. Reklam veren şirket-
ler hedefledikleri müşteri kitlelerine
satış yapabildiklerini gördükleri sü-
rece bu platformlara reklam ver-
meye, yani para ödemeye devam
ederler. Bu sayede dijital servis sağ-
layan şirketler de varlıklarını devam
ettirerek ücretsiz hizmet sunabilirler.
Girişimcilik ekosisteminin, yatırım-
cıların, teknoloji şirketlerinin, reklam
ve pazarlama endüstrisinin aşina
olduğu bu durum birçok kullanıcı
tarafından bilinmiyor. Devlet des-
teği ya da gönüllüler tarafından
fonlanan bir yapı olmadığı sürece,
sabit giderleri olan, binlerce çalışanı
istihdam eden özel bir şirketin gelir
modeli olmaksızın ücretsiz hizmet
sunması mümkün görünmüyor.
Hizmetlerin ücretsiz verildiği sü-
reçte ise çoğu zaman temel amaç,
kullanıcı sayısının ve sadakatinin
artmasını sağlamaktır. Diğer bir de-
yişle, dijital platformların amacı da
tüm şirketler gibi para kazanmak.
Bunun için farklı iş modellerini ter-
cih edebilirler. En sık karşılaşılan
modellerden ilki, kullanıcıların aylık
ya da yıllık ücret ödediği üyelik mo-
delleri. İkinci modelde ise dijital ser-
visin kullanımı ücretsizdir ancak ek
özellikleri kullanmak için şirket tara-
fından ücret talep edilir. Üçüncü
modelde ise uygulama içerisinde
kullanıcıya farklı reklam içerikleri
(banner, pop-up, video, vb.) gösteri-
lir. Sonuncu ve en çok tartışılan
model ise kullanıcı verileri işlenerek
reklam verenler için hedef kitlelerine
özel reklam gösterimi yapılan
model. Elbette platformlar geliştikçe
ve ihtiyaçlar değiştikçe birçok farklı
iş modeli de üretilmeye devam ede-
cektir. Son yıllarda çokça tartışılan
konulardan bir diğeri ise, kullanıcı
aktifliğini artırmak için dijital uygu-
lamaların kendilerini sıkça hatır-
latma yöntemleri. Dikkat ekonomisi
fikrinin temellerini oluşturan Her-
bert A. Simon’ın dediği gibi “Dikkat
sınırlı bir üründür”. Kullanıcının
dikkati de sınırlı bir ürün olduğu
için uygulamada ne sıklıkta ve ne
kadar süre vakit geçirildiğinin ticari
bir karşılığı var. Bu sebeple dijital

uygulamalar kendilerini kullanıcıya
sıklıkla hatırlatarak sınırlı olan bu
dikkati kendilerine çekmeye çalışır-
lar. Örnek olarak, dünyanın önde
gelen video akış hizmeti sunan plat-
formu izleyicilerinin dikkatini talep
edebilecek tüm aktiviteleri rakip ola-
rak gördüğünü belirtmiştir. “Video
oyunları oynamak, sosyal medyada
sosyalleşmek, kitap okumak, arka-
daşlar ile yemeğe çıkmak…” vb. ak-
tiviteler de buna dahil. Formül
basittir: kullanıcının uygulamayı
kullanma sıklığı ve kullanışlarında
geçirdiği süre arttıkça platform rek-
lam verenlerin gözünde değerli ol-
maya başlayacaktır. Hedef kitle
neredeyse, reklam veren de o mec-
rada olmak ister. Bu yüzden artık
rekabet yalnızca benzer uygulama-
lar arasında gerçekleşmiyor. Nite-
kim son yıllarda dijital bağımlılığın
artması da bu açıdan bir tesadüf
değil.

Bilgilerinizi paylaşmayın

Eğer dijital dünyada herhangi bir
platformda “bir ürüne ücret ödemi-
yorsanız ürün sizsinizdir”. Bu bakış
açısının kullanıcılar tarafından edi-
nilmesi “veri”nin ticari değerini an-
lamak açısından önemli. Hatta son
dönemde kullanıcılar arasında
“eğer şirketler verilerimden kâr elde
edebiliyorlarsa, ben de kâr edebili-
rim” şeklinde tartışmalar yapılıyor.
Bu yüzden artık konuyu dijital servis
sağlayan tüm şirketler olarak ele
almak ve bu şirketlerin iş modelle-
rini o uygulamayı kullanmadan
önce inceleyip, araştırmak gereke-
cektir. Uygulamayı yükledikten
sonra kısa bir süre ayırarak onay
metnini okuyup, şirketin hangi veri-
leri talep ettiğini, üçüncü taraflarla
paylaşıp paylaşmadığını incelemek,
verileri kullanıcının bilgi ve rızası
dahilinde paylaşıma açma/kapama
izinlerini yönetmek faydalı olacaktır.

Bilinçli kullanın

Günümüzde “veri” ve “dikkat” diji-
tal dünyanın yeni gelir modeli ha-
line dönüşüyor. Bu sebeple
kullanıcıların yalnızca verilerinin
değil aynı zamanda dikkatinin de
artık ticari bir değeri olduğunu anla-
maları ve bu yeni bakış açısı ile diji-
tal dünyada nasıl varlık göstermek
istediklerini bilinçli olarak seçmeleri
gerekecektir.

Anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarının gizlilik poli-
tikaları, veri güvenliği yeterliliği, verilerin işlenmesi ve üçüncü
taraflara aktarılması gibi konular son günlerde kullanıcıların hiç
olmadığı kadar tedirgin olmasına sebep olmuş durumda

TEK KULLANIMLIK SECCADE ALIM İŞİ
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DIJITAL DUNYANIN
YENI GELIR KAPISI: 
VERILERVERILERVERILERVERILERVERILERVERILER

Sosyal medya şirketleri tercihini yaptı
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan ve yasal zorunluluğa rağmen temsilci
atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından VK ve Dailymotion gerçek, Youtube,
Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulundu

EdinilEn bilgiye göre, 1
Ekim'de yürürlüğe giren
ve "Sosyal Medya Yasası"

olarak da ifade edilen 7253 sayılı
"İnternet Ortamında Yapılan Yayın-
ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanunda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun" kap-
samında yurt dışı kaynaklı sosyal
medya şirketlerinin 2 Kasım'a kadar
ülkeye temsilci atamaları gereki-
yordu. Türkiye'den günlük erişimi 1
milyondan fazla olan ve yasanın ge-
reğini yerine getirmeyenlere 10'ar
milyon lira ceza verilmişti. Bu sü-
reçte, dünyanın önde gelen sosyal ağ
sağlayıcılarından VK ve Dailymotion
tercihini gerçek kişi, Youtube, Tiktok,
Facebook ve Instagram tüzel kişi
temsilciden yana kullandı. Sosyal
medya ağlarının, belirledikleri tem-
silcileri yasal süre dolmadan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kuruluna
(BTK) bildirecekleri öğrenilirken
Twitter'ın sahibi olduğu canlı yayın
platformu Periscope'un mart ayında
kapanması bekleniyor. BTK, yasal
sürenin sona ermesinin ardından
temsilci bildiriminde bulunmayan

Twitter, Periscope, Pinterest ve şirket-
lerine 40'ar milyon lira idari para ce-
zası kesti. İkinci kez verilen idari para
cezasının tebliğinden itibaren 30 gün
içinde de bu yükümlülük uygulan-
mazsa Türkiye'de mukim vergi mü-
kellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili
sosyal medya şirketine reklam ver-
mesi yasaklanacak ve bu kapsamda
para transferi yapılamayacak. Türki-
ye'de temsilci bulundurmayan Twit-
ter ve Pinterest'e verilen reklam
yasağı kararı, Resmi Gazete'nin bu-
günkü sayısında yayımlandı. Reklam
yasağı uygulamasını; Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK), Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası, Hazine ve Maliye Ba-

kanlığı Vergi Denetim Kurulu, BTK
ile ilgili tüm kamu kurumları denet-
leyecek. Temsilci atamayan sosyal
medya ağlarına reklam veren şirket-
lere de ceza kesilecek.

Bant genişlikleri daraltılabilecek

BTK Başkanı, reklam yasağı kararı-
nın verildiği tarihten itibaren 3 ay
içinde gerekli yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde ilgili sosyal
ağın internet trafiği bant genişliğinin
yüzde 50, başvurunun kabulüne iliş-
kin hakim kararının uygulanmasın-
dan itibaren 30 gün içinde söz
konusu yükümlülüğün yerine getiril-
memesi durumunda da yüzde 90'a
kadar daraltılması için sulh ceza ha-
kimliğine başvurabilecek. Sosyal
medya şirketleri, bu süreçlerin so-
nunda da olsa Türkiye'de temsilcilik
açmayı kabul ederlerse kendilerine o
güne kadar kesilen idari para cezala-
rının dörtte biri tahsil edilecek, rek-
lam yasağı kaldırılacak ve internet
trafiği bant genişliğine yapılan mü-
dahale de sonlandırılacak. Yasa kap-
samında, sosyal medya şirketleri
Türkçe yapılan başvuruları Türkçe
yanıtlayacak. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Nail Olpak, ekonomi basınıyla
çevrim içi düzenlenen toplantıda bir araya

geldi. Olpak, burada yaptığı açıklamada, salgın nede-
niyle martta başlayan kısıtlamalar kapsamında yaşa-
dıkları endişeleri anımsatarak, o dönemde çok sayıda
büyükelçinin kendilerine tıbbi malzeme konusunda
taleple geldiğini söyledi. Olpak, salgının ilk
döneminde gerek ekonomik büyüme ge-
rekse ihracat konusunda yıl sonu rakamla-
rına ilişkin çok tedirgin olduklarını
kaydederek, "Arzu ettiğimizin gerisindeyiz
ancak marttaki tabloyla alakası olmayan
bir süreç yönetildi. Bunun içerisinde devle-
timiz, bakanlarımız, ilgili kişiler, büyükelçi-
ler, iş dünyası ataşeler herkes var." diye
konuştu. Gelinen noktada hizmet, eğitim,

mağazacılık ve benzeri alanlarda yaşanan kayıplar-
dan bahseden Olpak, bu gerçeğin göz ardı edilme-
mesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte DEİK
tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan ve
mart-aralık döneminde 2 binden fazla etkinlik düzen-
lediklerini dile getiren Olpak, bu etkinliklerin artık ola-
ğan hale geldiğini bildirdi. Olpak, DEİK olarak yeni

sürece ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde 4
unsurun öne çıktığını belirterek, "Bunlardan
birisi ABD'deki yeni yönetim konusu. Siyase-
tin ekonomiye yansımaları bizi ilgilendiriyor.
Acaba yeni yönetim nasıl bir süreç götüre-
cek? Bu önümüzdeki önemli gündem mad-
delerimizden. Hala bugün itibarıyla devam
eden yönetime baktığımızda 100 milyar do-
larlık dış ticaret hedefimizin ne olacağını
merak ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ekonomi için hukuk gerekir



ChP Lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, İstanbul 3. Bölge apart-
man görevlileriyle bir araya

geldiği toplantıda açıklamalarda bu-
lundu. "Sorunu yaşayan sizlersiniz, so-
runu çözecek olan biziz" diyen
Kılıçdaroğlu, "Yani siyasiler. Ben bu ül-
kede hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini
istemem, ben bu ülkede hiçbir vatandaşın
çöpten bir şeyler toplayıp beslenmesi iste-
mem, ben bu ülkede hangi görüşten
olursa olsun, hangi kimlikten olursa
olsun ortak paydamız olan bayrak ve
vatan konusunda herhngi bir problem
yoksa ben herkesin sorununu çözmeye
hazırım. Hiç kimsenin gelecek endişesi
olmamalı, kendisi için değil ailesi ve ço-
cukları için de olmamalı. Bunu sağlaya-
cak kurumun adı sosyal devlettir. Sosyal
devlet rantçının tefecinin yanında duran
değildir" açıklamasını yaptı. 

Sizi arayıp sordular mı?

Apartman görevlilerine seslenen Kılıçda-
roğlu, "Apartman görevlileri; devleti yö-
netenler acaba bir apartman görevlisinin
evine gidip bir çay kahve içti mi? Bir ziya-
ret etti mi? Nasıl yaşıyor bu insanlar. Bu
insanların güneş görmeye hakkı yok mu,
bu insanların ağaç görmeye hakkı yok
mu, bu insanların şehirde yaşayan kuş
görmeye hakkı yok mu? Hakları var. O
zaman neden bu hakları vermiyoruz?
Kim, adaletten ve hukuktan yana bir eşit-
sizlikle karşılaşıyorsa bana haber versin
yeter. Bunun mücadelesini vereceğiz.
Londra'daki tefecinin sorununu bilirler,
sizin sorununuzu bilmezler. Dört yetmez
beş ayrı yerden maaş alırlar, onların so-

runlarını bilirler, sizin sorunlarınızı 
bilmezler. 
Oy istemeye gelince varlar, sorun dinle-
meye gelince yoklar. Ben size, sorunları-
nızı çözmek için hizmet etmek istiyorum.
Bu kadar açık, bu kadar net. Ben sizden
oy istemiyorum, ama ben politikacı ola-
rak oy veren vermeyen herkesin soru-
nunu çözmeye talip olmak zorundayım"
dedi. 

Bir araya gelin, örgütlenin

Apartman görevlilerine "Örgütlenin" çağ-
rısı yapan Kılıçdaroğlu, "Sorun sizden mi
kaynaklanıyor, siyasetten mi... İkisinden
de kaynaklanıyor. Siz örgütlendiğiniz
zaman güçlü olursunuz, bakın sayınıza
en az 1 milyon kişisiniz. Bir araya geldiği-
niz zaman Türkiye'yi sallarsınız. Dernek
kurun, bir araya gelin, örgütlenin. Her
yerde sözcünüz olacak, gerekirse sizin
sözcünüzü TBMM'de kürsüye çıkaraca-
ğım. Sorunu yaşayan sizsiniz değerli kar-
deşlerim. Sizin çocuklarınız da iyi
belensin isterim. Yarın büyüyecekler biz-
lere hizmet edecekler. Ortak hareket
etmek zorundayız. Ayrım yapmamalıyız.
Sizi siyaset kurumu görüyor mu? Asıl
soru bu. Hepimiz her gün görüyoruz
ama siyaset kurumu sizi görmüyor. Unu-
tulan insanların, hepimizin her gün gör-
düğü ama görmezden geldiği insanların
sözcüsü olmak zorundayız. Bunların sa-
yısı milyonlar. Güç vereceksiniz, cesaret
vereceksiniz ve sorunları çözeceksiniz.
Önce Allah'a güveneceksiniz, sonra ken-
dinize güveneceksiniz, sonra sizin sözcü-
nüz olan bize güveneceksiniz. Beraber
çözeceğiz bunları" ifadelerini kullandı. 
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C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
AK Parti 7. Olağan Düzce,

Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl
Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı
bağlantıyla katıldı.
"Bizler seferle mükellef kadrolar olarak sa-
mimiyetle çalıştıkça Rabbim bize nice za-
ferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan
sonra da edecektir" diyen Erdoğan, "AK
Parti Türkiye'nin sadece 18 yılının değil
inşallah geleceğinin de partisidir. Türki-
ye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız.
Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ile-
riye gideceğiz, daha büyük projelere imza
atacağız. Ülkemizi demokraside, ekono-
mide muasır medeniyetler seviyesinin üs-
tüne çıkarmak için var gücümüzle
mücadele ettik. Önümüze çıkartılan engel-
leri asla unutmadık, unutmayacağız. FE-
TÖ'nün milli iradeyi esir almak için
orduya kadar gözbebeği kurumları kulla-
narak giriştiği saldırıları da bunların bora-
zanlığını yapanları da hep hatırlayacağız.
Siz her projemizi eleştirenlere bakmayın,
hayata geçen her projeden onlar da yarar-
lanıyor. 18 yıldır milletimiz hiçbirine itibar
etmedi, etmiyor. Salgın krizi sağlık altyapı-
mızı, depremler afet altyapımızın, eğitim
teknolojileri altyapımızın gücünü göster-
miştir" ifadelerini kullandı. 

Tam bir kara mizah örneği

Konuşmasını, "Uluslararası alanda sözü
dinlenmeyen bir ülkeden taraf olduğu her
konuda süreçleri değiştiren bir ülke konu-
muna yükseldik. Vizyonu olan tek parti
AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır" şeklinde

sürdüren Erdoğan, "Diğerleri yalanlarla
siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit
öldürüyor. Daha kendi partisinin için-
deki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını
veremeyenlerin bu ülkenin yöneti-
mine talip olmaları kara mizah ör-
neğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten
ülkeye ve millete hayır gelmez. Şu
ana kadar duyduğumuz tek ta-
ahhütleri Türkiye'yi 18 yıl önce-
sine geri götürmek olanlara
cevabımızı, ülkemizin önüne
çeyrek asırlık, yarım asırlık,
bir asırlık vizyon koyarak
vereceğiz. Reform günde-
mimizi oluşturmaya
başladık. Ekonomide ve
hukukta atacağımız
reform adımlarıyla il-
gili hazırlıklarımız,
kamuoyuna sunma
aşamasına gel-
miştir" açıklama-
sında bulundu. 

MURAT
İNŞAAT&ELEKTRİK

HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMELERİ 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI

Plan – Proje  - Bina – Mağza - Fabrika – 
Atölye- Tamirat ve Tadilat – Bakım Onarım 

Adres:  Yakuplu, Hürriyet Blv 209/1, 34524 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul

TEL: (212) 875 28 76  /  0532 615 87 65

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl
Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reform gündemimizi
oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili
hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir" diye konuştu

RefoRmdA
sonA gelindi

RABBİM TAKSİRATINI AFFETSİN
CuMhurbAşKAnı Recep Tayyip Erdo-
ğan Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze töre-
nine katıldı. Nur Vergin için, "Allah'tan
rahmet diliyorum. Rabbim taksiratını af-
fetsin" diyen Erdoğan, "Hocamızın bir
özelliği vardı; siyasetle sosyolojiyi çok iyi
örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç
unutamıyorum; Herhalde benden daha
beyaz Türk kimse olmazdı derdi ama hiç-
bir zaman da beyaz Türklüğün savaşını

vermezdi. Bir ifadesi daha çok önemliydi;
Laikim ama laikçi değilim. Nur hocamı-
zın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez
Efendi diğer tarafta Mehmet Şevki Eygi
ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aran-
ması çok çok önemli ama ahirette de iyi
komşular büyük önem arzediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Erdoğan, cenaze namazının ardından
eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin

Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki
kabrini de ziyaret etti.

BANA HABER

VERiN YETER!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği apartman
görevlilerine, "Kim, adaletten ve hukuktan yana bir eşitsizlikle
karşılaşıyorsa bana haber versin yeter. Bunun mücadelesini
vereceğiz. Londra'daki tefecinin sorununu bilirler, sizin sorununuzu
bilmezler. Dört yetmez beş ayrı yerden maaş alırlar, onların
sorunlarını bilirler, sizin sorunlarınızı bilmezler" diye konuştu

Çamur tiyatrosu!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki’nin, CHP’li belediyeleri hedef alan
sözlerine yanıt verdi. Torun, "Senaryosu
sarayda yazılan bu çamur tiyatrosunun,
kendilerinden başka seyirci çekmediği 
açıktır" eleştirisinde bulundu

AK PArti Genel
Başkan Yardımcısı
ve Yerel Yönetimler

Başkanı Mehmet Özhaseki, İs-
tanbul, Ankara ve İzmir’de
CHP’li büyükşehir belediyeleri-
nin 2 yıldır taş üstüne taş koy-
madığını belirterek, "Aldıkları
elemanların da bir sürü sabıkası
var. Ne kadar militan, sicili
bozuk, tacizci adam varsa hepsi
işbaşına gelmiş. Bunların dos-
yaları yağıyor" dedi. CHP Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Seyit Torun, yazılı açıklama yaparak Özhaseki'nin id-
dialarına yanıt verdi. "Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde
elde ettiği başarıyı içine sindiremeyen siyasi iktidar, be-
lediyelerimize kara çalmak için her türlü yalan ve iftira-
dan medet umacak kadar aciz hale gelmiştir" diyen
Torun, "Belediyelerimizin hizmetlerini; bin türlü hu-
kuksuzlukla engellemeye çalışan bu zihniyet, seçimler-
den sonra, oyunu alamadığı vatandaşı cezalandırma
yolunu tercih etmiştir. Bu iktidar; yoksul vatandaşları-
mıza gidecek 15 milyon 250 bin liralık bağış parasına
el koymuş, ücretsiz ekmek dağıtılmasını yasaklamış,
belediye başkanlarımız hakkındaki trajikomik soruştur-
malardan medet umar hale gelmiştir" ifadelerini kul-
landı.

Halkımıza nefes olmuştur

CHP'li belediyelerin, önlerine çıkarılan engelleri halkla
birlikte aştığını belirten Torun, “Bizim belediyelerimiz
sadece pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi 8 milyonu
aşkın vatandaşımıza nakdi ve ayni yardımda bulun-
muştur. Bizim belediyelerimiz, vatandaşı kandıran çıl-
gın projelerin peşinden koşmamış, çocuklarımıza
ücretsiz süt, ucuza ekmek dağıtmış, en uzak köyleri-
mize internet götürmüş, halkımıza nefes olmuştur.
Bizim belediyelerimiz iktidarın 2 bin 825 lirayı reva
gördüğü işçilerimize en az 3 bin 100 lira asgari ücret
vermeye başlamıştır. İşte iktidarı rahatsız eden tablo
budur" açıklamasını yaptı.
“İftiralara yanıtımız şudur” diyen Torun, "Cumhuriyet
Halk Partisi, kadına karşı işlenen suçlar konusunda ta-
vizsizdir. Bu konuda partimize gelen şikayetlerin gereği
derhal yerine getirilmiş, suçu sabit olanların partimizle
ilişiği kesilmiştir. Sayın genel başkanımız başta olmak
üzere, parti sözcülerimiz tarafından da gerekli açıkla-
malar defalarca yapılmıştır. Kadına yönelik suçlarda
sabıkalı olan, TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifle-
rini reddeden iktidar, hele ki bu konuda asla bize ders
vermeye kalkmamalıdır. Çünkü mağlup olacağı başın-
dan bellidir.  Bir diğer konu: Menemen Belediyesi'ne
ilişkin olarak partimize gelen şikayetler incelenmiş, id-
diaların sabit bulunması üzerine ilgili belediye başkanı-
nın partimizden ihracına karar verilmiştir. İktidarın
diline doladığı diğer tüm iftiraların yanıtları benzerdir,
hepsi hakkında gerekli açıklamalar mevcuttur" dedi.
Sayın Özhaseki, sandıktaki yenilgisini hemen unutmuş
olacak ki, iftira politikasına devam etmeyi seçmiştir.
Kendisini bir kere daha kınıyorum. Böyle bir anlayış
olamaz” ifadelerini kullandı.

Acil koduyla bir
araya geldiler!

Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Sekreteri İsmet Bü-
yükataman, "Ahmet Davu-

toğlu-Kemal Kılıçdaroğlu
görüşmesinde kullanılan çirkin ifade-
lere dair" yazılı bir açıklamada bu-
lundu. Büyükataman, "Dün akşam
acil koduyla bir araya getirilen iki par-
tinin Genel Başkanının 1970 ve 80
öncesi olaylarını hatırlatmasını, akıl-
larına sokulan kirli niyetin dışavu-
rumu olarak değerlendirmek mümkündür.  İnsan içine
çıkmaya yüz bulamayacak olanların Partimizi ve Sayın
Genel Başkanımızı hedef alması derin bir çelişkidir. Yeni bir
yola çıktıklarını söyleyen bu bedhahların gittikleri yol, yol de-
ğildir. Tehlikeli sularda yüzmektedirler" ifadelerini kullandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni aciz zannedenler, kendile-
rine yeni bir yol ve yöntem belirlemişlerdir" diyen Büyükata-
man, "Sandıktan çıkan iradeye saygı göstermeyip sandık dışı
yöntemlerle Türkiye’de iktidar belirleme çabaları bir yana; bi-
rilerinin devşirdikleri ve kurdukları sözde particiklerle siyaset
sahasını itibarsızlaştırma gayretleri de göze çarpmaktadır.
Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan düşmanlıkları, ülke sevgi-
sinden ağır basanların gözlerini bürüyen nefret ikliminde eki-
len tohumlar, bu topraklara yabancıdır.” dedi.
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Kaldırımları
unuttular!
Sıcaklığın -5 dereceye düşmesiyle kaldırımlar buz tuttu, vatandaşlar
yürümekte zorlandı. Şile'de Kaldırımdan yürümek isteyen bazı
vatandaşlar kendilerini yerde bulurken, birçok vatandaş ise
kaldırımda yürümek yerine araç yolunu kullanmak zorunda kaldı.

M
altepe'de İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, uzun
süredir İdealtepe Köprüsü

altında yaşayan Kerem Sosa(58)
isimli bir vatandaşı defalarca so-
kaktan alarak otele yerleştirdi fakat
otelde kalmak istemeyen Sosa, her
defasında kaçarak köprü altında
yaşamaya devam etti. Son gün-
lerde havaların soğumasıyla bir-
likte polis ekipleri Kerem Sosa'yı
ikna etmek için büyük çaba har-
cadı. Ekipler, vatandaşı otele yer-
leşmesi konusunda ikna
edemeyince Maltepe Kaymakamı
ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü
duruma müdahale etti. Vatandaşın
kaldığı yere gelen Maltepe Kayma-
kamı Meftun Dallı ve İlçe Emniyet
Müdürü Selçuk Aldemir, soğuk
havada battaniye altında yatan va-
tandaşın yanına gelerek kendisini

uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bir
süre sonra ikna olan vatandaş,
araca bindirildi. Kerem Sosa ekip-
ler tarafından önce kendisi için
özel olarak açtırılan hamama gö-
türüldü. Berberde tıraş olan vatan-
daş daha sonra otel odasına
yerleştirildi.

Bir gün sonra geri geldi

Maltepe Kaymakamı Meftun
Dallı, "Sayın İstanbul Valimizin ta-
limatları gereği İstanbul'un bütün
ilçelerinde oteller ayarlandı. So-
kakta yaşayan vatandaşlarımızı
otellere yerleştirdik. Onların ba-
rınma, yeme, içme gibi her türlü
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Malte-
pe'de de bugün itibariyle 13 vatan-
daşımızı otelimizde misafir
ediyoruz. Ama bazen, biraz önce
gördüğünüz Kerem Bey gibi va-

tandaşlarımız bulundukları yeri
kesinlikle terk etmek istemiyorlar.
Biz kendisini bir buçuk aydır
hemen hemen her gün emniyet
ekiplerimiz vasıtasıyla otele götü-
rüyoruz. Geliyoruz kendisine rica
ediyoruz, yalvarıyoruz. Ama yarım
saat geçmeden tekrar buraya geri
dönüyor. Hiçbirimiz böyle bir şey
istemiyoruz. Soğukta kalsın kim
ister. Vatandaşlarımızdan etraftan
rica ettim, sözünü dinlediği biri
varsa laf anlatsınlar diye. Emniyet
müdürümüz her gün ilgileniyor
kendisiyle. Yakınlarıyla görüştük,
Yalova'ya ailesine gönderdik. Bir
gün sonra geri geldi. Yine gönde-
rebiliriz ama durmuyor ki" dedi.
Öte yanda, İstanbul'da bin 396 ki-
şinin sokaklardan alınarak 59 ayrı
otelde misafir edildiği bildirildi.
DHA

İstAnbul'dA kar yağışı etkisini
kaybederken soğuk hava hayatı
olumsuz şekilde etkilemeye

devam ediyor. Hava şartlarıyla ilgili ola-
rak İstanbul Valiliğinden dün yapılan
açıklamada,  gece ve bu sabah kent 
genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere
buzlanma ve don olayı beklendiği belirti-
lirken, vatandaşlar olumsuz sonuçlara
karşı uyarıldı. Bu sabah erken saatlerde
sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle
birlikte buzlanma ve don etkileri de gö-
rülmeye başlandı. Uyarıları dikkate ala-
rak ana arter ve ara sokaklarda tuzlama
yapan yetkililer bu kez kaldırımları
unuttu. 

Yayaların kabusu oldu

Şişli'de, buzlanan kaldırımda yürümek is-
teyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.  Kal-
dırımın buz tuttuğundan habersiz
yürümek isteyen bazı vatandaşlar kendi-
lerini yerde buldu. Düşmeden yürüyebi-
len bazı vatandaşlar ise bir süre sonra
kaldırımdan yola indi. Birçok vatandaş
ise düşme tehlikesi yaşamamak için araç
yolunu kullanmak zorunda kaldı.  Vatan-
daşların şikayetinin ardından kaldırım
belediye görevlilerince tuzlandı. DHA

Maltepe'de sokakta kalan bir vatandaş, polis ekiplerinin kendisini defa-
larca yerleştirdiği otelden kaçarak tekrar sokakta yaşamaya devam etti.
Bunun üzerine sokakta uyuyan vatandaşın yanına gelen Maltepe Kayma-
kamı Meftun Dallı vatandaşı ikna ederek otele götürülmesini sağladı

KAYMAKAM
IKNA ETTI

6 KALEM BİYOPSİ FORCEPS TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/5596
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma 

Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 - 0212 635 11 93
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 :6 KALEM BİYOPSİ FORCEPS

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

b) Teslim yeri :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı \ Taşınır Kayıt Ve Kontrol 
Birimi \ Ayniyat Deposu

c) Teslim tarihi :Tüm malzemeler sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 takvim 
günü içerisinde tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye 
uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı \ Taşınır Kayıt Ve 
Kontrol Birimi \ Ayniyat deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. 

Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :27.01.2021 - 11:00
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:
İstekliler,
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
1. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirile-
bilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait;
a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den  ürünün
kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. 
b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den FİRMANIN
BAYİ, ANABAYİ yada TEDARİKÇİ kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c.) İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası
(http://ubb.iegm.gov.tr./Forms/UrunGeçmisSorgula.aspx) veya (ÜTS) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz
Durumu sayfası (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/it-
halatçı/bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a veya ÜTS’ye kayıtlı vergi/TC kimlik numarası
ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı ihale dosyasında teklifi ile birlikte 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 Yöne-
timdeki 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 tüm kalemler için teklif ettikleri ürünün ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az
1(bir) adet numuneyi ihale esnasında teslim tutanağıyla komisyona teslim etmelidirler.Teslim edilen
numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine
etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Yapılan numune değer-
lendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir
adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultu-
sunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir.
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 Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1296306)

6 KALEM BİYOPSİ FORCEPS TEMİNİ
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sahipsiz atlar yürek burktuSahipsiz atlar yürek burktuSahipsiz atlar yürek burktuSahipsiz atlar yürek burktuSahipsiz atlar yürek burktuSahipsiz atlar yürek burktu
İstanbul'da soğuk havada sokağa terk edilen yaralı ve hamile atlar yürekleri burktu. Ma-
halle sakini Fatih Akbaş, atların yaz mevsiminde çalıştırıldığını, kışın sokağa bırakıldığını
belirterek, hayvanların sahiplerinin atları sokağa bırakmaması gerektiğini söyledi

ArnAvutköy'de birçok
mahallede sokağa terk
edilen atlar, mahalle sa-

kinlerinin içini sızlattı. Mustafa
Kemal Paşa Mahallesi'nde vatan-
daşlar soğuk hava ve kar yağışıyla
birlikte aç kalan atlara ot ve yem
verdi. Mahalle sakini Fatih Akbaş,

atların bu şekilde sokağa terk edil-
memesi gerektiğini belirterek, "Buz-
lanmadan dolayı bir hayvan düştü.
Saatlerce yerde kaldı o şekilde. Vic-
dan azabı çekiyorum ben onları
öyle görünce. Buradan hayvan sa-
hiplerine seslenmek istiyorum. Hay-
vanlarınızı bu şekilde başıboş

bırakmayın. Yazın bunları çalıştırı-
yorlar, kışın bu şekilde sokağa salı-
yorlar. Havalar güzelleştiği zaman
bu sefer tekrar sahiplenecekler. Hep
eziyet görüyor bu hayvanlar. Hay-
van sahiplerine sesleniyorum; hay-
vanlarınıza sahip çıkın bu şekilde
olmuyor" dedi. DHA

Buzlanan kaldırımda yürümek isteyen vatandaş zor anlar yaşadı.

Kerem Sosa ekipler tarafından önce kendisi için özel olarak açtırılan hamama götürüldü. 
Berberde tıraş olan vatandaş daha sonra otel odasına yerleştirildi.
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SağlıK Bakanı Fahrettin
Koca, huzurevleri, engelli ve
bakımevlerinde kalan yaşlı-

lar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşla-
rın da aşılanacağını duyurdu. Sabah
saatlerinden itibaren huzurevleri, en-
gelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar
ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların
da aşılanmasına başlandı. Ankara
Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı
Uygulama Ekibi, 95 yaşındaki Rabia

Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha
sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97
yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları
yine evlerinde uygulandı. Önce sağlık
kontrolünden geçirilen vatandaşlara,
daha sonra aşıları uygulandı. Uygu-
lama sonrasında da en az yarım saat
gözetim altında tutuldular. Yurtseven,
Tura ve Buyraz, sağlık ekiplerinin ev-
lerine gelerek aşı yapmasından duy-
dukları memnuniyeti dile getirdi.  90

yaş ve üzeri aşılama kapsamında An-
kara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde
198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda
Covid-19 geçirenlere ise aşı uygulan-
mayacak. Ülke genelinde bu yaş gru-
buna evde yapılacak aşılama
çalışmalarının kısa sürede tamamlan-
ması hedefleniyor. Aşılama, Korona-
virüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu
takvim doğrultusunda devam edecek.
DHA

ZAYİ
İski Personel Kartımı Kaybettim. Hükümsüzdür. 

Evren Birsen

90 yas üzerine 
evde asılama

Ş işli’de 19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı silahlı
saldırı sonucu yaşamını yitiren  Agos Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişi-

nin 14. Yıl dönümünde pandemi nedeniyle sanal or-
tamda düzenlenen törenle anıldı. Agos gazetesi
önünde ise sadece Dink ailesi ve yakınlarının katıldığı
sembolik bir tören düzenlendi. Anmada konuşan
Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, eşinin öldürülmesinin
üzerinden geçen zamana rağmen adaletin sağlana-
madığına dikkat çekerek, "Bu 14 yılda bir cinayet da-
vasını çözemediler. Çünkü maksat çözmek değil, nasıl
kapatırız diye çabalıyorlar. 14 yıldır bu ülkede nice itti-
faklar kuruldu, bozuldu ona göre bizim dava da renk
değiştirdi durdu. İnsan düşünmeden edemiyor acaba
bu sefer hangi ittifak kimlere dokunuyor?" dedi. 

Yalanlarına tüy diktiler

"Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı,
hatırlatıldığı bir yer oldu" diyen Dink, "Burası acılarda
kardeş olmayı öğrendiğimiz yer, acıları paylaşma,
yüzleşme, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk
arayanların, isteyenlerin bir araya geldiği yer oldu. Bu
alan devletin işlediği, göz yumduğu, duyarsızca, acı-
masızca cevapsız, sonuçsuz bırakılan cinayetlerin, da-
vaların dile getirildiği yer oldu. Bir kılıç artığı torunu
olarak, yüzyıldır yaşadığımız acıları inkar etmek, yal-
anlamak yetmedi bir de "sözde soykırım" diyerek, ya-
lanlarına tüy diktiler. Birilerini acıtıyor muyuz,
incitiyor muyuz diye hiç düşündünüz mü? Ermeniye
sonu gelmeyen düşmanlığınız, hakaretleriniz, aşağıla-
malarınız, kininiz, öfkeniz gerçekten artık yoruyor. Siz
hiç yorulmadınız mı? Yazık. Susmak, pişkinlik utanç
verici. Rab yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. 

Maksat çözmek değil

Davanın 14 yıldır devam ettiğini belirten Rakel Dink,
"Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler! Çöze-
mediler, çünkü maksat çözmek değil. Nasıl kapatırız
diye çabalıyorlar ama her yere o kadar bulaşmış ki bir
türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir so-
ruşturma yürütememek başka nasıl izah edilebilir? Şu
kadar senedir tehdit edenlerin, hedef gösterenlerin bir
kere bile sorgulanmamış olmaları, başka nasıl açıkla-
nabilir? Yakında davada yine bir karar çıkarıp bitti de-
meye çalışacaklar. Bittiğinden eminseniz neden
avukatlarımızın taleplerini reddediyorsunuz? Neden
tehdit edenleri, hedef gösterenleri ve azmettirenleri so-
ruşturmuyorsunuz? 14 yıldır görevini layığıyla yaptı-
ğını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve

tanıkların arkasında bir garip devlet görüntüsü var.
Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal oldu-
ğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Bırakın hangi
duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın. Bu halk bundan
iyisini inşa edecektir. İnşa edemeyecekse zaten hara-
bedir" eleştirisinde bulundu. 

Gülüşümüzü kaybettik

Geleneksel balkon konuşmasını ise bu yıl eski HDP
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak
Demirtaş yaptı. 23,5 Hrant Dink Hafıza Meka-
nı’ndan seslenen Başak Demirtaş, "Asla kabullenme-
diğimiz, yıllar geçse de alışmadığımız,
alışmayacağımız, derin yaramız. Dostumuz, abimiz,
öz kardeşimiz, Hrant’ımız için, işte yine bir aradayız.
Bu yıl salgın koşulları, bu şekilde bir araya gelmemize
el veriyor. Birbirimizin gözlerini göremiyoruz belki
ama yürek atışlarımızı duyabiliyoruz. Siz, her yıl
Agos’un önünde toplananlar, buraya gelemeyip de
dünyanın dört bir yanında yüreği bizimle atanlar, sa-
dece yitirdiğimiz bir değeri anmıyoruz, arıyoruz da
aynı zamanda. Adaleti arıyoruz, avuçlarımızdan
kayıp giden barışı arıyoruz. Gülüşümüzü kaybettik.
Neşemizi, yaşama sevincimizi…Yine toplandık işte,
arıyoruz. Yaslıyız. Bitmiyor matemimiz. Bitmiyor
çünkü cenazemiz halen yerde. Bunca
omuz yan yana geldik de kaldırama-
dık cenazemizi. Çünkü ağır. Vebali
ağır, mirası ağır, vasiyeti ağır" ifa-
delerini kullandı. 

Huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 81 ilde
90 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına evlerinde başlandı

Bugün gerçekleştirdi-
ğimiz AK Parti Büyük-
çekmece İlçe

Başkanlığ'nın 7. Olağan Kongresi
gerçekleşti. Kongreye tek liste ola-
rak giren İlçe Başkanı Murat
Çelik yeniden seçildi. Kongrede
konuşan Çelik, "Yeni dönemde,
her zaman olduğu gibi Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliğinde, azim ve
kararlılıkla inandığımız yolda yü-
rüyeceğiz. 2023 yolunda yeni bir
başarı destanını yine bu kadrolar
yazacak. AK Parti’miz güçlen-

dikçe ülkemizin de güçlendiğinin
bilinciyle; daha büyük bir sorum-
luluk ve kararlılıkla çalışacağız.
Büyük ve güçlü Türkiye için dur-
mak yok yola devam" açıklama-
sını yaptı. 

Teşekkür etti

Çelik katılımcılara da teşekkür
ederek, "AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan
Kongresine katılımlarıyla bizleri
onurlandıran; Genel Başkan Yar-
dımcımız Fatma Betül Sayan,
TBMM Grup Başkan Vekilimiz

Dr. Mehmet Muş, İl Başkanımız
Bayram Şenocak, Milletvekilleri-
miz Halis Dalkılıç, Akif Çağatay
Kılıç, Tülay Kaynarca, Şamil
Ayrım, Ahmet Mücahit Arınç,
Ahmet Hamdi Çamlı, MKYK
Üyemiz Emre Ete, İl Kadın ve
Gençlik Kolları Başkanlarımız,
İl Başkan Yardımcılarımız, İl 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
İlçe Başkanlarımız, Belediye 
Başkanlarımız, geçmiş dönem
İlçe Başkanlarımız ve kıymetli
delegelerimize teşekkür ediyoruz"
diye konuştu. BARIŞ KIŞ

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, eşinin öldürülmesinin üzerinden geçen zamana
rağmen adaletin sağlanamadığına dikkat çekerek, "14 yıldır görevini layı-
ğıyla yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve tanıkların
arkasında bir garip devlet görüntüsü var. Temiz eller böyle mi olur? Bu virüs
hangi sabunla temizlenir. İnsan onuru böyle mi korunur?" diye sordu

BU VIRUSU HANGI
SABUN TEMIZLER!

"Gelin kardeşlerim, gelin el ele verelim.
Omuz omuza kaldıralım artık cenazemizi. Bi-
tirelim ortak matemimizi" diyen Demirtaş,
"Bakın, yerde yatanın bir tane kimliği var:
insan. Ama adı Hrant, adı Tahir, adı Berkin,
adı Ali İsmail, adı Eren, adı Ceylan, adı Yasin,
adı Medeni, adı Ethem, adı Uğur, adı Taybet,
adı Aybüke, adı Ekrem ama adı insan. Kork-
mayın kardeşlerim. El ele verin. Omuz verin
bu cenazeye. Kimse tek başına kaldıramaz
bunca yükü. Dedim ya, ağırdır vebali. Ağırdır
vasiyeti. Katillerimizin karanlığına teslim ol-
madan, kayıplarımızın hatırasında buluş-
maya davet edelim birbirimizi” ifadelerini
kullandı. Başak Demirtaş konuşmasını Sela-
hattin Demirtaş’ın Edirne Cezaevi’nden gön-
derdiği şiiri okuyarak sonlandırdı.

Gelin el ele verelim

Durmak yok yola devam

Esenyurt’a
Harun Özer
Bu arada AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Esenyurt İlçe
Başkan'ının da belirlendiğini açıkladı. Şenocak, "Genel Mer-
kezimizle yapılan istişareler neticesinde, Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla;
Esenyurt İlçe Başkanlığımızın 5. Olağan Kongresinde Harun
Özer İlçe Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı
olsun" açıklamasını yaptı. Şenocak Beşiktaş İlçe Başkanlığı
için de M. Yıldırım Turan'ın belirlendiğini ifade etti. 

İstismara 
karşı işbirliği
Kartal Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk
İstismarı ile Mücadele Derneği arasında
çocuk istismarına karşı birlikte mücadele
etmek amacıyla protokol imzalandı

Kartal Belediyesi, Saadet Öğretmen
Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği
(UCİM) ile iş birliği yaparak çocuk is-

tismarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla
protokol imzalandı. Protokole Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel ve UCİM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Saadet Özkan katıldı. İmzalanacak
olan protokol kapsamında Kartal Belediyesi ve
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele
Derneği, çocuk istismarıyla mücadele kapsa-
mında Kartal’da çeşitli eğitim seminerleri, sem-
pozyumlar ve bilinçlendirme çalışmaları
düzenleyecek.

Amacımız bilinci arttırmak

Söz konusu iş birliği çerçevesinde çocuk istis-
marı ile mücadelenin geniş kitlelere ulaşmasını
amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, “Saadet Öğretmen ile birlikte iş-
birliği protokolü imzaladık. İmzaladığımız bu
protokolle bilinci arttırmayı amaçlıyoruz. Kar-
tal’da yarım milyon insan yaşıyor. Bu anlamda
hem kendimizi hem ekibimizi hem de Kartal’da
yaşayan komşularımızı bilincini arttıracak işler
yapmayı hedefliyoruz. Yine çocuklarla ilgili pro-
jelerimiz oldukça fazla. Kartal Belediyesi olarak
16 tane kreşimiz var. Türkiye’de en çok kreş sayı-
sına sahip belediye biziz. Bu konuda kendimizi
geliştirdiğimizi düşünüyorum ama hala öğrene-
ceğimiz şeyler var. Çocuğa yaklaşım, çocuğun
yaşadığı sorunlarda kullanılan dil bu gibi konu-
larda hem eğitim alabilmek hem de duyarlılığı
arttırmayı planlıyoruz” dedi. DHA
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A BD'de Başkan Donald Trump
destekçilerinin, 6 Ocak'ta baş-
kent Washington'da Kongre bi-

nasını basmasının üzerinden günler
geçmesine rağmen sular durulmadı.
Başkan seçilen Demokrat Joe Biden'ın,
yarın yapılacak devir teslim töreni için
başkente ülke tarihinde hiç görülmemiş
şekilde 25 bine yakın ulusal muhafız ko-
nuşlandırıldı. Federal Soruşturma Bü-
rosu (FBI), 50 eyaletteki yerel ve federal
güvenlik birimlerine, silahlı eylemlere
hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu.
ABD toplumu, Kongre baskını konu-
sunda şu anda birbirine sessizce diş bi-
leyen iki kutba ayrılmış durumda.
Demokratlar, baskını "ülke tarihine
geçen korkunç bir kanlı isyan ve 
Trump'ı da bu isyanın kışkırtıcısı" olarak
niteliyor.
Dünyanın en büyük sosyal medya dev-
leri ise Kongre baskını sonrası, Trump
ile destekçilerine yönelik büyük çaplı
susturma yöntemini benimseyerek he-
saplarını kapatma uygulamasına gitti.
Ancak bu susturma çalışmalarının ül-
kede daha sonra büyük bir patlama ola-
rak ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

Demokratların intikam hırsı

Demokratlar, Kongre baskınından
sonra oluşan rüzgarı arkalarına alarak,
son 4 yılın bütün intikamını almak ister-

cesine Trump'ı ülkenin siyasi tarihine
gömmek için ellerinden geleni yaptı.
Ancak Demokratlar son hamlelerinde,
gücü ele geçirdiklerinde Trump'tan pek
aşağı kalır yanı olmadıkları izlenimi ve-
recek şekilde zihinlerde bazı soru işaret-
leri de bıraktı. Anayasa’nın 25. Ek
maddesine dayanarak Trump’ı görev-
den alması için Başkan Yardımcısı Mike
Pence'e yaptıkları baskı, ilgili maddenin
kapsamı dışında siyasi silah olarak kul-
lanılmak istendiği tartışmalarına neden
oldu. Çünkü söz konusu madde başka-
nın sadece "bedeni" veya "zihinsel" sağ-
lık yetersizliği nedeniyle görevini
yapamama durumunda devreye sokul-
ması için Anayasa'ya eklenmişti. ABD
Başkanı ve takipçilerinin kendilerini
ifade edebileceği bütün platformlar elle-

rinden alınırken, Trump'ın sadece siyasi
kimliği ve geleceği değil, neredeyse siya-
set öncesi geçmişini bile hedef alan tar-
tışmaya açık yasak ve kısıtlamalar
başladı. Trump ve destekçilerine yönelik,
sadece siyasi rakiplerinden değil, ülke-
deki iş ve sanat dünyasından da gelen
bu "vurun, konuşturmayın" tutumunun,
taraflar arasındaki kutuplaşmayı daha
da derinleştireceği endişesi hakim.

Kim bu Trump taraftarları?

Trump’ın "seçimlerin çalındığı" tezini
dillendiren Kongredeki destekçileri ile
baskın olayına karışan karakterlerin pro-
filleri incelendiğinde bu hareketin son
birkaç yılda ortaya çıkan yeni bir tepki
değil, teolojik ve sosyolojik kökenleri çok
daha derinlere inen ayrı bir realite ola-

rak ortada duruyor. Kongre baskına ka-
tılan kitlenin sosyolojik altyapısı ise ülke-
nin en ırkçı örgütlerinden Ku Klux
Klan'a (KKK) kadar gidiyor. 1800'lü yıl-
ların başında siyahilere karşı beyaz ırkçı-
lığı, 1920'lerde ABD'ye göç eden
Katoliklere karşı Protestanlığı ve
1960’larda da siyahi sivil haklar reform
hareketine karşı beyazların köşe başla-
rını tuttuğu mevcut statükoyu destekle-
yen KKK, yeni versiyonlarıyla şimdi
Trump’la birlikte liberal küreselci mües-
ses nizama karşı ulusal yurtsever yerliliği
savunuyor görünüyor. KKK üzerine ki-
tapları bulunan New York Üniversite-
sinden tarihçi Linda Gordon’a göre,
Trump destekçileri ile artık tarihte kal-
dığı sanılan KKK düşünce yapısı ara-
sında ciddi benzerlikler bulunuyor.
Trump taraftarlarına genellikle
"ABD’nin iç kesimlerinde kalmış, eği-
timsiz, mesleksiz aptal kesimler" şek-
linde bakılmasının yanlış olduğunu
söyleyen Gordon, beyaz ırkçı hareketin
genelinin eğitim seviyesinin diğer kesim-
lerden aşağı kalır yanı olmadığını belirti-
yor. Nitekim, Kongre baskınına karışan
organize olmuş muvazzaf ve emekli
asker gruplar, halen görevde bulunan
polis teşkilatı üyeleri, hatta sembolik
olarak babası New York'ta yüksek mah-
keme yargıcı olan kişiler bile bulunuyor.
DHA
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TRUMP RUZGARI
HALA SERT ESIYOR

New York’ta doğma büyüme Trump'ın, as-
lında Demokrat partili bir geçmişten gel-
diği ancak ABD siyasetine Cumhuriyetçi
şapkasıyla girdiği herkes tarafından bilini-
yor. Nevi şahsına münhasır karakteri ve
yaşam tarzı ile Trump, uyanık ve pragma-
tist iş insanı bakış açısıyla Cumhuriyetçi
tabanın ırkçılık, göçmen karşıtlığı, din bağ-
nazlığı gibi hassas damarlarına dokunarak
onların sesi ve kahramanı olmayı başardı.
KKK gibi tarihi ırkçı grubun günümüz versi-
yonu olan Proud Boys, QAnon gibi dağınık
yapılar Trump’ın söylemleri altında kendi-
lerine kolayca yer bulduğunu son 4 yıl is-

patladı. Sosyal medya platformları üzerin-
den birbirinden bağımsız olarak organize
olan bu gruplar, Kongre baskını ile, kendi-
lerine doğal lider olarak atadıkları Trump'ın
önderliğinde, "hileli seçimlerle elden giden
vatanı kurtarmak için" her tür eylem yapa-
bileceğini gösterdi. Dolayısıyla, 3 Kasım
başkanlık seçimlerinin sonucu belli olduk-
tan sonra "topal ördek" konumuna düşen
Trump, Kongre baskınından sonra iyice
kolu kanadı kırılmış bir duruma düşse de
"Trumpizm"in uzun vadede ülkedeki kutup-
laşmayı daha da derinleştireceğine kesin
gözüyle bakılıyor.

Trump gitse de Trumpizm devam edecek

Macron’un mektubu değerlendirildiğinde, tarihsel nitelik
taşıyan ancak hep inişli çıkışlı seyretmiş olan Türk-Fransız
ilişkilerinde baş aşağı gidişi durdurduğu açık. Ancak ikili
ilişkilerde parlak bir geleceğe de işaret etmiyor

LEs Echos gazetesinin eski
direktörü Nicolas Beyto-
ut’nun 2013’te çıkarmaya

başladığı liberal eğilimli L’Opinion, 15
Ocak Cuma günü dijital nüshasında,
“Macron’un Erdoğan’a mektubu: Değerli
Tayyip konuşalım” [1] başlıklı bir haber
analiz yayımladı. Jean-Dominique Merc-
het’nin imzasını taşıyan haber analizde,
sıcak ifadeler içeren bazı bölümleri aktarı-
lan 10 Ocak tarihli mektubun Cumhur-
başkanımızın, Macron’a yeni tip
koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı dö-
nemde şifa dilediği, Noel yortusu ve yeni
yılını kutladığı 19 Aralık tarihli mektu-
buna cevap niteliği taşıdığı belirtiliyor ve
gazetenin bir süredir işaret ettiği gibi
bunun iki ülke arasında aylarca süren çe-
kişmenin ardından ilişkilerde başlayan
ısınmanın somut bir göstergesi olduğu
vurgulanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun da aynı gün medyaya açıkla-
dığı üzere, Macron’un el yazısıyla Türkçe
“değerli Tayyip” ifadesini kullandığı, 2021
yılı için iyi dileklerini ve video konferans
yoluyla görüşme arzusunu dile getirdiği
söz konusu cevabi mektubun bir arka
planı var doğal olarak.

Mektup pozitif

Çavuşoğlu, mevkidaşı Jean-Yves Le
Drian ile yaptıkları en son görüşmede
(ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla)

“bir yol haritası üzerinde çalışalım”
diye mutabık kaldıklarını, sonra Cum-
hurbaşkanımızın Macron’a bir “geç-
miş olsun” mektubu gönderdiğini ve
yeni yılını tebrik ettiğini açıkladı ve ek-
ledi: “Arkasından Fransızlar dört alanda
istişarelere başlayalım diye geri döndü-
ler, biz de tamam dedik. İki gün önce de
Macron’un mektubunu aldık, gayet
olumlu ilişkileri geliştirme isteği; Tür-
kiye’ye atfettikleri önemin yanı sıra Av-
rupa için Cumhurbaşkanımızla
görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan,
güzel, pozitif (…) bir mektup.” Çavuşoğ-
lu’nun ima ettiği, L’Opinion’un haber
analizinde de vurgulandığı üzere, ilişki-
leri geliştirme arzusu tek taraflı değil.
Gazete, Cumhurbaşkanımızın Macron’a
göndermiş olduğu mektupta kendisiyle
“salgınla ortak mücadele, ikili ilişkiler,
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve
bölgesel konularda görüş alışverişinde
bulunmayı arzu ettiğini” de dile getirdi-
ğini belirtiyor ve bunun “Dağlık Karabağ
savaşının” başında Macron’la görüş-
meyi reddetmiş olduğu dikkate alınırsa
önemli bir gelişme olduğunun altını çizi-
yor. Bu kuşkusuz doğru bir tespit ve sa-
dece Fransa ile ikili ilişkiler bakımından
değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanımı-
zın “ABD ve AB (Batı) ile yeni bir sayfa
açma” çağrısı bağlamında da okunması
gereken bir gelişme.

Yeni bir sayfa

“Fransa’nın Türkiye husumeti Macron’a
özgü değil” [2] başlıklı yazımızda da altı
çizildiği gibi, Fransa’nın Suriye’de terör
örgütü YPG’ye destek vermesi, Yunanis-
tan/Kıbrıs, Libya ve Dağlık Karabağ so-
runlarında açık bir Türkiye husumetine
yönelmesi ya da bunu açığa çıkarması, 11
Eylül’le başlayan ve komünizmin yerine
İslam’ı düşman gören ABD kaynaklı Batı
ideolojisinin ürünü. O bakımdan tüm bu
sorunların çözümü için Türk-Amerikan
ilişkilerinin de rayına oturması şart. Was-
hington YPG’yi müttefik gördüğü, terör
örgütüne siyasi, mali ve askeri desteğini
sürdürdüğü sürece -ki seçilmiş Başkan Bi-
den’la bunu değiştirmek pek de kolay gö-
rünmüyor- Elysée’de kim oturursa 

otursun, Fransa’nın “öz müttefik” saydığı
YPG’ye desteğini özde değil ancak sözde
azaltmak mümkün olabilir. Aynı kaygı
ABD’nin casus şebekesi olan FETÖ’nün
mensuplarına sağlanan destek bakımın-
dan da geçerli. Washington ayrıca Doğu
Akdeniz’de ağırlığını hakkaniyete dayalı
bir çözümden yana koymadığı takdirde,
Paris AB içinde Yunan tezlerini savun-
mayı sürdürecek, Rusya’dan S-400 hava
savunma sistemi alımını cezalandırmak
amacıyla CAATSA yaptırımlarını derin-
leştirdikçe, Fransa da kendi ulusal hatta
bugüne kadar görüldüğü gibi neo-kolon-
yal çıkarları bağlamında Türkiye’nin kö-
şeye sıkıştırılmasına katkıda bulunacak ya
da belki bazı ödünler koparmaya baka-
caktır olasılıkla.

Fransa ile ne durumdayız?

Libya
için özel
seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine 
getirilen Slovak diplomat Jan Kubis'i, Libyalı taraflar
arasında tek bir yürütme organı oluşturulması ve
genel seçimlere hazırlık görevleri bekliyor

Eski BM Libya
Özel Temsilcisi Gas-
san Selame'nin Ha-

ziran 2017'de getirildiği
görevinden Mart 2020'de "sağlık
nedenleri" yüzünden istifasının
ardından BM'de Libya diplo-
masisini yürütecek isim aranı-
yordu. BM Güvenlik Konseyi'ne
(BMGK) üye ülkeler arasındaki
yoğun istişareler sonucu 20
Kasım 2020'de temsilciliğe Bul-
gar diplomat Nickolay Mlade-
nov seçildi. Ancak Konsey
tarafından da onaylanan Mla-
denov'un, seçilmesinden kısa bir
süre sonra görevi kişisel ve ailevi
nedenlerle kabul etmediğinin
açıklanması sonucu temsilcilik
makamı yine boş kaldı. Lüb-
nanlı Selame'nin istifasının ar-
dından BMGK'daki üye ülkeler
arasında Guterres'in önerdiği
adaylar üzerinde bir türlü uzlaşı
sağlanamıyordu. Bu durum
Konseyin uluslararası krizleri
çözme kabiliyeti ve profiline de
gölge düşürüyordu. Nihayet
daha fazla zaman harcanma-
ması için Konseyin 15 üyesi ara-
sında 10 aydır süren tartışmalar
sonucu yeni temsilci seçildi. BM
Genel Sekreteri Antonio Guter-
res, dün Selame'nin istifasının
ardından boş kalan bu göreve
Slovak diplomat Jan Kubis'i
atadığını açıkladı.

Uluslararası çeşitli 
görevleri üstlendi

1952 doğumlu Slovak diplomat,
daha önce de BM bünyesinde
görevler alan örgüt tarafından
tanınır bir isim. Jan Kubis,
1999-2005 yıllarında Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Genel Sekreteri, 2006-
2009'da Slovakya Dışişleri Ba-
kanı, 2011-2015'te BM
Afganistan Özel Temsilcisi,

2015-2018'de BM Irak Özel
Temsilcisi ve son olarak Ocak
2019-Ocak 2021 tarihlerinde
BM Lübnan Özel Koordinatörü
olarak görev yaptı. Son 6 yıldır
Irak ve Lübnan'da görev yap-
masına rağmen Arapça bilme-
yen Kubis, Slovakça'nın yanı
sıra Çekçe, İngilizce, Fransızca
ve Rusça biliyor.

Libya'da Kubis'i 
bekleyen dosyalar

Uzun süredir siyasi istikrarsız-
lığın hüküm sürdüğü Lib-
ya'daki krizin çözümü için Jan
Kobis'i çeşitli dosyalar bekli-
yor. Bunların başında ülkede
tek bir yürütme organı oluştu-
rulması ve 24 Aralık 2021'de
yapılması kararlaştırılan genel
seçimler için uygun atmosferi
hazırlanması geliyor. Libya'da
diyalog görüşmelerinin sekteye
uğraması gölgesinde seçimle-
rin söz konusu tarihte yapılma
ihtimali uzak görülse de Aralık
2020'de Libya Siyasi Diyalog
Forumu üyelerinden oluşan
bir hukuk komitesi kurulması
Kubis'in işini bir nebze kolay-
laştıracak gibi duruyor. Buna
rağmen seçime giden sürecin
taşlarının döşenmesi ve seçim-
lerin ilan edilen tarihte yapıl-
ması için her türlü zeminin
hazırlanması gerekiyor. Askeri
yönden de Kubis'e Libyalı ta-
rafların ilan edilen ateşkese
bağlılığını sağlama ve temas
noktalarında uluslararası göz-
lemciler konuşlandırılması için
Avrupalıları ikna etme görevi
düşüyor. Bunların yanı sıra
diplomat, Libya meselesinde
çatışma tarafları üzerinde et-
kisi bulunan ABD'nin Joe
Biden başkanlığındaki yeni yö-
netiminin güçlü desteğine ihti-
yaç duyuyor.

Somali’de
bombalı saldırı

Doğu Afrika ülkesi
Somali'nin başkenti
Mogadişu’da sabah

saatlerinde düzenlenen bom-
balı saldırıda ilk belirlemelere
göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik kaynaklarından edin-
diği bilgiye göre, saldırı, Garas-
baley İlçe Belediye Başkan
Yardımcısı Ali Jarere'nin kon-
voyunu hedef aldı. Saldırıda,

Jarere ve beraberindeki 2 kişi
hayatını kaybetti. Patlamanın
ardından bölgeye güvenlik güç-
leri sevk edildi. Saldırıyla ilgili
hükümetten resmi açıklama ya-
pılmazken, saldırıyı henüz üst-
lenen olmadı. Terör örgütü
Eş-Şebab, Somali'de sık sık gü-
venlik güçlerini ve sivil yerleşim
yerlerini hedef alan saldırılar
düzenliyor.

ABD'de ölümler arttı
Johns Hopkins
Üniversitesinin
verilerine göre,

ABD'nin 30 eyaletinde ve
Washington'da son bir haf-
tada Kovid-19 kaynaklı
ölümlerde artış görüldü.
Hastalık Kontrol ve Ko-
ruma Merkezi (CDC) de
ABD'de mart ayına kadar
vakaların büyük bölü-
münde Kovid-19'un daha
hızlı yayılan türüne rastla-
nabileceği uyarısında bu-
lundu. New York Valisi
Andrew Cuomo, Kovid-

19'un daha hızlı yayılan tü-
rünün görüldüğü ülkelere
seyahat kısıtlamaları getiril-
mesini istedi. Cuomo, bu
ülkelere örnek olarak İngil-
tere, Güney Afrika ve Bre-
zilya'yı gösterdi. ABD'de
Kovid-19 salgını nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sa-
yısı 407 bin 216'ya yüksel-
mişti. Kovid-19 verilerinin
derlendiği "Worldometers"
internet sitesine göre,
ABD'de virüs tespit edilen
kişi sayısı da 24 milyon 483
bin 901 olmuştu.

ABD'de Başkan Trump 
destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre
binasını basmasının üzerinden
günler geçmesine rağmen sular

durulmadı

Donald 
Trump
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 SEBZECİLİK

Soldan Sağa:
1. Kimsesiz. - Saçta ayırma yeri. 2. Aşağısamak du-
rumu. 3. Adıl. - Parlak olmayan, donuk. 4. Rakam. 
5. Soğurma. - Gemi halatının gevşetilip boşa bıra-
kılması. 6. Bağ ve bahçelerde yapılan tahta ya da 
hasır barınak. 7. Kadınların genellikle bluz üzerine 
giydikleri yelek biçimindeki giysi. - Burçlu, mazgal-
lı yapı, kermen. 8. Nefis. - Tımar. 9. Dileyiş, dileme. 
- Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan türediklerine inanılan 
beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe 
konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Temel. - Büyük, önemli. 2. İş için yapılan çözüm-
leme. 3. Kamu ile ilgili. 4. Eğilmiş olma durumu. 
- “Suç ve ...” (Orijinal ismi Prestupleniye i Nakaza-
niye olan Dostoyevski’nin bir romanı). 5. Sıralan-
mış. 6. Sarkaç. 7. Dağın veya tepenin herhangi bir 
yanı. - Amma, lakin. 8. İhsas. - Yazar. 9. Giysilerde, 
omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine 
konulan parça. - Hitit.
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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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Ş air ve yazar Ali Emre, Türk İslam
kahramanları konusunda yaptığı ça-
lışmalar, yazarlık serüveni ve hali ha-

zırda masasında bulunan projelere
ilişkin, soruları yanıtladı. Türk-İslam kültü-
rünün tanıtımının çok önemli olduğunu
anlatan Emre, “Çare mevzi mevzi ilerle-
yen kavgayı, bütüncül bir ıslah, inşa ve
direnç hattına çevirmenin yollarını ara-
maktır. Bu yolu arayanlarla irtibatları güç-
lendirmektir. Çare, çok çalışmaktır.
Ezilenlere, mahrumlara, yol gözleyenlere
sahip çıkmaktır. Kafamızın kıymetli dü-
şüncelerle, sahici tasalarla yanıp tutuş-
masıdır” dedi.

Sizi daha çok şiirlerinizle tanıyorduk ancak
son yıllarda uzun soluklu çalışmalara, özel-
likle de tarihi romanlara yöneldiniz. Nureddin
Zengi ile başlayan bu romanları yazma fikri
nasıl doğdu? Sizi bunları yazmaya yönelten
motivasyon kaynaklarınız arasında neler var?
"Bir alanda yoğunlaşmayı, uzmanlaşmayı
değerli bulsam da hayat gibi edebiyata da
daima bütünlüklü bakmaya çalıştım. Çocuk-
luğumdan beri her türde okudum. Yazdıkla-
rımız da okumalarımızın ve tanıklıklarımızın
hasılası aslında. Tarihi romana yönelmemde
de bu tür okumaların etkisi olmuştur. Nured-
din Zengi’yi kimse yazmadığı için yazdım. O,
tarih içinde parıldayıp duran fakat üstü örtü-
len bir mücevher, benzeri pek nadir görülebi-
lecek bir güzide. Altıncı Raşid Halife diye
takdim edilen, nitelikleri saymakla bitmeyen
çok büyük bir kahraman. Kitaplarda onunla
karşılaştığımda çok heyecanlandım. Yıllarca
aradığı kıymetli bir dostuyla nihayet buluş-
muş bir insan gibiydim. Yirmi yıla yayılan bir
okuma, araştırma süreci var Nureddin Zengi
romanında. Aynı şekilde, edebi bir tat alarak
ve yüzümüz kızarmadan okuyabileceğimiz
bir Selahaddin romanı olmasını da istedim.
Doğu ve Batı edebiyatlarında tanınmaz hale
getirilmiş çünkü Selahaddin. İftiralar atılmış.
İpe sapa gelmez aşk ve cinsellik hikayeleriyle,
hayatının ve mücadelesinin üstü örtülmüş. O
büyük cehdi, hüznü ve yalnızlığı göz ardı
edilmiş yahut zayıf, etkisiz bir edebiyatla ak-
tarılmış. Baybars için de aynı şey söz konusu.
Şöhretiyle gördüğü ilgi arasında ters bir
orantı var. Tarih sahnesine peş peşe çıkan ve
suyu tersine akıtmayı başaran bu büyük ön-
derler hakkında, bizde, bırakın etkili bir ro-
manı, dört başı mamur bir biyografi bile
yoktu birkaç yıl öncesine kadar. Halbuki
tarih, biraz da kim yazarsa, kim ilgilenirse
onundur. Bir şeyin kendisinden, kendi gerçe-
ğinden sonra en değerli tarafı onun sanat yo-
luyla anlatılması, yaşatılmasıdır. 'Hafıza
inşası' da asla hafife alınmaması gereken bir
cehd alanıdır. Bu üçlemeyi hem tarihe düş-
kün bir okuyucu hem de coğrafyamızda
özellikle son yıllarda yaşanan büyük acılar,
büyük düşüş kalkışlar için bir çare ve güzer-
gah arayan dertli bir müslüman olarak yaz-
dım. Yarasına merhem arayanlara omuz
vermek için yazdım. Üçünün de yaşadıkları,
söz aldıkları devirden günümüze yönelik çok
önemli işaret fişekleri gönderdiklerini düşün-
düğüm için yazdım."

Neden Nureddin Zengi, Selahaddin Eyyubi ve
Sultan Baybars'ı seçtiniz? Bu kahramanların
ortak tarafları var mı?
"Davaları hatta sancakları bile aynı olan bu
üç önder de yıllardır Şam'da yatıyor. Üçü de
neredeyse aynı yaşta vefat etti. Müslüman
Şark'ın, çok zorlu bir dönemde öne çıkan yıl-
dızları bunlar. Çöken evi ayağa kaldıran, tari-
hin gidişatını değiştiren aktörler. Zorluğa,
çaresizliğe, karanlığa, ihanete, istilacıya diz
çökmeyen; bahanelere sığınmayı reddeden
kahramanlar. Bir yönüyle, bugünkü varlığı-
mızı bile borçlu olduğumuz insanlar. Nite-
kim bunu açıkça söyleyen Batılı tarihçiler,
yorumcular var. Haçlı ve Moğol istilasına di-
renen bu adamlar olmasaydı, Müslümanlık
toplu bir yıkıma maruz kalacaktı, bugün
belki de bir kasaba nüfusu kadar müslüman
kalacaktı diyenleri görüyoruz. Zengiler, Ey-
yubiler ve Memlukler birbirinin devamı as-
lında. Büyük Selçuklu çınarının çökmesinden
sonra dağılan, parçalanan, birbiriyle didiş-
meye başlayan evi onarıp tahkim ettiler. Kılı-
cın yanına kandili, kalkanı, kitabı, kalemi de

getirdiler. İlme ve imara da önem verdiler.
Hayatın birçok ünitesini aynı anda ayağa
kaldırmaya çalıştılar. Günümüzdeki müslü-
man dünya, bu önderlerin yaşadığı dönemle
birçok yönden benzerlik taşıyor. Yazarken,
birçok bölümde, günümüze ilişkin çıkmalar
da koydum zaten romanlara. Halklar, toplu-
luklar açısından bakıldığında kurtuluş reçe-
tesi, en azından belli dönemeçlerde, asıl
düşman karşısında tesis edilen birliktir. Sela-
haddin, daha önce Nureddin’in yapmaya ça-
lıştığı gibi Musul'un, Halep’in, Şam’ın ve
Kahire’nin hem kalbini hem de kaderini bir-
birine bağlamaya çalıştı. Türkmenler, Kürtler
ve Araplar arasında bu eksende bir kardeşlik
ve dayanışma iklimi oluşturmaya çalıştı.
Baybars'ın yaptığı da buydu. Üçü de Türk-
menlerin, Kürtlerin, Arapların duyarlı olanla-
rını bir araya getirdi. Üçü de aynı coğrafyada
işgalciye karşı bir kardeşlik iklimi oluşturdu.
Bir 'Müslümanlık Baharı' getirdiler yani.
Çare, bugün de budur, böyledir. Bu kardeşlik,
dayanışma ve her alanda ayağa kalkma dü-
şüncesinin azıcık yeşermesi bile hem coğraf-
yayı hem de bu topraklar üzerinde yaşayan
insan unsurunu harekete geçirecektir. Fikri ve
fiili işgaller karşısında bizi diriltecek, yeniden
güçlü bir özne olmamızı sağlayacaktır. Bu
noktada artık önemli olan tek bir kurtarıcının
çıkmasını beklemek değil; etkili bir kadronun,
hayatın çeşitli alanlarını ayağa kaldıracak ni-
telikli, samimi ve adanmış nesillerin yetişme-
sidir. Çabaya, birikime, kardeşliğe
inanmaktır. İstilacıların çanağından beslenen
işbirlikçileri sırtımızdan atıp savurmaktır. Yeis
örtüsünü parçalamaktır. Çare mevzi mevzi
ilerleyen kavgayı, bütüncül bir ıslah, inşa ve
direnç hattına çevirmenin yollarını aramaktır.
Bu yolu arayanlarla irtibatları güçlendirmek-
tir. Çare, çok çalışmaktır. Ezilenlere, mah-
rumlara, yol gözleyenlere sahip çıkmaktır.
Kafamızın kıymetli düşüncelerle, sahici tasa-
larla yanıp tutuşmasıdır."

Orta Doğu aynı

12 ve 13. yüzyıllarda önemli işlere imza atmış
bu kahramanlara, o sürece, o zorlu yıllara bu-
günden bakıldığında, özellikle nelerin altını
çizmek lazım?
"Şu tespitle başlayalım: Nureddin ve Sela-
haddin 12. yüzyılda yaşadı, şu an 21. yüzyıl-
dayız. Rakamları ters çevirelim, fazla bir
değişiklik olmamış sanki. Orta Doğu denen
coğrafya, hem olumlulukları hem de olum-
suzlukları açısından neredeyse aynı. Küresel
bir istilaya girişen Frenkler geldiğinde, Orta
Doğu'da Müslüman dünya nasılsa, üç aşağı
beş yukarı yine böyleyiz. O dönemde onlar
birdiler, birlikte olmayı önemsediler ve Ba-
tı’dan yola çıktılar. Müslüman dünyanın da-
ğınıklığını gördüler, neredeyse her şehirde bir
emirlik ortaya çıkmıştı. Büyük Selçuklu dev-
leti Melikşah'tan sonra yıpranmıştı. Mezhep
kavgaları vardı, her şehirde bir vali, başına
buyruk bir yönetim söz konusuydu. Müslü-
manların kılıçları ve dilleri de birbirlerini kes-
mekteydi. Böyle bir dağınıklık içerisinde
Haçlılar süratle ilerleyebildiler ve 8-10 yıl içe-
risinde 4 tane büyük krallık, devlet kurdular.
Bugün de hakikaten böyledir. Olumlulukları-

mız da var şüphesiz. Bir tür kültürel ve siya-
sal araf içerisinde olduğumuzu düşünüyo-
rum ben. Bir eşiğe kadar gelmişiz ama ondan
ileri, öteye geçebilmiş değiliz. Bugün de bir-
çok yerde direniyoruz, şükürler olsun. Lakin
Müslümanlar da hala birtakım nedenlerle
birbirini kırmaya, boğazlamaya devam edi-
yorlar. İşte Nureddin Zengi o dönemde bu
birliğin reçetesini bulmuş insandır. O yüzden
kıymetlidir. Reçeteyi bulmuş, o birliği iyi kötü
sağlamış ve ilk kez Haçlılara, Frenklere karşı
savunmadan hücuma geçebilmiş, kendisin-
den sonra gelenlere de böyle güzel bir miras
bırakmıştır. Birliği sağlamaya çalışmış, yüze
yakın eğitim kurumu açmış, yetim kız çocuk-
larını bile okutmuş, dünyayı yakından izle-
miştir. Kudüs’ün ve Konstantiniyye’nin
fethini de bir hedef olarak öne çıkarmıştır.
Kudüs için fetih minberini bile hazırlatmıştır.
Nureddin’in belki de en büyük eseri ve tale-
besi olan Selahaddin, onun birçok rüyasını
gerçekleştiren kahramandır. Batılıların bile
Allah’ın bir armağanı olarak gördükleri, hem
kızdıkları hem de sevip kıskandıkları bir
adamdır. Kıpçak bozkırından Kahire’ye, kö-
lelikten sultanlığa yürüyen Baybars'ın hayatı
da başlı başına bir ders ve ibret yumağıdır.
Üçü de öncelikle kendilerini değiştirip dönüş-
türmüş, kendi yapamadığını başkalarına bu-
yurmamıştır. Üçü de esaslı bir merhale bilinci
içinde yola koyulmuştur. Üçü de dikkatleri
önce dış düşmana çekmiş, zor durumdaki
halka adalet ve merhametle yaklaşmayı
önemsemiştir. Üçü de sade bir hayatı tercih
etmiştir."

"Şark'ın Kalkanı" olarak nitelediğiniz Baybars,
çiçeği burnunda bir eser. Üçlemenin de son
halkası. Nasıl bir biyografiyle karşı karşıyayız
bu romanda?
"Zorlu ve çekişmelerle dolu biyografisi olan
bir önder Baybars. Eyyubilerin son döne-
minde karşımıza çıkan ve Haçlıların son ka-
lıntılarını ortadan kaldıran adam. Dahası, o
dönemde Frenkler gibi başka bir küresel isti-
laya girişen, büyük zulüm ve zorbalıklarla
ilerleyen Moğolları, Aynicalut'ta Kutuz'la bir-
likte ilk kez durduran, daha sonra da Ana-
dolu seferinde Elbistan’da yenen komutan.
Yine çok sıkıntılı bir dönemde müslümanların
göğsünü genişleten, umudunu artıran bir
önder. Kendi içinde çatışmaları, çelişkileri de
var elbette. Özellikle de sultan oluncaya
kadar, zaaf ile erdem, hayatında bir arada.
Başından beri kabına sığmayan biri. Çok
cesur, pervasız. İnişli çıkışlı, fazlasıyla ilginç
ayrıntılar içeren bir hikayesi var. Hayatında
büyük acılar, büyük dönüşümler, büyük başa-
rılar var. Sultan olduktan sonra yerini, kabını,
şahsiyetini buluyor. Ciddi bir değişim geçir-
diği söylenebilir. Yaşayışı, insana ve devlete
bakışı, İslam davasını kavrayışı kısmen dönü-
şüme uğruyor. Kudüs'e büyük hizmetleri olu-
yor mesela. Çıktığı kırk seferin hiçbirinde
yenilmiyor. Bugünkü Mısır’ın ve Suriye'nin
birçok şehrinde kıymetli eserler bırakıyor.
Merhameti ve adaleti, gazabını zamanla bas-
tırıyor. Eksiklerini, hoş görülmeyen özellikle-
rini üzerinden tamamen atamasa da yaşadığı
zamanın belki de en büyük hükümdarı olarak
görülüyordu Rükneddin Baybars."

Birçok büyük olayın yanında hem Doğu hem
de Batı dünyasından önemli şahsiyetlerle kesi-
şen fazlasıyla renkli, sinematografik bir hayat
hikayesiyle karşı karşıyayız. Bu çalışmalarda
okuyucuyu şaşırtacak sürpriz isimler var mı?
"Baybars döneminde olup bitenler sadece
Kıpçak'tan Kahire'ye uzanan bir coğrafyayı
değil, Kartaca’dan Kayseri'ye, Aragon’dan
Çin’e kadar bütün bir yeryüzünü titreştiriyor
gerçekte. İki ayrı Haçlı seferine çıkan, nihayet
bu uğurda büyük acılar çekerek ölen, 'Aziz'
ilan edilen tek Batılı kral olarak tarihe geçen
Fransa Kralı IX. Louis var karşımızda söz ge-
limi. Küçük düştüğü savaşların akabinde, Ak-
ka'da bir Haşhaşi suikastına maruz kalan,
ülkesine döndükten sonra bütün komşularına
savaş açan, İskoç direnişçi William Vallace'ın
asılmasını isteyen ünlü İngiltere kralı Uzun
Bacaklı Edward var. Asya’nın batısını kasıp
kavuran, onlarca şehirle birlikte Alamut'u ve
Bağdat'ı yakıp yıkan, Abbasi Hilafeti'ne son
veren Hülagu Han ve daha sonra yerine
geçen Abaka ile de karşılaşıyor okuyucu, Ey-

yubilerden kalan tahta oturan kadın sultan
Şecerüddür ile de... Baybars'ın hayata bakı-
şını değiştiren esaslı ve dönüştürücü bir sevda
hikayesi de görecek okuyucu, onu da belirte-
yim bu arada. Hatta önceki iki romanı oku-
yanlar hem şaşıracak hem de sevinecekler.
Diğer taraftan, Sultan Kutuz'u unutmadım
elbette. Memlük önderleri Aktay ve Aybek'i
de... İlhanlı işgaline, mezalimine, Baybars’ın
Anadolu seferine de epeyce yer verdim. İkili
oynamaktan vazgeçmeyen ve sonunda canın-
dan olan Muineddin Pervane'nin kasılmış
çehresi de geçiyor gözümüzün önünden,
henüz çocuk yaştaki İbn Teymiyye’nin çatık
kaşları da... Anadolu seferi sırasında Elbis-
tan'da, Kayseri'de, Sivas'ta, Konya'da yaşa-
nanları anlatırken Hatiroğlu Şerefeddin ile
Karamanoğlu Mehmed Beyi de andım."

Örtü artık kalkıyor

Tarihi olayları ve şahısları tarih kitaplarından
değil de anlatım yönü daha güçlü olan sanat
eserlerinden öğrenmenin ne gibi faydaları var?
"Fayda, tartışmaya açık bir mesele şüphesiz.
Sadece öğrenmek, bilgi edinmek isteyenlerin
tarih kitaplarına yönelmesi daha doğru. Öğ-
reticilikten büsbütün uzak olmamakla birlikte,
sanatın temel amacı bu değil çünkü. Peki ne
var? Sanat yoluyla üzerinde bilginin, ilmin de
yükseleceği geniş ve süreğen bir heyecan dal-
gası oluşturmak mümkün. Uyuyan ya da
üstü örtülen bilgiyi, hikayeyi, güzellikleri silke-
lemek, canlandırmak, dolaşıma sokmak
mümkün. Akademi dışındaki insanlara daha
kolay ulaşmak mümkün. Roman hatta hi-
kaye, tiyatro, film, bu alandaki ön yargıyı ve
mesafeyi en aza indiriyor. Son yıllarda, tarihi-
miz üzerindeki örtü yavaş yavaş kalkıyor.
Çarpıklıklar ve sululuklar olsa da tarihe yöne-
lik ilgi artıyor. Tarihi karakterler, olaylar,
önemli eşikler hakkında farklı alan ve eğilim-
lerden insanların söz almaları, teşvik edilmesi
gereken bir durum. Sayısız kahramanımız,
kadın erkek öncümüz, güzidemiz var. Bütün
bunları en azından edebiyatla, sanatla tekrar
sahneye çıkartabiliriz, aktarabiliriz, hatırlata-
biliriz. Tarihin suflesine kulak verdiğimizde
sahnedeki tutukluğumuz da azalacaktır.
Bunu başardığımızda dilimiz çözülecek, göğ-
sümüzdeki sıkıntı azalacak ve insanlığa daha
büyük güzellikler armağan edebileceğiz. Dün-
yada da salt alkolizm bataklığının, köpürtül-
müş yeraltının, cinsellik hezeyanlarının,
bunalım düşkünlüğünün, büyülü gerçekçiliğe
bitişmiş yatay karnavalların yahut fantastik
saplantıların sonu görünmeye başladı. Farklı
ve sınırsız özgürlükler yaşamak için dört bir
tarafa seğirtenler, büyük bir usanç ve yorgun-
lukla evini, aidiyetini, asıl şarkısını hatırla-
maya, aramaya yöneliyor artık. Üstü bin türlü
şalla örtülen gerçek, kapitalizmin yarıkların-
dan sızarak evine dönüyor tekrar. Hakiki ya-
raların görünürlüğü yeniden artıyor.
Kahramanlar geri dönüyor. Üstü küllenen hi-
kayeler silkiniyor. Yatay arayış ve yaşayışların
içinde yükselen dikey figürleri görmezden gel-
meye kimsenin gücü yetmiyor. Yabancılaşmış,
iğdiş edilmiş bir düzlemin içinde dönenen kişi
ve öbekler de başka istikametler, başka hika-
yeler arayacaklar. Okuyucu da romana kayıt-
sız değil aslında. Muhafazakar yahut dindar
diye nitelenen insanlar, Türkiye'deki okuyucu
kütlesinin iki büyük kanadından birini oluştu-
ruyor. Hem edebi açıdan hem de bağlı bulun-
duğumuz değerler dizgesinin gözetilmesi
açısından nitelikli, sağlıklı, etkili örnekler veril-
diğinde okuyucu da bir dönüşüm yaşayacak-
tır. Yazar kendi somut yahut manevi evine
dönmeyi hatırladığında, okuruna da farklı,
değerli, etkileyici, içinde utanmadan dolaşabi-
leceği bir evi olduğunu gösteriyor zira. Tarih
de sanat adlı o görkemli evde, kalemimizi aç-
tığımız, gözlerimizi ovuşturup ayıldığımız
yahut cesaretimizi kuşanıp özgüvenimizi ye-
nilendiğimiz güzel bir oda gibi."

Kültür dünyamızın güçlenen kaslarından si-
nema ve dizi sektöründe de artık çok sayıda
tarihi anlatıyla karşılaşıyoruz. Bu eserlerin
beyaz perdeye taşınmasını arzu eder misiniz?

Bu anlamda teklifler aldınız mı?
"Arzu etmez miyim? Elbette, çok isterim. Bu
büyük önderlerin, hele bir üçleme halinde peş
peşe filme çekilmesi, sinema diliyle hakkı veri-
lerek anlatılıp tanıtılması sanata katkının öte-
sinde, müşterek bir salih amel boyutu da
kazanabilir. Böyle bir çaba, sadece Türkiye'de
değil bütün bir ümmet coğrafyasında hatta
dünya genelinde ciddi bir etkiye, dalgalan-
maya yol açar. Bütün kesimleri, bütün yaş
gruplarını bir ölçüde etkiler. Özellikle de derdi
olan, bir çıkış yolu arayan, bu eksende çaba
gösteren gençlerde yeni bir heyecan dalgası
yaratabilir. Doğu toplumları, toplulukları ara-
sındaki suni engelleri kaldırabilir. Birçok so-
ğukluğun aşılmasında, birçok problemin
çözümünde yardımcı olur. Yeni köprülerin
kurulmasını sağlar. Tarihe ve edebiyata ilginin
canlanmasının yanında, toplu ve süreğen bir
şahsiyet ve perspektif değişimini de tetikleye-
bilir. Bu romanların filme çekilmesi gerekti-
ğini söyleyen, köşelerinde yazan arkadaşlar
olmuştu daha önce. Kendim de bu konuda
kafa yormaya başladım son zamanlarda.
Fakat işin özellikle ekonomik tarafını hallet-
mek zor. Haliyle çok masraflı, büyük yapım-
lar olur bunlar. Bu konuda çalışan, önemli
sinemacılarla ve iş adamlarıyla bağlantılar
kuran arkadaşlar var şu an. Bekleyip görece-
ğiz bakalım."

Kimlik sahibi olmamız şart

Son yıllarda bu eserlerle birlikte incelemeler,
portre/hikayeler ve şiir kitapları da yayımladı-
nız. Yoğun bir sanat eseri üretimi yaptığınız bu
dönemde nasıl çalışıyorsunuz? Bu anlamda
genç edebiyatçılara neler tavsiye edersiniz?
"Romanları yazarken günde ortalama 10 saat
çalıştım, bazen 15'e kadar çıkardığım da oldu.
Birkaç saat uykuyla yetindim yıllarca. Onun
ötesinde her gün 40-50 sayfa okumaya çalışı-
rım. Yine de hayatın edebiyattan daha değerli,
daha üstün olduğunu belirtmeliyim. Hayatımı-
zın, inancımızın, cehdimizin kimyasına karış-
tığı ölçüde değerlidir yapıp ettiklerimiz. Genç
kardeşlerime şu kadarını söyleyebilirim naçi-
zane: Okumaya önem vereceğiz öncelikle.
Okumadan olmaz. Okuyacağız, düşüneceğiz,
tartışacağız, iyi örnekler bulacağız. Bunları
önemseyen öbeklerin, çevrelerin içinde büyü-
yeceğiz. Kendimizi böyle tartacak ve çok çalı-
şacağız. Aynı zamanda hayata, ülkemizde ve
dünyada olup bitene biraz da bu dikkatle ba-
kacağız. Yazarken, adeta zihnimizin bir bölme-
sinde hazır bekleyen klişelere, dayatmalara,
insanı boşlayan genellemelere, kağşamış gö-
rüşlere hemen teslim olmayacağız. İnsani hi-
zayı gözetmekten utanmayacağız. Bilginin,
birikimin, duyargaları açık bir bakışın bize bir
yol bilgisi sunacağını akılda tutacağız. Kimlik
ve kişilik sahibi olmayı öteleyen, değerler dizge-
mizi küçümseyen anlayışlara boyun eğmeyece-
ğiz. Güzel ve erdemli yaşamaya dönük güçlü
bir bilincin yapıp ettiklerimize refakat etmesini
önemseyeceğiz."

Yazarlık serüveninize nasıl devam ediyorsu-
nuz, halihazırda üzerinde çalıştığınız projeleri-
nizden bahseder misiniz?
"Emekli oldum kısa bir süre önce. Okumaya ve
yazmaya daha fazla vakit ayırmayı umuyo-
rum. Masamı, hayatımı ve kafamı yeniden bir
düzene kavuşturmaya çalışıyorum. Cemal
Şakar öyküsü hakkında bir incelemem var, onu
bitirmeye gayret ediyorum. 'Necip Fazıl Şii-
rinde Lirik ve Trajik' başlıklı bir dosya hazırla-
mıştım, onu elden geçirmem lazım. Bitirilmeyi
bekleyen 'Şiirimizde 90'lar' adında bir çalışma
var yine. Şairler, hikayeciler, romancılar hak-
kında yazdığım yazıları da toplayıp kitaplaştı-
racağım inşallah. 'Roman ve Tarih' konusunda
yazmak, böyle bir kitap yayımlamak istiyorum.
Bunların dışında, bir Mehmed Akif romanı
yazmak istiyorum mesela. Fatıma Fihri, Tarık
Bin Ziyad, Alparslan, Şerife Bacı gibi isimleri
romanlaştırmayı düşünüyorum. 'Diz Çökme-
yen' adlı kitabımda yer alan portre/hikayeler,
bu düşüncenin ilk ve özet verimleri sayılabilir.
Gücüm yettiğince onlara eğileceğim."
HABER MERKEZİ

Tarih kim
yazarsa
onundur

Şair ve yazar Emre, "Tarih, biraz da kim yazarsa, kim ilgilenirse onundur. Bir şeyin
kendi gerçeğinden sonra en değerli tarafı onun sanat yoluyla anlatılması, yaşatılma-
sıdır. 'Hafıza inşası' da hafife alınmaması gereken bir cehd alanıdır." diye konuştu

Yazar Emre, “Fayda, tartışmaya açık bir mesele şüphesiz. Sadece öğrenmek, bilgi 
edinmek isteyenlerin tarih kitaplarına yönelmesi daha doğru. Öğreticilikten büsbütün 
uzak olmamakla birlikte, sanatın temel amacı bu değil çünkü” ifadelerini kullandı.

Gençlerin tarihi bilmesi gerektiğini
ifade eden Emre, “Geçmişini bilen genç
geleceğe daha sıkı sarılır” diye konuştu.



G alatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bugün
sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya
gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da

başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yö-
netecek. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay
geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik
ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33
puanla dördüncü sırada bitirdi. Yukatel Denizlispor
ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde be-
rabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14
puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yukatel
Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmı-
zılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğul-
can Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile
kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kad-
rosunda yer almayacak. Yılbaşı gecesi yaşadığı havai
fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdella-
oui de maçta oynayamayacak.

Santrfor sıkıntısı

Galatasaray'da Yukatel Denizlispor maçı öncesinde
santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Takımın santrforlarından
Radamel Falcao sakatlığı, Mbaye Diagne ise cezası
nedeniyle maçın kadrosunda bulunamayacak. Teknik
direktör Fatih Terim'in bu bölgede görevlendirdiği
Oğulcan Çağlayan da sakatlığı nedeniyle maçta
forma giyemeyecek.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyin-

dama, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sarı kart
ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart
görmeleri durumunda 21. haftadaki Yeni Malatyas-
por maçında forma giyemeyecek.

Muslera formasına kavuşuyor

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatan Urugu-
aylı kaleci Fernando Muslera'nın yarınki maçta görev
alması bekleniyor. Geçen sezonun 27. haftasında 14
Haziran 2020'de deplasmanda yapılan Çaykur Rizes-
por müsabakasında kaval kemiği kırılan Uruguaylı file
bekçisi, 7 ayı aşkın süre sonra takımdaki yerini alacak.
Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş ile oynadıkları
derbinin ardından yaptığı açıklamada, Yukatel Deniz-
lispor maçında Muslera'ya görev vereceğini ifade 
etmişti.

41. randevu

İki ekip arasında geride kalan 40 maçın 26'sını Gala-
tasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı,
8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ta-
kımın toplam 74 golüne, Denizli ekibi 36 golle karşılık
verdi.
Geçen sezon Denizlispor sahasındaki müsabakayı 2-0
kazanırken, Galatasaray ise İstanbul'daki müsabaka-
dan 2-1 galip ayrıldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Denizlispor, lig tarihinde İstanbul'da
20 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Ga-
latasaray 14, Denizlispor 3 galibiyet aldı, 3 müsabaka
da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, evinde attığı
42 gole karşılık, kalesinde 17 gol gördü.
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Trabzonspor, Portekizli sağ beki
Joao Pereira ile yollarını ayırıyor. Trab-
zonspor formasını 122 kez giyen 36
yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yö-
netimiyle yapacağı son görüşmeden
sonra bordo mavili kulüpten ayırla-

cak. Ocak 2017'de kadroya katılan ve
3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist
yapan Pereira, Sporting CP'den 300
bin Euro'ya transfer olduğu bordo
mavili forma atından kaptanlık da ya-
parken toplamda da 122 maça çıktı.

Misli.coM 2'nci Lig Beyaz Grup ekiple-
rinden İnegölspor, 2'nci Lig ekiplerinden
Turgutluspor’dan orta saha oyuncusu
Samet Günhan ile 1,5 yıllık anlaşma sağ-
ladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza
törenine İnegölspor yönetim kurulu üye-
leri Volkan Kardaş ile Ali Ezim katıldı.
İmza töreni sonrası konuşan Kardaş,
şunları söyledi: “Öncelikle Samet kardeşi-
mize kulübümüze geldiği için çok teşek-
kür ediyorum. Hoş geldi sefalar getirdi.
Samet kendini bu liglerde ispat etmiş bir
futbolcu. Yıllardır bu ligde ve şampiyon-
luklarda yaşadı. Geldiği takımda da zaten
kaptandı. Samet yeteneğiyle ön plana
çıktı. Sağ olsun teklifimizi de geri çevir-
medi. Bu sene ve önümüzdeki senede in-
şallah bize katkı vererek üst lige
çıkmamıza yardım edecek. İnşallah o da
kazanacak bizde. Anlaşmanın hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum.”

TRANSFER TAMAM

Trabzonspor’da pereira ile yollar ayrılıyor
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ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF YERLERDE İHATA VE İSTİNAT DUVARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/25945
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 

34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163280107
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : TOPLAMDA 54 KALEMDEN OLUŞAN, 3.300 METREKÜP 

TAŞDUVAR, 3.000 METREKARE BETONARME KALIP YAPIMASI 
VE MUHTELİF BOYUTLARDA İHATA VE İSTİNAT DUVARI YAPIMI 
İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Ümraniye ilçe sınırları içi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (dört yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 

34761 Ümraniye / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.02.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde ve-
receklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimar-
lık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu iş için; 27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE`de yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde
Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan"(A) ALT YAPI İŞLERİ - V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ
(Altyapı+Üstyapı" benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 Kat:9 34761 Ümraniye /
İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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 sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
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 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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Ali Koç, ‘’Mesut ile diğer büyük isimler arasında
büyük fark var. Onlar elin oğlu Mesut evin oğlu.
Mesut evine geldi. Memleketine ve tuttuğunu
takıma geldi. Burada büyük fark var’’ dedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali
Koç, 3-1 kazandıkları MKE Anka-
ragücü maçının ardından açıkla-
malarda bulundu. Ali Koç, ligde
5’te 5 yaptıkları için mutlu oldukla-
rını dile getirerek, ‘’Perşembe zor bir
maçımız var. Devre arasına iki maç
kaldı. Bu galibiyetleri alırsak bizim
iyi olur. Sivas zor bir maç. Tek tek
maçlara bakıyoruz. Çok iyi oyna-
madığımız maçlarda da kazanmak
iyi. Son dönemde averaj açısından
da iyiyiz. Takımda bir inanmışlık
var. Aile olma yönünde önemli işa-
retler görüyorum. İnişler çıkışlar her
takım için olacak. Bir iniş de olur
umarım kısa süreli olur. Maçları
erken koparsak genç oyunculara
daha çok şans vereceğiz. Her maç
adım adım hedefe odaklanmış bi-
çimde devam ederiz’’ dedi.

Mesut bir avantaj olacak

Ali Koç Mesut Özil ile ilgili olarak,
‘’Rüya daha gerçekleşmedi. Önemli
adımlar atıyoruz. Mesut’a ve aile-
sine hoş geldiniz diyorum. Hem ku-
lübüne hem de memleketine hoş
geldin diyorum. Büyük marka
transferi. Cumartesi akşamından
itibaren medyada ve dünya çapında
transferinden ne kadar bahsedildi-
ğinize bakarsanız milyonlara ulaştı.
Bizim için önemli olan Mesut’un
takımın parçası olması. Bu takımın
her futbolcusu değerli ve önemli.
Onlara da liderlik yapması, hüner-

lerini göstermesi ve Mesut’un ne ol-
duğunu dünyaya göstermesini ve
şampiyonluk mücadelemizde de
büyük rekabet avantajı yaratmasını
bekliyoruz. Geçmişte de büyük
isimler Türkiye’ye geldiler ve bekle-
nen gerçekleşmedi. Burada öyle bir
endişemiz yok. En büyük arzumuz
en kısa zamanda bildiğimiz
Mesut’un aşık olduğunu takımda
hünerlerini göstermesi. Mesut ile
diğer büyük isimler arasında büyük
fark var. Onlar elin oğlu Mesut evin
oğlu. Mesut evine geldi. Memleke-
tine ve tuttuğunu takıma geldi. Bu-
rada büyük fark var. Hiçbir sakatlığı
yok. Taraftara teşekkür ediyorum.
Bu süreçte bizi var gücüyle destek-
lediler. Uçak yolunu takip eden
firma bizle iletişime geçti. Top-
lamda 1 milyon 880 bin kişi uçağı
internetten takip etmiş. 312 bin kişi
ayı anda bağlanmış uygulamaya.
Bu çok büyük rekor. 599 bin twit
atılmış. Ronaldo’nun rekorunu geç-
miş. Taraftarın çok büyük beklentisi
var. Umarım da Mesut bu beklen-
tiyi veriri. Yakın zamanda bir imza
törenimiz olacak. Hiçbir transfer
imzalar atılmadan resmiyete kavuş-
mamıştır. Transfere değer katanları
da zamanı gelince anlatacağım. Ta-
raftar lütfen desteklemeye devam
etsinler. Formalara büyük teveccüh
olacağına da inanıyorum. İmza
günü de bir Fener ol rekoru bekliyo-
ruz. Bize büyük katkısı olur” dedi.

Fenerbahçe
protesto etti
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'nin
evinde Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşma
sırasında Ülker Stadı'nın reklam panolarında
yayıncı kuruluşun logosunu çağrıştıracak
şekilde, "Rejiye ve yönetmene müdahale 
istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazıları yer aldı.

Maçın ardından da
sarı-lacivertli futbol-
cular "Talebimiz adil
ve tarafsız yayancı-
lık", "Rejiye ve yö-
netmene müdahale
istemiyoruz" yazılı
tişörtler giyerek ya-
yıncı kuruluş mikro-
fonlarına karşılaşmayla ilgili
değerlendirmelerde bulundu. Ancak, ya-
yıncı kuruluş Fenerbahçe'nin maç sonu
röportajlarını yayınlamadı.Bu arada, sarı-
lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç
sonrası yaptığı açıklamada, "Taraftarları-
mız, yayıncı kuruluş konusunu boşlama-
sınlar ve hazırlıklı olsunlar çünkü bu bir
sorundur” denildi.

Milan’ın
gözdesi Yusuf

Milan'a karşı Avrupa Ligi'nde deplasmanda
3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği perfor-
mansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı
için Milan görüşme talep ederken sezon
sonu da oyuncunun bonservisini almak isti-
yor. Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleş-
mesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın transferi
için en ciddi
kulüp. İspan-
ya'dan da talipleri
olan Yazıcı, bu
sezon 23 maçta
11 gol attı.

İtalya Serie A ekibi Milan, milli futbolcu 
Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.
23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibi 
sezon sonunda resmi teklif yapacak

CIMBOM
TESELLI
PESINDE

İki ekip arasında geride
kalan 40 maçın 26'sını

Galatasaray galibiyetle
kapattı, 6'sını 

Denizlispor kazandı,
8 müsabakada 

ise eşitlik 
bozulmadı
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SPOR 15
Türkiye Satranç Federas-

yonu Başkanı Gülkız Tulay,
"Hedefimiz öncelikle 

5 milyon ortaokul 
öğrencisine ulaşmak, 

ardından Türkiye’de ki her
bireyin satranç sporunu

yaşam tarzı olarak benim-
seyerek tüm hayatına
yaymasını sağlamak." 

ifadelerini kullandı

T ürkiye Satranç Federas-
yonu Başkanı Gülkız
Tulay, "2021 yılında çıta-

mızı daha da yükselterek, 5 milyon
ortaokul öğrencisine ve 1 milyon
lisanslı sporcu hedefine ulaşmak
istiyoruz."dedi. Tulay, yaptığı açık-
lamada, 2020 yılında yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgını
döneminde TSF'nin en etkin fede-
rasyonlardan biri olduğunu, 2021
yılında bu etkinliğin turnuvalarla,
şampiyonlarla ve çevrim içi faali-
yetlerle ara vermeden devam ede-
ceğini belirtti. Satrancın
ortaokullarda seçmeli ders olması-
nın ardından eğitim dünyasına yö-
nelik faaliyetlerine ağırlık
verileceğini aktaran Tulay, "Yeni
normalde salgın koşullarına göre
yüz yüze ve dijital dünyada 2021
yılında çıtamızı daha da yükselte-
rek, 5 milyon ortaokul öğrencisine
ve 1 milyon lisanslı sporcu hede-
fine ulaşmak istiyoruz."diye ko-
nuştu. 2020 yılında salgının
olumsuz koşullarına rağmen, Tür-
kiye’nin dört bir yanında etkinlik-
ler, kampanyalar ve turnuvalar
düzenlendiğini vurgulayan Tulay,
"Milyonları satranç sporu ile bu-
luşturduk. 2021 yılına ortaokul-
larda satranç branşının seçmeli
ders olarak okutulması müjdesi ile
başladık. Okul öncesinde ve ilköğ-
retimlerde de satranç sporunu ger-
çekleştirdiğimiz projeler ile
yaygınlaştırmıştık. Hedefimiz ön-
celikle 5 milyon ortaokul öğrenci-
sine ulaşmak, ardından Türkiye’de
ki her bireyin satranç sporunu
yaşam tarzı olarak benimseyerek
tüm hayatına yaymasını sağla-
mak." ifadelerini kullandı.

TSF 2021 yılına hazır

2021 yılı için etkinlik takviminin
oluşturulduğunu dile getiren Tulay
şunları kaydetti: "Ligleri temmuz
ayında, yaş gruplarını haziran
ayında düzenlemeyi planlıyoruz,

salgın koşullarına göre Avrupa Yaş
Gruplarını, 2021 Türkiye Hızlı ve
Yıldırım Satranç Şampiyonası’nı,
2021 Arzum Türkiye Kadınlar
Şampiyonası’nı, 2021 Türkiye
Gençler Şampiyonası’nı, 2021
Türkiye Emektarlar Şampiyona-
sı’nı, 2021 Türkiye Okul Sporları
Yarışmalarını, 2021 Türkiye Üni-
versiteler Satranç Şampiyonası’nı,
2021 Türkiye Satranç Şampiyona-
sı’nı ve etkinlik takviminde yer alan
birçok faaliyet hayata geçirilecek."
Salgının durumuna göre yüz yüze
ve çevrim içi etkinlikler için hazır
olduklarını söyleyen Tulay, şöyle
devam etti: "2020 yılı tüm dünyada
olduğu gibi ülkemiz içinde büyük
zorluklar içinde geçti. TSF olarak
Türkiye’nin spordan uzak kalma-
ması, zor günlerde satranç sporu-
nun birleştirici gücü ile buluşması
için mücadele ettik. Kampanyalar,
dijital turnuvalar ve etkinlikleri-
mizle satranç sporunu Türk halkı
ile buluşturduk. Sporcularımız için
dijital kamplar düzenledik, dünya-
nın güçlü sporcularıyla dijital dün-
yada özel karşılaşmalar planladık.
Hakemlerimiz, antrenörlerimiz için
dijital dünyada eğitimler ve serti-
fika programı gerçekleştirdik. TSF
olarak, 2020 yılını aktif geçirdik ve
2021 yılında da çıtamızı yükselt-
mek istiyoruz." 5 milyonu aşan or-
taokul öğrencilerinin tamamımın
satranç sporu ile tanışmasını iste-
diklerini hatırlatan Tulay, "Ana
sponsorumuz Türkiye İş Bankası
ile ilköğretimden liseye kadar ‘Sat-
ranç Sınıfları’ projesiyle 25 binin
üzerinde devlet okulumuzu satranç
sınıfları ile donattık. Fiziki yeterli-
liğe sahip, talepte bulunan her dev-
let okulumuzu satranç sınıfları ile
2021 yılında da buluşturmaya
devam edeceğiz. 2021 yılında, bu
çerçevede özellikle ortaokullarda
çeşitli etkinliklerimiz ve projelerimiz
gerçekleşecek." değerlendirmesinde
bulundu.

Tekerlekli sandalyede
tenis yine başlıyor
Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde geçen sene 
tekerlekli sandalye teniste iki turnuvaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan
Türkiye'de, bu yıl da üç önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
(TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül,2020'de sal-
gın nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis
turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin
iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yap-
tığını hatırlattı. Ancak salgının yükselişe geçme-
siyle tüm dünyadaki turnuvaların neredeyse
durma noktasına geldiğini belirten Yurdagül, "Şu
anda uluslararası düzeyde bir turnuva yok. Bu
tabii ki koronavirüsün kontrol altına alınmasıyla
da ilgili bir durum. Sanıyorum şubat sonu mart
gibi turnuvalar yeniden başlayacak. Antalya'da ya-
pılan uluslararası turnuvaların başarıyla bitirilmesi
ve sporcuların herhangi bir sağlık sorunuyla karşı-
laşmaması Türkiye'nin Uluslararası Tenis Fede-
rasyonu (ITF) nezdindeki güvenirliğini arttırdı."
diye konuştu. Yurdagül, turnuvada 28 ülkeden 65
sporcu ağırladıklarını ve hiçbir sporcunun korona-
virüs veya başka bir rahatsızlıkla ülkesine dönme-
diğini vurguladı. Bu sayede 2021'de yapmayı
planladıkları turnuva sayısında artışa gittiklerini
anlatan Yurdagül, "ITF'nin bize ciddi bir tevec-
cühü oldu. Nisanda üç uluslararası turnuvaya
arka arkaya Megasaray Tenis Akademisinde ev sa-
hipliği yapacağız. Toplamda 20 bin dolar para
ödülü dağıtacağız. Tekerlekli sandalye tenis bran-
şında en büyük organizasyonlardan üçünü bu-
rada yapacağız. ITF, bize çok güvendiği için Quad
kategorisinin sınıflandırılmasının da burada yapıl-
masını teklif etti. Bu bizim için çok büyük bir artı
puan." ifadelerini kullandı. Yurdagül, yabancı
sporcuların "Acaba ne zaman Türkiye'de yeniden
turnuva olacak" diye şimdiden sormaya başladı-
ğını dile getirerek, bunun Türkiye'ye olan güven ve
prestiji çok yüksek noktalara çıkardıklarının bir
göstergesi olduğunu kaydetti.

120 sporcu Antalya'ya gelecek

Turnuvalarla ilgili bilgi veren Yurdagül, Antal-
ya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 15-29
Nisan tarihlerinde Megasaray Tenis Akademi-
sinde yapılacak "Megasaray Open", "MTA Open"
ve "KrosMedical Open" turnuvalarına 50 ülkeden 

120 sporcunun katılacağını aktardı. Yurdagül, fe-
derasyonlarından bir lira dahi çıkmadan sponsor-
ların desteğiyle bu turnuvaları organize ettiklerinin
altını çizerek, "Özellikle turnuva sayısındaki azlık
ve bizim yüksek para ödüllü turnuvalar yapmamız
elimizi çok kolaylaştırıyor." yorumunu yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Gözte-
pe'nin kulüp başkan vekili Talat
Papatya, teknik direktör Ünal
Karaman'la prensipte anlaştıkla-
rını bildirdi. Papatya, gazeteci-
lere, İlhan Palut'un görevden
ayrılmasının ardından Ünal Ka-
raman'la görüştüklerini ve kendi-
siyle prensip anlaşmasına
vardıklarını söyledi. Ünal Kara-
man'ın bugünkü Gençlerbirliği
maçını tribünden takip edebile-
ceğini kaydeden Papatya, "Söz-
leşmeyle ilgili 1-2 detay kaldı,
bunların halledilmesinin ardın-
dan imza atarız inşallah. Söz-
leşme süresini hiç konuşmadık
diyebilirim ama en az 1,5 yıllık
olur diye tahmin ediyorum."

dedi. Papatya, transfer çalışma-
larına da devam ettiklerini belir-
terek, şöyle konuştu:
"Trabzonspor'dan Fousseni Dia-
bate ile sezon sonuna kadar an-
laştık, onunla da öğleden sonra
sözleşme imzalayacağız. Ünal
hocamızın da istekleri doğrultu-
sunda harcama limitleri dahi-
linde elimizden gelenin en iyisini
yapıp, ihtiyaç duyulan isimleri
Göztepe'mize kazandırmaya ça-
lışacağız. Guilherme, Çin'e gidi-
yor, vize işlemleri de bitti,
yollarımızı ayırdık diyebiliriz.
Mossoro ve Gassama bazı ku-
lüplerle görüşmeye devam edi-
yor. Biz de kendilerine yardımcı
olacağımızı söyledik."

NBA'e 9 maçla devam edildi. Warri-
ors, geride götürdüğü mücadelenin
son periyodunda ortaya koyduğu
performansla Batı Konferansı lideri
Lakers'ı 115-113 mağlup etti ve raki-
binin 5 maçlık galibiyet serisine son
verdi. Lakers'ta Anthony Davis 17
sayı, 17 ribaunt, Kyle Kuzma da 15
sayı, 10 ribauntla "double double"
yaparken, Dennis Schröder 25, LeB-
ron James 19 sayıya oynadı. Warri-
ors'ta Stephen Curry 26, Kelly
Oubre 23, Eric Paschall19, Andrew
Wiggins 18 sayıyla galibiyete katkıda

bulundu. Doğu Konferansı'nda oy-
nanan karşılaşmada Brooklyn Nets,
sahasında Milwaukee Bucks'ı 125-
123 yenerek galibiyet serisini 4 maça
çıkardı. Nets'teki ilk maçında "triple
double" yapan James Harden, Bucks
karşısında da 34 sayı, 12 asistle "do-
uble double" yaptı. Kevin Durant'ın
30 sayı ürettiği mücadelede, Joe
Harris 20 sayı kaydetti. 12 sayı, 12 ri-
bauntla oynayan DeAndre Jordan,
"double double" yapan bir başka
isim oldu. Bucks'ta ise Giannis Ante-
tokounmpo'nun 34 sayı, 12 ribaun-

tluk performansı mağlubiyete engel
olamadı. Khris Middleton 25, Jrue
Holiday 22 sayıyla maçı tamamladı. 
Sonuçlar

New York Knicks-Orlando Magic:
91-84

Atlanta Hawks-Minnesota 
Timberwolves: 108-97

Portland Trail Blazers-San 
Antonio Spurs: 104-125

Memphis Grizzlies-Phoenix-
Suns: 108-104

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks:
125-123

Toronto Raptors-Dallas 
Mavericks: 116-93

Chicago Bulls-Houston Rockets:
125-120

Miami Heat-Detroit Pistons: 
113-107

Los Angeles Lakers-Golden State
Warriors: 113-115

Ünal Karaman
Göztepeli oluyor

Zlatan farkı

HEDEF SATRANCTA 
5 MILYON OGRENCI 

NBA nefesleri kesti
Sardinya Arena'da oynanan mü-
sabakada, lig lideri Milan, küme
düşme hattından uzaklaşmaya
çalışan Cagliari'ye konuk oldu.
Maçın 5. dakikasında ceza sa-
hası içinde Cagliarili Lykogian-
nis'in, Milan'ın İsveçli golcüsü
Zlatan İbrahimovic'e yaptığı
faule, hakem Rosario Abisso
penaltı kararı verdi. İbrahimovic,
7. dakikada penaltı atışını gole
çevirerek Milan’ı 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk
ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının 52. dakikasında
Milan’da İbrahimovic, bir kez
daha fileleri havalandırarak
maçta farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Mi-
lan’da oyuna 66. dakikada dahil
olan Alexis Saelemaekers, 68 ve
74. dakikalarda gördüğü çift sarı
karttan kırmızı kartla oyundan
atıldı. Konuk kırmızı-siyahlı
takım, 10 kişi tamamladığı maç-
tan 2-0 galip ayrılmasını bildi.
Bu sonuçla, Milan puanını 43'e
yükseltti. 
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Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri ve ilçedeki gönüllü vatan-
daşlar, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına şefkat elini
uzattı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da vatandaşlarla
birlikte sokak hayvanlarına yiyecek ve su dağıttı

İlçeye kazandırılan şehir
parkları, bölge parkları gibi
büyük parkların yanı sıra bir-
çok mahalleye yeni parklar
inşa eden Arnavutköy Beledi-
yesi, son olarak Haraççı Ma-
hallesi’ne 3 bin 813
metrekare büyüklüğünde
park inşa ediyor. Haraççı
Mahallesi’nde okul bölgesine
yakın alanda inşa edilen

park, tamamlandığında hem
öğrencilere hem de mahalle
halkına hitap edecek. Parkın
içerisinde çocuk oyun alan-
ları, oturma alanları, spor
alanları ve peyzaj alanları yer
alacak.

Mahalle halkına hizmet

Arnavutköy Belediyesi Park
Bahçeler Müdürlüğü tarafın-

dan 3 bin 813 metrekare
alana inşa edilen park, 2 bin
234 metrekare yeşil alana ve
bin 579 metrekare de sert
zemin alanına sahip olacak.
Sosyal ve spor aktivitelerinin
yapılabileceği parkın yapımı
kısa sürede tamamlanarak,
okul öğrencilerine ve mahalle
halkına hizmet edecek. 
SEMANUR POLAT

Arnavutköy Belediyesi vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmeleri
için çok yönlü parkların yapım çalışmalarına devam ediyor

ArNAvUTKoy’e yeNI PArK 

SefkatlI
baSkan

Eyüpsultan’da
calısmalar var

Eyüpsultan Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli eserlerinden
biri olan Eyüpsultan Camii ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı

Tüm İslam aleminin buluşma
noktası olan, binlerce yerli ve ya-

bancı turistin ziyaret ettiği Eyüpsul-
tan Camii ve Meydanı’nda bulunan

tarihi yapıların görünümlerini kapatan
düzensiz yapılaşmalar kaldırılarak mey-

dan düzenlemesi yapılıyor. Tarihi yapıla-
rın yanı sıra Eyüpsultan Meydanı ve

çevresinde bulunan yapılar, tarihi dokuya
uygun bir şekilde düzenleniyor. Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller ban-
kasından alınan 15 milyon TL'lik hibe ile Eyüp-
sultan Meydanı ve çevresindeki binalarda
cephe sağlıklaştırma çalışmaları, Eyüpsultan
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün proje için
kurduğu ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

348 binayı kapsıyor

Eyüpsultan Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ayşe
Zengin, Eyüpsultan Camii ve çevresinde başla-

yan rehabilitasyon çalışmaları için şunları söy-
ledi:“Eyüpsultan Camii ve çevresini kapsayan
cephe düzenleme projemiz 384 adet binayı kap-
sıyor. Bu binalarımız Fahri Korutürk Cadde-
sinde, Kalenderhane Caddesinde, İskele
Sokağında, Zal Mahmut Paşa Sokağında bulu-
nuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeri-
yor. Bizim yaptığımız proje çalışmasında
cephelerdeki eklentileri ve tabelaları tabela yö-
netmeliğine uygun hale getirmek, tentelerini dü-
zenlemek, cephelerin renklendirmelerini
kapsıyor

Tabela kirliliğine son

Fen İşleri Müdürlüğümüz ile çalışmalara başla-
dık. Projemiz İller Bankası destekli yürütülüyor.
Bu kapsamda da bir koordinasyon yaptık ve Fen
İşleri Müdürlüğümüz proje için bir ekip oluş-
turdu. Ekipler birebir alanda tespitlerle gerekli
düzenlemeleri ve çalışmaları yapıyor. Eyüpsul-
tan’a şu anda girdiğinizde tentelerden ve tabela-
lardan kaynaklanan bir kaosla
karşılaşıyorsunuz. Bulmak istediğiniz bir binaya
kolaylıkla ulaşamıyorsunuz. Tabelalar her esna-
fın istediği gibi. Hepsi birbirinden farklı, tabela-
lar yönetmeliğe uygun değil bu nedenle burada
bir düzensizlik var. Yeni yönetmelikte tabelaların
üst katlarda olmamasını içeriyor. Biz tabelaları
alt kata indirdiğimizde binaların algılanabilirli-
ğini ön plana çıkaracağız, aydınlatmalarını sağ-
layacağız, vitrinlerini düzenleyeceğiz. Projemizin
2021 yılının sonunda bitmesini planlıyoruz bu
sayede Eyüpsultanlılar ve Eyüpsultanımıza
gelen ziyaretçilerimizi Eyüpsultan’ın yeni yü-
züyle kavuşturacağız” TAYLAN DAŞDÖĞEN

Eyüpsultan Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ayşe
Zengin, Eyüpsultan Camii ve çevresinde başlayan
rehabilitasyon çalışmaları için “Eyüpsultan Camii
ve çevresini kapsayan cephe düzenleme projemiz
384 adet binayı kapsıyor” ifadelerini kullandı.

GoP karla
mücadele etti
GoP karla
mücadele etti
GoP karla
mücadele etti
GoP karla
mücadele etti
GoP karla
mücadele etti
GoP karla
mücadele etti

İ stanbul’da kar yağışı ile birlikte iyice soğuyan ha-
vada sokak hayvanları da yiyecek ve içecek bul-
makta zorlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması da

hayvanların yiyecek içecek bulmasını zorlaştıran bir
diğer etken oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, sokak
hayvanlarına şefkat elini uzatarak ilçenin 58 farklı nok-
tasında yiyecek ve su bıraktı. Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta da gönüllülerle birlikte sokak hayvanla-
rına mama dağıttı. İlçede kış boyunca sokak hayvanla-
rına her gün yaklaşık 130 kilo mama dağıtımı
yapılacak.

Hayvanlar bize emanet

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, “Şehrin kenarlarında ıssız alanlarda yemek ar-
tıklarının bulunmadığı. İnsanların çok bulunmadığı
alanlara daha çok hayvanlar iştirak ediyor. Onları bu-
rada yalnız ve aç bırakmamak adına yemek dağıtıyo-

ruz. Özellikle kadınlarımızın kendi evlerinden yemek
getirmeleri bizi daha çok bu sorumluluğa itiyor.
Bugün onlara eşlik ediyoruz. Zaten hayvanların bize
Cenabı Allah’ın bir emaneti olduğuna inanıyoruz. Bu-
günlerde kar yağışı ve soğuklardan dolayı bu yemek
ihtiyacı karşılanamadığı için evindeki sıcak ortamdan
yemeğini alıp gelen kadınlar bizi bu sorumluluğa iti-
yor. Onlarla birlikte hayvanları besliyoruz.” şeklinde
konuştu.

Sevgi gönülleri ısıtıyor

Gönüllü Deniz Tuğlu ise “Sevgiyle buradayız. Bu
soğukta sevgi içimizi ısıtıyor. En çok mağdur olan
köpekler, kediler bir şekilde baş edebiliyor. On-
lara da yardım ediyoruz ama köpeklere ulaş-
mak zor. O yüzden belediyelerin yardımıyla
dağ, bayır, soğuk demeden sizlerle beraber
sevgi dağıtıyoruz. Sevgi de gönülleri ısıtıyor.
Hiç üşümüyoruz.” dedi. ARİF ELMAS

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kar yağışının ardından ilçede olumsuz
bir durum yaşanmaması adına tuzlama ve kar küreme çalışmala-
rını ara vermeden sürdürüyor. Kış hazırlıklarını günler öncesin-
den tamamlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul’da etkili
olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuz-
lukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına
karla mücadele ekipleri 24 saat görev yapıyor. Ana arterleri
temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklar ve mahalle-
lerde sürdürüyor. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temiz-
lenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için
ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ulaşımda
yaşanabilecek sorunlarına karşı cadde ve sokaklarda
önlemler alan Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, ya-
yalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken
karları temizleyip, tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Beykoz’u güzel ve bakımlı bir çehreye
kavuşturan, mahallelerde bir günde de-
taylı temizlik hizmeti yapılan “Şok Te-
mizlik Programı”yla Soğuksu
Mahallesi sokak sokak temizlendi. İlçe-
deki tüm camiler, cami ve okul tuvalet-
lerinde düzenli ve ücretsiz temizlik
hizmeti sağlayan Beykoz Belediyesi,
mahallelerde rutin temizlik faaliyetleri-
nin dışında 1 günde detaylı temizlik

hizmetinin yapıldığı “Şok Temizlik
Programı” nı başlattı. Beykoz Belediye-
si’nin daha temiz ve sağlıklı bir çevre
için başlattığı “Şok Temizlik Programı”
kapsamında  Soğuksu Mahallesi’nde
tüm sokak ve caddeler temizlendi. Sa-
bahın erken saatlerinde mahallede
hazır bulunan 30 kişilik temizlik ekibi
yolları, kaldırımları, çöp konteynerleri-
nin etraflarını detaylı şekilde süpürdü

ve temizledi Soğuksu sakinlerinin mut-
luluğu ve temiz bir çevre için gün boyu
yoğun bir mesai harcayan ekipler ma-
halle sakinlerine tertemiz sokaklar bı-
raktı. Bugüne kadar Yenimahalle,
Kavacık,  Gümüşsuyu ve Ortaçeşme’de
toplam 223 merdiven ve merdivenli so-
kağın temizlendiği “Şok Temizlik Prog-
ramı” yla her hafta iki mahalleye ekstra
temizlik hizmeti götürülecek.

BeyKoz 
TeMIzLeNDI
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