
Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, Türk-

Macar dostluğunun gelişmesine yap-
mış olduğu katkı ve çalışmalarından
dolayı Macaristan liyakat nişanı ile
ödüllendirildi. Albayrak, “Türk halkı
olarak Macaristan ile tarihi, kültürel,
sosyal ve ekonomik anlamda köklü
bağlarımız var. Türkiye ile Macaristan
ilişkilerinde Tekirdağ önemli bir yere
sahip” diye konuştu. I SAYFA 9
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GELECEĞİ DÜŞÜNEN YOK

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Kanal İstanbul 
büyük bir hata

Kanal İstanbul’un yapılacağı
alandaki çiftçilere bölgeyi 

tahliye etmeleri için tebligat verilme-
sine ilişkin CHP Başakşehir İlçe 
Başkanı Deniz Bakır, “Nasıl bir hata
yaptıklarının farkında değiller, tek
dertleri bugünü kurtarmak. Türki-
ye’nin geleceğini düşünmüyorlar. 

İstanbul’un can
damarı bir nokta,
tamamen rant
uğruna talan 
edilecek. Buna
sessiz kalamayız.
Burada İstan-
bul’un geleceği,
Türkiye’nin gele-
ceği söz konusu”
dedi. I SAYFA 9
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ALBAYRAK NİŞAN ALDI
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HDP referandum
yapmalı
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İstanbul’dan
cennete...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK
Parti İl Kadın Kolları Toplantı-

sı'na online olarak katıldı. Erdoğan,
Türkiye'nin en büyük kadın örgütlen-
mesine sahip partisi olarak, kadınla-
rın nerede nasıl bir sıkıntısı veya talebi
varsa hepsine kulak vererek çözümü
için çalıştıklarını kaydederek, “Anne
olarak başımızın tacı, kardeş olarak
canımızdan bir parça, eş olarak hayat

arkadaşımız, evlat olarak gözümüzün
nuru olarak gördüğümüz kadınları-
mız için çalışmaya bundan sonra da
devam edeceğiz. Kendi partilerindeki,
belediyelerindeki, çevrelerindeki ka-
dınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı,
tehdit olaylarını görmezden gelenle-
rin istismar siyasetinin sonu gelmiştir.
Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu re-
zilliklerin de üstü örtülemiyor” dedi.

ç

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan ile 
İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu,
eski İBB Başkanı 
Kadir Topbaş’ın 
cenaze töreninde
15-20 dakikalık
sürpriz bir 
görüşme
gerçekleştirdi. 
İkili yaptıkları
görüşmede, 
İstanbul'a 
alınacak yeni 
toplu taşıma
araçları 
konusunda fikir
birliğine vardı

Tekirdağ dostluk 
için katkı verdi
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13 Şubat'ta hayatını 
kaybeden eski İBB Başkanı

Kadir Topbaş için 14 Şubat'ta
cenaze töreni düzenlendi. Cenaze
sonrasında Erdoğan ile İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih
Sultan Mehmet'in türbesinde bir-
likte dua edip, 15-20 dakika sohbet
ettikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye
göre İBB Başkanı İmamoğlu ce-

naze töreninin ardından dua
etmek için Fatih Sultan Mehmet'in
türbesine geçti. Dua ederken 
Cumhurbaşkanlığı korumaları
Erdoğan'ın türbeye geleceğini ve
pandemi nedeniyle alanı boşalt-
maları gerektiğini söyleyerek 
İmamoğlu'ndan ricada bulundu.
İmamoğlu da “Gelsin, ben cum-
hurbaşkanımızı karşılarım” dedi. 
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REZiLLiKLERiN ÜSTÜ ÖRTÜNMÜYOR

SURPRIZ bIR
goRUSME

bEN CUMhUrbaŞKaNIMIZI KarŞIlarIM
Erdoğan ve İmamoğlu 
15-20 dakikalık sohbet

gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun
metrobüs hattına 300 yeni otobüs
alımı için imza beklediklerini 
aktardığı ve borçlanma talepler
ile ilgili de onay beklediklerini 
söylediği kaydedildi. Erdoğan ve
İmamoğlu konuşurken yanlarına
Fatih Belediye Başkanı Ergün 

Turan'ın geldiği ve esprili bir 
sohbet gerçekleştirildiği öğrenildi.
Erdoğan'ın belediye başkanlarına
“aranız iyi mi?” diye sorduğu, 
Turan'ın “Birlikte çalışıyoruz”,
İmamoğlu'nun “omuz omuza 
çalışıyoruz” diye yanıt verdiği be-
lirtildi. Erdoğan'ın da “Tabi aranız
iyi olacak ikiniz de Trabzonlusu-
nuz” diye espri yaptığı aktarıldı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Terör nereden, kimden, nasıl gelirse
gelsin Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün yurttaşların teröre karşı ortak
tavır takınmaları gerekir. Bizim teröre karşı tavrımız net. Türkiye Cumhuriyet
Devleti'nin üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız” dedi

BEYOĞLU’NA GELDİ 

Yerli ve milli
süpürme aracı

Yerli ve milli kaynaklarla araç
üstü ekipman üreten Kademe

A.Ş., belediyelere yüzde 50’den fazla
tasarruf ettiren ürün gamına bir 
yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş.,
Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve
milli yeni aracını İstiklal Caddesi
Tünel Meydanı’nda teslim etti. Teslim
töreninde konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Yıldız, “Her alanda yerli ve
milli üretim noktasında Türkiye’nin
bir gayreti var. Albayrak Grubu'nun
üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge
araçlarını yerinde inceleme şansımız
oldu” dedi.  I SAYFA 5
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ORTAK TAVIR GEREK 
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı Mustafa Destici,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu'nu genel merkezde ziyaret etti.
İki lider yaklaşık 1 saat süren görüş-
menin ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Kılıçdaroğlu ise Cumhur-
başkanı Erdoğan'a Gara operasyonu

nedeniyle 5 soru sorduğunu anımsata-
rak, “Şehitlerimiz hepimizin şehidi.
Bölücü terör örgütünü hep beraber 
kınamalıyız. Ayrıca terör nereden,
kimden, nasıl gelirse gelsin Türkiye
Cumhuriyeti’nde yaşayan bütün 
yurttaşların teröre karşı ortak tavır 
takınmaları gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi
partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki
kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit

olaylarını görmezden gelenlerin istismar 
siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala

sığmıyor. Bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor” dedi
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Üye sayısı olarak Tür-
kiye'nin en büyük işçi

sendikası olan Türk Metal
Sendikası, Esenyurt’ta şube
açılışı gerçekleştirdi. Açılış
sonrası Damga'ya konuşan
Şube Başkanı Mehmet Ali

Akman, “Hiçbir kimseyi
ayırmadan sendikal faaliyet-
lerimize burada da devam
edeceğiz. Herkes bilmeli ki
emeğin ve sendikaların
siyasi ideolojisi olmaz”
dedi.  I SAYFA 16
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Galatasa-
ray ile 

Aytemiz Alan-
yaspor, bu akşam

yapacakları
maçla

Süper
Lig'de
10. kez
karşı
karşıya
gelecek.
Bahçe-
şehir
Okulları

Stadı'nda
oynanacak
maç, saat
19.00'da
başlayacak.
Müsabakayı
hakem 
Zorbay Küçük
yönetecek. 

ASlAN 
3 puAN
için sahada
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İmamoğlu, otobüs alımı konusunda Erdoğan'a şu ifadeleri kullandı;  “Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu 
biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz.”

Deniz Bakır

BİR DAHA YAŞANMASIN

21 günlük
esaret bitti

Gine açıklarında M/V Mozart
isimli geminin korsanlar tara-

fından kaçırılmasının ardından rehin
alınan 15 Türk gemiciden birisi olan
ve gemide reis olarak görev yapan
Vedat Aksan, 21 gün süren esaretin
ardından girişimler sonrası ailesine
kavuştu. Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, kaçırılan
gemide rehin alınan Vedat Aksan'ı
evinde ziyaret etti. I SAYFA 4

ç

ÜZÜNTÜ DUYDUM

Gün polemik
günü değildi

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplan-
tısındaki konuşmasını eleştirerek,
“Gelmişiz, anlatmışız, 'ne kadar soru-
nuz varsa buyurun cevaplamaya hazı-
rız' demişiz. Ondan sonra meseleyi

Sayın Cumhur-
başkanımızın
üzerine yıkmaya
çalışmak terör
örgütünü,
PKK'yı aklamak-
tır. Ben bundan
üzüntü duydum.
Oysa ki gün 
polemik günü
değildi” dedi.
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Süleyman Soylu

Sanattan muhtarlığa
gEçEN bİR SERüvEN
Aslen Sivas Divriliği olan Esenkent Mahalle
Muhtarı Ali Kocakaya, muhtarlığının yanında
geçmişteki sanat öyküsüyle de ha-
fızalarda yer etmiş bir isim. Sanat
yolculuğundan, muhtarlığa uzanan
hayatını Damga'ya anlatan Koca-
kaya, bakın neler söyledi...

Zehra Çelik’in söyleŞisi 7’de
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İBB, WRI Türkiye Sür-
dürülebilir Şehirler ve

Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile
İstanbul - Kartal’da yeni bir
bisiklet yolu projesini hayata
geçiriyor. Çalışma tamam-
landığında, Kartal sahilinden
E-5 Karayolu’na bisiklet yolu
bağlantısı sağlanacak. Böy-
lece, bisikletli sürücüler diğer
ulaşım araçlarına rahat 
erişecek. I SAYFA 4

ç Şişli’de balkon

çÖKTü
Şişli'de bir binanın 
balkonu çöktü. O anda

balkonun altından kimsenin
geçmemesi olası bir ölüm ya
da yaralanmanın önüne
geçti. I SAYFA 3
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Fransa iyice
şaşırdı!

Fransa'da onaylanan 
“ayrılıkçı” yasa tasa-

rısı, Müslümanlara ve dini
derneklere yönelik içerdiği
uygulamalarla, İslam 
karşıtlığı yasal zemin 
kazanıyor. I SAYFA 11
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Recep Tayyip
Erdoğan

İstanbullu 
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TERÖRE KARSI
TAVRIMIZ NET

HABERİN

DEVAMI
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ÖzeLLikLe 5 yaş altındaki çocuklarda gö-
rülen, nedeni tam olarak açıklanamayan
PFAPA sendromunun, tekrarlayan ateş,

ağız içinde lezyonlar, farenjit ve boyunda lenf bezle-
rinin büyümesiyle ortaya çıktığını belirten Dr. Öğr.
Üyesi Öznur Yılmaz Gondal aileleri uyardı. Gondal,
“Yapılan birkaç çalışmada, D vitamini eksikliğinin
PFAPA sendromuyla ilişkili olabileceğini ortaya koy-
muştur” dedi. Belli aralıklarla tekrarlayan ateş, ağız
içinde aftöz lezyonlar, farenjit ve boyunda lenf bezle-
rinin büyümesi ile seyreden, özellikle 5 yaş altı ço-
cuklarda görülen, nedeni tam olarak açıklanamamış
periyodik ateş sendromu PFAPA ile ilgili bilgi veren
Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yıl-
maz Gondal, “Ortalama başlangıç yaşı 2,5 yaştır.
Ateş, 3-5 gün sürebilir ve genellikle 38,5-39 santigrat
derece arası seyreder. Aftlar her atakta görülmeyebi-
lir. Bademcikler üzerinde iltihap odakları olabilir
fakat boğazda A grubu beta-hemolitik streptokoklar
izole edilemez. Birçok hasta, viral veya bakteriyel üst
solunum yolu enfeksiyonu tanısı alarak tedavi edilir,
bu yüzden PFAPA tanısı gecikebilir veya atlanabilir”
ifadelerini kullandı.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR

Av. Orhan KILIÇ

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YeNe - Salih DOğAN
Ali Burhan SİMSAR
Hasan eraslan YILDIRIM
Turkuaz

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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uy ma ya söz ver miþ tir.
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0533 575 83 85
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Türkan eRVAN
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
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Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TeZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DeMİR

YAŞAM

VUCUt DirenCine
iYi gelen 10 besin

Vücudun sağlıklı ve zinde ol-
ması için günlük yaşantımızın
bir parçası haline gelmesi gere-

ken spor, tüm faydalarına rağmen Covid-
19 enfeksiyonu sonrası kuralına
uyulmadığında hayati riske neden olabili-
yor! Acıbadem Taksim Hastanesi Kardi-
yoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan
“Antrenmanlara başlamadan önce kişinin
günlük yaşam aktivitelerini rahatça ta-
mamlayabilmesi ve aşırı yorgunluk ya da
nefes darlığı gibi şikayetleri olmadan 500
metreyi rahatça yürüyebilmesi gerekiyor.”
diyor. Peki Covid-19 enfeksiyonundan
sonra spora başlamak için en doğru
zaman hangisi? Yeniden ağır antrenman-
lara başlamadan önce neler yapmalı? 

2 hafta ara verilmeli!

Covid-19 enfeksiyonundan sonra güvenli
bir şekilde egzersize başlamak sadece pro-
fesyonel sporcular için değil amatörler ve
fiziksel aktiviteye önem verenler için de
dikkatle atılması gereken bir adım. Çünkü
bu virüsün belirtileri arasında miyokardit
adı verilen ağır seyredebilen kalp kası ilti-

haplanması, kalpte ritim problemleri ve
hızlı başlayan kalp yetmezliği gibi tablolar
yer alıyor. Pandeminin ilk günlerinden iti-
baren gözlemlenen bu duruma
değinen Acıbadem  Taksim Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tur-
fan, kalp kası hasarını gösteren belirtilerin
hastalığın kötüye gittiğine işaret ettiğini ve
vakaların yüzde 8-17’sinde kalp tutulumu
olduğunu belirterek “Covid-19 geçiren
sporcularda ve kişilerde bu enfeksiyonun
net bir şekilde kontrol edilmesinden önce
egzersize yeniden başlamak erken oluyor.
Çünkü hastalığın evriminin ve potansiyel
uzun vadeli kalp ve akciğer komplikasyon-
larının daha iyi açıklığa kavuşturulması
gerekiyor. Öte yandan egzersiz eğitiminin,
kardiyovasküler rahatsızlıkların gelişimi-
nin önlenmesine katkıda bulunabileceğini
unutmamalıyız” diyor. Kalp tutulumu ol-
mayan ve belirti göstermeden Covid-19
geçiren sporcuların 2 hafta spordan uzak
kalması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr.
Murat Turfan, “Hastalık belirtisi gösteren-
lerde bu süre iyileşmenin ardından 4 haf-
tayı bulabilir. Her iki durumda da iyileşme

döneminin sonunda kalp tutulumunun
olmadığına dair olumlu sonuçlar varsa
kişi yeniden egzersizlere, antrenman prog-
ramlarına dönebilir.” diyor.

Ağır antrenman öncesi tetkik şart

Covid-19 öyle bir virüs ki enfeksiyon geçi-
rildikten sonra belirti göstermeyen kalp
kası hasarına yol açabiliyor. Bu nedenle
özellikle ağır antrenmanlara başlayacak
olanların bazı kan testleri, EKG, maksi-
mal egzersiz testi gibi yöntemlerle değer-
lendirilmesi gerekiyor. Kalp kası iltihabı
tanısı alınması halinde hastalığın ciddiye-
tine göre spordan 3-6 ay uzak durulması
şart.  Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat
Turfan “Antrenmanlara geri dönmeden
önce kişinin günlük yaşam aktivitelerini
rahatlıkla yapabilmesi, aşırı yorgunluk ya
da nefes darlığı olmadan 500 metre yürü-
yebilmesi gibi noktalara dikkat edilmeli.
Ayrıca kalp atış hızı, egzersizin zorluk de-
recesi, uyku, stres, yorgunluk ve kas ağrısı
gibi noktalar da iyi değerlendirilmeli. Aşırı
yorgunlukta dinlenmeye çekilmeli ve en az
24 saat dinlenmeli.” diyor.

Y üzyılın salgın hastalığı Covid-
19’dan korunmak için maske, sos-
yal mesafe ve temizlik kurallarına

uymak kadar sağlıklı beslenerek güçlü
bir bağışıklığa sahip olmak da büyük
önem taşıyor. Tüm bu önlemlere rağ-
men Covid enfeksiyonuna yakalanıp iyi-
leşenlerin de ‘Covid-19’u atlattım’ diye
düşünmeyip, iyileştikten sonra da sağ-
lıklı beslenmeye dikkat etmeleri gereki-
yor. Acıbadem Maslak Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Me-
nase “Covid-19 enfeksiyonu geçirip iyi-
leşseniz de virüse tekrardan
yakalanabilme ihtimaliniz var; ayrıca vü-
cudunuz hastalık sonrası bir toparlanma
süreci yaşar. Bağışıklığınızı güçlü tutmak
ve toparlanmaya destek olmak için vü-
cudunuzun ihtiyacınız olan vitamin, mi-
neralleri karşılamalısınız. Bazı besinler
diğerlerine göre daha fazla vitamin, mi-
neral ve antioksidan içeriyor. Covid son-
rası dönemde de bu besinleri mutlaka
günlük rutininize eklemenizde fayda
var.” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Roksi Menase, Covid sonrası vücut di-
rencini artıran 10 besini ve Covid nega-
tife dönse de dikkat edilmesi gereken 5
kuralı anlattı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Nar antioksidan deposu

Nar mevsim meyveleri arasında antiok-
sidan gücü oldukça baskın bir meyve.
İçerisindeki polifenoller sayesinde hücre
hasarını azaltıyor. Bunun yanında has-
talık sürecinde oluşan inflamasyonu
azaltmaya yardımcı oluyor. Narı yarıya
bölüp salatalarınıza ekleyebilir veya
ikindi vakti ara öğün olarak yoğurdunu-
zun içerisine ekleyebilirsiniz. Eğer kemo-
terapi tedavisi görüyorsanız nar
tüketmek sizin için sakıncalı olabilir.

Turunçgiller bir başka

Turunçgil ailesinden limon, portakal ve
mandalina C vitamininden zengin ol-
maları sebebiyle mutlaka tüketilmesi ge-
rekenlerden. Bu meyveler, C vitamini ve
antioksidan içeriği ile serbest radikallerle
savaşıyor ve bağışıklık sisteminizi güç-
lendiriyor. Ayrıca turunçgillerin içerisin-
deki hesperidin ve apigenin gibi
flavonoidler beyin sağlığını koruyarak
nörodejeneratif bozuklukları önlüyor.
Her gün 1 limonu salatanıza ekler ve 1
adet portakal tüketirseniz günlük C vita-
mini ihtiyacınızı takviyeye gerek kalma-
dan karşılayabilirsiniz.

Yumurta mutlaka yiyin

Yumurta kaliteli bir protein kaynağı ve
ihtiyacımız olan tüm amino asitleri bir
arada bulunduran bir besin. Yumurta
Covid-19 geçirdikten sonra hücre hasa-
rını toparlamak için artan protein ihtiya-
cınıza destek olur. Vücudunuzdaki iyi
kolesterolü artırarak kalp sağlığınızı
korur. Yumurtayı kahvaltıda haşlanmış
olarak veya öğlen yemeğinizin yerine
omlet şeklinde tüketebilirsiniz.

Balık omega kaynağı 

Kaliteli protein kaynaklarından balık
güçlü bir bağışıklık için günlük beslen-
menizde yer alması gereken bir besin.
İyot, protein ve sağlıklı yağ içeriğiyle vü-
cudunuz için oldukça faydalı. Haftada 1
tüketeceğiniz balık; inme ve kalp krizi ge-
çirme riskini azaltıyor. Önemli bir nokta
balığın pişirme yöntemi. Kızartma işlemi
balığın yağ oranını artırıyor ve sağlıklı
besin içeriğini azaltıyor. Balığı pişirirken
mutlaka haşlama, ızgara veya fırında
yöntemleri kullanılmalı.

Brokoli çok faydalı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Me-
nase “Brokoli; koyu yeşil renkli bir sebze
olmasıyla vitamin deposu olduğunu
gösteriyor. C vitamini, K vitamini ve bi-
yoaktif bileşikler içermesiyle bağışıklık
sisteminizi güçlendiriyor, inflamasyonu
azaltıyor. Zengin lif içeriği kalp-damar
sağlığınızı koruyor. Aynı zamanda sindi-
rimi kolaylaştırarak, kabızlık problemin-
den koruyor. Lahanagiller ailesinden
olan lahana ve brüksel lahanasını da tü
ketmeyi ihmal etmeyin. Eğer fazla gaz
şikayeti yaşıyorsanız brokoli tüketiminizi
sınırlandırabilirsiniz” diyor.

Havuç kan şekerine birebir 

Havuç; koyu turuncu rengini betakaro-
ten adında çok değerli bir antioksidan-
dan alıyor. Bu antioksidan bağışıklık 

sistemimizi güçlendiriyor. Fakat bunun
yanı sıra A vitamini, K vitamini, potas-
yum içeriğiyle kan akışını düzenliyor.
Tansiyon problemi olan kişileri olumlu
etkiliyor. 'Havuç çok şekerli' demeyin.
Eğer kan şekeri çok yüksek seyreden bir
diyabet hastası değilseniz havucu mut-
laka salatalarınıza, yemeklerinize ekleyin
veya ara öğünlerde tatlı isteklerinizi bas-
tırmak için 1-2 adet tüketin.

Zencefil çayı için

Zencefil, gingerol adında inflamasyonu
azaltıcı güçlü bir bileşiğe sahip olma-
sıyla oldukça sağlıklı bir besin. Bağışıklık
güçlendirici etkisinin yanı sıra mide bu-
lantısı sıkıntılarına iyi geliyor. Bakteri ve
virüslere karşı koyarak hasta olma riski-
nizi azaltıyor. Covid-19 sırasında veya
sonrasında mide bulantısı yaşıyorsanız
zencefil çayı tüketmeyi deneyebilirsiniz.

Bal kahvaltıda olmalı

Bal, doğal olduğu takdirde içerisinde
çok değerli antioksidanlara sahip bir
besin. Hastalık sırasında oluşan öksürük
semptomlarını azaltıyor ve uyku kalite-
sini artırıyor. Covid-19 sonrası hala ök-
sürük semptomları yaşıyorsanız günde 1
tatlı kaşığı bal tüketmeyi deneyebilirsi-
niz. Bunun yanı sıra tatlı bir besin olma-
sıyla paketli gıda tercih etmek yerine
sağlıklı bir besin ile bu ihtiyacınızı karşı-
layabiliyorsunuz. Tüketirken mümkün

olduğunca işlenmiş olmasından kaçın-
mak ve toksik madde oluşumunu engel-
lemek adına yüksek ısıya maruz
bırakmamak gerekiyor. Ayrıca 1 yaş altı
bebeklere bal verilmemeli.

Badem en güzel çerez

Badem, bolca E vitamini, magnezyum
ve lif içeriyor. İçerisindeki sağlıklı yağlar
kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığı-
nızı güçlendiriyor. Ayrıca E vitamini gibi
güçlü antioksidanlar sayesinde bağışık-
lık sisteminizi destekliyor. Uyku bozuk-
luğu yaşıyorsanız badem
tüketebilirsiniz, bademin uykuyu düzen-
leyici etkisi bulunuyor. Badem tüketirken
dikkat etmeniz gereken bir özellik çiğ ol-
ması, kavrulmuş bademler yüksek tuz ve
yağ içeriği ile fazla tüketiminde kilo artışı
ve kolesterol yüksekliğine sebep olabili-
yor.  

Su olmadan asla

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Me-
nase “Su tüketimi hayatın her evresinde
olduğu gibi Covid-19 virüsü ile mücade-
lede ve iyileştikten sonra da oldukça
önemli. Ateş ve enfeksiyon ile vücudu-
nuzun kaybettiği suyu geri koymak gere-
kiyor. Bu nedenle toparlanma evresinde
su tüketmek çok önemli. Günde en az
8-10 bardak su tüketin. Sıvı desteği 
olması adına çorba ve bitki çayları 
tüketebilirsiniz. ZEYNEP VURAL

Spora başlamadan önce 4 kurala uyun
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Turfan, sporu günlük yaşam alışkanlığı haline getiren ancak Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ara
vermek zorunda kalanlara, yeniden spora başlamadan önce uyulması gereken kuralları anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, Covid sonrası vücut direncini artıran 10 besini ve Covid
negatife dönse de dikkat edilmesi gereken 5 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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Dikkat! Covid 
negatife dönse de; 

-Her renkten besin tüketmeye
devam edilmeli.
-Dengeli beslenmeli.
-Yeterli protein tüketilmeli.
-Bol bol su tüketmeli.
-İşlenmiş gıdalardan, şekerli,
gazlı içeceklerden ve paketli
hazır gıdalardan uzak durulmalı.

Çocuklar için
D vitamini şart

"Bu Ne Dünya Kardeşim", "Yalan", "Sel
Suyu" gibi unutulmaz şarkılarıyla damga
vuran Türk Pop müziğin güçlü yorumcusu

Yeliz 45'nci sanat yılında, Ahmet Kaya'nın unutulmaz
şarkısı "Beni Vur" adlı şarkısı ile müziğe geri dönüş
yaptı. Yıllardır şarkıları dillere dolanan ve güçlü sesi ile
beğeni toplayan usta yorumcu Yeliz, ünlü iletişimci
Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı düzenleme-
sinde Alper Atakan imzası olan Ahmet Kaya'nın unu-
tulmaz şarkısı "Beni Vur"u yeniden yorumladı. Yeliz,
sözleri Yusuf Hayaloğlu'na bestesi Ahmet Kaya'ya ait
olan 1995 yılında Ahmet Kaya tarafından yorumlanan
"Beni Vur" yıllar sonra 45. sanat yılına özel olarak single
olarak müzikseverlerle buluşturdu. Ünlü yönetmen
Erkan Nas’ın yönetmeninde İstanbul sokaklarında çe-
kilen klibi yayınlandığı an itibariyle Ahmet Kaya hay-
ranları tarafından güzel yorumlar alan ve en çok
paylaşılan şarkılar arasına girmesi nedeniyle hayli
mutlu olan Yeliz "Ahmet Kaya gibi bir ustanın şarkısını
yorumlamak büyük onur. Şarkıyı bana emanet eden ai-
lesine, benim yorumuma sahip çıkan Ahmet Kaya hay-
ranlarına da sonsuz teşekkür ediyorum. Yokluğunun
19. uncu yılında ustaya benden de özlemle selam
olsun... " diyerek duygularını dile getirdi.

45'inci yıl şarkısı



O lay, İzzetpaşa Mahalle-
si'nde geçen salı günü
akşam saatlerinde mey-

dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
kar yağışının ağırlığına dayana-
mayan balkon kaldırıma çöktü. O
anda yoldan kimsenin geçme-
mesi olası bir faciayı önledi. Bele-
diye zabıta ekipleri çöken
balkonun etrafına demir bariyer-
ler koyarak önlem aldı. Çökme
anı güvenlik kamerası tarafından
kaydedildi. Görüntülerde, bir kişi
balkona yakın park ettiği aracına
biniyor, çalıştırmaya hazırlanır-
ken balkon aniden çöküyor.  Ara-
cına beton parçaları düşmeyen
sürücü hemen aracından inerek
çöken balkona bakıyor, çevredeki-
ler de ne olduğunu anlamak için

olay yerine koşuyor.

Az daha ölecekti

Çöken balkonun bulunduğu bina-
nın yanındaki esnaf Erhan Avcı,
"On dakika önce arkadaşın yanına
gittim. Balkonun altından geçtim.
Balkon bir anda çöktü. Benim ya-
nıma arkadaş gelmiş. O da bir iki
dakikayla kurtulmuş. Bana 'Sen iş-
yerinde olsaydın balkon benim
üzerime çökecekti' dedi. Burada
da park halinde bir otomobil
vardı. Sürücü de içindeydi. Ama
ona da bir şey olmadı. Onu da
Allah korudu. Kar yağışıyla bal-
kona yük binmiş. Balkon yağan
kara dayanamamış. Burada park
halinde bir araç vardı onun camı
kırıldı" dedi. DHA
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OLAY saat 12.30 sıralarında
Yunus Emre Mahallesi 1386 So-
kak'ta meydana geldi. Silahlı kişi,

Bedirhan İşler'in oturduğu binaya geldi.
İşler ile bu kişi arasında tartışma çıktı. Tar-
tışma sokağa taştı. Silahlı kişi, Bedirhan İş-
ler'e ateş açtı. Bacağından yaralanan İşler,
tek bacak üstünde seke seke sokak üzerin-

deki bir markete sığındı. Saldırgan ise olay
yerinden hızla uzaklaştı. Market sahibinin
haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri bacağından yaralı İşler'i ambulansa
koyarak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri çevrede inceleme yaparken, yerde

iki adet boş kovan olduğu görüldü. Ekipler,
kaçan saldırganı yakalamak için çalışma
başlatırken, polisin olayla ilgili soruştur-
ması sürüyor. Olaya ait görüntüler çevre-
deki bir iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı. Görüntülerde yaralı Bedirhan İş-
ler'in sekerek kaçtığı ve silahlı saldırganın
olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.  DHA

Sultangazi’de silahlar konuştu Arabayla
duvar yıktıSultangazi'de aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Olayda

bir kişi bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı

KAĞıThANE'dE, bir aracın
çarpması sonucu sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybet-

tiği otomobil, emniyet müdürlüğünün
bahçe duvarına çarptı. Sürücünün hafif
şekilde yaralandığı kazada, demir korku-
luklu duvar yıkıldı. İmrahor Caddesi'nde
saat 09.15 sıralarında meydana gelen
olayda,  Sütlüce yönüne giden sürücünün
kullandığı 34 BK 3368 plakalı otomobil,
kavşağa giren bir aracın çarpmasıyla
kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldı-
rıma çıkarak önce beton bloğa ardından
da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü-
nün demir korkuluklu bahçe duvarına
çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralan-
dığı kazada,  duvarın bir kısmı yıkıldı. Fe-
nalık geçiren sürücü, polis ekiplerince
sakinleştirildikten sonra ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Kaza sonrası caddede
yaşanan trafik yoğunluğu, aracın kaldırıl-
masının ardından normale döndü.

sisli’de
balkon

Cöktü
Şişli'de bir binanın balkonu çöktü.  O anda
balkonun altından kimsenin geçmemesi olası
bir ölüm yada yaralanmanın önüne geçti

Esenyurt karıştı
Esenyurt'ta bir kişinin öldüğü üç kişinin de yaralandığı, Afgan uyruklu yaklaşık 
20 kişilik iki grup arasındaki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 19.30 sıra-
larında Esenyurt Osman
Gazi Mahallesi 1659 So-

kak'ta meydana geldi. İddiaya göre,
Esenyurt ilçesinde kağıt toplaya
Afgan uyruklu oldukları öğrenilen
yaklaşık 30 kişi arasında tartışma
çıktı. Kağıt toplama yerlerini payla-
şamadıkları sebebiyle çıktığı iddia
edilen kavgada iki grup birbirine taş,
sopa ve bıçaklarla saldırdı. Kavgayı
görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çevik kuvvet ve özel
harekat dahil olmak üzere çok sa-
yıda polis olay yerine sevk edildi.
Ekipler kavgayı sonlandırırken,
olayda yaralanan 4 kişi hastaneye
kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede
hayatını kaybetti. 3 kişinin ise teda-
visi sürüyor. Kavga anının görüntü-
leri çevrede bulunan işyerlerinin
güvenlik kamerasına yansıdı. Görün-
tülerde kalabalık grubun ellerinde

sopa ve bıçaklarla bir depodan çıkıp
birbirine vurduğu görülüyor. Kav-
gaya karışan kişiler daha sonra aynı
depoya geri dönüyor. Öte yandan
kavgaya karışan Afgan uyruklu 3 ki-

şinin tutuklama talebiyle mahke-
meye sevk edileceği öğrenilirken,
hastanedeki yaralı 3 dahil toplam 17
kişinin sınır dışı talebiyle il göç ida-
resine gönderileceği öğrenildi.DHA

20 milyonluk sahte
parfüm ele geçirildi
Fatih'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 
milyon lira olan 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, operasyon anları da kameraya yansıdı

İsTANBUL İl Jandarma Ko-
mutanlığı Kaçakcılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele

ekipleri, ülke genelinde en çok alış veriş
yapılan internet sitelerinde açtıkları sanal
mağazalar üzerinden ve seyyar satıcı
tabir edilen kişilerin dünyaca ünlü mar-
kalara ait sahte parfümlerin pazarlandığı
bilgisini aldı. İstanbul'un çeşitli ilçele-

rinde bulunan sosyete pazarlarında fiziki
takip başlatan jandarma ekipleri, bir ayın
sonunda M.K. ve F.K. isimli kişilerin bu
satışı gerçekleştirdiğini öğrendi. Şüpheli-
lerin, Fatih'te bulunan deposuna ekipler
operasyon düzenledi. Düzenlenen ope-
rasyonda piyasa değeri 20 milyon lira
olan 24 bin şişe sahte parfüm ele geçi-
rildi. Ele geçirilen sahte parfüm şişeleri

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Bal-
mumcu Kışlası'nda sergilendi.

Tüm markaların sahtesi vardı

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar
sonrasında şüpheliler M.K. ve
F.K.'nın  sahte parfümleri internet üze-
rinden ve seyyar satıcı tabir edilen kişiler
vasıtasıyla yüzdelik kazanç yöntemiyle
piyasaya sürdükleri tespit edildi. Ayrıca
M.K. ve F.K.'nın internet sitesinde par-
fümlerin altına para karşılığı yorum yap-
tırdığı öğrenildi.
Fatih'teki depoda Jandarma ekiplerince
yapılan aramalarda dünyaca ünlü çeşitli
markalara ait orijinal şişe ve kutuların bi-
rebir aynısı ile ambalajlanarak sahte
bandrolleri basılmış, barkodları sorgu-
landığında ise lisanslı ürün olduğu görü-
len yüzlerce koli içerisinde toplam 24 Bin
şişe sahte parfüm ele geçirildi. Gözaltına
alınan M.K. ve F.K. sorgulamalarının ar-
dından adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. Şüphelilerden öğrenilen bilgiler
çerçevesinde operasyonların genişletile-
rek sürdürüleceği öğrenildi. DHA

Pide salonunda
patlama oldu

BEYOĞLU'NdA, pide salo-
nunda doğalgaz sıkışması so-
nucu patlama oldu. Bir kadın

çalışanın hafif şekilde yaralandığı patla-
mada, iş yerinin camları kırıldı. Beyoğlu,
Kaptanpaşa Mahallesi Yay Geçidi So-
kak'ta saat 11.30 sıralarında bir pide salo-
nunun mutfak bölümünde patlama oldu.
O sırada mutfakta malzeme hazırlayan
Türkmenistan uyruklu Enezhan Orazba-
veya adlı kadın çalışan ellerinden ve yü-
zünden hafif şekilde yaralanırken, iş
yerinin kapı ve pencere camları kırıldı.
Doğalgaz sıkışması sonucu meydana gel-
diği tespit edilen patlamayı duyan çevre
esnafının yardımıyla dışarı çıkarılan Oraz-
baveya, olay yerine çağrılan ambulansla
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın
ardından olay yerine gelen polis ekipleri
çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz
ekiplerinin gazı kesmesiyle birlikte polis iş
yerinde incelemelerde bulundu. 

Sahte içkilere operasyon
ARNAVUTKÖY ve Bağ-
cılar’da düzenlenen
operasyonda piyasa de-

ğeri 3 milyon lira olan 8 bin 305
şişe sahte içki ve bir ton 200 litre
etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli
gözaltına alınırken, operasyon an-
ları da kameraya yansıdı.
İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık Suç-
larıyla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, şüp-
helilerin Arnavutköy'de
bir depoda kaçak sahte
içkileri depoladığı ve Bağ-
cılar'da kamyonet tipli
araç ile sahte içki yapı-
mında kullanılan etil al-
kolleri piyasaya

sürecekleri  bilgisini aldı. Dün dü-
zenlenen operasyonda  3 şüpheli
yakalanırken, aramalarda piyasa
değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 8
bin 305 şişe içki ve 1 ton 200 litre
etil alkol ele geçirildi. Yapılan ince-
lemede şüphelilerin alkollü içki şi-

şeleri üzerinde bulunan TAPDK
bandrollerini ithalat yapmak üzere
paravan şirket kurarak resmiyete
uygun şekilde aldığı, şirketin para-
van olduğunun anlaşılması üze-
rine TAPDK bandrollerinin aktive
edilmediği ve geçersiz kaldığı, şüp-

helilerin buna rağmen
kaçak/sahte içkileri piya-
sada satacağını tespit etti.
"5607 Sayılı Kanuna Mu-
halefet" suçundan hakla-
rında işlem yapılan 3
şüpheli hakkındaki soruş-
turma devam ederken, ope-
rasyon anı kameraya
yansıdı. Ele geçirilen sahte
içkiler de İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kapkaçın sonu hapis
ŞİŞLİ Kurtuluş’ta bir kadının
elindeki telefonu kapkaç
yapan yabancı uyruklu kişi,

çevredeki esnafın kovalamasıyla yaka-
landı. Esnafın kapkaççının peşinden
koştuğu anlar güvenlik kameralarına
yansıdı. Olay, Şişli Kurtuluş’ta geçtiği-
miz gün saat 19.45 sıralarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş
yerinden çıkan İ.H. isimli kadın, yürü-
yerek evinin bulunduğu sokağa girdi.
Genç kadın apartmana girmek üze-
reyken, arkasından gelen bir kişi elin-

deki telefonu alarak kaçtı. Kadının
çığlığını duyan çevredeki esnaf şüphe-
linin peşinden koştu.  Çıkmaz sokağa
giren kapkaççının otelde saklandığını
gören esnaf durumu polise bildirdi.
Kapkaççının kovalandığı anlar güven-
lik kameralarıyla kaydedildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen Şişli İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı
uyruklu olduğu tespit edilen A.Ş’yi
otelde yakaladı. Gözaltına alınan A.Ş
polisteki ifadesinin ardından çıkarıl-
dığı mahkemece tutuklandı.

Çöken balkonun bulunduğu binanın yanındaki esnaf Erhan Avcı, "On dakika önce arkadaşın yanına gittim.
Balkonun altından geçtim. Balkon bir anda çöktü. Benim yanıma arkadaş gelmiş. O da bir iki dakikayla
kurtulmuş. Bana 'Sen işyerinde olsaydın balkon benim üzerime çökecekti' dedi. Öyle korktuk yani” dedi.



CUMARTESİ 20 ŞUBAT 2021

İSTANBUL4

E rken seçim emarelerinin ortaya çık-
masıyla birlikte, reel siyaset, sanki
adım adım bir şiddet ve korku sarma-

lına yuvarlanıyor. Sokağa egemen olan asık
suratlı rüzgâr, biraz daha hızlı eserse, tıpkı
adres sormayan bir sel gibi, korkarım, önüne
kattığı her şeyi, verebileceği zararı hiç hesaba
katmadan silip süpürecektir. Siyasetteki sert-
leşme her şeyden önce, siyaset yapmanın yol
ve alanlarını yok eder. Eğer siyaset normal
rutin akışının dışına çıkıyorsa, artık siyasetin
yerine başka araçların ikame edildiğinden 
kolayca söz edebiliriz.  

Sertleşen siyaset önce gülümseme yetene-

ğini köreltir; herkes bir tür tedirginlik içinde
teyakkuza geçer. Teyakkuz durumu dile sus-
kunluk olarak yansır ve korku sinir sistemini
aşındırmaya başlar. Bu durum bile, özgür ira-
denin baskı altına alındığı anlamına gelir.
Sözel dilin yerini beden dili ya da daha örtülü
sembolik göstergeler alınca, insanın aslı 
yerine gölgesi uzar.  

Toplumu germek her zaman bilinçli bir
stratejinin ürünü olmuştur. Bulanık suda av-
lanmaktan hoşlanan avcılar, bilerek suyun
berrak görüntüsüne bulanık bulutlar ilave
ederler. Eğer toplumu germe siyaseti bilinçli
bir tercihin ürünüyse, topuma da bu gerilim-
den uzak düşmek düşer.  

İktidar cephesinde yükselen her ses, 
toplumsal dengelerin hassas ayarını bozar.
Çünkü iktidar güçlü ve zorlu bir erktir. Ona

aynı tonda cevap vermek büyük
bir maceraya kapıyı sonuna kadar aralamak
olur. İktidarın söylem tonuna icabet etmek ne
toplumun görevidir ne de sorumluluğudur.  

Toplum ve dolayısıyla aklı başında toplum
temsilcilerine düşen görev, vakur ve bilgece
bir tavırla bu ateşin harını düşürmek olur.
Ateşe körükle gitmek, söyleyecek yeni bir şeyi
olmayanların soyunduğu bir roldür. Söyleye-
cek yeni şeyleri olan insanlar zaten, söyleye-
cekleriyle meşgul olurlar. Söylenmeye değer

her şey önce dinlenebilme ihtimalini arar. 
Dinlenme ihtimali nispi bir sükûnet ve huzur
talep eder.  

Türkiye’de muhalefetin biricik görevi, özel-
likle de bu süreçte biricik görevi iktidarın yak-
tığı ateşi üflememektir. Mümkünse yağmur
duasına çıkıp, ateşin doğal yollarla sönmesine
çaba göstermektir. Çünkü iktidar merkezli bir
gerilim, bir büyük çam ormanı kıvılcımı gibi
her an kontrolden çıkıp, bütün ormanı 
yakabilir.  

Gergin bir siyasetin panzehri, soğukkanlı
bir bilgeliktir. Muhalefet bu bilgece tavrı, si-
yasetinin vazgeçilmez yöntemi haline getir-
meli. Her şeyden önce muhalefet sokağa
çıkmayı aklından bile geçirmemeli. Sokak
demek, muhatabın olmayan, eş düzeyinde ol-
mayan birileriyle itip kakışmak olur.  

Bütün iktidarlar bu itiş ve kakışlara bayı-
lır; çünkü o manzaralar üstünden halka
“bakın, işte bunlar böyledir” deme fırsatını
bulur. Bu algı yaratma biçimi tarih kadar
eskidir.  

Muhalefet, demokratik zeminlerden kop-
madan, her demokratik zemini ağırbaşlı söy-
lemi için bir sıçrama tahtası olarak
kullanmayı bilmelidir. İktidarın her tasarruf
ve eylemine karşı, sadece sözün gücüne
sığınmak, bugünlerin ruhunu yansıtan tek 
çaredir.  

Cesaret, kararlılık ve bilgece tutum ve dav-
ranışlar, sertleşmeden de hem savunulabilir
hem de ifade edilebilir. Çok kararlı olduğumu-
zun kanıtı sesimizin tonunu yükseltmek değil-
dir. Cesur insanlar aslında olgun insanlardır
ve onların bağırıp çağırmaya ihtiyacı yoktur. 

Şiddet sarmalı ve 
vakur bilgelik

ISTANBULLULAR
BISIKLETE BINECEK

MÜGE YÜCETÜRK

GErçEklEştirilEn ziyarette
açıklama yapan Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan

Tahsin Usta, "Arkadaşlarımıza geçmiş
olsun diyoruz. Türkiye bu konuda devle-
tiyle, milletiyle ve dış ilişkileriyle bu işi
takip edip, arkadaşlarımızı ailelerine ka-
vuşturdu. Bu sevindirici ama bu 21 gün-
lük süre içerisinde onlar orada eziyet
çekerken, umutla canları tehdit altında
beklerken aileleri de burada eşleri, çocuk-
ları, anne ve babaları onların bir an önce
ülkesine dönmesini, kavuşmasını bekledi.
Umarız bu tür olaylar daha yaşanmaz.
Biz her zaman ülke olarak teröre karşı ol-
duğumuzu ve bunun da bir terör olayı ol-
duğunu defaatle ifade ettik. Dünya
buradan bir mesaj almalı. Bu tür olaylara
dünya el birliği yapıp önlem almalı. Bu
sadece Vedat kardeşimizle, Sultan Hanı-
mın meselesi değil. İnsanlık olarak bu tür
dramlara müsaade edilmemesi için güç

birliği yapılmalı. Biz inşallah bu tür olay-
lara bir daha maruz kalmayalım diye dua
edelim" dedi.

Ümidimizi yitirmedik

Esaret altında geçen 21 günün ardından
ailesine kavuşan Vedat Aksan gerçekleşen
ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade
etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Büyükelçi Melih Ulueren'e teşekkür
eden Vedat Aslan, "Allah kimsenin böyle
bir şey yaşamasına izin vermesin. Kim-
seye de yaşatmasın. Ailemle kavuşma
aşamasına gelince biz kampta tutulurken
kapalı kutu gibiydik. Tabii ki de ümitliydik.
Hiçbir şekilde ümidimizi yitirmedik. Ülke-
mizin, Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığı-
mızın, Büyükelçimizin ve şirketimizin
ortak bir çalışmasıyla evimize varmanın,
ailemize kavuşmanın mutluluğu içerisin-
deyiz. Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Her-

kese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini
kullandı.

Yaşamak bir insiyatif 

Tutuldukları korku dolu 21 günde her-
hangi bir şiddete maruz kalmadığını ifade
eden Aksan, "Fiziksel olarak herhangi bir
şiddet görmedik. Kırma ya da herhangi
bir şey olmadı. Daha önce karışıklıklar
olmuş herhalde. Sürekli tehditler, başı-
nızda silahlı insanlar. Kolay değil. Sürekli
onlarla burun burunasınız. Yaşamınız
onun insiyatifinde devam ediyor. İsterse

bitirebilirdi. Ama çok şükür öyle bir şey
olmadı" şeklinde konuştu. 21 gün bo-
yunca oğlundan gelecek iyi haberi bekle-
yen Anne Seyhan Korkmaz, "Ben
duyduğum gece zaten hastanelik oldum.
Duyduğum da çok kötüydüm, tarifi zor.
Halen inanamıyorum. Dile getiremiyo-
rum ama halen daha korkuyorum. Evlat
olunca üzülüyor insan. Geldiği için sevin-
çliyiz. İnşallah bir daha böyle bir şeyi ya-
şamaz. Bizim de kimsenin de bir daha
başına gelmez inşallah" açıklamasında
bulundu. TAYLAN DAŞDÖĞEN

BEykoz Belediyesi tarafından nikâhlanacak
çiftler ve davetlilerin her türlü konforu düşünü-
lerek özenle hazırlanan salonda ilk nikâhlar

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kı-
yıldı. Hayatlarını birbirleriyle ikinci kez birleştiren Sevda
Başakıncı ve Mehmet Civelek çiftinin nikâh akdini kıya-
rak heyecanlarına ortak olan Başkan Murat Aydın çifte
bir ömür mutluluklar diledi. Başkan Aydın çifte ilk ni-
kâha özel olarak çeşm-i bülbül hediye etti. Nikâh işlemi-
nin ardından yeni salonla ilgili bilgi veren Başkan Murat
Aydın: “Beykozlu hemşerilerimizin ulaşımı kolay bir
noktada nikâh salonu yapılmasıyla ilgili beklentileri
vardı. Kavacık’ta yaptığımız yeni salonla bu talebe
cevap vermiş olduk. İlçemiz coğrafi olarak oldukça
büyük bir alana sahip, İstanbul’un en büyük ilçeleri ara-
sında. Tek bir nikâh salonumuz vardı, ilçemizin güney
yakasındaydı. Kuzey tarafına yakın olanlar artık Kava-
cık’ı tercih edebilir. Beykoz halkına bana hizmet yetkisini
verdiği için teşekkür ediyor, yeni nikâh salonumuzun il-
çemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

B isikleti kent içi ulaşım araçların-
dan birisi haline getirmeyi
amaçlayan İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB), WRI Türkiye ve Sağ-
lıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership
for Healthy Cities) iş birliğiyle İstanbul
Anadolu yakasında yeni bir bisiklet yolu
yapıyor. Kartal’da yapılması planlanan
1 kilometrelik bisiklet yolu, sahil yolu ile
Anadolu Adliyesi arasındaki bisiklet yo-
lunun ilk etabı olarak hayata geçirilecek.
“COVID-19 Salgınında Bisikletle Daha
Sağlıklı İstanbul” projesi tamamlandı-
ğında, Turgut Özal Bulvarı ile D-100
(E-5) Karayolu arasında 3,3 kilometre-
lik kesintisiz bir hat ortaya çıkmış ola-
cak. Bisiklet yolu, Kartal Sahili’nden
başlayarak önce Marmaray sonrasında
ise Metro hattına bağlanacak. Rota se-
çiminde güzergâh yakınında birçok
okulun bulunması da etkili oldu. Pro-
jeyle, öğrenciler okullarına bisiklet kul-
lanarak güvenle gidebilecek. Bisiklet
yolunun Haziran ayında tamamlanarak
hizmete alınması hedefleniyor.

Raylı sisteme entegre edilecek

Özellikle COVID-19 döneminde bisik-
letin alternatif bir ulaşım aracı olarak
öne çıktığını vurgulayan İBB Ulaşım
Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbullu-
ları pandemi sonrası normalleşme süre-
cinde de bireysel motorlu araçların
yerine bisiklet ve yürüme gibi aktif ula-
şım türlerine yönlendireceklerini söy-
ledi. Utku Cihan, “Temel stratejimiz,
şehir genelinde güvenli ve metro başta
olmak üzere toplu ulaşım sistemleriyle
bütünleşmiş bisiklet yol ağı oluşturmak.
Bu kapsamda İstanbul Bisiklet Ana Pla-
nı’nı hızla hayata geçirmek için çalışma
başlattık. Bisikletli ulaşımın desteklen-
mesi için gerekli donatıların kente ka-
zandırılması için çalışmalarımız hızla
sürüyor. Bu proje, Anadolu yakasında

sahil bandındaki bisiklet yolumuzun
bütüncül ve toplu ulaşım ile entegre bir
ağ haline getirilmesi adına önemli bir
adım. Projenin uygulanması sürecinde
bisikletli ulaşıma yönelik farkındalık
kampanyası da düzenleyeceğiz” diye
konuştu. 

Vatandaşın görüşü alınacak

Projenin teknik danışmanlığını yürüten
WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Can-
sız ise bir bisiklet güzergahı oluşturur-
ken en önemli unsurun halkın katılımı
olduğunu belirterek, “Nitekim bu yolu
da çevre sakinleri ve bisikletli gruplarla
yapacağımız görüşmeler doğrultu-
sunda, onların talep ve ihtiyaçlarını dik-
kate alarak tasarlayacağız. Bisiklet yolu

uygulaması ve kampanyanın, bir ulaşım
aracı olarak bisikletin yaygınlaştırılma-
sında önemli katkılar sağlayacağına ina-
nıyoruz” dedi.  Daha önce EMBARQ
Türkiye olarak da bilinen WRI Türkiye,
World Resources Institute (WRI) altında
sürdürülebilir şehirler konusunda çalı-
şan uluslararası bir araştırma enstitüsü-
dür. ABD, Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin,
Endonezya, Hindistan, Meksika ve Tür-
kiye ofisleriyle hizmet vermekte olan
WRI, “insan odaklı şehirler” düşünce-
sinden hareketle çevreyi ve insan sağlı-
ğını her geçen gün daha fazla tehdit
eden kent içi sorunlara sürdürülebilir çö-
zümler üretmekte ve bu çözümleri proje-
lendirerek yerel ve merkezi yönetimlerle
birlikte uygulamaya koymaktadır.

Beykoz’da evlenecek çiftlerin en güzel ve
özel günlerine şahitlik etmek üzere Kava-
cık’ta yapılan yeni nikâh salonu hizmete
açıldı. Kavacık Nikah Salonu’nun açılma-
sıyla ilçe sakinleri ulaşımı kolay bir noktada
yer alan yeni bir salona kavuşmuş oldu
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İBB, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile İstanbul - Kartal’da yeni bir
bisiklet yolu projesini hayata geçiriyor. Çalışma tamamlandığında, Kartal sahilinden E-5 Karayolu’na
bisiklet yolu bağlantısı sağlanacak. Böylece, bisikletli sürücüler diğer ulaşım araçlarına rahat erişecek

Sağlıklı şehirlere dair
Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership
for Healthy Cities), bulaşıcı olmayan hastalık
ve yaralanmaları önleyerek insan hayatını
kurtarmaya kendini adamış şehirlerden olu-
şan saygın bir küresel ağdır. Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) ve Vital Strategies iş birliğiyle
Bloomberg Philanthropies tarafından des-
teklenen bu ortaklık, toplumlardaki bulaşıcı
olmayan hastalık ve yaralanmaların azaltıl-
ması için yüksek etkili politika ve müdahale
geliştirilmesinde dünya çapında şehirlere
destek olur. Sağlıklı Şehirler Ortaklığı COVID-
19 Müdahalesi, 40 Milyon dolar değere
sahip Bloomberg Philanthropies COVID-19
Küresel Müdahale Girişimi’nin bir parçasıdır.
WHO ve Vital Strategies’in bir girişimi olan
Resolve to Save Lives ile iş birliği yaparak
Sağlıklı Şehirler Ortaklığı COVID-19 Müda-
halesi salgının önlenmesinde dünyanın önde
gelen uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır.

Gine açıklarında M/V Mozart isimli geminin korsanlar tarafından kaçırılmasının ardından
rehin alınan 15 Türk gemiciden birisi olan ve gemide reis olarak görev yapan Vedat Aksan,
21 gün süren esaretin ardından girişimler sonrası ailesine kavuştu. Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin Usta, kaçırılan gemide rehin alınan Vedat Aksan'ı evinde ziyaret etti

21 günlük esaret bitti

Kavacık'ta ilk
nikahlar kıyıldı

BEyoğlu Belediyesi Sosyal Market, soğuk kış
günlerinde ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sosyal
Market’te ihtiyaç sahibi vatandaşların soğuk

havadan etkilenmemesi için hazırlanan kışlık giysi paket-
leri evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Beyoğlu Be-
lediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market,
Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye
devam ediyor. Dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temiz-
lik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her
türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, soğuk kış günle-
rinde de ihtiyaç sahiplerini unutmadı. İhtiyaç sahibi va-
tandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için harekete
geçen Sosyal Market, ilçe genelinde belirlediği vatandaş-
lar için kışlık giysi paketi hazırlıyor. Vatandaşların ihtiyaç-
larına göre hazırlanan paketler market görevlileri
tarafından evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor.

EsEnyurt Belediyesi, Regaip Kandili dolayı-
sıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda va-
tandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaş-
lara kandil simidi ikram etti. Esenyurt Cumhuriyet Mey-
danı’nda bulunan Serhan Tirit Camii’nde Regaip Kandili
programı düzenlendi. Program sonrası, Esenyurt Bele-
diye Başkan Yardım-
cıları; Selçuk
Günerhan, Ali Susuz,
Cemal Güneysu,
Hayrettin Babahan ve
Abdurrahman Ada
cami cemaatinin ve
meydanda bulunan
vatandaşların kandil-
lerini kutlayarak, kan-
dil simidi ikram etti.

Beyoğlu vatandaşı unutmadı

Esenyurt kandil simidi dağıttı



İ stanbullular günlerdir kar mücade-
lesi veriyor. Galata Köprüsü'nde
omuz omuza olta balıkçılığı yapan-

lar ise ne soğuk havaya ne yağan kara al-
dırış etmeden balık tutmaya devam
ediyor. Yağan karın balığın lezzetini art-
tırdığını söyleyen olta balıkçıları, soğuk
havada üşümediklerini aksine balık tut-
tukça ısındıklarını ifade ediyor. Her yaş
grubundan insanın saatlerce üşümeden
balık tuttuğu Galata Köprüsü'ne yakın
mesafeden gelenler de var, Gebze'den
gelen de… 15 yaşındaki Ahmet Melih

Durna ise balık tutmanın kendisi için bir
hobi olduğunu söyledi. Durna, "Balık tut-
mayı çok seviyorum. En büyük hobim di-
yebilirim. Babamla ve arkadaşlarımla
geliyorum genelde ama bugün tek gel-
dim. Galata'da balık tutmak daha rahat.
Daha zevkli. Burayı tercih ediyoruz ge-
nelde. Soğuğa alıştım. Çok üşümüyo-
rum" dedi.

Diğerlerinden bize kalmıyor

12 yaşındaki olta balıkçısı Ensar Yıldı-
rım, "Eniştemle geldik. Geçen haftadan

beri balık tutuyoruz. Genelde çok balık
olmuyor. Çok balıkçı var burada. Onlar-
dan bize kalmıyor." ifadelerini kullandı.
20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Coş-
kun Orhan, "Bugün biraz kısmetimiz var.
Hava soğuyunca bu balık işi artıyor.
Soğuk havada balık yeme daha fazla geli-
yor. Diğer zamanlardan fazla çıkıyor. Biz
yaklaşık 3 saattir buradayız. Adrenalin
olduğu zaman üşümüyoruz. Bu bizde bir
tutku. Üşüdüğümü hissetmiyorum. Balık
karlı havada yağlanır. Daha lezzetli olur.
Bu bir tutku" diye konuştu.

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

CUMARTESİ 20 ŞUBAT 2021

İSTANBUL

H DP ve kökünün dayandığı önceki partiler ku-
rulduğundan bu yana hep terör tartışmasının
içinde oldu.

HDP ve önceki partiler terör örgütü PKK’nın hima-
yesinde’mi faaliyetlerini sürdürüyor, ya da Kandil’in et-
kisinde mi? “Türkiye partisi olmak istiyoruz” deseler
de, Türkiye ile ilgili tarihi ve milli meselelerde fikir
beyan etmedikleri gibi, sahip te çıkmıyorlar.

Bu partinin görevlileri, seçilmişleri bu durumdan
neden rahatsız olmazlar ki? Ayrıca, “Ben ülkemde
hak hukuk adalet ve demokrasi istiyorum” diyen bir
parti adının terör örgütü PKK ile bir arada söylenme-
sinden neden rahatsız olmaz ki? “Partimizin bölücü
terör örgütü olan PKK terör örgütü ile bir ilişkisi ve
bağı yoktur” demek çok mu zor?

Türk, Kürt gençlerini kaçırarak ya da kandırarak
dağa götüren hatta yurtdışından terörist ruhlu bir
takım insanları da bünyesine katarak emperyalizme
uşak olup hizmet etmek, günahsız insanların maksat-
sız olarak kanını akıtmak vicdan meselesi değil midir?

Gerçekte onlara kendinizi satarak elde ettiğiniz pa-
ralarla, Suriye, Irak, Kandil ve çeşitli Avrupa devletle-
rinde yaşamak vicdanınıza sığıyor mu?

İşte tüm bunları HDP değerlendirmeli ve bölücü
terör örgütü PKK ya da diğer terör örgütleri ile ilgisi
olup olmadığını kendi içinde tartışıp görüşmeli ve bu
konuyla ilgili referandum yapmalıdır. Ayrıca özellikle
Kürt vatandaşlarımızın tamamını kendilerinin sosyal
tabanı olarak görmekten vazgeçip bölücü ve emperya-
lizmin uşağı olan örgütle ilişkilerini kesip, şemsiyele-
rini Türkiye için açmalılar ve bunu da ispat edip halkı
inandırmalıdırlar. Böylece ve öncelikle Türkiye partisi
olalım mı, olmayalım mı? sorusunun da cevabını ver-
meliler. Unutulmaması gereken bir husus ise HDP ve
öncesindeki kapatılan kök partiler yokken, seçmenleri-
nin tulum olarak CHP’ye oy verdiği gerçeğidir.

Bundan sonra da eğer varsa ve biliniyorsa bu tür ör-
gütlerle ilgisi olanları partilerine almayıp aday da gös-
ter memeliler ki, bağı olanlara hukuki işlem yapılınca
da, feryat figan etmemeliler.

Gelecek seçimlerde birileri ile ittifak yapacaklar mı,
yapmayacaklar mı konusu da netleşmiş olur ve söyle-
necek sözlerle yapılacak yakıştırmalarda mahal 
verilmemiş olur.

HDP'nin ve kökünün dayandığı önceki partilerde
görev yapmış ve Eş Genel Başkanlık yapmış olan ve
halen cezaevinde yatmakta olan Selahattin Demir-
taş’ın, son olarak Gara da PKK’nın katlettiği 13 devlet
görevlisi ile üç şehit için PKK’yı kınamaktan ve lanet-
lemekten çekinmezken, sizler hala terör örgütleri ve
PKK’yı kınayıp lanetlemek için neyi bekliyorsunuz ki?

Yandaşların ve MHP'nin tutumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bilindiği gibi
her fırsatta HDP’nin kapatılmasını istiyor ve Yargıtay
Başsavcısını göreve davet ediyor. Öte yandan ittifak or-
tağı olan AKP ise, partilerin kapatılmasından yana ol-
madığını resmen açıklamasa bile parti yöneticileri
kapatılan partilerin daha da güçlendiği savı ile buna
karşı olduğunu kulis bilgilerinden anlıyoruz.

HDP’nin kapatılmasını isteyen MHP nedense Gru-
bunda karar alıp Anayasamızın ilgili maddesi gereği
Yargıtay Başsavcılığına neden başvurmadığı da merak
konusu olarak ortada duruyor.

Öte yandan televizyon kanallarının kadrolu müda-
vimleri ve kurşun askerleri ise oturdukları yerlerde bi-
rilerine yaranmak için, neredeyse CHP ile HDP’yi aynı
kefeye koyarak CHP için terör yanlısı algısı yaratmaya
çalıştıklarını açıkça görüyor izliyoruz.

Neymiş efendim, mahalli seçimlerde aday göster-
meyen HDP li seçmenler özellikle İstanbul seçimleri-
nin ikincisinde nasıl tespit etmişlerse, güya CHP
adaylarına oy vererek bir nevi PKK'ya yandaşlık 
etmişlermiş.

Arkadaş arada resmi bir ittifak yok. Seçmen oyunu
istediğine verme iradesi var. Hem o denemde Öca-
lan’dan mektup alınarak HDP li seçmenlerin seçimlere
katılmama çağrısı alınmamış mıydı? Ayrıca durum
böyle ise ikinci seçimde Ak Parti adayının oyu neden
azaldı ki?

Gazetecilik eğilmeden bükülmeden, doğruları anla-
mak ve sonrasında da yazmak ve anlatmaktır. Kanal-
lardaki kadrolu ve abone arkadaşlarımız gerek
iktidarı, gerekse muhalefeti över ve onlara toz kondur-
mazken meslek etiğine dikkat etmeleri gerektiğini,
program sonrasında yaptıkları konuşmaları dinledik-
ten sonra kendilerince meslek kurallarını değerlendir-
melerini bu mesleğin mensubu olarak hatırlatmak
isterim.

Tarihi Galata Köprüsü, her gün yüzlerce balıkçıya ev sahipliği yapıyor. Soğuğa, kara, yağmura
aldırmadan yıllardır aynı noktada balık tutan yetişkin ya da çocuk olta balıkçıları, "Balık tutmak
asıl bu mevsimde güzel. Bu bir sevda, üşütmüyor aksine ısınıyoruz" dedi

HDP referandum yapmalı

5

BAlIkCIlAr
soGuk dInlemedI

GALATA
KÖPRÜSÜ

YİNE DOLUP
TAŞTI

Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli
süpürme aracı
Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş.,
belediyelere yüzde 50’den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini
daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli
yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda teslim etti

Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50
tasarruf sağladığı yerli üretim
sokak temizliği ekipmanlarına, bir

yeni modelini daha ekledi. Belediyenin ihti-
yaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak
Grubu markalarından Kademe A.Ş., “AGA
2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol
Süpürme Aracı”nın bir büyük modeli olarak
geliştirdiği 9 adet “AGA 5000 Kompakt Yol
Süpürme Aracı”nı Beyoğlu Belediyesi’ne
teslim etti. İstiklal Caddesi Tünel Meyda-
nı’nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri
Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak,
Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik
katıldı.

Türk mühendislerin başarısı

İlk modeline oranla yine kompakt yapısıyla
dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere
eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik
yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, sü-
pürme genişliğinin daha fazla olmasından
dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp
toplama hacminin fazla olmasıyla da daha
uzun süreli çalışabiliyor. Şasi ve yürür
aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri ta-
rafından tamamen yerli sermayeyle üretilen
yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç
olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avan-
tajı, satış sonrası servis ve yedek parça mali-
yet avantajı özelliklerine sahip.

İyi bir iş birliği oldu

Teslim töreninde konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her alanda yerli
ve milli üretim noktasında Türkiye’nin bir
gayreti var. Cumhurbaşkanımızın havada,
karada ve denizde başlatmış olduğu yerli ve
millilik kampanyasına Beyoğlu Belediyesi ve
Albayrak Grubu olarak destek veriyoruz. Al-
bayrak Grubu'nun üretmiş olduğu yerli ve
milli süpürge araçlarını yerinde inceleme
şansımız oldu. Beyoğlu Belediyesi ve Albay-
rak Grubu’nun ortak çalışması sonucunda
hizmete geçirildi. Yerli ve milli olmasını
önemsiyoruz. Ekonomik tasarruf sağlama-

mız noktasında iyi bir iş birliği oldu. Bu sü-
pürge araçları Beyoğlu için çok ideal. Devlet
ve millet el ele başaramayacağımız
hiçbir zorluk olmadığını düşünüyorum.
Ekonomik anlamda büyük tasarruf sağlaya-
cağız. Başka ülkelere ihtiyaç duymadan ülke
içinde ihtiyacımızı karşılamamız çok önemli
bir adım oldu” ifadelerini kullandı. 
ALİ AVCU

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Albayrak ise,  “Tanıtımını yaptığımız
araçlar yurt dışından ülkemize geldi-
ğinde 150 bin Euro’ya satılıyordu. Yerli
ve milli olarak ürettiğimiz bu araçları
yaklaşık 90 ila 100 bin Euro arasında

mal ediyoruz. Bütün parçaları Türkiye’de
üretiliyor. Yurt dışına ihracata da başla-
dık. İnşallah Türkiye bundan sonra sa-
nayisinde ve her türlü araç gereçte
ithalat yapmayacak, ihracat yapacak”
şeklinde konuştu. 

Bütün araçlar
burada

üretiliyor

Kentsel dönüşümde yeni dönem başladı
Sultanbeyli, yapılan çalışmalar ve yatırımlarla kalkınmaya devam ediyor. İlçenin asırlık problemi olan mülkiyet konusunun
çözüme kavuşmasının ardından İBB Meclisi’nden geçen yeni imar plan notlarıyla kentsel dönüşüm de hızlanıyor

İlçenİn asırlık prob-
lemi olan mülkiyet ko-
nusunun Sultanbeyli

Belediye Başkanı Hüseyin Kes-
kin’in gayretleri neticesinde çö-
züme kavuşmasının ardından
Sultanbeyli’de kentsel dönüşüm
çalışmalarına başlandı. Bu kap-
samda Sultanbeyli Belediyesinin
ilçenin tamamını kapsayan, kent-
sel dönüşümü teşvik eden plan
notları, ilçe meclisi ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
kabul edildi. Bu uygulamayla il-
çede otopark sorununu çözen,
yeşil ve doğal yaşam alanlarını
arttıran mimari uygulamalar hız
kazanacak. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Sultanbeyli Belediye

Başkanı Hüseyin Keskin, Sultan-
beyli için güzel gelişmeler yaşan-
dığını ifade ederek, “İlçemizin
tamamını kapsayan plan notları-
mız yoğun çalışmalarımızla İBB
Meclisi’nde kabul edildi. İmar
plan çalışmamız, ada bazında
veya parsellerin birleşerek 1000
m2 üzerine çıkması halinde uy-
gulanabilen bir düzenlemeyi içe-
riyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca
bu yeni düzenlemeyle boyutları
nedeniyle ruhsat verilemeyen par-
sellerde sorunların büyük oranda
çözüleceğini ifade eden Başkan
Keskin, “İlçemizde boyutları ne-
deniyle ruhsat verilemeyen par-
sellerde, çekme mesafelerine
yaptığımız iyileştirmelerle sorunlu

alanlar büyük ölçüde çözülmüş
olacak. Diğer taraftan imar dü-
zenlememizde ana arterlerdeki ti-
caret alanlarının dönüşümünü de
hızlandırmak için oturum alanla-
rının oranını artırdık. Bu bölge-
lerde dönüşümle yapılacak
işyerlerinin oturumunu %40‘tan
%60‘a; diğer 350 m2 üzeri tüm
parsellerde ise yatay mimarinin
hız kazanması için %40’tan
%50’ye çıkardık. Uygulamamızla
Sultanbeyli’de kentsel dönüşümü
hızlandıran, otopark sorununu
çözen, yeşil ve doğal yaşam alan-
larını arttıran mimari uygulama-
lar hız kazanacak. İlçemiz daha
güzel bir çehreye kavuşacak.”
şeklinde açıklama yaptı. DHA

Başkan
Aydın 
aşı oldu

Beykoz Belediye
Başkanı Murat Aydın
(61) ilk doz corona

virüsü aşısını oldu. Sağlık Ba-
kanlığı tarafından ülke gene-
linde yürütülen aşılama
programı kapsamında sırası
gelen Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın sabah saatlerinde
aşı oldu. Belediye bünyesinde
ilçe sakinlerine hizmet veren
Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne
gelen Başkan Murat Aydın’a
burada görevli sağlık personeli
tarafından aşı yapıldı. Kendisi
de anne ve babasını kısa bir
süre önce corona virüsü sebe-
biyle kaybeden Başkan Aydın,
iğneyi yapan sağlık çalışanına
teşekkür ederek, kurumdaki
personellerle sohbet etti. Aşı ol-
duktan sonra konuşan Beykoz
Belediye Başkanı Murat Aydın:
“Devletimiz salgın sürecini çok
güzel yönetti. Bu konuda sağlık
çalışanlarımıza ve yetkililere
müteşekkirim. Korona virüse
karşı aşı bulundu. Yerli aşılar da
inşallah kısa süre sonra gelecek.
Biz de aşımızı yaptırdık. Aşıyı
yapan arkadaşımızın eline sağ-
lık, hiç hissetmedim. Toplumun
risk altında olan bütün kesim-
leri de umarım kısa süre içeri-
sinde aşılanmış olur. Ayrıca aşı
olsak dahi kurallara riayet
etmek durumundayız. Maske,
mesafe ve temizlik kurallarını
uygulamalıyız. Bu işin şakası
yok. Herkese sağlıklı bir yaşam
diliyorum” dedi.

Yerli ve milli
süpürme aracı



T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için Azerbay-
can ile imzaladıkları Tercihli Ticaret

Anlaşması'nın (TTA) 1 Mart 2021 itibarıyla
yürürlüğe gireceğini belirterek, "Ama bu
bizim için bir başlangıç, bir ilk adım. Tercihli
Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletil-
mesi üzerine çalışmalarımıza başladık. He-
defimiz, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği
15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."
dedi. Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuri-
yeti Başbakanı Ali Esedov, Azerbaycan
Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve iki
ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla dü-
zenlenen Türkiye-Azerbaycan İş Foru-
mu'nda bir konuşma yaptı. Dünyanın
ekonomik ve toplumsal olarak, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz et-
kileri ile mücadele ettiği bu dönemde Yukarı
Karabağ’ın 30 yıldır süren işgalden kurtarıl-
masının kendileri için en güzel gelişme oldu-
ğunu belirten Pekcan,"Bu hadise hepimiz
için büyük bir mutluluk ve motivasyon kay-
nağı olmuştur." dedi.

Bölge için çok anlamlı

Pekcan, Azerbaycan’ın zaferinin, bölgenin ti-
cari ve lojistik yapısının değişeceği yeni bir
dönemin de başlangıcı olduğuna işaret ede-
rek, "Her zaman olduğu gibi bu yepyeni dö-
nemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin
yanında, kendileri ile tam bir iş birliği ha-
linde olacağız. Böylesine bir süreçte, Azer-
baycan Başbakanı Sayın Esedov’un
ülkemizi böyle kıymetli bir heyetle ziyareti
her zamankinden daha büyük bir önem taşı-
maktadır. " ifadelerini kullandı. Programın
yapıldığı salonda gözlemledikleri ilgi ve he-
yecanın ziyaretin somut sonuçlara vesile
olacağına dair inançlarını pekiştirdiğini be-
lirten Pekcan, "Mevkidaşım Sayın Cabbarov
ile çok sık görüşüyoruz. Ben kendilerine bu
dönemde gösterdikleri iş birliği için ayrıca
teşekkür ediyorum. İnşallah kotaların libe-
ralleşmesini bekliyoruz. Ama bu süreçte
Türkmenistan'ın sınır kapılarını da kapat-
masıyla beraber Sayın Cabbarov'un da ön-
derliğinde bize bu kotalar uygulanmadı ve
geçişlerimizi bu güzergah üzerinden yapa-
bildik. Diğer kotalar ve geçiş ücretleri ile ilgili
de kendileri ile görüşmelerimiz devam edi-
yor. Bu doğrultuda oluşturduğumuz heyet-
lerimiz, bakan yardımcıları başkanlığında
her ay görüşme gerçekleştiriyorlar ve eylem
planının takipçisi konumundalar."diye 
konuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Pekcan, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için im-
zaladıkları Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1
Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girece-
ğinin altını çizerek, "Ama bu bizim için bir
başlangıç, bir ilk adım. Biz şu anda yeniden
listeleri paylaştık, Tercihli Ticaret Anlaşma-
sı'nın kapsamının genişletilmesi üzerine ça-
lışmalarımıza başladık ama Sayın Cabbarov
ile TTA'nın kapsamının daha da genişletil-
mesini ve Serbest Ticaret Anlaşması'na evril-
mesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda bütün
ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifade-
lerini kullandı. Atılması gereken daha çok
adım olduğunu dile getiren Pekcan, "Hedefi-
miz, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15
milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak. Bu
hedefe ulaşmak için de her iki iş dünyasının
bizimle beraber aktif bir şekilde çalışması

lazım. Biz aradaki engelleri kaydırmak için
Sayın Bakan'la beraber ciddi bir çalışma ha-
lindeyiz." dedi.

Finansman imkanı var

Bakan Pekcan, karşılıklı yatırımların öne-
mine dikkati çekerek, Türkiye'nin Azerbay-
can'da 12 milyar dolar, Azerbaycan'ın
Türkiye'de 19,5 milyar dolar yatırımı bulun-
duğunu vurguladı.
SOCAR'ın Türkiye'deki yatırımlarını önem-
sediklerini belirten Pekcan, SOCAR'ın petrol
ve akaryakıt alanında kurduğu iki şirkete
Eximbank üzerinden çok ciddi finansman

imkanları sağladıklarını söyledi. Pekcan, ti-
caretin finansmanının da önemli olduğunu
vurgulayarak, Türk Eximbank ile Ziraat
Bankası Azerbaycan şubesi arasında 26 mil-
yon dolar tutarlı bir kredi anlaşmasının im-
zalandığını, Türkiye ve Azerbaycan iş
dünyasının bu anlaşma ile sağlanan imkanı
en iyi şekilde değerlendirmesini istediklerini
kaydetti.

İş insanlarına çağrı

Pekcan, Azerbaycan'ın genç nüfusu, geniş
tarımsal ve sanayi üretim imkanları ve mu-
azzam enerji kaynakları bulunan, sınırları

içerisinde siyasi istikrara ve bölgesinde etkin
nüfuza sahip bir ülke olarak dikkati çektiğini
ifade eden Pekcan, Kafkasya bölgesinin en
dinamik ülkelerinden olduğunu belirtti. Türk
iş dünyasına seslenen Pekcan, "Yatırım için
doğru adres kardeşlerimizin adresi. Aynı za-
manda Azerbaycanlı iş insanlarını da Türki-
ye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum."
dedi.
Pekcan, Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ’daki
zaferi ile Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a
bir hat açıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu koridor bizim için çok önemli. Amacı-
mız hem Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üze-
rinden hem de bu güzergah üzerinden
Bakü'nün bir lojistik merkez olması. Buranın
Türkmenistan'ın sınırları açmasından sonra
da tercih edilir bir güzergah haline gelmesi
için ne gerekiyorsa teknik anlamda yapmaya
devam edeceğiz. Bugün ayrıca vergilerle ilgili
bir konudan bahsedildi, Sayın Bakan bu ko-
nuya son derece hakim, Azerbaycan tarafın-
dan çifte vergilendirmenin önlenmesiyle ilgili
anlaşma taslağı bize ulaştı. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarını
sürdürüyor." DHA
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Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre, ko-
nuya ilişkin olarak Gıda

Kontrol Genel Müdürlüğü ile
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
(TVHB) arasında protokol imza-
landı. Protokolle kedi, köpek ve
gelinciklerin hareketlerinin taki-
biyle başta kuduz hastalığı olmak
üzere hayvan hastalıklarıyla daha
etkin mücadele etmek amacıyla
bu hayvanların kimliklendirilerek
elektronik ortamda kayıt altına
alınması amaçlanıyor. Gıda
Kontrol Genel Müdürü Harun
Seçkin ve TVHB Merkez Konseyi
Başkanı Ali Eroğlu'nun imzala-
dığı protokol çerçevesinde sahipli
köpeklerin bu yıldan itibaren, sa-

hipli kedi ve gelinciklerin ise
2022'den itibaren bireysel olarak
kimliklendirilerek kayıt altına alın-
ması zorunlu olacak.

Terk edilen hayvanların 
sahiplerine ulaşılacak

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan iti-
baren gönüllü kayıt altına alınabi-
leceği uygulama kapsamında,
Bakanlıktan üretim izni almış ev
ve süs hayvanları üretim merkez-
lerindeki kedi, köpek ve gelincikler
de kayıt altına alınacak. Uygu-
lama TBMM gündeminde olan
"Hayvan Hakları Yasası"nın uy-
gulanmasına temel teşkil edeceği
gibi sokağa terk edilen veya kay-
bolan hayvanların sahiplerine ko-

laylıkla ulaşılabilmesini sağlaya-
cak. Açıklamada, uygulama esas-
larına ilişkin de bilgiler yer aldı.
Buna göre, yeni doğan ev hayva-
nının sahibi, doğum tarihinden
itibaren en geç 3 ay içinde Bakan-
lığın il veya ilçe müdürlüğüne
başvuracak. Mikroçip takılarak
pasaport düzenlenen ev hayvan-
ları 15 gün içinde, ev hayvanla-
rına yapılan aşılar ve sahip
değişikliği gibi bilgileri en geç 15
gün içinde kaydedilecek. Sahipsiz
hayvanların, hayvan barınakları
tarafından gerçek veya tüzel kişi-
liklere verilerek sahiplendirilmesi
durumunda, hayvanın sağlık kar-
nesiyle sahiplendirme tarihinden
itibaren en geç 60 gün içinde il

veya ilçe müdürlüklerine
başvurulacak.

Devlet takip edecek

Resmi veteriner hekim tarafından
hayvan için yeni pasaport düzen-
lenecek ve veri tabanına kaydedi-
lecek. Kayıtlı ev hayvanlarının
ölümü ya da kaybolması halinde
en geç 60 gün içinde ev hayvanı
sahibi, durumu il veya ilçe mü-
dürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş
hayvanı bulan kişiler, bu hayvan-
ları sahiplenmek isterse başvuru-
larını il/ilçe müdürlüklerine
yapacak. Kedi, köpek ve gelincik-
lere derialtı mikroçip uygulanacak
ve el terminali aracılığıyla okuna-
bilecek, bundan böyle sokağa ter-

kedilmiş kedi ve köpeğin kime ait
olduğu el terminaliyle okunarak
sahibi tespit edilebilecek. Kuduz
aşısı başta olmak üzere hayvanın
geçmişine ait tüm hastalıkları
kayıt altına alınacak. Mikroçip
uygulaması Bakanlık bünyesinde
çalışan veteriner hekimler veya
onların gözetiminde veteriner
sağlık teknikeri/teknisyenleri mari-
fetiyle yapılabileceği gibi imzala-
nan protokol kapsamında serbest
veteriner hekimler tarafından da
yapılabilecek. DHA

Kedi köpeklere de kimlik çıkarılacak

Oto servisleri
mutlu oldu
Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı
Ünaldı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
yayınladığı genelgeyle sigortalılar, 
sigorta şirketleri ve servisler arasında
aracıların ortadan kaldırıldığını belirtti

tüm Oto Servisleri Federasyonu
(TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, Si-
gortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-

leme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK)
yayınladığı yeni genelgeyle sigortalılar, sigorta şir-
ketleri ve servisler arasında problem teşkil eden
aracıların ortadan kaldırıldığını belirterek, "Dosya
iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri
hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması
sağlanmıştır." ifadelerini kullandı. TOSEF'ten ya-
pılan açıklamada, Ünal Ünaldı'nın, SEDDK'nin
geçen günlerde yayınladığı genelgenin oto servisi
sektörüne yansımalarına ilişkin değerlendirmele-
rine yer verildi. SEDDK'nin 5684 Sayılı Sigortacı-
lık Kanunu Ek 6'ncı maddesinin uygulanmasına
ilişkin yayınladığı genelge ile servislerin üzerindeki
yükün kalkacağını belirten Ünaldı, "Yeni genelge
ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler
arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kal-
dırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük
kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak
servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda
rahat nefes alması sağlanmıştır." değerlendirme-
sinde bulundu. Genelgenin özellikle küçük ve orta
ölçekli servisler için can suyu olacağını aktaran
Ünaldı, düzenlemede katkısı olan kurum ve kuru-
luşların temsilcilerine teşekkür etti.

Enerjide yeni
hamleler var

Jeotermal Enerji Derneği Başkanı
Ali Kındap,  yaptığı açıklamada, Tür-
kiye'de özel sektörün arama ve keşif

çalışmalarına dahil olmasıyla jeotermal kaynak
potansiyelinin artış gösterdiğini dile getirdi. Jeo-
termal enerji kaynağının entegre kullanım alanla-
rıyla yaygınlaşmasının Türkiye'nin ekonomisine
değer katacağına dikkati çeken Kındap, şöyle
devam etti:"Jeotermal enerjinin entegre kullanımı-
nın da devreye girmesiyle son yıllarda elektrik üre-
timi dışında şehir ısıtması, sera ısıtması, balıkçılık,
jeotermal madencilik, özellikle batarya ham mad-
desi olarak kullanılan Lityum üretimi, termal tu-
rizm, sağlık turizmi, sebze ve meyve kurutma gibi
farklı alanlarda çok fazla uygulama yaygınlaş-
maya başladı.”

Türk mucizesi denilebilir

Kındap, jeotermal enerjinin gelişmeye ve yenilik-
lere açık bir sektör olduğuna işaret ederek, sektör-
deki yatırımcıların yenilikleri başarıyla
yürüttüklerini söyledi. Jeotermal enerjide başlan-
gıçta 15 megavat olan kurulu gücün 2020 sonu
itibarıyla 1613 megavate ulaştığına dikkati çeken
Kındap, "Jeotermal enerjideki bu gelişme küresel
arenada 'Türk mucizesi' olarak adlandırılıyor. Ça-
lışmalar, jeotermalin elektrik üretim potansiyelinin
5 bin megavat, termal kapasitesinin ise 60 bin
megavat seviyesinde olduğunu gösteriyor." diye
konuştu. Jeotermal enerjinin Türkiye'deki gelişimi
ve sürdürülebilirliği için çalışmalar yapmak, sek-
törün geleceğine yön vermek hedefiyle geçen yıl
temmuzda Jeotermal Enerji Derneğini kurdukla-
rını belirtti.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı öncülüğünde
yürütülen çalışmayla

sahipli kedi ve köpeklerin
kimliklendirilmesi

uygulamasına geçilecek

Ticaret 
Bakanı 
Ruhsar 

Pekcan,
"Azerbaycan’ın

zaferi, 
bölgemizin

ticari ve lojistik
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değişeceği
yepyeni bir

dönemin
başlangıcı
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Öte yandan Türkiye müteahhitlik firmala-
rının Azerbaycan’da bugüne kadar 15
milyar dolar değerinde 436 proje üstlen-
diklerine dikkati çeken Pekcan, şöyle
devam etti: "Yukarı Karabağ'ın yeniden
yapılandırılması çerçevesinde Azerbay-
canlı iş insanlarımızla Türk müteahhitlik
ve müşavirlik firmalarımız iş birliği ve
tecrübe paylaşımı yapmaya hazırlar. Bu-
güne kadar ortaya koydukları başarılı ça-
lışmalarını burada gerçekleştirilecek

altyapı, üstyapı projelerinde de kullana-
caklar. Başta Şuşa bölgesi olmak üzere
altyapı, üstyapı ihtiyaçlarının karşılan-
ması, bölge halkının yaşam standardının
yükseltilmesi sadece Azerbaycan'ın değil
hepimizin görevi."
Pekcan, ticarette kazan-kazan ilkesini be-
lirleyeceklerini dile getirerek, Türkiye
Azerbaycan ilişkilerinin çok daha üst nok-
talara taşınması için elbirliği ile çalış-
maya devam edeceklerini belirtti.

436 proje mevcut

Gelin birlikte iş yapalım
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayanan ikili ilişkilerin güçlenmesinin
sevindirici olduğunu belirterek, "Türk iş adamlarını, büyük şirketleri iş birliğine davet ediyorum. Gelin birlikte iş yapalım" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Azerbaycan Başba-
kanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı

Ruhsar Pekcan, DEİK Başkanı Nail Olpak ile
çok sayıda davetli ve iş insanının katıldığı fo-
rumdaki konuşmasında Cabbarov, iki ülke
arasındaki yüksek düzeyli siyasi ilişkilerin eko-
nomik ilişkilerin de gelişmesine elverişli ortam
sağladığını dile getirerek bu etkinliğe iki ülke-
den sanayi, turizm, ticaret ve diğer alanlarda
faaliyet gösteren iş adamlarının katılmasının
bunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Cabba-
rov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ta-
rafından Ankara'da düzenlenen
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda yaptığı
konuşmada Türkiye ve Azerbaycan gibi birbi-
rine yakın olan dünyada başka örnekler bulun-
madığını vurgulayarak, "Karşılıklı sevgi, saygı
ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin
daima güçlenmesi sevindiricidir." diye 
konuştu.

Her şey memnuniyet verici

Cabbarov, Forum kapsamında iş adam-
ları arasında bazı anlaşmaların imzala-
nacağını aktararak, "Bu anlaşmaların iki
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine hiz-
met edeceğine inanıyorum." ifadesini kul-
landı. Cabbarov, şunlara değindi:
"Azerbaycan'da özelleştirme süreci hız-
lanmıştır. Devlet şirketlerinden bir tanesi
Türk şirketi tarafından işletilecektir. Şöyle
ki devlet şirketi olan Azerlotereya'nın,
Demirören şirketinin yönetimine veril-
mesi yönündeki karar kabul edildi. Aynı
zamanda, altın ve bakır madenlerinin iş-
letilmesini öngören bir anlaşmanın daha

imzalanması öngörülmektedir. İkili ilişkileri-
mizde ticaret alanı hususi yer tutmaktadır. Biz
devlet başkanlarımızın ticaret hacmi ile ilgili
ortaya koydukları hedefleri biliyoruz. Bu he-
deflerin yerine getirilmesi için iş adamları ile
birlikte çalışmalıyız." Geçen sene 25 Şubat'ta
Bakü'de imzalanan "Tercihli Ticaret Anlaş-
ması"nın Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) tarafından onaylanması ve 1
Mart'ta yürürlüğe girmesinin ticari ilişkilere
katkı sağlayacağını kaydeden Cabbarov, Tür-
kiye'nin Nahçıvan Başkonsolosluğuna ticaret
ataşesi atamasını, Azerbaycan'ın da Türkiye'de
Ticaret Temsilciliği açma yönündeki kararının
bu işlerin daha verimli ve hızlı hayata geçiril-
mesini temin edeceğini vurguladı.
"Türk iş adamlarının Azerbaycan'da geniş şe-
kilde temsil olunması memnuniyet vericidir."

diyen Cabbarov, "Azerbaycan-Türkiye ortak
yatırım fonunun oluşturulması gibi girişimler,
iki ülke arasında büyük projeler, özellikle devlet
ve özel ortaklı projeler, ortak teknoloji üretimi
projelerinin hayata geçirilmesi, önümüzdeki
görevlerin daha hızlı hayata geçirilmesine katkı
sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu. İş-
galden kurtarılan bölgelerdeki tüm alt ve üst
yapının işgal döneminde Ermenilerce yıkıldı-
ğına ve tahrip edildiğine dikkati çeken Cabba-
rov, "Bu bölgeleri imar edeceğiz. Bu durum, iş
adamları için ve ortak projelerin hayata geçiril-
mesi için büyük fırsatlar oluşturmaktadır." ifa-
desini kullandı.

İş birliği yapalım

Cabbarov, ikili ilişkilerde önemli fırsatlar bulu-
nan alanlardan birinin de ulaştırma, transit

sektörü olduğunu vurguladı. Azerbay-
can'da hayata geçirilen yapısal reformlar
kapsamında devlet şirketlerinin verimlili-
ğini artırmak için Azerbaycan Yatırım Fo-
nu'nun kurulduğunu dile getiren
Cabbarov, "Türk iş adamlarını, büyük şir-
ketleri bu konuda iş birliğine davet ediyo-
rum." diye konuştu. İki kardeş ülke
arasında ekonominin birçok alanında iş
birliği fırsatlarının büyük olduğunu vurgu-
layan Cabbarov, iki ülke devlet başkanları-
nın ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da
güçlendirilmesi yönündeki güçlü iradesi
ve iki ülkenin mevcut karşılıklı çıkarları,
ikili ilişkilerin başarılı gelişimi için gereken
ortamı yarattığını ifade etti. Cabbarov, "İş
dünyasını bu imkanlardan verimli şekilde
faydalanmaya ve karşılıklı ortak projeler
hayata geçirmeye davet ediyorum." dedi.

AzerbAycAn 
ticArete 
hAreketlilik 
kAtAcAk

Ruhsar
Pekcan,

Azerbaycan’la

ticaret hakkında

konuştu.
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2 019 seçimlerinde karşı-
sında aday olmayan tekler-
den biri olduğunu söyleyen,

Esenyurt Esenkent Mahalle Muh-
tarı Ali Kocakaya, “2009 seçimle-
rinde Esenkent yeni bir mahalle
oldu. İlk muhtarımız Ayhan Altun
vardı ve onun listesinde Türki-
ye’nin en genç ihtiyar heyeti ola-

rak görev almaya başladım. Daha sonra
2014 yılında muhtar adayı ben oldum. Mahal-
lenin oy rızasıyla seçildim. Bir dönemi tamam-
ladıktan sonra 2019 seçimleriyle karşısında
aday olmayan teklerden biriydim. Bu şekilde
kazanmış oldum” diye konuştu.

nAli Kocakaya kimdir? Kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1984 İstanbul Bakırköy doğumluyum. Aslen
Sivas Divriğiliyim. İlk, orta ve lise öğrenimimi
Bahçelievler’de tamamladım. Sakarya Üniver-
sitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bö-
lümü’nü tamamladım. 2003 yılında müzik
öğretmeni olarak Esenyurt’ta görev almaya
başladım. Esenkent mahallesinde bir müzik
evinde bağlama derslerine giriyordum. Daha
sonra burada bir restoran işletmeciliği kurduk.
2007 yılında tamamen Esenyurt’a yerleştik.

nSeçimlerden önce mahallenizde ne gibi 
sıkıntılar vardı ve seçildikten sonra mahalle-
nizde neler değişti?
Seçimden önce bazı sıkıntılarımız vardı. Toplu
konut bölgesi olması sıkıntılar olmayacağı anla-
mına gelmiyor. Çünkü dışardan böyle bir bakış
açısı vardı. Kendi içimizde sıkıntılarımız vardı.
Sokaklarımızda sokak aydınlatma lambalarımız
hiç yoktu. Göreve gelir gelmez bu sıkıntıyı hal-
letmeyle başladık. Şuan yapıldı ve sokaklarımız
aydınlık içerisinde. Asfaltlarımız ve kaldırımları-
mız kentin kurulduğu ilk dönemlerden kal-
maydı. Onların değişmesi için belediyeye
girişimlerde bulunduk. Bu şekilde halletmiş
olduk. Bazı sosyal projelerimiz oldu. Kardeş
köy okullarıyla iletişime geçerek giysi ve kitap
yardımında bulunduk. Ulaşımla ilgili sıkıntıları-
mız vardı. Büyükşehir Belediyesi ile iletişime
geçtik ve yapılması gerekenleri dile getirdik. On-
larda bu dileğimize kulak verdi. Yeni hatlar ku-
ruldu. Mahallemizin alt tarafında ulaşım hiç
yoktu. O sıkıntıyı şimdilik hallettik. Şuan bazı
eksiklilerimiz var. Kapalı pazar yerimiz yok. Bu
konuda büyük bir eksiklik hissediyoruz. 

nEsenyurt halkının gözünde Esenkent’in
maddi açıdan gelişmişlik seviyesi daha iyi 
gözüküyor. Pandemi sürecinde bunun 
avantajını yaşadınız mı?
Pandemi süreci, burası dışardan gözüktüğü gibi
zengin kesimin oturduğu bir yer değil. Daha çok
hayata farklı bakan ve sosyalleşebilen bir yer ola-
rak bakmak daha doğru olur. Ekonomik du-
rumu diğer mahallelere göre biraz daha iyidir.
Bu şekilde olmasının sebebi de insanlar hayatla-
rından ödün verebiliyor. Örneğin kişi ev almıyor
ama çocuğunu daha iyi bir okulda okutturuyor.
Hayattaki hedeflere göre değişebiliyor bakış
açısı. Pandemiyle birlikte birçok sektör durdu.
Sektörün durmasıyla kendi ticarethanesi olanlar
da zor duruma düştüler. Çünkü kirası ve gideri
aynı kaldı. Bu durumda zora düştüler. Muhtar-
ların bir bütçesi olmadığı için İBB’nin, Esenyurt
Belediyesi’nin, mahalledeki iş insanlarının deste-
ğiyle gıda kolileri hazırladık ve 150 haneye yakın
gıda yardımında bulunduk. Kimisi market çeki,
kimisi nakli yardımda bulundu. Pandemi uzun
bir dönemi kapladığı için şuanda bile zor du-
rumda olan aileler vardır. Bizim belli bir bütçe-
miz olmadığı için yine başvurularda bulunarak
onlara yetişmeye çalışıyoruz. Kaymakamlığın
sosyal yardımlaşma vakfı, İBB’nin ve beledi-
yenin sosyal hizmetler müdürlüğü vatan-
daşa sürekli yardımda bulunuyor.
Bizlerde muhtarlık kanadımızla yettiği

kadar gerekli çabaları sarf ediyoruz.

nMahalleniz ne kadar bir nüfusa sahip?
Muhtara veri akışı sağlanmıyor. Bütün her şey
nüfus müdürlüğüne bağlandı. Mahallede hangi
vatandaş nerede oturuyor bunu artık muhtarlar
bilmiyor. Bu sistemin içine muhtarları da dâhil
etmiş olsalardı, mahallede kim oturuyor konu-
sunu daha iyi bilirdik. Şuanda 13 bine yakın bir
nüfusumuz var.

nKarşısında aday olmayan teklerden biri oldu-
ğunuzu söylediniz. Gelecek seçimlerde böyle
bir durum yeniden yaşanır mı?
Bunu belirleyecek olan halkımızdır. Bizim gel-
meden önce 14 maddeden oluşan bir seçim bil-
dirgemiz vardı. Biz bunların 11’e yakın
maddesini gerçekleştirdik. Bunun şu yönünü de
doğru kullandık. Sosyal medyayı iyi kullandık.
Facebook üzerinden bir mahalle sayfası oluştur-
duk. Bu sayfada insanlar bütün her şeyini dile
getirebildiler. Mahallede bir cenaze olduğu
zaman onu bile duyurduk. 6 bine yakın üyemiz
var. Hemen hemen hepsi mahallede oturan in-
sanlar. Üyelik gönderen herkesi kabul etmiyoruz.
Reklam ve ticari amaçlı kullanılmasına asla mü-
saade etmedik. Sayfamızda birçok insanımız iş
sahibi oldu. Bu şekilde bir sosyal medya ağı

oluşturduk. Halkımız bizi nasıl yönlendirirse o
şekilde yoluma devam edeceğim.
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Odanızda bir 
enstrüman 

görüyorum. Sanata
olan ilginizi mi

simgeliyor?
10 yaşımdan beridir saz çal-

maya ilgi duyuyorum. 1994
yılında Arif Sağ Müzik Eğitim

Merkezi’nde sanat hayatım
başladı. 27 yıldır bunu devam
ettiriyorum. Akademik olarak

da ilerleteceğim. Daha çok
Türk Sanat Müziği’ni seslen-
diriyorum. İnsanlara müzikle

bazı duyguları hatırlatmak 
ve hissettirmek mutluluk 
veriyor. Sazım her zaman 

benimle olacaktır

Muhtarların sorunları hakkında
konuşan Kocakaya, "Muhtara veri
akışı sağlanmıyor. Bütün her şey
nüfus müdürlüğüne bağlandı.
Mahallede hangi vatandaş nerede
oturuyor bunu artık muhtarlar bil-
miyor. Bu sistemin içine muhtarları
da dâhil etmiş olsalardı, mahal-
lede kim oturuyor konusunu daha
iyi bilirdik. Şuanda 13 bine yakın
bir nüfusumuz var" dedi.

Aslen Sivas Divriliği
olan Esenkent Mahalle
Muhtarı Ali Kocakaya,
muhtarlığının yanında
geçmişteki sanat öy-
küsüyle de hafızalarda
yer etmiş bir isim. Sanat yolcu-
luğundan, muhtarlığa uzanan
hayatını Damga'ya anlatan 
Kocakaya, bakın neler söyledi  
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SANATTAN
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GECEN BIR
SERUVEN



Y aklaşık 7 ay süren ve bu süreçte
427 milyon kilometrelik bir yol-
culuktan sonra NASA'nın bir ton

ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Per-
severance, Mars'ın Jezero Kraterine
indi. 9. misyonunu gerçekleştiren
NASA Jezero Krateri için Salda
Gölü'nde çeşitli araştırmalar
yapmıştı. 2007 yılından
beri bu çalışmalarda yer
alan İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Jeo-
loji Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nurgül Çelik
Balcı, çalışmaların he-
yecan verici olduğunu
belirterek, "Perseve-
rance ana misyonu as-
trobiyoloji, yani
yaşamın izlerini ara-
mak. Bu robot, çok iyi
bir jeolog. Göl taba-
nını oluşturan sedi-
manlardan
örneklerden alacak ve
bunları daha sonraki
bir misyonda yer kü-
reye dönüp daha de-
taylı bir çalışmaya
tabii tutulacak. Bu
durum misyonu daha
da özel kılıyor. İnsanlı-
ğın tarihinde ilk defa
bir başka gezegenden
kayaçları toplayıp bu-
nunla başka bir ça-
lışma yapılacak. Bu

çok önemli ve heyecan verici. İlk defa
yaşamın başka bir gezegende yaşam
olma ihtimaline bu kadar yakınız. Yapı-
lan araştırmalar sonucunda yaşamın
izlerini bulmaya çok yakınız. Bir za-
manlar Mars'ta antik yaşam var ol-

duysa neden devam etmediği
sorusu da bilim insanlarını he-

yecanlandıracak" dedi.

Araştırmalar 
anahar niteliğinde

Jezero Krateri ile Salda
Gölü'nün yapılarının ben-

zer olması nedeniyle
uzun yıllardır çalışma-
ların sürdüğünü ifade
eden Prof. Dr. Balcı,
"Jezero krateri de bazı
kriterler göz önüne
alarak seçildi. Yaşamın
izlerinin aranacağı bir
çalışmaya başladı.
Salda Gölü'nün sedi-
man ve minorolojik
yapılarının benzer ol-
ması Salda Gölü'nün
de bir fluval sistemle
besleniyor olması gibi
benzerlikler nedeniyle
bütün bilim camia-
sında öne çıktı.  Salda
Gölü Jezero Kraterine
yaşam arayışında bir
anahtar niteliği taşıyor.
Yol haritasını çizmek
için kullandığı alanlar-
dan biri" dedi. DHA
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9 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/76199
1-İdarenin
a) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. BELEDİYE SOK. NO:7 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124532000 - 2124532095
c) Elektronik Posta Adresi : hasekisatinalma1453@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İLGİLİ DEPO
c) Teslim tarihi : Yüklenici, alım konusu malların teslim programına uygun olarak 

idarenin yazılı siparişine istinaden en geç 60 (altmış) takvim günü 
içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde teslim 
edilmiş olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Uğur Mumcu Mah. Belediye Sok. No:7 Sultangazi Haseki 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Sultangazi/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 08.03.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya 
faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin 
Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında 
Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) ÜTS sisteminde 
kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan (üretilen veya ithal edilen) tüm ürünlerin, ÜTS’de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt 
işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış ÜTS numaralarına ait
çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
b) Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgili internet adresinden kontrolleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları 
durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle ÜTS’de “kayıtlı” veya “Sistemde
Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
d) İstekliler, ürüne ait teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her ürüne ait ÜTS Barkod 
numaralarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
e) Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte ve-
rilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi
Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dı-
şında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı verilecektir. Beyan verilen ürünler için ÜTS kaydı aranmayacaktır.
f) İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin markasını ve modelini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
g) İhale tarihi itibari ile geçerli ve TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar" standardına veya "TS 13703- Özel 
Servisler - Tıbbi cihazlar için Kurallar" standardına uygun 'Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan 
edeceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren 
doküman:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı
teknik bilgilerin yer aldığı katalogların  teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin
hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif
cetvelindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir.
b-) Demonstrasyon: Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden demonstrasyon (demo)  istenebilir. Demo esnasında ci-
hazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve gerekirse test cihazlarıyla ile DEMO yapılacak
ve DEMO raporu düzenlenecektir. İstekli gerekli test cihazları ve aletlerini sağlamakla yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yer ve
tarihte demostrasyonu gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c-)Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler cihazın/cihazların hangi ........marka, ........model ve tip olduğunu belirterek şart-
name maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mut-
laka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin
her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" "okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun
cevaplar verilecektir
d-) İstekliler, garanti sonrası yedek parça ihtiyacının karşılanması için, teklif edilen cihaza ait tüm yedek parçalar ile ömürlü par-
çaların adını, kullanım ömrünü, garanti süresini, fiyatını içeren listeyi Türk Lirası olarak vereceklerdir.
Bu listede yer alan yedek parçaların cihazın kullanım ömrü süresince taahhüt edilen fiyatlarını geçmeyecek şekilde temin edile-
ceğine dair isteklinin ve üretici/ithalatçı firmanın taahhüdünü ihale işlem dosyasında sunacaklardır.Yedek parçalar ile ömürlü
parçalar için teklif edilen fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve toplamı cihaz bedelinin % 200'ünü geçmeyecektir. İstekli tarafın-
dan bu listede kasden veya sehven belirtilmeyen yedek ve ömürlü parçalar ücretsiz olarak değiştirilecektir.
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 Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edi-
lebileceği 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 söz-
leşme 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 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.

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ -HASEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMARS’TA

HAYAT
OLABILIR!

NASA için Salda'da
araştırma yapan 
Prof. Dr. Nurgül 
Çelik Balcı, "Yapılan
araştırmalar 
sonucunda yaşamın
izlerini bulmaya çok
yakınız. Bir zamanlar
Mars'ta antik yaşam
var olduysa neden
devam etmediği
sorusu da bilim
insanlarını
heyecanlandıracak"
dedi

Prof. Dr. Balcı, Salda Gölü'nde
yapılan çalışmaların Mars için
çok önemli olduğunu ifade ede-
rek, "Salda Gölü'nün çevresi
kaplayan beyaz karbonat olu-
şumlar mikroorganizma olu-
şumlar vasıtasıyla oluşmuş.
Yani bir bakıma mikrobiyal ma-
nifestosu Salda Gölü'nün. Mik-
robiyal yollarla oluşmuş bir
alanı takip eder ve izlerini anla-
yabilirseniz Jezero kraterinde
nereye gittiğinizde bu yaşamın
izlerini bulabilirsiniz bunun için
bir kılavuz görevi görüyor. Bu
açıdan Salda'da yapılan çalış-
malar çok önemli ve önemi de
artacak. Salda Gölü, bir bakıma
Mars'ın ve erken yer kürenin
3.5 milyar yıl önceki halini gös-
teriyor olabilir" diye konuştu. 

Göl sanki Mars

BİR
İHTİMAL

DAHA
VAR...
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye bünyesinde karla mücadele
kapsamında oluşturulan kriz masasının mesaisine katılarak ekipleri yoğun
çalışmalarında yalnız bırakmadı. Vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtlayan Başkan
Gökhan Yüksel, sağlık ocağına yetişmeye çalışan yaşlı çifte ulaşım desteği sağladı

KARTAL Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel kriz masası
ekiplerinin yoğun çalışmasına

katılarak onlara destek olmak amacı ile
vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtladı.
Bu sırada eşi için aşı randevusu alan
Fevzi Durmuş (80) adlı bir vatandaş ile
konuşan Başkan Gökhan Yüksel, vatan-
daşın yollarındaki buzlanma sebebi ile
aşı randevusuna gidemeyeceklerini,
bunun için yardım istediklerini söylemesi
üzerine Durmuş çiftini aşı randevularına
yetiştirme sözü verdi. Ekiplerin hazırlıkla-
rını yaptıklarını belirten Başkan Yüksel,
Fevzi Durmuş’a hiç endişelenmemesini,
yaşadıkları Uğur Mumcu’daki sokağı

açacaklarını, kendisi ve eşini de güvenli
bir şekilde evden alıp aşı için sağlık oca-
ğına yetiştireceklerini ve daha sonra tek-
rar evlerine güvenli bir şekilde
bırakacaklarını söyledi. Yapılan görüşme-
nin ardından harekete geçen ekipler, yaşlı
çiftin sokağına giderek hem kapanan
yolu açtı hem de tuzlama çalışmaları yü-
rüttü. Yaşlı çifti evlerinden alarak aşı ol-
maları için sağlık ocağına ulaştıran
ekipler, ardından çiftin tekrar güvenli bir
şekilde evlerine dönmelerini sağladı. Du-
rumlarının iyi olduğunu belirten Durmuş
çifti, yardımlarından dolayı Kartal Bele-
diyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kartal 
hızır gibi
yetişti

Lüleburgaz kura çekti
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi
(LYKA) ve Sinan Atakan Yavuz Parkı’nda
bulunan toplam 57 adet hobi bahçesi, dü-

zenlenen kura çekimiyle sahiplerini buldu. Lüleburgaz
Belediyesi’nin, kent
içerisinde belli başlı
yerlerde faaliyete su-
narak, vatandaşlarda
tarımsal üretim konu-
sunda bilinç oluştur-
mak amacıyla
faaliyete geçirdiği hobi
bahçelerinden LYKA
ve Sinan Atakan Yavuz
Parkı’ndaki hobi bah-
çeleri için kura çekimi
düzenlendi.

Toplam 57 adet hobi bahçesi

LYKA’da korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleş-
tirilen kura çekiminde bu yıl tahsis edilecek toplam 57

adet hobi bahçeleri için
yerler tek tek belirlendi.
Bu doğrultuda LYKA
için 29, Sinan Atakan
Yavuz Parkı’ndaki hobi
bahçeleri için ise 28
adet hobi bahçesi yeni
sahiplerine kavuştu.
Hobi bahçelerinin, söz-
leşmelerin düzenlen-
mesinin ardından yeni
sahiplerine bugün itiba-
riyle teslimine başlandı.

Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı,
Mars’taki yaşamın izlerini

Salda Gölü’nde çözen
bir isim olarak dikkat çekiyor.
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kaybettim. Hükümsüzdür. SHAZA ABID 

Kartal gün sayıyor

İ stanbul’un trafik sorununu çözen ya da 
çözecek olan kişilerin herhalde cennete gir-
mesi garanti. Çünkü milyonlarca insan her

gün çile çekiyor. Bu çileyi bitirmek için kim, ne
yapıyorsa cennete uzanan bir yolculuğa 
herhalde çıkar… 

İstanbul’un bazı noktalarına metroların yapıl-
dığını tabi ki biliyor ve takdir ediyoruz. Ancak
bazı noktalar kaderiyle baş başa bırakılmış 
vaziyette. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da
ikamet ettiği Beylikdüzü… 

Beylikdüzü’nden sabah saat 08.00’den sonra
Bakırköy’e ya da Mecidiyeköy’e kendi aracınızla
gitmek kaç saat sürüyor bilen var mı? Ya da
saat 16.00’da sonra Bakırköy’den Beylikdüzü’ne
gelmek kaç saat sürüyor duyan, gören, bilen var
mı? Ya da umurunda olan var mı? 

15 kilometrelik yolun en az iki saat sürdü-
ğünü söylesek sanıyorum ne demek istediğimi
daha iyi anlarsınız. Bu bölgeye ulaşım her geçen
gün daha da zorlaşıyor. Nüfus çok hızlı artıyor
ama yollar artmıyor, alternatifler ısrarla devreye
alınmıyor. Bu durum sadece şimdi değil en az 15
yıldır devam ediyor. Rahmetli Kadir Topbaş Bü-
yükçekmece’nin Güzelce Mahallesi’nde ikamet
ediyordu. O sirenli araçlarıyla emniyet şeridin-
den istediği her yere kolay ulaşıyordu. Şimdi de
Sayın Ekrem İmamoğlu siyah minibüsü ve ko-
ruma araçları sayesinde istediği yere kolay bir
şekilde ulaşıyor. Peki Beylikdüzü, Esenyurt, 
Büyükçekmece’de yaşayanların suçu ne? 
Onların ne korumaları ne de sirenli araçları var!

“Toplu taşımayı kullanın” deniliyor ama Met-
robüslere yoğunluktan binilecek gibi değil. Va-
tandaş üst üste seyahat ediyor. Metro deniliyor
ne zaman ve ne şekilde geleceği belli değil. Ka-
deriyle baş başa bırakılan milyonlarca insanın
bu sorununu kim çözerse cennetlik olacaktır 
diye düşünüyorum.   

Uzun yıllardır biriktirilen ve bugüne kadar
gelen bu hataların artık neşter vurularak çözül-
mesi gerekiyor. İstanbul’dan cennete uzanan bu
yolu yapmak kime nasip olur göreceğiz… 

TURK KADINI
KAHRAMANDIR

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri
olarak hayata geçirilmesi planlanan ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın
sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak olan aşevi ve gıda bankasının temeli atıldı

karTal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, aşevlerinin
toplumsal dayanışmanın en

güzel örneklerinden biri olduğunu
ifade ederek, Covid-19 salgını süre-
cinde Kartal'da böyle bir ihtiyaç oldu-
ğunu fark ettiklerini belirtti. Başkan
Gökhan Yüksel, aşevi ve gıda bankası-
nın bir an önce hayata geçirilmesi için
temel atma çalışmasının gerçekleştiğini
kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Covid-19 salgını, tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizi de ekonomik an-
lamda zor bir sürece dâhil etti.
Ekonomideki kötü gidişat, ihtiyaç sa-
hibi komşularımızla dayanışmamızı
büyütmemizi gerektiriyor. Sosyal bele-
diyeciliğin gereğini yaparak, Kar-
tal'daki ihtiyaç sahibi komşularımızın
her gün sıcak yemek ihtiyacını karşıla-
yacak aşevi ve gıda bankası projemizi
hayata geçiriyoruz. Projemiz ile bir
yandan Kartal'da sıcak yemek ihtiyacı
duyan komşularımızın ihtiyaçlarını
karşılayacağız, bir yandan da depola-
nan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılmasını sağlayacağız. İnanıyoruz ki,
bu zor günleri hep beraber dayanış-
mayla atlatacağız."

Aşevi ve gıda bankası

900 metrekare inşaat alanına sahip
olan projenin 300 metrekaresi gıda

bankasını, 600 metrekarelik alan ise
idari bölümler ile aşevi alanını oluştu-
ruyor. Tesisin birinci kısmında gıda
bankası, gıda bankası deposu ve iki
adet soğuk hava deposu yer alacak.
İkinci kısım ise yönetim ve aşevi olarak
iki alana ayrılacak. Yönetim bölü-
münde; yönetim odaları, ofisler, ye-
mekhane, bay ve bayan soyunma
odaları ile tuvaletler bulunacakken;
aşevi bölümünde ise şarküteri, sebze
ve et depoları, depoların yan tarafında
şarküteri hazırlık, sebze hazırlık ve
hamur hazırlık alanları olacak ve bu
alanların önünde de bulaşık bölümü

yer alacak. Yine aşevi kısmında; 
patates, soğan deposu, kuru bakliyat
deposu, sarf depo (ana yemeklerin 
hazırlığı için gerekli yan malzemelerin,
baharatların bulunduğu alan), kimya-
sal depo (temizlik ürünleri), kazan 
yıkama alanı ile sıcak mutfak ve paket-
leme alanı olacak. Aşevi günlük 10 bin
kişiye yemek verme kapasitesine sahip
olmakla birlikte, acil durumlarda bu
sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasi-
tesine kadar çıkabilecek. Gıda bankası
ise aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak
yardımı yapabilme kapasitesine 
sahip olacak.

İstanbul’dan cennete
uzanan yol

Kucağında 9 aylık bebeğiyle İnebolu'dan aldığı cephaneyi kağnılarla Kastamonu'ya taşırken donarak şehit düşen,
Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı, vefatının 100. yılında Sarıyer’de anıldı. Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç “Türk kadını dünyada misli bulunmayan kahraman bir anadır. Şerife Bacılar unutulmaz” dedi

Yoğun bir katılım 
Etkinliğe; Kastamonu Araç Belediye Başkanı Satışmış
Sarıkaya, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP
İstanbul İl Başkan Vekili Gülsüm Hale Özcömert, CHP
Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ile ilçe yönetici-

leri, İyi Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı,  Gele-
cek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, belediye
başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtar-
lar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, KASKADER
Dernek Başkanı Emine Çelik, Dünya Eko Basım A.Ş
Ceo’su ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Burcu
Kösem ile Kastamonulu hemşeriler katıldı.

K ucağına bebeğini alıp yollara
düşmüştü. Tek amacı vatanı kur-
tarmaktı. Islanmasın diye kaza-

ğını cephanelerin üstüne örtmüş,
yavrusu ölmesin diye de üzerine aban-
mıştı. Vatanını kurtarmak uğrunda do-
narak öldü. Kurtuluş Savaşı’nın sembol
isimlerinden, Türk kadınının kahra-
manlık timsali Şerife Bacı, ölümünün
100. yılında Sarıyer Belediyesi ve Kasta-
monu Kadın Derneği (KASKADER)
ile birlikte Ayazağa Şerife Bacı Par-
kı’nda düzenlenen törenle anıldı. Çe-
lenk koyma töreni ve saygı duruşuyla
başlayan anma programında Şerife
Bacı belgeseli yayınlandı. Tören sonra-
sında katılımcılara lokma dağıtıldı.

Türk kadını için sembol

Anma programında ilk olarak kürsiye
çıkan Kastamonu Kadınlar Derneği
(KASKADER) Kurucu Başkanı
Emine Çelik; “Şehit Şerife bacı bu
topraklarda hür yaşayabilmemiz için
şehit olan binlerce kahramandan sa-
dece biridir.  Milli Mücadelede cepha-
nede Türk kadınını temsil eden bir
semboldür. Türk kadınının kurtuluş
savaşında verdiği mücadelenin sembol
isimlerinden biri olan Şerife Bacı anı-
sına dikilen heykeli, İnebolu ve Seydi-
ler ilçesi ile Kastamonu’da
bulunmaktadır. Şu an da bulunduğu-
muz yerde bizlere bu parkı ve anıtı he-
diye ederek, onu gelecek nesillere
tanıtmamıza yardımcı olan Sarıyer Be-
lediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür

ederim” diyerek konuşmasını Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Dünya’da hiçbir
milletin kadını, ‘Ben Anadolu kadının-
dan fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa
ve zafere götürmekte Anadolu kadını
kadar emek verdim’ diyemez” sözleriyle
bitirdi.

Şükrü Genç'e teşekkür

Kastamonu Araç Belediye Başkanı Sa-
tılmış Sarıkaya konuşmasına Başkan
Şükrü Genç’e değerleri yaşattığı için
memleketi adına teşekkür ederek baş-
ladı. Sarıkaya; “Bu ülke kolay kazanıl-
madı. Halime Çavuş, Kara Fatma,
Şerife Bacı, Halide Edip Adıvar… Vata-
nımız kahramanlarla dolu.” dedi.

Benim için gurur

Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye kita-
bında kadınlar için yazdığı sözlerle ko-
nuşmasına başlayan Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ise şöyle konuştu;
“Buraya Şerife Bacı’nın heykelinin dikil-
mesi benim için bir gururdu. Özellikle
çalışan kadınların bizlere yapacağı ön-
derlik çok önemli. Türk kadını, dün-
yada misli bulunmayan kahraman bir
anadır. Pandemi koşullarında bu töreni
yapmamızın amacı bir şeyleri hatırlat-
mak. Bu süreçte Sarıyer’inde büyük
önemi var. Silahlar Rumeli Feneri’nden
balıkçı teknelerine yüklendi ve bunlar
İnebolu’ya indirildi. İnebolulular ve
Kastamonulular memleketlerinin öne-
mini bilmek zorunda.”
SEMANUR POLAT

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk-Macar dostluğunun gelişmesine
yapmış olduğu katkı ve çalışmalarından dolayı Macaristan liyakat nişanı ile ödüllendirildi

Albayrak nisan aldı
Tekirdağ Rakoczi Müzesi’nde gerçek-
leştirilen törende Macaristan Ankara Bü-
yükelçisi Victor Matis, Macaristan liyakat

nişanını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak’a takdim etti. Macaristan liyakat nişanına
layık görülmenin kendisi için büyük bir gurur oldu-
ğunu belirten Başkan Kadir Albayrak, “Türk halkı
olarak Macaristan ile tarihi, kültürel, sosyal ve ekono-
mik anlamda köklü bağlarımız var. Türkiye ile Maca-
ristan ilişkilerinde Tekirdağ önemli bir yere sahip.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Türk-Macar
dostluğunu daha ileri bir seviyeye taşımak ve yok ol-
maya yüz tutmuş bir kültür varlığını kentimize kazan-
dırmak adına Rakoczi’nin generallerinden Mihaly
Csaky’nin evini restore ettik. Türk-Macar Kültür Evi
işleviyle hizmete sunduğumuz bu tarihi ahşap bina,
yeni nesillerin ortak tarihimizi daha iyi bir şekilde öğ-
renmelerine ve kültürel bağlarımızın daha da güçlen-

mesine vesile olacaktır. Bundan sonra da iki ülke iliş-
kileri arasında köprü görevi görmeye devam edece-
ğiz. Türk-Macar dostluğunun önümüzdeki yıllarda
daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum. Yüzünü
her daim güneşe dönen Tekirdağ halkı adına bu ni-
şanı almaktan büyük bir kıvanç duyuyorum” dedi.

Türk ve Macarlar katıldı 

Törene Macaristan Büyükelçisi Victor Matis Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın
yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya,
Macaristan İstanbul Başkonsolosu Lazslo Keller,
Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih
Ünsal, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Te-
kirdağ Macar Dostluk Derneği Başkanı Sedat Kap-
lan ve yönetimi ile Türk ve Macar misafirler katıldı.
İRFAN DEMİR

Geleceği
düşünen

yok!

Kanal İstanbul’un yapılacağı alan-
daki çiftçilere bölgeyi tahliye etme-
leri için tebligat verilmesine ilişkin

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır,
“Nasıl bir hata yaptıklarının farkında değiller,
tek dertleri bugünü kurtarmak. Türkiye’nin ge-
leceğini düşünmüyorlar” dedi. Türkiye’nin
uzun yıllardır tartıştığı, hakkında birçok kesi-

min olumsuz tavır aldığı Kanal İstanbul ile il-
gili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Arnavut-
köy İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin Ekim
2020’de çıkardığı, bölgede çiftçilik ve hayvan-
cılık yapan köylülerin çıkarılması yönündeki
kararın, uygulanması istendi. Karara göre böl-
gedeki köylülerin Nisan 2021’e kadar alanı
boşaltması gerekiyor. Gelişmeye birçok kesim-

den tepki gelirken, konuyla ilgili CHP Başak-
şehir İlçe Başkanı Av. Deniz Bakır da yazılı bir
açıklama yaparak tepkisini gösterdi. Hüküme-
tin Türkiye’nin geleceğine dair bir düşüncesi
olmadığını belirten Başkan Bakır, “İstanbul’un
can damarı bir nokta, tamamen rant uğruna
talan edilecek. Buna sessiz kalamayız. Burada
İstanbul’un geleceği, Türkiye’nin geleceği söz

konusu. Nasıl bir hata yaptıklarının farkında
değiller, tek dertleri bugünü kurtarmak. Türki-
ye’nin geleceğini düşünmüyorlar. Biz çiftçimizi
destekleyelim, yurttaşın, esnafın geçim sıkıntı-
larına çare bulalım, gençler işsiz kaldıkları için
intihar etmesin istihdam oluşturalım diyerek
çareler ararken, hükümet geleceği yok ediyor.
Sazlıdere Barajı gibi, İstanbul’un yüzde
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,
Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini yi-
neleyerek, hükümet kurma çalışmalarının hız-

landırılması gerektiğini belirtti. Katar resmi ajansı QNA'nın
haberine göre, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendi-
rilen Saad el-Hariri, iki günlük Doha ziyareti kapsamında
Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Hariri,
Al Sani'ye, Lübnan ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra hü-
kümet kurma çabaları ve ekonomik kriz hakkında bilgi
verdi. Al Sani de Lübnan'ın karşı karşıya olduğu kriz ve

zorluklarla yüzleşmek için yeni bir hükümetin kurulmasını
hızlandırmak adına tüm Lübnanlı partileri ulusal çıkarlara
öncelik verme çağrısında bulunarak, kardeş ülke ve hal-
kına destek vermeyi sürdüreceklerini yineledi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-
1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik
krizlerden birini yaşıyor. İşsizliğin yüzde 35'i, yoksulluğun
yüzde 50'yi aştığı ülkede Ağustos 2020'de Beyrut Lima-

nı'nda meydana gelen büyük patlama ekonomiyi daha da
zor duruma düşürdü. Patlama sonrası gelen tepkiler üze-
rine 10 Ağustos 2020'de Hassan Diyab hükümetinin istifa
etmesine rağmen, ülkede siyasi gruplar arasında yaşa-
nan anlaşmazlıklar nedeniyle aylardır yeni hükümet kuru-
lamıyor. Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik
krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi
paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, tekno-
kratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını
talep ediyor. DHA

Katar, Lübnan’a destek verecekKatar Emiri Şeyh Al
Sani, Lübnan'a 
destek vermeyi

sürdüreceklerini
yineleyerek, hükümet
kurma çalışmalarının

hızlandırılması
gerektiğini belirtti

Cezayir diken
üstündE

CumhurBAşkAnı Abdulmecid
Tebbun, erken seçime gitmek için
parlamentoyu feshettiğini açıklar-

ken, 48 saat içinde kabine değişikliği yapılaca-
ğını söyledi. Almanya'daki tedavisinin
ardından bu ay ülkesine dönen Tebbun, siyasi
parti liderleriyle yaptığı görüşmelerde verdiği
erken seçim mesajı için düğmeye bastı. Ceza-
yir Cumhurbaşkanı, bugün yaptığı ulusa ses-
leniş konuşmasında, parlamentonun birinci
kanadı Ulusal Halk Meclisini feshettiğini ve
en kısa zamanda erken seçimlere gidileceğini
söyledi ancak herhangi bir takvim vermedi.
Rusya merkezli Gamaleya Enstitüsü tarafın-
dan üretilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
aşısı Sputnik V'in 6 ay içinde Cezayir’de üreti-
mine başlanacağı sözünü veren Tebbun, ülke-
deki protesto hareketi "Hirak" içinden
hükümlü en az 30 kişiye de Cumhurbaşkan-
lığı affı uygulanacağını duyurdu. Tebbun, 48
saat içinde kabine revizyonu yapılacağı bilgi-
sini paylaştı. Cezayir Cumhurbaşkanı ayrıca
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülü-
ğünde yürütülen diyalog sürecinde göreve
gelen yönetimi memnuniyetle karşıladıklarını
dile getirdi.

Buteflika sonrası 
Cezayir'de siyasi süreç

Cezayir, Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden
sağlığına rağmen aday olmasıyla Şubat
2019'dan itibaren hareketli bir döneme girdi.
Buteflika, kitlesel protestoların ülke çapında
ivme kazanmasının ardından ordunun müda-
halesiyle istifa etmek zorunda kaldı. Protesto-
ları sonlandırmak için yönetimin
bastırmasıyla Aralık 2019'da gerçekleşen se-
çimlerde Tebbun göreve geldi.
Tebbun, dönemi için anahtar gördüğü yeni
Anayasa için ülkeyi Kasım 2020'de referan-
duma taşımış, Cezayirli seçmenlerden sadece
dörtte birinin katıldığı referandumda yeni
Anayasa yaklaşık yüzde 68 oyla kabul 
edilmişti. 

İ slam karşıtı uygulamalarla sık sık gün-
deme gelen Fransa, bu kez çerçeveyi
daha geniş tutarak "siyasal İslam" ve "İs-

lamcı ayrılıkçılıkla" mücadele kisvesi altında
ülkedeki Müslümanları daha da baskı altında
tutacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. İçişleri Ba-
kanı Gerald Darmanin'in 11 Şubat'ta televiz-
yon programında aşırı sağcı Marine Le Pen'i
yeteri kadar İslam karşıtı olmamakla suçla-
ması ve "İslam'da mezhepsel sapmaların ol-
duğunu" açıklaması aslında Paris yönetiminin
İslam'ı ve Müslümanları sorun olarak gördü-
ğünü gösteriyor. Fransa'nın bu tasarıyla
"Müslümanlara karşı baskı politikasını" geliş-
tirirken devletin tüm imkanlarını ve altyapısını
kullanılacak olması tasarının en çarpıcı yönle-
rinden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, ülke-
deki ekonomik ve sosyal krizlerden
popülaritesi oldukça düşen Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un gözünü gelecek yıl
düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimine çe-
virdiği, bu bağlamda sağ ve aşırı sağ seçme-
nin oyları için bu politikayı seçtiğini belirtiyor.

Aşırı solcular karşı çıktı

Mecliste 16 Şubat'ta yapılan oylamada, tasarı
151 "hayır" oyuna karşı 347 "evet" oyuyla
kabul edildi. 65 milletvekili ise çekimser oy
kullandı. Adı başlarda "İslamcı ayrılıkçı" olan
ancak daha sonra tepkiler üzerine "Cumhuri-
yet Prensiplerini Güçlendiren" olarak değişti-
rilen tasarı, 30 Mart'tan itibaren Senatoda
görüşülecek. Tasarının burada oylaması ya-
pıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclise gelmesi
bekleniyor. Tasarıya Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki
Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM),
Demokrasi Hareketi (Modem), Agir Partisi
ile Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği Partisi
(UDI) destek verirken, merkez sağ Cumhuri-
yetçiler (LR) ve aşırı sol Boyun Eğmeyen
Fransa Hareketi (LFI) karşı çıktı. Merkez sol

Sosyalist Parti (PS), Fransa Komünist Partisi
(PCF) ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN)
ve lideri Marine Le Pen ise çekimser kaldı. İç-
işleri Bakanı Gerald Darmanin ve Vatandaş-
lıktan Sorumlu Devlet Bakanı Marlene
Schiappa yaptıkları ortak yazılı açıklamada,
tasarının devlete "ayrılıkçılıkla" ve "İslamcı-
lıkla" mücadele için yeni imkanlar vereceğini
belirtti.

Sağcılar çekimser kaldı

Sağ ve aşırı sağcı milletvekilleri, tasarıya "yu-
muşak adımlar" içerdiği gerekçe-
siyle destek vermedi. LR
Grup Başkanvekili
Bruno Retailleau
yaptığı açıklamada,
Senatoda tasarıya
"İslamcı ayrılık-
çılığı" ve ka-
muya açık
alanlarda ba-
şörtüsü yasa-
ğını eklemek
istediğini be-
lirtti. Çoğu sağ-
cılardan oluşan
Senatoda başör-
tüsü yasağının tasa-
rıya eklenmesi halinde
yürürlüğe girmesi Mecliste
yapılacak son oylamaya bağlı
olacak. LFI milletvekili Alexis Corbiere
ise yaptığı açıklamada, bu tasarının Müslü-
manlara karşı olduğunu vurgulayarak, "Hayır,
ibadethanelerde ve Müslümanlara ait ibadet
yerlerinde yarının terör komploları düzenlen-
miyor. Bu doğru değil." dedi.

Tasarı ne içeriyor?

51 maddeden oluşan tasarı ile ele alınan baş-
lıca konular arasında, kamu hizmetinde taraf-

sızlık ve cumhuriyet değerleri ile prensiplerine
uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme,
uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların
durumu, derneklerin hem faaliyet hem finan-
sal anlamda denetlenebilir olması yer alıyor.
Tasarı herhangi bir kişiye karşı şiddete teşvik
eden veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapan
dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılı-
yor. Kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit,
şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75
bin avro ile cezalandırılmasına, bu eylemi ger-
çekleştiren yabancının ise süreli veya süresiz

sınır dışı edilmesine imkan veren
tasarı, Müslüman dahil dini

derneklere yurt dışından
10 bin avro üzerinde

bağış yapılması ha-
linde bunun kayna-
ğını açıklanmasını,
bu kurala uyul-
maması halinde 3
bin 750 avro ceza
uygulanmasını
öngörüyor. Tasa-
rıda, derneklerin

denetiminin arta-
cağı, bu denetimin

idari, mali ve faaliyet
içeriği alanında olacağı

belirtiliyor. Tasarıya göre
3-16 yaş arası çocuklara

örgün eğitimi zorunlu kılıyor
ancak sağlık veya istisnai durumlar söz ko-

nusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim
seçeneğini serbest bırakıyor. Sosyal medyada
bir kişinin hayatını riske atacak şekilde aile,
özel ve iş hayatına ilişkin bilgilerini paylaşana
3 yıl hapis ve 45 bin avro ceza öngören tasa-
rıda, hayatı tehlikeye atılan kişinin memur, 18
yaşından küçük ve seçilmiş ise söz konusu
hapis cezasının 5 yıla çıkacağı belirtiliyor. Ta-
sarı, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret

raporunun tıbbi zorunluluk halleri dışında ya-
saklanması öngörüyor. Bir kişiye karşı kin
veya nefretin teşvik edildiği cami ve ibadetha-
nenin 2 ay süreliğine kapatılacağı ifade edilen
tasarıya göre ayrımcılık, nefret, şiddet veya
terör eylemlerine teşvik ettiği gerekçesiyle ceza
alan kişilerin ibadet yerlerinde bulunması ya-
saklanabilecek. Tasarı, Fransız yasalarına
göre kurulan her derneğin Fransa'nın ilke ve
değerlerine, özellikle insan onuruna saygı,
kadın ve erkek eşitliği ilkesi, nefretin reddi ve
toplum düzenine saygılı olacağını beyan
etmek zorunda olduğu, bunu beyan etmeyen
ve "ayrılıkçı" faaliyetlerde bulunan dernekler
devletten hibe alamayacağını ifade ediyor. Ül-
kede kurulan özel okullarda aykırı unsur tes-
pit edilmesi halinde kapanabileceği, belirtilen
eksiklerin giderilmemesi halinde okulun yetki-
lisine bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası
verileceği ifade edilen tasarıya göre, dini der-
neklerin 5 yılda bir devlet tarafından "dini ni-
teliğe haiz olduklarının" onaylanması
gerekiyor. Bu durumda birçok dernek, yurt dı-
şından düzenli finansman aldığı ve kişiler ça-
lıştırdığı için "kamu düzenine" aykırı olduğu
gerekçesiyle onay alamayabilir. Tasarıya dini
dernekler bünyesinde siyasi toplantı yasakla-
rına siyasi propaganda yapılması ve afişler
asılması yasağı eklendi. Ayrıca dini derneklere
ait binalarda herhangi bir ülkenin seçimleri
için oy kullanılmasının yasaklanmasını öngö-
ren tasarıya göre dini olmayan derneklerin
halka açık yerlerde ibadet yapabilmesi için tü-
züğe ilgili ibadetin eklenmesi gerekiyor, aksi
halde dernek ceza alacak.Örneğin, dini olma-
yan bir dernek "bayram namazı kıldırırsa ve
bu tüzüğünde yoksa veya tüzüğüne bayram-
larda halka açık namazı eklemiş ancak ya-
nında Kur'an kursu da verirse ceza
alacak.Tasarıda, terör suçundan hüküm giyen
kişilerin 10 yıl süreyle dini derneklerde yöne-
tici olmasının engelleneceği belirtiliyor. DHA

Fransa'da Ulusal Mecliste onaylanan "ayrılıkçı" yasa
tasarısı, Müslümanlara ve dini derneklere yönelik içerdiği
uygulamalarla, İslam karşıtlığı yasal zemin kazanıyor

Fransa Lideri Emmanuel Macron, İslam karşıtı tutumuyla dikkat 
çeken bir anlayışa sahip. Macron'un bu tutumu Fransızların büyük bir

kısmı tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Başkent Paris'te çok sayıda sivil toplum kuruluşu,
gazeteci, akademisyen ve insan hakları savunucu-
larından oluşan "ayrılıkçı" Yasa Tasarısı Karşıtı Ko-
ordinasyonunun çağrısıyla tasarı protesto edilmişti.

Eylemciler, tasarısının Müslümanlara karşı ay-
rımcılığa yol açacağı gerekçesiyle tepki gös-
termişti. Tasarı, Fransa'da ve birçok ülkede

insan hakları savunucularının ve Müs-
lümanların tepkisine neden

oluyor.

PROTESTO 
DÜZENLENMİşTİ

FRANSA
IYICE 
SASIRDI!

ÜLKEDEKİ İSLAM
KARŞITLIĞI

CİDDİ BİR BOYUT
KAZANIYOR

İran’ın Avrupa
beklentisi

İran
Cumhurbaşkanı
Ruhani, "Radikal 
terörizmle
mücadelede
AB ile iş birliği
yapmaya hazırız.
Bu noktada
bölgesel iş
birliğini de 
memnuniyetle
karşılıyoruz" 
dedi

İrAn Cumhur-
başkanı Hasan
Ruhani, Avrupa

Birliğinin (AB) "ABD'nin
tek taraflı politikalarına"
karşı uygun bir rol oyna-
ması ve nükleer anlaşmanın
yok olmasına izin verilme-
mesi gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığın-
dan yapılan yazılı açıkla-
maya göre Ruhani, Avrupa
Birliği (AB) Konseyi Baş-
kanı Charles Michel ile ger-
çekleştirdiği telefon
görüşmesinde nükleer an-
laşma ve İran ile AB ilişkile-
rine dair
değerlendirmelerde bu-
lundu. Nükleer anlaşmanın
çok taraflı diplomasinin
önemli bir kazanımı oldu-
ğunu ve bunun yok olma-

sına izin verilmemesi gerek-
tiğini vurgulayan Ruhani,
Avrupa Birliği (AB) Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politi-
kaları Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell'in nükleer an-
laşmada koordinasyonu
sağlayan kişi olarak atılacak
adımlarla ilgili rol oynaya-
bileceğini ifade etti.

Brüksel adım atmalı

Brüksel'in ABD'ye karşı
adım atmasını isteyen Ru-
hani, "AB, uluslararası are-
nadaki önemli bir aktör
olarak ABD'nin tek taraflı
politikalarına karşı uygun
bir rol oynamalıdır." dedi.
Radikal terörizmin bölge-
nin önemli bir sorunu oldu-
ğunu ve bununla mücadele
edilmesi gerektiğini kayde-

den Ruhani, "Radikal terö-
rizmle mücadelede AB ile iş
birliği yapmaya hazırız. Bu
noktada bölgesel iş birliğini
de memnuniyetle karşılıyo-
ruz." ifadelerini kullandı.
Ruhani, Kasım Süleyma-
ni'nin ABD tarafından öl-
dürülmesinin ardından
terör örgütü DEAŞ'ın güç-
lendiğini ve bölgedeki ya-
bancı askeri unsurların
varlığının gerginliğe yol aç-
tığını savundu. İran Cum-
hurbaşkanı ayrıca
uluslararası alandaki son
gelişmelerle iş birliğinin ar-
tırılması için yeni şartlar
oluştuğunu ve bu süreçte
İran ile AB arasındaki ilişki-
lerin gerçek seviyesine dön-
mesi için çaba göstermeleri
gerektiğine vurgu yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid
Tebbun, erken seçime gidilmesi için
parlamentonun üst kanadını feshetti

ABD kar
alarmı verdi

ABD Federal Acil Durum Yöne-
tim Kurumu (FEMA), ABD Baş-
kanı Joe Biden’ın Oklahoma

eyaletinde kış fırtınası ve olumsuz hava şart-
ları nedeniyle acil durum ilan ettiğini açıkladı.
FEMA’dan yapılan açıklamada, “Başkan Jo-
seph Biden, Oklahoma Eyaleti'nde bir acil
durum olduğunu açıkladı ve 8 Şubat 2021'de
başlayan ve devam eden şiddetli bir kış fırtına-
sından kaynaklanan acil durumlar nedeniyle
müdahale çabalarını desteklemek için federal
yardım emri verdi” ifadelerine yer verildi.
Amerikan medyasının meteoroloji birimine
dayandırdığı verilerine göre, yalnızca geçen
hafta 2 bin farklı sıcaklık rekoru kırıldı. Öte
yandan, Dallas-Fort Worth'te 1903 yılından
bu yana en soğuk gün yaşandı, sıcaklık eksi 17
dereceye kadar düştü. ABD medyası, toplam
105 milyon Amerikalı ağır kış şartları altında
yaşadığını belirterek, Ulusal Okyanus ve At-
mosfer İdaresi'nin ülkenin yüzde 75'inin kar
altında olduğunu açıkladığını aktardı. Teksas
eyaletinde ise, kar fırtınası nedeniyle en az 21
kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi elektrik
kesintileri ile mücadele ediyor.
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Başakşehirli gençlere tiyatro müjdesi
Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin bir süredir çevrimiçi devam eden eğitimleri uygulamalı olarak yeni-
den başladı. Akademiye katılan 60 genç, tiyatronun inceliklerini usta oyuncu Cengiz Küçükayvaz’dan öğrenecek

başakşehirli gençleri sahne ile
buluşturan Başakşehir Belediyesi
Tiyatro Akademisi’nde, Kovid-19

salgını nedeniyle bir süredir çevrimiçi devam
eden eğitimler yeniden başladı. Sosyal me-
safe, hijyen, hes kodu ve gerekli izinler alına-
rak oluşturulan 6 atölyede, sahnenin tozunu
ilk defa yutacak 60 Başakşehirli gence mart
ayının sonuna kadar eğitim verilecek.  İki ayrı

gruba ayrılan gençlere sahnenin incelikleri
usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz tarafından
öğretilecek. Küçükayvaz, uygulamalı eğitim-
lerde akademi öğrencilerine tiyatro, tiyatro-
nun hayatlarına etkileri, role nasıl
hazırlanmalı, tiyatro disiplinler arası iletişim
süreci, oyun okuma ve sahneleme gibi konu-
larda tecrübelerini aktaracak. Eğitimler saye-
sinde gençlerin, salgın nedeniyle ellerinden

düşmeyen tablet ve telefonlardan da kurtarıla-
rak sosyalleşmelerinde yardımcı olunması he-
defleniyor.

Tiyatro özlemi bitiyor

Uzun zamandır ayrı kaldıkları sahnelere yeni-
den kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını dile
getiren Cengiz Küçükayvaz, “Uzun zamandır
beklediğimiz, umut ettiğimiz, özlediğimiz ti-

yatro eğitimini tekrar hayata geçirme fırsatını
bulacağız. Pandemi koşulları nedeniyle ara ve-
rilen eğitimlerde sanatla kişi arasındaki estetik
uyumun özellikle gençler arasında gittikçe açı-
larak bir uçurum haline geldiğini gördük. ‘Bu
konu hakkında neler yapabiliriz, neler yapma-
mız lazım’ diye düşündük. Ve gerekli önlem-
leri alarak sahnelere dönerek uygulamalı
eğitimlerimize başladık.” dedi. ALİ AVCU

TAHSIN AMCA
UNUTULMUYOR
"Kuruntu Ailesi"nin Hüsnü Kuruntu'su, "Avrupa Yakası'nın "Tahsin Bey'i, doğal 
komikliği ile unutulmaz sanatçı Gazanfer Özcan'ın vefatının ardından 12 yıl geçti

O ynadığı "baba" karakterleriyle hatırlanan, ti-
yatro, dizi ve sinema sanatçısı Gazanfer
Özcan, Semiha Hanım ile Celalettin Bey'in

beş çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Ocak 1931'de
İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Cihangir Firu-
zağa İlkokulunun ardından Beyoğlu Ortaokuluna
devam eden sanatçı, Vefa Lisesi'nde okurken oyna-
dığı, "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki "Bican Efendi"
rolü sayesinde tiyatroyla tanıştı.Usta sanatçı, daha
sonra Şehir Tiyatrolarının Çocuk Bölümüne
girdi.Komedi Tiyatrosunda, 1955'te oynanan "Ma-
hallenin Romanı" oyununda, rahatsızlanan Reşit
Gürzap yerine sahneye çıktı, başarılı olunca kadroya
girdi. Gazanfer Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok
sayıda sinema filminde rol aldı. Ayıca 1962 yılına
kadar hem çocuk hem de yetişkin oyunlarında tiyatro
izleyicisiyle buluştu.

3 yıllık mücadelede 

Verdiği bir röportajda, özel hayatında çok konuşkan
olmadığını ve az konuştuğunu dile getiren sanatçı,
eşi Gönül Ülkü Özcan ile 1962'de evlenmesini şu
sözlerle anlatmıştı: "Benim girişimimle oldu. Hep

böyledir ekseri. Erkekler, bu konuda daha atılgan
olur. Her çift gibi, bizim de öyle oldu. Hatta Gönül
tarafından bir hayli zorlandım ben. Çünkü biz, 12 yıl
çok sıkı fıkı arkadaş olduk. Öyle ki ben onun bir
hanım arkadaşı kadar, o da benim bir erkek arkada-
şım kadar yakın, hatta birbirimizin flörtlerini bilecek
kadar yakındık. Oradan yola çıktık. Eskiler öyle der,
ben akideyi bozdum. 3 yıllık bir mücadeleden sonra,
kendileri eşim oldu." Evliliğin ardından, eşiyle Gönül
Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu hayata geçiren
Özcan, Türkiye'de sit com türünün öncülerinden biri
sayılan "Kuruntu Ailesi"nde, unutulmayan "Hüsnü
Kuruntu" karakterini canlandırdı. TRT'de 7,14 ve 21
Temmuz 1985'te izleyiciyle buluşan "Hüsnü Ku-
runtu" adlı tiyatro oyunu izleyicinin beğenisini kaza-
nınca, yönetmenliğini Uğur Erkır'ın yaptığı dizi, 10
Ekim 1985'te yayın hayatına başladı. Beş yılda 121
bölüm yayınlanan dizinin ardından, 155 bölüm
devam eden "Hüsnü Bey Amca" vve 47 bölüm süren
"Bizim Kuruntu Ailesi" televizyonda yayımlandı.
Usta sanatçı, kendisinin nasıl biri olduğuna yönelik
bir soruya, "Kuruntu Ailesi'ndeki Hüsnü, benim ta
kendim. Babamla benim karışımım, Hüsnü Kuruntu.

Oradan varın, yola çıkın, nasıl bir insan olduğumu,
ölçüp anlarsınız. Ben özel hayatımda, bir Hüsnü Ku-
runtu'yum." sözleriyle yanıt vermişti.

1998'de Devlet Sanatçısı oldu

Uzun süre sinemaya ara veren Özcan'a, 1998'de
"Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. "Komser Şekspir"
filmiyle 2000 yılında sinemaya dönen Özcan,
2007'de vizyona giren "Beyaz Melek" filminin oyuncu
kadrosunda da yer aldı. Birçok yapımda da aile ba-
bası karakterini oynayan Özcan, senaryosunu Gülse
Birsel'in yazdığı, 2004'te yayın hayatına başlayan
"Avrupa Yakası" dizisinde "Tahsin Sütçüoğlu"nu oy-
nadı. Usta oyuncu, kronik akciğer rahatsızlığı ve
damar tıkanıklığı nedeniyle 1,5 ay boyunca tedavi
gördüğü hastanede 17 Şubat 2009'da hayata veda
etti. Haldun Taner Sahnesinde düzenlenen geniş ka-
tılımlı törenin ardından, sanatçının cenazesi Karaca-
ahmet Mezarlığı'na defnedildi. Gazanfer Özcan,
"Yeter Artık", "Sülüman Bacanak", "Aşk Mektubu",
"Nereden Nereye", "Öp Babanın Elini", "Yağmurdan
Kaçarken", "Oh Olsun"un da arasında bulunduğu
çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı. DHA

İşte oynadığı yapımlar
"Bu Nasıl İş?", "Başımıza Gelen-
ler" ve "Baba" adlı dizilerde de 
rol alan sanatçının oynadığı film-
lerden bazıları ise şöyle: "İngiliz
Kemal Lawrence’e Karşı", "Çeto
Salak Milyoner", "Fındıkçı Gelin",
"Aramızda Yaşayamazsın", "Şimal
Yıldızı", "Allı Yemeni", "Garipler
Sokağı", "Biz İnsan Değil Miyiz",
"İki Damla Gözyaşı", "Külkedisi",
"Damat Beyefendi", "Şaka
Yapma", "Avare Şoför", "Çılgın
Yenge", "Televizyon Çocuğu",
"Tokmak Nuri", "Ah Nerede Vah
Nerede", "Dam Üstüne Çul Sere-
lim", "Burnumu Keser misiniz?",
"Komser Şekspir", Keloğlan Kara
Prens'e Karşı", "Beyaz Melek."

istanbul Rehberler Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sedat Bornovalı,
yaptığı açıklamada, turist rehberleri-

nin salgından ilk etkilenen grup olduğunu, Tür-
kiye'de henüz vaka görülmeden bile gezi amaçlı
gelen turist sayısında düşüş yaşandığını ifade
etti. Turistik gezilerin acil olmayan seyahat türü
olması nedeniyle kolayca ertelenebildiğini, sayı-
daki bu düşüş nedeniyle çok sayıda turist reh-
berinin de işsiz kaldığını anlatan Bornovalı,
"Öncelikle Çince çalışan rehberler işsiz kaldı
çünkü haklı kaygılarla Çin'in dünyayla ilişkisi
çok azaldı. Ardından da vakaların nerede çıka-
bileceğini bilmeyen turistler genel anlamda tüm
yurt dışı gezilerini iptal etmeye başladılar." diye
konuştu. Sedat Bornovalı, yeni normalle turizm
sektörünün de hareketlendiğini, bu süreçte hem
kendilerini hem de gezdirdikleri kişilerin sağlı-
ğını korumak için pandemiye yönelik Bilim Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel tarafından
hazırlanan videolarla rehberlere eğitimler veril-
diğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının al-
dığı hızlı önlemlerin de kendilerine çok yararlı
olduğunu dile getiren Bornovalı, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Bakanlığımız bir yandan müze ve
ören yerlerinde tedbirleri hızla alırken diğer yan-
dan da kendilerinden talep ettiğimiz pandemi

döneminde turist rehberliğinin icrası ile ilgili ge-
nelgeyi büyük hız ve titizlikle yayımlayarak biz-
lere yol gösterdi. Bu açılardan baktığımızda
pandemi sürecinde rekabette olduğumuz Akde-
niz çanağı ülkeleri ve AB üyelerinden çok daha
esnek ve hızlı davrandığımızı belirtebilirim. Av-
rupa ülkelerindeki meslektaşlarımız bu tür ted-
bir ve yönlendirmelerden uzak kaldıklarını
belirttiler."

Yarısı 2020'de hiç çalışamadı

Odaları tarafından üyelerine yönelik yapılan
anket çalışmasından da bahseden Bornovalı,
"Aidat ödeyen ve yıllık çalışma kartını alan 4
bine yakın üyemizin yarısından fazlası, 2020 yı-
lında, yıl boyunca hiç çalışma fırsatı bulamadı-
ğını dile getirmiştir. Bir meslek grubunun
mensuplarının yarısından fazlasının hiç çalışa-
mamış olması kuşkusuz çok ağır bir durum-
dur." ifadelerini kullandı. Koronavirüsün
tanımlanması ve kontrollerinin arzu edilen dü-
zeye erişmesinin öncesinde Kovid-19'a yakala-
nan ve vefat eden meslektaşları olduğunu
belirten Bornovalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ardından kazanılan bilinç ve alınan tedbirlerle
bu yöndeki olumsuz eğri ortadan kalktı. Pan-
demi kurallarına uymak konusunda, başka

diğer kurallarda da olduğu gibi, ülkelerin ve
mensup olunan toplumsal dairenin farklı eği-
limleri olabiliyor. Genel anlamda rehberle gezen
turistlerin, toplumun iyiliği için kurallara uyu-
munun çok yüksek oranda olduğunu söyle-
mem mümkün ancak öz çekimler sırasında kısa
süreli ve kaçak da olsa maske çıkartmalarına
engel olmak hemen hiçbir zaman mümkün ol-
madı diyebilirim." Oda olarak üyelerini salgın-
dan koruyabilmek için 2021 çalışma kartlarını
sıfır temas ilkesiyle sadece kurye yoluyla teslim
ettiklerini anlatan Bornovalı, bu süreçte "sahte
rehberler" konusunda da sıkıntı yaşadıklarından
bahsetti.

Sahte rehber uyarısı

Sedat Bornovalı, sahte rehberlere ilişkin, "Yeni
normale geçişin ardından yabancı pasaportları
sayesinde sokağa çıkma yasağı istisnasından
faydalanan ancak aslında ülkemizde yaşayan ve
kayıtsız işler yaparak haksız gelir elde etmeye
çalışan sahte rehberler de piyasaya çıktı. Kap-
samlı denetimlerle bu kişilere uygulanan cezalar
ve Valiliğimizin turistlere hizmet sunacak, ça-
lışma kartı taşıyan üyelerimizi istisna dahiline
almasıyla bu sorun henüz ortaya çıkarken çö-
züldü." değerlendirmesini yaptı.

Minyatür sanatçısı ve eğit-
men Gülçin Anmaç, minya-
tür sanatının derinlikli bir

dünyaya sahip olduğunu söyleyerek,
"Benim minyatür yapmamdaki ve sev-
memdeki en önemli neden, minyatürün
katmanlı bir hikayesinin olması. Bir
tablo düşünün bu sayfa içinde farklı
mekanlar veya farklı zamanlar bir arada
gösterilebiliyor. Tabii ki bu, perspektifin
sınırlı kullanılması, her bir ayrılma hare-
ketinin zamanını, mekanı ayıran hareke-
tin ise okumalarını öğrenmek ile
mümkün olabilen bir şey." dedi. İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin
Sosyal Antropoloji Bölümünde eğitim
alan Anmaç, yüksek lisansını, tezli ola-
rak Kadir Has Üniversitesi Kültür Var-
lıklarını Koruma Yüksek Lisans
Programı'nda tamamladı. Yurt içinde ve
dışında 70'den fazla sergiye ve sanat fes-
tivaline katılan, 2009'da Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının "Somut Olmayan
Kültürel Miras Taşıyıcısı ile Geleneksel
Türk El Sanatları Sanatkarı" onayı alan
Anmaç, yaptığı açıklamada, 25 yıllık
sanat hayatını ve çalışmalarını anlattı.

Başladım ve devam ettim

Gülçin Anmaç, minyatür sanatının ta-
rihi ve kültürel bir değere sahip oldu-
ğunu belirterek, henüz ilkokul
yıllarındayken resim yapmaya başladı-
ğını, minyatüre ise çocukluğundan iti-
baren ilgi duyduğunu söyledi.
Üniversitedeyken, özel ders alarak yağlı
boya resimler yaptığını kaydeden sa-
natçı, "Geleneksel sanatların çok far-
kında değildim. Daha sonra yağlı
boyayı çok ince çalıştığımda, oradaki
hocamın yönlendirmesiyle geleneksel

sanatlar kapısı ve dünyası bana açıldı.
Gönlümde resim olduğu ve bu alt ya-
pıyla da geldiğim için, tabii ki benim il-
gimi çeken sanat, geleneksel
sanatlarımız içinde minyatür oldu. Baş-
ladığım andan itibaren de onunla
devam ettim." diye konuştu.

Minyatürle nefes aldım

Minyatür eğitiminin ve uygulamasının
oldukça zahmetli olduğuna işaret eden
sanatçı, şu bilgileri verdi: "Minyatür, çok
detaylı ve incelikli bir iş. Çok özen gös-
termeniz gerekiyor. Ben sadece sanatla
meşgul birisi değildim. Edebiyat fakül-
tesi bitirdim. Yüksek lisansım, kültür
varlıklarının korunması üzerine oldu.
Biraz kültür ve sosyal bilimler odaklı
düşünen biriyim. İş sektöründe de çalış-
mam farklıydı. Bir sürü sorumlulukla-
rım vardı. Buna rağmen o kadar
koşuşturmanın ve telaşın içinde her-
halde çok sevdiğim için (minyatürü) yü-
rüttüm. Bu sanatı sevmenin nedeni de,
benim kendime ait, hayatta anlatmak is-
tediklerim, bir şeyi okuduğumda onun
bana yansıması var. Bu eski bir efsane,
yeni bir haber, bir şehir de olabilir. Tüm
bunları anlatma kabiliyeti ya da yansı-
ması, en iyi minyatürle oldu. Minyatür,
aynı zamanda bana nefes aldıran bir
alan oldu." Sanatçı Anmaç, minyatür
yaparken, teknikte ve malzemede gele-
neksel sanatların kendi doğruları üzerin-
den gittiğini ve bunu da çok kıymetli
bulduğunu vurguladı. Geleneğin devam
etmesinin önemli olduğunun altını çizen
Anmaç, "Pigmentlerden boyanın hazır-
lanmasını, guaj ve sulu boyanın kulla-
nılmasını, kağıdın kendi özelliklerini
korumasını önemsiyorum” dedi.

Rehberler salgına uyum sağlayabildi

Minyatürün hikayesi var
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SP  R
Antalyaspor
çok genç

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya
Açık'ta Aslan Karatsev'i 3-0 mağlup eden 1 numaralı
seribaşı Novak Djokovic, finale yükseldi. Melbourne
kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı
final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 8 şampiyon-
luğu bulunan Sırp Djokovic ile elemelerden gelip son

4 tenisçi arasına kalarak büyük bir sürprize imza atan
dünya 114 numarası Rus Karatsev karşılaştı. Maç
boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmayan
Djokovic, 1 saat 53 dakika süren mücadelenin ardın-
dan Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup
ederek turnuvada finale yükselen ilk tenisçi oldu. 

Sahip olduğu genç oyuncuları en iyi şekilde değerlendi-
ren Fraport TAV Antalyaspor, bu yıl Süper Lig'de ve yarı
finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda oynadığı 11 müca-
deleyi kaybetmeyerek adeta yenilgiyi unuttu. Akdeniz
ekibinin Lukas Podolski, Nuri Şahin gibi tecrübeli isim-
lere de yer verdiği 28 kişilik kadrosunda, 4'ü 20 ve altı
olmak üzere toplamda 30 yaş altı 15 futbolcu bulunu-
yor. Teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'de 8. hafta-
dan sonra başına geçtiği kırmızı-beyazlı takımdaki genç
oyunculara ayrı önem veriyor. Tecrübeli teknik adam,
desteğini esirgemediği genç futbolculara Antalyaspor'un
lig ve kupa maçlarında forma şansı tanıdı. Yanal'ın ken-
dilerine olan güvenini boşa çıkarmayan genç oyuncular
ise takımlarının puanlar kazanıp ligde yükselmesine ve
kupa serüvenindeki başarısına önemli katkılar sundu.

Gökdeniz golleriyle öne çıktı

Antalyaspor'da performansıyla beğeni kazanan 19 ya-
şındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon
22 lig maçının yanı sıra 4 kupa mücadelesinde forma
giydi, toplam 7 gole imza attı.Bayrakdar, şu ana kadar
takımın en skorer oyuncusu konumunda. Akdeniz ekibi-
nin en genç oyuncusu olan 16 Aralık 2004 doğumlu orta
sahada görev yapan Mevlüthan Ekelik ise 2'si lig 2'si
kupa 4 karşılaşmada 60 dakikalık performans sergiledi.

Kıvılcım ateşe döner

Yanal, orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Doğukan Si-
nik'in takımına ilk deplasman galibiyetini getiren golü
kaydettiği 18 hafta mücadelesinde Göztepe'yi 9
Ocak'ta 1-0 yendikleri maçın ardından sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımı ilgi çekti. "Kıvılcım bir
gün mutlaka ateşe döner, yeter ki siz ona gereken ne-
fesi verin... Devam Doğukan Sinik, daha çok yolumuz
var." ifadesini kullanan Yanal, bu futbolcuya olan
inancını da bir kez daha gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi
son 16 turu ilk ayağında
Almanya temsilcisi Leip-
zig'i 2-0 yendikleri maç-
tan sonra Ozan Kabak'la
ilgili soruyu yanıtlayan
Klopp, "Schalke 04'te
uzun zaman geçirdikten
sonra takımda yeniydi
ama duruşu iyiydi. Per-
formansından çok mem-
nunum." ifadelerini
kullandı. Kaleci Alisson'a
çok fazla iş düşmediğini
belirten deneyimli teknik
adam, tüm takımın per-
formansının kendisini
mutlu ettiğini dile getirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde bir
İngiltere takımının for-
masını giyen ilk Türk fut-
bolcu olarak tarihe geçen
Ozan Kabak ise maç sonu açıklamasında "Takımda
yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız fut-
bolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım
var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Leipzig karşısında çok iyi oynadıklarını ve kazanmayı
hak ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Rakibimiz çok iyi
bir takım ve Bundesliga'da ikinci sırada ama oyunu iyi
kontrol ettik. İlk yarıda güzel fırsatlar yakaladık, ikinci
yarıdaki hatalarıyla da golleri bulduk." değerlendirme-
sini yaptı. Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapı-
lan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?"
oylamasında Ozan Kabak, takım arkadaşları Curtis
Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold'ı
geride bırakarak "Maçın adamı" seçilmişti.

avustralya’da ilk Finalist novak djokoviC

FenerbahCe
maGdur oldu
F enerbahçe Futbol Takımı Sportif

Direktörü Emre Belözoğlu, hakem
kararları nedeniyle en çok sarı-laci-

vertli takımın mağdur olduğunu sa-
vundu. Belözoğlu, Fenerbahçe Can
Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen an-
trenmanın ardından basın mensupla-
rına açıklamalarda bulundu.Kulüplerin
hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara
dikkati çeken ve hakem atamalarının
önemine değinen Emre Belözoğlu, şu
ifadeleri kullandı: "Hakemlerden, karar-
lardan, ofsayt çizgilerinden ve VAR
adımlarından en fazla mağdur olan takı
Fenerbahçe. Milyonları ilgilendiren
hakem atamaları konusunda çok daha
üzerine düşünülmüş adımlar atılması
gerektiğini düşünüyorum. Maçı kaza-
nan takımların konuşma isteğinin
devam etmesi, maçı kazanmasına rağ-
men hala hakemin konuşulması bir stra-
teji ve herkes bunu uygulamak istiyor.
Ben bunu doğru bulmuyorum. Tabii ki
canın yandığında ve yanlış kararlarda
bunu dile getirmek gerekiyor. Her takı-
mın amacı, beklentisi düzgün işleyen bir
sistemde yarışmaktır. Adalet dediğin şey
de o. Adalet dediğin şey tek taraflı işli-
yorsa o zaten sistemi direkt güvenilmez
kılıyor. Kazansan da kaybetsen de
hakem odaklı konuşmak belli ki bir stra-
teji ancak bu samimi değil. Ben sezon
başında da dile getirdiğim noktadayım;
Hata ile kasıt arasındaki farkı görebili-
yoruz. Şu an kasıtlı olarak yapılan şey-
leri net bir şekilde görebiliyoruz.

"Göçek'e güvenmek istiyorum

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat
Pazar günü Göztepe ile Ülker Stadı'nda
yapacakları maça hakem Hüseyin Gö-
çek'in atanmasını değerlendiren Emre
Belözoğlu, şunları söyledi: "Ben derbide
Hüseyin Göçek'in 4. hakemliğinden
memnun değildim. Saha kenarında çiz-
ginin tam üzerinde maç boyunca ortaya
konan tavır ve hareketlere karşı hiçbir
şey yapmadı, saha kenarında hakemlere
baskı kurmaya çalışan 5 kişiyi bir kere
bile oturtamadı, herkes maçı ayakta iz-
ledi ve hakem bunu tamamen görmez-
den geldi. Buna rağmen yine de 'Neden
maçımıza Hüseyin Göçek atandı?'
demek istemiyorum. Hüseyin Göçek'e
güvenmek istiyorum. Hüseyin Göçek
dahil bütün hakemlere güvenmek istiyo-
rum. Kim geliyorsa futbola ve futbolun
değerlerine hizmet edecek. İşini sahanın
içinde yapsın. Biz bundan yanayız. Hü-
seyin Göçek'in maçı hakkaniyetli yöne-
teceğine inanıyorum."

Sadece emek kazansın

Süper Lig'de kritik bir sürece girilece-
ğini ve bu dönemde hiçbir takımın
hakem hataları nedeniyle hakkının yenil-
memesi gerektiğini aktaran Emre Belö-
zoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes
için zorlu süreçler başlıyor. Ligin artık
sonuna doğru geliniyor. Lütfen kimse-
nin hakkı yenmesin, emek dışında so-
nuca hiçbir şey etki etmesin. Burada
Fenerbahçe'nin hakkını korumak bizim
en büyük görevimiz ve bunun için en
büyük mücadeleyi vereceğiz. Ancak ha-
kemlerin Beşiktaş ve Galatasaray derbisi
öncesi olduğu gibi baskı altına alınmaya

çalışılması, yanlı yönetime mecbur kılın-
ması... 'Doğru değil' diyorum. Doğru ol-
mayan bu hamlelerin karşılığı alındı mı?
Evet, onlar tarafından alındı. Bizim de
mi bunu yapmamız isteniyor? Hakemi
etki altına al, kazansan da konuş kaybet-
sen de konuş, maçtan önce konuş, baskı
kur... Bunu yapanlar sonuç alıyorsa ki
aldıklarını gördük ve buna bir önlem
alınmadığını da gördük, o zaman
demek ki herkes bunu yapabilir."

MHK farklı olmalı

Hakemlerin adaletli bir şekilde atanması
gerektiğini vurgulayan Emre Belözoğlu,
şu görüşleri paylaştı: "Camiamız, ha-
kemlere dair her şeyi adeta kayıt tutuyor
gibi. İsim isim ve maç maç şu hakemle
şu kadar maçı kaybetmişiz, bunu böyle
yapmışız diye bizim önümüze getiriyor-
lar zaten bütün bilgileri. Ayrıca biz
kulüp olarak da hangi hakem ne yap-
mıştı? Sadece bizim maçlarımızda genel
anlamda neler yapmışlardı? Bunları tek
tek tutuyoruz, her şeyi biliyoruz. Ama
ben bunu kullanma derdinde değilim.
Bizim en büyük talebimiz ve isteğimiz
sisteme güvenmek, adaletli olduğuna
inanmak ve bütün hakemlere güven-
mek." Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK)
tarafından hakemleri koruyan adımların
atılması gerektiğini belirten Belözoğlu,
"Ligin en kritik haftalarında atamalar
yapılırken MHK'nin daha farklı para-
metreleri, kuralları ve değerleri olmalı.
Bu çok ciddi bir sorumluluktur. Hata da
yapsa, doğru da yönetmeye çalışsa, her
ne olursa olsun biraz daha kendi ha-
kemlerini koruyacak adımlar atılmalı
MHK tarafından. Sonuçta Türk futbol
ailesi olarak, hakemler de bizim, hakem-
leri dışlayacak politika izlemeyiz, öyle
bir derdimiz de yok. Yabancı hakem is-
temiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Belli bir seviye şart

Fenerbahçe'nin haklarını sonuna kadar

savunacaklarını ifade eden Emre Belö-
zoğlu, şöyle devam etti:"Spor yönetici-
sinin görevi kulübümüzün
menfaatlerini gözetmektir ama bu nok-
tada haksızca hamleler yapılmasına,
gözümüze de parmağın sokulmasına
müsaade etmeyiz. Bunu yaparlarsa biz
de her takımın yaptığı gibi stratejik dav-
ranmak zorunda kalacağız. Ortam geri-
lecek. Kim beslenecek bundan? Biz
gerilim yaratmak ve manipülatif ortam-
dan beslenmek isteyen taraf değiliz.
Hakem Zorbay Küçük, Trabzon'da kır-
mızı kartı vermedi, tüm futbol günde-
minin konusu oldu. Buna karşılık bir
hafta sonra çok önemli bir maça atanı-
yor. Bunları sorgulamak, takip etmek ve
konuşmak bizim görevimiz olmalı mı
olmamalı mı? Sen hakemlerle birlikte
tüm sistemi düzgün bir seviyeye çekmek
adına gerekenleri yaparsan ve adaleti
sağlarsan el birliği ile gereken seviyeye
gelirsin. Ancak Fenerbahçe gol atıyor, o
kural bir hafta sonra başka şekilde uy-
gulanıyorsa, Fenerbahçe penaltıdan gol
kaçırıyor, bir hafta sonra başka kurallar
uygulanmaya başlıyorsa işte bu sorgu-
lanır. Yöneticiler de kazandıkları maç-
tan sonra 'Kazandık ama bu aslında
bizim hakkımız olmayan bir goldü' di-
yebilecek cesareti gösterirse, özetle her-
kes bir adım atarsa bu sistemi
düzeltiriz, sorunlar çözülür."

VAR'ın işleyişi yeterli değil

Emre Belözoğlu, Video Yardımcı
Hakem (VAR) sistemiyle ilgili eleştiri-
lerde bulundu. Sarı lacivertli takımın
sportif direktörü, "VAR'ın işleyişi benim
gözümde yeterli değil. Çizgi sistemi
Türkiye'de diğer büyük liglere göre çok
geride, gerçekçi olmamız lazım. Gol,
taç ve ofsayt çizgisi sistemimiz ne yazık
ki çok geride. Bunu görüp, farkında
olup gereken adımları atarsak işte sis-
temi o zaman daha doğru korumuş
oluruz." açıklamalarında bulundu.
DHA

TFF 1. Lig'de 
lider olan Giresun-

spor'un takım
kaptanı Eren

Tozlu, memleke-
tinin 44 yıllık

Süper Lig hasretini
sona erdirmek için
mücadele veriyor

Eren Tozlu, profesyonel futbolculuğa
2009 yılında kulübün o dönem yöneticisi,
şu an ise başkanı olan Hakan Karaah-
met'in çabalarıyla Giresunspor'da adım
attı. Eren Tozlu, yine aynı yıl takımda an-
trenörlük yapan, şu an ise takımın teknik
direktörü olan Hakan Keleş ile çalıştı. Gi-
resunspor'dan 2011 yılında ayrılan, Pa-
zarspor, Mersin İdmanyurdu ve
Samsunspor formalarını giyen Eren
Tozlu, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de
mücadele eden Yeni Malatyaspor'a
transfer oldu. Yeni Malatyaspor forma-

sıyla 28 maçta 9 gol atan Eren Tozlu, ta-
kımının Süper Lig'e yükselmesinde
önemli rol oynadı. Eren Tozlu, Süper
Lig'de ise 3 sezon forma giydi. Bu sezon
kulüp başkanlığına seçilen Karaahmet'in
"Takımın kaptanı Giresunlu olacak" vaadi
ve taraftarların da "Yuvaya dön Eren"
çağrıları sonucu Eren Tozlu, sezon başı
Giresunspor'a transfer oldu.

Arkadaşların payı büyük

Giresunspor formasıyla 17 maçta 6 gol
atan Eren Tozlu, kritik puanların alınma-

sında önemli rol oynadı. İstanbulspor
maçında takımı 1-0 gerideyken 90+4.
dakikada attığı golle bir puanı getiren
Eren Tozlu, Ankara Keçiörengücü karşı-
sında da 90+1. dakikada topu ağlara
göndererek takımının 1-0 galip gelmesini
sağladı. Eren Tozlu, sezon başında Gire-
sunspor'a transferinin
birkaç gün içerisinde
gerçekleştiğini söyledi.
Sezona uzun süren bir
sakatlıktan çıkarak baş-
ladığını ifade eden 30
yaşındaki futbolcu,
"Maç eksiğim vardı,
ağır bir sakatlıktan çık-
mıştım. Daha sonra

yavaş yavaş kendimi buldum, tabii bunda
arkadaşlarımızın da payı büyük." diye ko-
nuştu. Eren Tozlu, bireysel olarak değil
takım olarak iyi bir performans sergile-
diklerini vurgulayarak, "Takım, hocamız
ve başkanımız bu sakatlık dönemini atla-
mamı sağladı, onlara teşekkür ediyorum.

Biz bir takımız, bireysel ola-
rak tabii ki performansımız
önemli ama takım olarak
kazanmaya devam edece-
ğiz." ifadelerini kullandı.
Giresun şehrinin uzun
süren bir Süper Lig özlemi
olduğunu dile getiren dene-
yimli forvet, şunları kay-
detti: "Takımın yeni

kurulmasından dolayı ilk başlarda istedi-
ğimiz etkiyi oluşturamadık ama daha
sonra 10 maçta 10 galibiyet aldık, bir gol
yedik, o da penaltıdan. Lig henüz bitmiş
değil, önümüzde zorlu maçlar var. Bu şe-
kilde devam ettiğimiz sürece 44 yıllık
Süper Lig özlemi inşallah sezon sonu
sona erecek."

Büyük destek var

Eren Tozlu, taraftarlardan büyük destek
gördüklerini belirterek, "Son zamanlarda
maçtan geldikten sonra taraftarlarımız
bizi havaalanında karşılayıp tesise kadar
getiriyor. Tabii onların da büyük bir öz-
lemi var, inşallah hep birlikte bu süreci at-
latır ve şampiyonluğu kutlarız” dedi.

Emre Belözoğlu, "Hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden ve VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe" dedi

Herkesin eşit
şansı var
Emre Belözoğlu, Galatasaray, Beşik-
taş ve Fenerbahçe'nin 51'er puanla
Süper Lig'in ilk 3 sırasını paylaşma-
larıyla ilgili şunları kaydetti: "Diğer
takımlara göre daha iyi ve derinliği
olan bir kadromuz var. Biz her şeye
rağmen takımımıza inanıyor ve güve-
niyoruz. Herkesin eşit şansı olduğunu
düşünüyorum, Fenerbahçe'nin mev-
cut kadrosu ile şampiyonluğu sonuna
kadar kovalayacağını ve sonunda 
Allah'ın izni ile kupayı kaldırabilecek
takım olduğunu düşünüyorum. Bunu
için de mücadele edeceğiz."  "Fener-
bahçe'nin genç oyuncuları değerlen-
direcek projelerle, stratejik
davranması gerekiyor" Emre Belö-
zoğlu, bu sezon genç ve potansiyeli
bulunan oyuncuları takıma kazandır-
dıklarının hatırlatılması üzerine şu
görüşleri paylaştı: "UEFA Şampiyon-
lar Ligi'ne katılma sürecinde UE-
FA'nın sorgulaması olacak. Ne kadar
oyuncu sattın? Hangi oyuncuları
aldın? Bu oyuncuları alırken hangile-
rini gönderdin? Böyle sorulara muha-
tap olunacağı için Fenerbahçe'nin
kendi içindeki genç oyuncuları de-
ğerlendirecek projelerle, stratejik
davranması gerekiyor. Tabii ki bizim
önceliğimiz Fenerbahçe’nin başarı-
sına hizmet edecek oyuncuları ku-
lübe kazandırmak. Bizim amacımız
önce Fenerbahçe'de başarılı olması,
daha sonra da yapabiliyorsak Vedat
Muric ve Eljif Elmas'ta olduğu gibi
Avrupa'ya satmak. Türk kulüpleri
olarak bunu yapmak zorundayız.
Çünkü futbol ekonomimiz doğrultu-
sunda ülkemizde şu anda geçmişe
kıyasla büyük takımların bütçeleri
çok geride ve daha da geride olması
gerekiyor. Her takım artık daha
kısıtlamaya girmek zorunda."

Süper Lig hasreti bitsin

Ozan gururlandırdı
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S arı-lacivertli takımın İngiltere
Championship'te mücadele
eden Queens Park Ran-

gers'tan kadrosuna dahil ettiği
Osayi-Samuel, Fenerbahçe Can
Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın
toplantısında medya mensuplarının
sorularını yanıtladı. Süper Lig'de 4,
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1
maçta forma giyen 23 yaşındaki fut-
bolcu, "Fenerbahçe'de kendimi geliş-
tirmek istiyorum. Kendime
koyduğum bir limit yok. İngiltere'de
çok iyi bir sezon geçirdim. Bu şekilde
devam edersem en üst seviyeye çıka-
bileceğimi düşünüyorum. Çok çalı-
şırsam ve zayıf noktalarımı
geliştirirsem dünyanın en iyi kanat
oyuncularından biri olmak istiyo-
rum. İyi ve sıkı çalışarak bunu ger-
çekleştirebileceğimi düşünüyorum"
ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'ye
transfer olmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Osayi-Samuel,
"Genç bir oyuncuyum. Geliştirmem
gereken çok nokta var. Final kararları
ve gol şansı oluşturma konularında
kendimi geliştirmeliyim. Bunun için
çalışıyorum. Hız konusunda iyi ol-
duğumu düşünebilirsiniz, bunları bir
anahtar olarak görüyorum. Ben bu
eksiklerimi giderdikten sonra kulüp
de bununla kazanım elde edecektir."
diye konuştu.

Emre Belözoğlu etkisi

Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli
takımı tercih etmesinde en büyük et-
kenin sportif direktör Emre Belözoğ-
lu'nun görüşleri olduğunu aktardı.
Birçok takımdan teklif almasına rağ-
men Fenerbahçe'ye transfer olan
Osayi-Samuel, "Fenerbahçe'yi tercih
etmemdeki ana etken, sportif direk-
tör Emre Belözoğlu'nun görüşleri.
Benim kendimi Fenerbahçe'de geliş-
tirme imkanımın olduğunu paylaştı.
Bu fikir kafamda belirdi. Şu an bura-
dayım ve Fenerbahçe'de oynadığım
için mutluyum." şeklinde görüş
belirtti.

Mesut Özil'den çok şey 
öğreniyorum

İngiltere pasaportu da bulunan
Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin
büyük umutlarla kadrosuna kat-
tığı yıldız futbolcu Mesut Özil ile
ilgili şu görüşleri paylaştı: "Me-
sut'un Fenerbahçe'ye transferini
duyduğumda, burayı tercih etme
nedenlerimden biri daha ortaya
çıktı. Mesut Özil, buraya gelmem
için güçlü bir neden oldu. Mesut

Özil'den idmanlarda ve sahada
çok şey öğreniyorum. Bu sayede
kendimi geliştirmeye çalışıyorum."

Güven kazanacağım

Fenerbahçe taraftarının beklenti-
lerinin farkında olduğunu ve bunu
karşılamak istediğini aktaran
Bright Osayi-Samuel, şu ifadeleri
kullandı: "Baskı her zaman var.
Futbolcuysanız baskıyı her zaman
hissedersiniz. Ancak ben baskıyı

güven kazanmak için kullanmaya
çalışıyorum. Taraftarın beklentile-
rini karşılamak istiyorum. Trans-
fer sürecinde taraftarlardan çok
mesaj aldım. Bu mesajlar bana
kendimi çok iyi hissettirdi. Çok
çılgıncaydı. İngiltere'de Türk ar-
kadaşlarım var, bahsetmişlerdi
bana. Buraya geldikten sonra Fe-
nerbahçe taraftarının büyüklü-
ğünü daha fazla görmüş oldum."
DHA

DUnyanın en ıyısı
olmak ıstıyor
DUnyanın en ıyısı
olmak ıstıyor
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DUnyanın en ıyısı
olmak ıstıyor
DUnyanın en ıyısı
olmak ıstıyor
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel,
çok çalışarak ve kendini geliştirerek dünyanın en iyi kanat
oyuncularından biri olmayı hedeflediğini söyledi

osayi-Samuel, 15-16 yaşlarında
Manchester United tarafından takip
edildiği ancak yapılan transfer tekli-
fini kabul etmediğiyle ilgili bir so-
ruyu şöyle yanıtladı: "Doğru. o
dönemde Blackpool'u tercih ederek
hayatımdaki en doğru kararı ver-
dim. Londra'da futbolcuysanız, genç
yaşlarda çok fazla insan tarafından
takip edilirsiniz. Manchester United
ve Arsenal gibi takımlardan teklif
geldiğinde gitmek istersiniz. Ailem
ile bunu konuştuk ve Manchester
United'a gitmemin o dönem kariye-
rim açısından zor olacağını düşün-

dük. Kendimi geliştirmek adına
Blackpool'a gitmeye karar verdim.
Hayatımda her zaman doğru karar-
ları almaya çalışıyorum." Son ola-
rak Süper Lig ve İngiltere
Championship ile ilgili de değerlen-
dirmede bulunan Bright osayi-Sa-
muel, "Burada ikili mücadeleler
dikkatimi çekti. Fiziksel olarak güçlü
bir lig. Daha önce Süper Lig'i izle-
miştim. Tempo olarak ise biraz
yavaş. oyuncular daha teknik. Fut-
bolcuların ve diğer insanların tut-
kusu da çok yüksek." diyerek
sözlerini tamamladı.

En doğru kararı verdim

Demir Grup Sivasspor
Teknik Direktörü Rıza

Çalımbay, "Telafisi 
olmayan maçlar

oynayacağız. Kayserispor
maçını iyi bir şekilde

bitirmemiz gerekiyor.
Lig çok zor ve uzun.

Kendi sahamızda
oynayacağımız maçlarda

daha iyi konsantre olarak
iyi bir şekilde bitirmemiz

gerekiyor" dedi

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı hafta-
sında pazar günü evinde Hes Kablo
Kayserispor ile karşılaşacak Demir
Grup Sivasspor, öğle saatlerinde kulüp
tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın
hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör
rıza Çalımbay yönetiminde, basına ka-
palı olarak gerçekleştirilen antrenman
ısınma koşusuyla başladı. İki grup ha-
linde 5'e 2 top kapma, pas ve pres an-
trenmanı yapan futbolcular, daha sonra
geniş alanda çok pas çalıştı. Antrenman
yarım sahada yapılan çift kale maçla
sona erdi. Antrenman öncesinde teknik
direktör rıza Çalımbay, açıklamalarda
bulundu. Ligde pazar günü oynayacak-
ları Hes Kablo Kayserispor maçı ile bir-
likte Sivasspor için ligin ikinci yarısının
yeni başlayacağını kaydeden Çalımbay,
"Son oynadığımız Ankaragücü maçını
da deplasmanda gayet iyi bir şekilde bi-
tirdik. Şimdi bizim için önemli olan Kay-
serispor maçına iyi bir şekilde

hazırlanıyoruz. BAY haftasında arkadaş-
larımıza izin verdik. İyi bir şekilde din-
lendiler. Sakat arkadaşlarımızın bazıları
döndü, bazıları dönemedi. Artık telafisi
olmayan maçlar oynayacağız. Kayseris-
por maçını iyi bir şekilde bitirmemiz ge-
rekiyor. Lig çok zor ve uzun. Kendi
sahamızda oynayacağımız maçlarda
daha iyi konsantre olarak iyi bir şekilde
bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Takımıma inanıyorum

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten
Çalımbay, "Afrika'ya gitmesi gereken ar-
kadaşlarımız vardı. İzin vermek zorunda
kalıyoruz. Sivas'ın ikliminden dolayı
uçaklar bazen geliyor, bazen gelmiyor.
Maalesef aksaklıklar yaşadık. Arkadaş-
larımız tam olarak antrenmana katıla-
madı. Hepsi bugün geldi. Geçen
haftadan beri sakat arkadaşlarımız var.
Claudemir takımla birlikte çalışmalara
başladı. onun dışındaki arkadaşlarımı-

zın tedavisi devam ediyor. Çaykur ri-
zespor maçına da bunları yetiştirmeye
çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyo-
ruz. Biz ve Başakşehir 30'un üzerinde
maç oynadık. Bu arkadaşlarımızın sa-
katlıkları, yorgunlukları ve izin isteme-

leri gayet normal. Bu seneki lig böyle
geçecek. Aksaklıklar ve sıkıntılar ola-
cak. Ligi bu sene iyi bir şekilde bitir-
meye çalışacağız. Takımıma
inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini
kullandı.DHA
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Çaykur 
Rizespor’un

Fransız 
golcüsü 

Loic Remy,
süren sakatlık

sürecinin
ardından 

2 hafta sonra
sahalara

dönebileceği
açıklandı

Çaykur Rizespor Kulübü’nden yapılan yazılı
açıklamada Loic Remy'nin kasık bölgesindeki
kas sakatlığı nedeniyle hem Rize'de hem de aka-
binde İstanbul’da gerekli tedavisi yapıldığı belir-
tildi. Açıklamada, “Ancak bu tedavi sırasında ve
eş zamanlı olarak yine kasık bölgesinde yaşadığı
ağrıya sebebiyet ve katkı verebilecek başka küçük
bir problem daha tespit edilmiş olup, bu sakatlı-
ğın ileride sorun yaratmaması adına küçük bir
cerrahi müdahale ile çözümlenmesi planlanmış-
tır. Sporcumuza bu amaçla Almanya’daki bir kli-
nik ile yapılan görüşmeler sonunda başarılı bir
operasyon gerçekleştirilmiştir. Bütün bu süreç
sporcumuz Remy ile kulübümüzün sağlık ekibi
ve yönetim kurulu üyelerimizin karşılıklı istişare
ve bilgi paylaşımı marifetiyle bizzat kulübümüz
tarafından yönetilmiştir” denildi. Remy’nin
Rize’ye döndüğü belirtilen açıklamada, “Şu an
itibarı ile profesyonel futbolcumuz Loïc Remy
tesislerimizde sağlık ekibimizin yönetiminde re-
habilitasyon sürecinde olup, herhangi bir olum-
suzluk gelişmediği takdirde iki hafta içinde saha
çalışmalarına başlaması planlanmaktadır” ifade-
lerine yer verildi. DHA
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basket-
bol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mer-
sin Yenişehir Belediyesi'nde forma giyen
ve kalbinde delik olduğu belirlenen 17
yaşındaki Elanur Menteş, tedavisinin
ardından sağlığına kavuşarak parkelere
geri döndü. 
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin
genç oyuncusu Elanur Menteş, kalbin-
deki rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce özel
hastanede muayene oldu. Kontrollerde
Elanur'un kalbinin doğuştan delik ol-
duğu ortaya çıktı. Hemen tedaviye alı-
nan Elanur'un kalbindeki delik, anjiyo

yapılarak kapatıldı. Başarılı geçen te-
davi sürecinin ardından Elanur Menteş
yeniden basketbola döndü. Çalışmalara
başlayan sporcu, çok mutlu olduğunu
belirtti. 
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle önce
korktuğunu anlatan Elanur, "Ameliya-
tım ve tedavi sürecim başarılı geçti. İlk
duyduğumda çok korktum ama dokto-
rum ve hocalarım durumu atlatmama
çok yardımcı oldu. Şu an çok iyiyim.
Bir hafta önce antrenmanlara yeniden
başladım. Parkelere dönmeyi çok özle-
miştim, şu anda çok mutluyum" dedi. 

Hastalığı
yendi

parkeye
döndü

Güreşçiler
aday

kadrosunda
2021 Büyük Erkekler Gre-
koromen Güreş Milli Takım
aday kadrosunda ASKİ
Spor Kulübü’nden 11
sporcu yer aldı. İstanbul’da
düzenlenen 2021 Büyük Er-
kekler Grekoromen Güreş
Milli Takım Aday Kadrosu
Seçme Müsabakaları sonu-
cunda, ASKİ Spor Kulübü
sporcuları toplamda 3 altın,
6 gümüş ve 2 bronz madalya
kazanarak aday kadroya
girdi. Seçme müsabakala-
rında ASKİ Spor Kulü-
bü’nden 55 kg’de Şerif Kılıç
gümüş, 63 kg’de Mehmet
Çeker gümüş, 67 kg’de
Murat Fırat altın, 67 kg’de
Enes Başar gümüş, 77 kg’de
Osman Köse bronz, 77
kg’de Furkan Bayrak bronz,
82 kg’de İsmail Gün gümüş,
87 kg’de Doğan Göktaş
altın, 87 kg’de Ali Cengiz
gümüş, 97 kg’de Süleyman
Demirci gümüş ve 130 kg’de
Osman Yıldırım altın ma-
dalya kazanarak milli takım
aday kadrosuna girme başa-
rısı gösterdi.

yiğido için telafi yok

DUnyanın en ıyısı
olmak ıstıyor
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Ü
ye sayısı olarak Türkiye'nin en
büyük işçi sendikası olan Türk
Metal Sendikası, Genel Başkanı

Pevrul Kavlak öncülüğünde İstan-
bul’un en büyük ilçelerinden biri olan
Esenyurt’ta şube açılışı gerçekleştirdi.
Açılış konuşmasını yapan İstanbul 1
Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali
Akman Genel Başkan Pevrul Kav-
lak’ın isteği doğrultusunda çalışan
emekçilerin çocukları için yeni yurt ta-
lebinin olduğunu ve bu talep içinde
yer bulma isteğinin olduğunu söyledi.
Başkan Akman, “Genel başkanımız
bulunduğumuz yere çalışanlarımızın
çocukları için öğrenci yurdu yapaca-
ğından dolayı yer bulmamızı talep
etti. İstanbul’un en büyük ilçelerinden
biri olan Esenyut’a geldik ” dedi.

Kitaplar bizi yazacaktır

En iyi sendika olduklarını dile getiren
Başkan Akman, “Bundan sonra sen-
dikal hayatımıza buradan devam ede-
ceğiz. Sendikamız 210 bin kişilik

büyük bir aileden oluşmaktadır. He-
defimiz ise 250 bin kişi kapsamakta-
dır. Bunun içinde mücadele etmeye
devam ediyoruz. Kitaplar genel baş-
kanımızın yapmış olduğu faaliyetleri
yazacaktır. Faaliyetlerimiz her alanı
kapsamaktadır. Her zaman söyleriz
en kötü sendika sendikasızlıktan daha
iyidir. En iyi sendika olduğumuzu
iddia ediyoruz. Sendikanın ideolojisi
olmaz diye bakıyoruz. Hangi partiden
olursa olsun çalışmaya başladığı an
kartını basıp fabrikadan çıktıktan
sonra ne yapıyorsa yapsın tarafında-
yız. Biz bir aileysek hepimizin müca-
delesi aynı. Çünkü hepimizin aynı
ihtiyaçları var. Bugün bir işverende,
çalışan işçi eylül veya ekim ayı gibi
sendikasız işe başlıyor. Ocakta ne
zaman ne kadar zam alacam diye
sorgulamaya başlıyor. Ocak geliyor
kime nasıl ne kadar zam verilecek
onun tartışması başlıyor. Aylarca
onun tartışması yaşanıyor. Ama sen-
dikalı olunca bunun taslağını yapıp,
bir iki sene kişi bunu düşünmüyor.
Kafasında bir soru işareti yok. Yap-
ması gerektiği gibi işini yapıp kimseye

muhtaç olmadan çalışma hayatına
devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sesimizi burada da
duyuracağız

Hedeflerinin üretip, ürettikten sonra
da kazandırmak olduğunu söyleyen
Başkan Ali Akman, “1,5 yıldır bu-
raya taşınmayı planlıyorduk. Gelme-
mizin en büyük sebeplerinden bir
tanesi Türk Metal Sendikası, Türki-
ye’nin büyük bir sendikasıdır. Ama
biz daha çok büyümeyi istiyoruz.
Büyüme potansiyelini burada görü-
yoruz. Mücadelemizi sahalarda ya-
pacağız. Üyelerimizin daha rahat
edebilmesi için burayı tercih ettik.
Çalışanlarımızın hayatını kolaylaş-
tırma derdindeyiz. Bunu da yöne-
timdeki arkadaşlarla, fabrikadaki
temsilcilerimizle yapacağız. Üret-
mek, kazandırmak istiyoruz. Bunu
yaparken insana sevgi, emeğe saygı
çerçevesinde olmaya dikkat edece-
ğiz” dedi. Töreni ikramlarla sonlan-
dıran açılışa, İstanbul 1 Nolu Şube
Başkanı Mehmet Ali Akman ve bir-
çok sendika üyesi katıldı.

EMEGIN SIYASI
IDEOLOJISI OLMAZ
Üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olan Türk Metal Sendikası, İstanbul’un
en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta şube açılışı gerçekleştirdi. Açılış sonrası Damga'ya
konuşan Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, “Hiçbir kimseyi ayırmadan sendikal faaliyetleri-
mize burada da devam edeceğiz. Herkes bilmeli ki emeğin siyasi ideolojisi olmaz” dedi

Köy pazarından belediyeye 
2021 yılı itibarıyla yemek ihalesi
yapmayan Silivri Belediyesi, mut-
fak kurulumu sonrasında personel
yemeklerini kendi bünyesine taşıdı.
Belediye mutfağında besin değeri
yüksek ürünlerden personel yemeği
hazırlanırken, kullanılan sebze ve
meyve gibi ürünler ise yerel üretici-
den satın alınıyor. Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı
ile Şubat ayında başlatılan uygula-
mada, yemekhanenin ihtiyacı olan
lahana, karnabahar, kabak, kıvırcık,
maydanoz gibi ürünler, yerel üreti-
ciye destek olmak adına Silivri Köy
Pazarı esnaflarından tedarik edili-
yor. Diğer yandan pandemi veya
sağlık sorunları nedeniyle tarlasın-
dan hasat yapamayan üreticiler
için de dayanışma örneği sergile-
yen Köy Pazarı esnafları, üreticinin
mahsulü tarladan kalmasın diye bir

araya gelerek tarlalarda ürün ha-
sadı yapıyor ve ürünleri Silivri Be-
lediyesine teslim ediyor.

Üreticiler teşekkür etti

Silivri Belediyesi tarafından ürün-
leri satın alınan çiftçiler, uygulama-
dan duydukları memnuniyeti ifade
ederek üreticiye olan desteklerin-
den dolayı Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Ayten Coşkun:
Dayanışma çok değerli 

Silivri’de üreticiyim. Çiftçiyim.
Aynı zamanda Silivri Köy Paza-
rında ürettiklerimi satıyorum. Tez-
gâhım var. Şuanda Silivri Seymen
köyündeyiz. Behzat abinin bahçe-
sindeyiz. Belediye Başkanımızın,
belediyemizin yemekhanesine
sebze ve ürünleri bizden talep ettiği

için buraya Behzat abinin bahçe-
sine lahana kesmeye geldik. Behzat
abi çiftçidir. Kendi üretiyor, yetişti-
riyor ama yaşından dolayı ve pan-
demiden dolayı pazara çıkamadığı
için onun ürünlerini biz değerlendi-
riyoruz. Hem belediyeye veriyoruz
bu lahanaları hem de kendi tezgâ-
hımıza koyup, Behzat abiye yardım
amaçlı satıyoruz.

Serkan Çalışkan:
Çiftçinin desteği değerli 

Seymen köyünde Behzat abimizin
bahçesinde lahana kestik. Hem
bize katkısı olacak hem kendisine
katkı olacak. Ürünleri tarlada veya
tezgâhta kalmayacak. Satmasına
yardımcı oluyoruz. Belediyemiz ta-
rafından da bu ürünler satın alını-
yor. Köy pazarı esnafları olarak
hem çiftçimize desteğimiz var, hem

de çiftçimizin bize desteği var.

Behzat Duru:
Silivri bizi düşündü

Bahçeme satarım diye lahana
ektim. Ama pandemi ve yaşım el-
vermediği için pazara çıkamadım.
Sağ olsun Silivri Belediye Başkanı-
mız bizlere destek oldu. Köy Paza-
rından esnaf arkadaşlarımız
toplanıp tarlama geldiler ve laha-
naları hasat ettiler. Hepsinden
Allah razı olsun. Ürünlerim tarlada
kalmamış oldu. Bizim gibi çiftçi-
lere, üreticilere destek olup düşün-
düğü için Silivri Belediye
Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşek-
kür ediyorum.

Mesut Keser:
Belediye hepsini satın aldı

Bir başka üretici Mesut Keser ise

karnabaharların belediye tarafından
alınmasından duyduğu memnuniyeti
ifade etti. Keser, “Ben Yolçatı kö-
yünde çiftçilik yapıyorum. Bu sene
karnabahar ekmiştim ama pazarla-
masını yapamadım. Üretmekte sı-
kıntı yok, üretiyoruz ama satış

yapmak pazarlamak zor. Bu kış gün-
lerinde elimizde kalan ürünleri sağ
olsun belediye başkanımız satın aldı.
Hepsinden Allah razı olsun. Çok te-
şekkür ediyorum.” diyerek Silivri 
Belediyesine teşekkür etti. 
MÜGE CESUR ÖZMEN

EN GüzEL
kONSERLER
YOUTUBE’DA
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu YouTube Kana-
lı’ndan  18 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan, soprano
Esra Abacıoğlu Akcan ve korrepetitör Fügen Yiğitgil”in
yer aldığı konserde Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses
şarkıları seslendirildi. Konserde ayrıca geçtiğimiz ay kay-
bettiğimiz Muammer Sun anısına sanatçının Sessiz Bozkır
eseri de yer aldı. CRR Konser Salonu YouTube kanalından
bir hafta boyunca konser kaydını izleyebilirsiniz.

HABER:
MÜGE YÜCETÜRK-ZEHRA ÇELİK

Öğrenci yurdu
hakkında bilgi 
Öğrenci yurdu olacak yerle ilgili de bilgi veren
Akman, “Bu öğrenci yurdu çalışanların çocuk-
ları için. Ankara’da biz bunu yaptık  kişilik. Bu-
rada planladığımız 135 kişilik olacak. Sadece
kız çocuklarına özel. Konaklama anlamında
kız çocuklarımızın daha güvenli ve rahat ola-
bilmeleri adına bu çalışmayı yapıyoruz.  Ayrıca
İzmir ve Eskişehir’de de bu tarz yurtlar planla-
nıyor. Öğrenci popülaritesinin yüksek olduğu
yerlerde bunu yapacağız. Sadece bunlarla bit-
miyor. Bizim orada misafirhanemiz de var. Yıl-
lık olarak 1500 kişilik bir misafir sirkülasyonu
dönüyor. Başka şehirlerden, herhangi bir vesile
ile gelmiş olan Türk Metal Sendikası üyesi ve
birinci derece yakınları bu hizmetlerden fayda-
lanabiliyor. Odaların günlüğü 35 lira. Sabah
kahvaltısı, interneti, duşu ile otel odası konsep-

tindedir. Kızlarımız için
yapacağımız odalarımız
ikişer ve üçer kişilik ola-
cak. Yine sabah kahvaltısı
dahil, internet, okuma ve
bilgisayar salonları aylık
600 tl olacak.  Tabii bu-
rada amaç hizmet. Biz
sosyal sendikacılık, yeni
nesil sendikacılıkta 
ilerliyoruz” dedi.
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Silivri Belediyesi çiftçiye ve yerel üreticiye destek vermeye devam ediyor. Belediye çalışanlarının
yemekleri Silivri Köy Pazarı esnaflarından satın alınan ürünler ile hazırlanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Halkla İlişkiler
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Gönül
Elçileri projesi kapsamında, Süleymanpaşa
genelinde görev yapan din görevlileri ile
kahvaltılı toplantılar gerçekleştiriyor

DIN GOREvLILERI 
UNUTULmUYOR

Her hafta merkez ve kırsal ma-
hallelerde görev yapan imam,
müezzin ve diğer din görevlileri
ile bir araya gelen Süleyman-
paşa Belediyesi Halkla İlişkileri
Müdürlüğü ve Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü ekipleri, görev-
lilere Süleymanpaşa Belediyesi-
nin gerçekleştirdiği hizmetlerle
ilgili bilgilendirmede bulunuyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
ek hizmet binasında gerçekleşti-
rilen kahvaltılı toplantılarda,
özellikle ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara yönelik hizmetler tanıtılıyor.
Kanaat önderi olarak kabul edi-
len din görevlilerinin kendi ça-
lışma bölgelerinde ihtiyaç sahibi
vatandaşları tespit edebilme ka-
biliyetleri hatırlatılarak, cemaat-
leri içinde yardım ya da destek
ihtiyacı bulunan kişiler olması
durumunda belediyeye yönlen-
dirmede bulunabilecekleri ya da

doğrudan belediye ile iletişime
geçerek vatandaşların ihtiyaçla-
rının giderilmesini sağlayabile-
cekleri bildiriliyor.

İmamlar gönül elçisi oluyor

Toplantılarda din görevlileri Sü-
leymanpaşa Belediyesi Hayır
Çarşısı ve Op. Dr. Adem Dalgıç
Aşevini ziyaret ederek, gerçekleş-
tirilen hizmetleri yerinde görme
imkânı buluyor ve vatandaşların
bu konularda bilgilendirilme-
sinde Gönül Elçisi olarak Süley-
manpaşa Belediyesine destek
olabiliyor.Ayrıca din görevlile-
rine görev yaptıkları camilerde
kullanılmak üzere tek kullanım-
lık seccade ve maske temin edi-
lerek camilerde ibadetlerini
gerçekleştiren vatandaşların Ko-
rona virüsü salgını riskine karşı
korunmalarına destek veriliyor. 
İRFAN DEMİR

Ünlü şarkıcı Nilüfer, koronavirüs
aşısı yaptırdı. Aşı olduğu anları
da sosyal medya hesabından da
paylaşan Nilüfer, "Alerjik bir
bünyem olduğu için doğrusunu
isterseniz kaç gündür birazcık
endişeliydim. Ama aşı olmadan
gerçektende bu berbat durum-
dan, bu pandemiden kurtulma
şansımız yok. Önceleri aşı ol-
mayı düşünmüyordum. Ama
zaman geçtikçe ikna oldum. Bir
kaç gündür de birazcık açıkcası
endişeliyim, kaygılıyım. Ama
oldum işte. Şimdilik bir şey yok.
Bekleyeceğiz. İnşallah da birşey
olmaz. İnşallah ikinci aşıdan
sonra da bir şey olmaz. İnşallah
bolca antikor üretiriz." dedi.

Koronavirüs pandemisiyle bir-
likte online alışverişe olan
talep, kargo şirketlerine olan il-
giyi de artırdı. Araştırma şirketi
Areda’nın yaptığı çalışma, va-
tandaşın yüzde 56’sının kargo
şirketlerinden güvenilir hizmet
beklediğini ortaya çıkardı. Ko-
ronavirüs salgını sürecinde
kargo şirketlerine olan ihtiyaç
artış gösterdi. Araştırma Şir-

keti Areda Survey'in, 2 bin 400
kişinin katılımıyla gerçekleştir-
diği Benim Markam araştır-
ması, kargo şirketlerinin
müşterilerle olan iletişimini ve
müşterilerin yaşadığı sorunları
ortaya koydu. Araştırmaya
göre katılımcıların yüzde 64.1'i
online alışverişler sırasında
kargo hizmetlerinden yarar-
landığını ifade etti.
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