
YOĞUN BAKIMLAR DOLU CHP’DEN ONLINE TOPLANTI

Türkiye’nin risk haritası nere-
deyse tamamen kırmızıya bü-

ründü. Yoğun bakımlardaki doluluk
oranlarına dikkat çeken İstanbul
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu,
“Sağlık sistemi çökme noktasına
geldi, yoğun bakımlar tamamen
dolu. Gerçekten çok ama çok

büyük hatalar 
yapılıyor. Bu hata-
ları, rakamları giz-
leyerek, rakamlarla
oynayarak telafi
etmeye çalışıyorlar
ama mızrak çu-
vala sığmıyor” 
açıklamalarında
bulundu.
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Sağlık sistemi 
her an çökebilir

Rukiye Eker Ömeroğlu

128 MİLYAR TARTIŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, "128 milyar dolar

nerede?" tartışmasına dahil oldu.
"Merkez Bankası finansal istikrarı
sağlamak için 2 türlü enstrümanı
kullanmak zorunda" diyen Elvan,
"Yöntemleri elbette konuşup tartı-
şabilirsiniz. Yapılmasaydı ne tür du-

rumlarla karşı
karşıya kalırdık
bunları da konuş-
mak lazım. Yol-
suzluk söz konusu
değil, gelen para
swap üzerinden
bankalara kullan-
dırılmıştır" dedi. 
I SAYFA 7
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Yolsuzluk söz 
konusu değil

Lütfi Elvan

HAKARETTEN İFADE VERDİ

Tiyatro sanatçısı Genco
Erkal hakkında “Cumhur-

başkanı’na hakaret” iddiasıyla açı-
lan soruşturma kapsamında ifade
verdi. Erkal, ifadesinde söz konusu
paylaşımların kendisine ait oldu-
ğunu belirterek “Ben 60 yıldır poli-
tik tiyatrolar yaparım. Gördüğüm
haksızlıkları, baskıları, adaletsizliği
ve bağnazlığı eleştiriyorum. Bu 
konularda birçok kez yargılandım
ve aklandım. Bunu mesleğimin 
bir parçası olarak görüyorum” 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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60 yıldır politik 
tiyatrolar yaparım
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Makineleş-me

Mehmet HALICI
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İstanbul'da beklenen olası Mar-
mara depremine hazırlık kapsa-

mında İBB İtfaiye Daire Başkanlığı
bünyesinde K9 Köpekli Arama Kur-

tarma Eğitim Merkezi kuruldu.
Merkezde 2'si Labrador, 4'ü Bel-
çika Malinois cinsi toplam 6
köpek, enkaz altında kalan ya

da doğada kaybolanları bula-
bilmeleri için gece gündüz

eğitiliyor. I SAYFA 5
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Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu,

Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci
kesim Habibler-Hasdal şantiye-
sinde incelemelerde bulundu. Ka-
raismailoğlu, "Kanal İstanbul'u

inşa ederek hem dünya ticaretin-
deki iddiamızı kuvvetlendireceğiz,
hem de dünya mirası İstan-
bul'umuzu ve İstanbulluları her
yönden güvence altına alacağız"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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AVCILAR BUYUK
TEHLIKE ALTINDA
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, kentsel dönüşümün
devlet destekli olması gerektiğini belirtti. Gündoğdu,
"Avcılar çok tehlikeli bir yer. Çok araştırma yapıldı. Büyük
bir tehlike altında olduklarını söyleyebilirim" uyarısını yaptı

Jeofizik uzmanı Dr.
Oğuz Gündoğdu,

pazar sabahı saat 07.33'te
Yalova’nın Armutlu ilçesine
21.5 kilometre, İstanbul’un
Avcılar ve Beylikdüzü ilçe-
lerine de 27 kilometre
uzaklıkta Marmara Deni-
zi'nde kaydedilen 3.6 bü-
yüklüğündeki deprem ile
Muğla açıklarında yaşanan
ve Bodrum, Marmaris ile
Datça ilçelerinde yaşanan
depremleri değerlendirdi.
Dr. Gündoğdu, "Bu dep-
remler olumlu değil. Bir
haberci şeklinde almak ge-
rekir" dedi. İstanbul’da
kentsel dönüşüm için mut-

laka devlet desteği olması
gerektiğini belirten Dr.
Gündoğdu, "Avcılar çok
tehlikeli bir yer. Çok araş-
tırma yapıldı. Büyük bir
tehlike altında olduklarını
söyleyebilirim" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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BU DEPREMLER KESİNLİKLE OLUMLU DEĞİL

İSTANBUL’A HER AÇIDAN GÜVENCE

6 köpeğe deprem 
eğitimi veriliyor!

CHP Silivri İlçe Başkanı Ber-
ker Esen, düzenlediği online

basın toplantısıyla gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz'ı eleştiren Esen, “Biz
en çok çöp konusunu gündeme ge-
tirip soruyoruz. Faaliyet raporunda
23 milyon lira temizlik işleri bütçesi
var deniyor. Bu
rakam mevcut 400
personelin gide-
rinden bile fazla.
Yılmaz, algı yapa-
rak, rakamları bu
şekilde manipüle
ederek Silivri hal-
kının karşısına 
çıkamaz” dedi.  
I SAYFA 9
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Silivri halkının 
karşısına çıkamaz!

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek isterken çıkan arbede
sırasında Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 ay hapis ceza 
İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Damga'ya konuşan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç,
“Ayşe yazdı, Kadir oynadı. Oğlumu öldürdüler. Görünen kısmı Kadir, ama arkasındaki Ayşe'dir” diye konuştu

Türkiye gündemine oturan
olay, 2019 yılının 5 Şubat

akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstan-
bul Caddesi Piri Reis Parkı’nda
meydana geldi. Özgür Duran’ın
sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü ge-
rekçesiyle olaya müdahale etmek
isteyen Kadir Şeker, çıkan arbe-
dede Duran’ı bıçaklayarak öl-
dürdü. Olay sonrası gözaltına
alınan Kadir Şeker, sevk edildiği

adliyede çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Şeker, ‘kasten adam
öldürme’ suçundan yargılandığı
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmada ömür boyu
hapse çarptırıldı. Ardından suçun
‘haksız tahrik’ altında işlendiği ge-
rekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardın-
dan Şeker’in duruşmadaki iyi hali
de göz önünde bulundurularak 12
buçuk yıla indirildi.
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ÖMÜR BOYU HAPİS 12 BUÇUK YILA KADAR İNDİ

Damga'ya konuşan Özgür
Duran'ın kardeşi Remzi

Duran, olayın hiçte göründüğü
gibi olmadığını belirterek, “Abimin
kalbine tek seferde, 90 derecelik
açıyla bıçak soktu. Bir görgü ta-
nığı bıçakladıktan sonra, abime
can çekişirken tekme attığını da
söylüyor. Kamuoyu bu
kadar sahip çıkmasaydı,
bizler bu kadar yıpran-
mazdık” dedi. Özgür
Duran’ın annesi Mü-

beyyen Güner Dalkılınç ise Ayşe
Dırla'nın oğlunun hayatını altüst
ettiğini savunarak, “Ayşe yazdı,
Kadir oynadı. Oğlumu öldürdü-
ler. Görünen kısmı Kadir, ama ar-
kasındaki Ayşe'dir. Onları Allah'a
havale ediyorum. Ölen benim ço-
cuğum.Ben acıma yanarken,

kimse oralı olmadı. Kadir Şe-
ker'in eline bıçağı biz verme-
dik, hayallerini de biz
çalmadık” açıklamalarında 

bulundu. I SAYFA 9
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KADİR ŞEKER’İN ELİNE BIÇAĞI BİZ VERMEDİK

AYSE YAZDI
KADIR OYNADI!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe
Belediyesi’ni ziyaret etti. İmamoğlu 40 yıldır

çözüm bekleyen Maltepe Meydanı ile ilgili projenin
çalışmalarına Maltepe Belediyesi ile birlikte başla-
yacaklarını müjdeleyerek, “Mayıs’ta ilk kazmayı vu-
racağız” dedi. "Çok teknik aşaması var, mesela kazık
çalışması yapılması gerekiyor" diyen İmamoğlu,
"Uzman arkadaşlarımız bine yakın kazık çakılarak
projenin başlayacağını belirtiyor, bu anlamda çevre-
deki yapı stoğu ile ilgili de çalışmalar yapıyoruz.
Tüm bu planlamalarda neredeyse sona geldik. Bu
projeye başlarken bitiş tarihini de vatandaşlarımıza
duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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ILK KAZMA MAYISTA!ILK KAZMA MAYISTA!ILK KAZMA MAYISTA!ILK KAZMA MAYISTA!ILK KAZMA MAYISTA!ILK KAZMA MAYISTA!
BİNE YAKIN KAZIK ÇAKILACAK
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Berker Esen

DURUMUMUZ GAYET İYİ 

Koronavirüs testi pozitif
çıkan İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun eşi Dilek İma-
moğlu, kendisi ve çocuklarının du-
rumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden
açıklama yapan İmamoğlu, "Ço-
cuklarımızın ve benim sağlık duru-
mumuz gayet iyi.
Bu vesileyle tekrar
şunu vurgulamak
isterim. Bir seneyi
aşkındır bu zorlu
süreçte bizler için
büyük mücadele
veren tüm sağlık
çalışanları; iyi ki
varsınız, size min-
nettarız" dedi.
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Sağlıkçılarımız;
iyi ki varsınız

Dilek İmamoğlu

EKİPLER HEMEN GELDİ

Avcılar’da kentsel dönüşüm
kapsamında yıkımı yapılan

binanın harfiyatındaki demirin kep-
çeyle betondan ayrıştırılması sıra-
sında yan apartmanda oturanlar,
'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı.
Apartman sakinleri, belediyeye şi-
kayetçi oldu. Şikayet üzerine gelen
zabıta ekipleri,
yıkım işini yapan
firmanın belgele-
rini inceledi. Za-
bıta memurları
şikayetçilere, İmar
Müdürlüğü’nden
uzman çağrılabile-
ceklerini söyledi. 
I SAYFA 5
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‘Sallanıyoruz’
diyerek çıktılar!

Müzisyen Veys Çolak Damga'ya konuştu. "Siz enstrümanınızla
mutlusunuzdur ama para kazanmak zorundaysanız sektör, 

kişiler, egolar, çalışma koşulları duygularınızı zedeler" diyen Çolak,
"Çünkü herkes daha fazla kazanmak ya da daha popüler olmak istiyor.
Mesela bir müzisyenle çalışmaya başlıyorsunuz, sonra iş büyüyor, işin
kaşesi artıyor ama sizin aldığınız miktar artmıyor" ifadelerini kullandı. 
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SÖYLEŞİ/
DİLEK 

BOZKURT
SAYFA 8'DE

CİNAYETİN 
ARKASINDA 

SEVGİLİSİ VAR

ÖZEL 
HABER

ZEYNEP VURAL

ANNEM SALDIRIYA UĞRADI!
Remzi Duran, annesinin Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla'nın
saldırısına uğradığını iddia etti.  “Figen Dırla'nın kafa atıp saçını
yolduğu, ölümle tehdit ettiği anneme bu dernekler neden sahip
çıkmadı?” diye soran Duran, “Annem de kadındı, saldırıya uğradı.
Hiçbir kadın platformu anneme sahip çıkmadı” siteminde bulundu. 

Oğuz 
Gündoğdu
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Esenyurt'ta, 45 yaşındaki Erdal Korkmaz, yaşa-
dığı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 

Olay Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın
son katında yaşandı. Ganyan bayisi olan Erdal Kork-
maz'dan haber alamayan iş yerindeki komşuları, du-
rumu yakınlarına haber verdi. Alt komşusu, yukarı
çıktığında Korkmaz'ın evinin kapısının açık olduğunu
fark etti. İçeri girdiğinde Korkmaz'ı kanlar içinde
buldu. Olay yerine gelen polisler Korkmaz'ın ölümü-
nün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor. 

ç
İntihar mı cinayet mi?

Erdal 
Korkmaz



Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkı-
noğlu, Covid-19 aşısı olan kişilerin en çok
'Takviye vitamin alıyorum, keseyim mi?',

'Kullandığım ilaçları keseyim mi?' gibi sorular sordu-
ğunu söyledi. Uzm. Dr. Taşkınoğlu, "Aslında aşılanan
kişilerin bazı ilaçları kesmesini istiyoruz; ama bunu
mutlaka doktorlarına danışarak yapmalarını istiyoruz.
Çünkü bizim aşıdan alacağımız etkiyi bazı ilaçlar
azaltsa bile aslında hastalığınızı ciddi aktive edebile-
cek bir ilaç kesimini de istemiyoruz. Vitaminleri kes-
menizi değil tam tersi devam etmenizi isteyeceğiz.
Çünkü vitaminler aşının bağışıklık sistemini harekete
geçirmesine yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemi D, C,
E, A vitaminleri, selenyum, çinko gibi mineraller ile
beslenen bir sistemdir. Günlük yaşamımızda besin-
lerle almamız gereken vitaminler bunlar; ama bazen
besinlerle alamadığımızda dışarıdan takviyeye de ihti-
yacımız olabilir. Bunu ancak kan tetkikleri ile anlaya-
biliriz" diye konuştu. 

D ve E vitamini takviyesi

Uzm. Dr. Taşkınoğlu, 65 yaş üstü kişilerde beslenme
ve immün sistemleri zayıfladığı için aşıdan beklenen
etkinin alınmadığını belirterek, yaşlılarda D ve E vita-
minin önemli olduğunu söyledi. Taşkınoğlu, "Bununla
ilgili çalışmalar var. D vitamini ile ilgili geniş çaplı bir-
kaç tane çalışmanın bir araya getirildiği bir çalışma
var. Orada D vitamini alan ve D vitamini eksikliği
olan kişilerde aşı cevabı bakılmış ve D vitamini eksik-
liği olanlarda influenza grip aşısına karşı cevabın za-
yıfladığı gözükmüş ve korunamadıkları gözükmüş.
Influenza aşısı ile şu an kullandığımız Covid aşısı Si-
novac aynı şekilde çalışan aşılar. Öyle olunca benzer
bir durum söz konusu olabilir. Covid aşısında da D
vitamini eksikliği olan kişilerde daha az immün cevap
görüyor olabiliriz. O yüzden de buna dikkat etmemiz
gerekiyor. E vitaminiyle ilgili yapılan başka bir çalış-
mada; E vitamini belli düzeylerde verilen hastalarda
tetanos aşısında ve hepatit B aşısında nasıl bir tepki
verdiklerini görmüşler ve E vitamini eksikliği olan kişi-
lerde tetanos aşısına ve hepatit B aşısına karşı antikor-
ların az geliştiği gözlenmiş. O yüzden E vitamini
takviyesinin de önemli olduğunun altı çizilmiş. Aşının
etkinliğini aldığımız vitaminler ve beslenme şeklimiz
değiştirebilir, artırabilir" dedi.

obEzitE, çağımızın önemli ve yaygın has-
talıklarından biri. Aşırı kilonun yanı sıra ka-
raciğer yağlanması gibi hayatı tehdit eden

sorunları da beraberinde getiriyor. ABD'li araştırma-
cılar ise, günlük diyetinize ekleyeceğiniz kakao tozu
sayesinde kilo verebileceğinizi ve karaciğer yağlanma-
sını azaltabileceğinizi öne sürüyor. Pensilvanya Eyalet
Üniversitesi, kakao tozunun karaciğer hasarı yaşayan
obezite hastaları üzerindeki etkisini araştırmak için
fareler üzerinde bir dizi deney yaptı. Çikolata ve sıcak
çikolata gibi kakao içeren gıdalarda yüksek lif, demir
ve antioksidan içerdiği biliniyor. Üstelik kilo alımında
önemli bir etken olan şeker içermesine rağmen... Ya-
pılan araştırma yalnızca kilo kaybına odaklanmadı,
alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması üzerine de
deney yaptı. New York Post'un haberine göre, çiko-
lata birçok probleme iyi geliyor.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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SIVI DIYET YERINE 
SAGLIKLI DETOKS

E senler Medipol Üniversitesi Has-
tanesi’nden Beslenme ve Diyet
Uzmanı Öznur Akgöz, detoks adı

altında bilinçsiz uygulanan sıvı diyetle-
rine karşı uyardı. Dyt. Akgöz, sıvı diyetler
ile detoks diyetlerinin aynı şey olmadığını
belirterek “Detoks diyetler her ne kadar
zayıflamaya yönelik bir beslenme şekli
olduğu bilinse de aslında zayıflamak için
kullanılan bir diyet değildir. Detoks keli-
mesi detoksifikasyon kelimesinin kısaltıl-
mış halidir. Detoksifikasyon vücutta
oluşan toksik maddelerin vücuttan idrar,
dışkı ve ter yoluyla uzaklaştırılmasıdır.
Bunun büyük bir kısmı insan vücudunda
karaciğer tarafından yapılır. Detoksifikas-
yon metabolizmasında rol oynayan bazı
besin ögeleri vardır. Bunlar B grubu vita-
minler, C vitamini, dallı zincirli ve diğer

bazı aminoasitler ve flavanoidlerdir” diye
konuştu.

Karaciğerde hasar oluşabilir

Sağlıksız beslenmenin, olumsuz çevre
koşullarının, ilaç kullanımının, bazı kara-
ciğer hastalıklarının vücudun detoks me-
kanizmasını etkilediğine değinen Dyt.
Akgöz, şöyle devam etti: “Bu nedenle vü-
cudun detoks mekanizmasını destekle-
mek için detoks mekanizmasında rol
oynayan besin ögelerinin alınmasıyla ya-
pılan diyetler detoks diyetlerdir. Yani de-
toks diyetler ödem atıcı, yağ yakıcı veya
sıvı olarak bilinenin aksine katı ya da sıvı
olabilen detoksifikasyon mekanizmasını
destekleyen diyetlerdir. Bilinçsiz yapılan
detoks diyetleri en başta karaciğer hasarı
olmak üzere vücudun birçok sistemini et-

kileyecek sorunlara yol açmaktadır. Sıvı
diyetler ise genellikle düşük kalorili ya da
çok düşük kalorili olan şok diyetlerden
birisidir. Gün boyunca beslenmede su,
meyve ve sebzelerin sıvılaştırılmış halleri,
maden suyu ve süt, yoğurt gibi sıvı besin-
lerin olduğu bir beslenme şeklidir. Diye-
tin amacı kısa bir zaman zarfında hızlı
kilo kaybıdır.”

Önemli olan yağ kaybı

Dyt. Akgöz, bir beslenme uzmanının
tavsiyesiyle yapılan detoks-detoksifikas-
yon diyetinin sağlık üzerinde birçok
olumlu etkisi bulunduğunu ifade ede-
rek, “Sıvı diyetler de amaç 1 ayda 10-20
kilo, 1 haftada 5 kilo gibi çok kısa za-
manda fazla rakamlarda kilo vermeyi
amaçlar. Obezite ya da şişmanlık vü-

cutta yağ dokusunun artışıdır. Yani as-
lında kilo vermek yağ kaybı olmasıdır.
Yağ yakımı da vücutta normal şartlarda
çok hızlı gerçekleşen bir süreç değildir.
Kilo kaybında önemli olan yağ kaybıdır.
Sağlıklı bir kilo-yağ kaybı için sağlıklı bir
beslenme şekli izlenmelidir. Bu tarz şok
diyetlerin sonucunda kas ve su kaybı
oluşmaktadır. Vücutta kas ve su kaybı
oluşması istenilen bir durum değildir.
Kas kaybı bağışıklık sisteminin zayıfla-
ması, beyin fonksiyonlarında yetersizlik,
dikkat eksikliği, depresyon, cilt bozuk-
lukları, saç dökülmesi gibi sorunlara yol
açar. Kilo kaybında en önemlisi sağlıklı
bir şekilde olmasıdır. Bu da sağlıklı yani
yeterli ve dengeli bir beslenme sonucu
olmalıdır. Çok yüksek kitlede olan kişiler
hariç ayda 4-5 kilo kaybı idealdir. Bu
miktarda kayıpta da önemli olan yağ
kaybı olmasıdır” diye konuştu.

En fazla 3 gün

Sıvı diyetleri uygulanırken dikkat edil-
mesi gereken hususlara da değinen Dyt.
Akgöz, “Sıvı diyetler, kişinin sağlık
problemleri doğrultusunda hızlı kilo
kaybı olması gerektiği durumlarda- ör-
neğin çok yüksek kilolu kişilerde ameli-
yat öncesi kilo verme- uzman
tarafından belirlenen sürede uygulana-
bilir. Hazımsızlık, ödem, şişkinlik gibi
durumlarda en fazla 3 gün boyunca uy-
gulanmalı, tekrar yapılacaksa aradan 
1-1.5 ay geçmelidir. Sıvı diyetler yapılır-
ken günlük alınması gereken makro ve
mikro besin ögelerini yeterli miktarda
karşılanamamaktadır. Bu nedenle bir-
çok kişi tarafından kısa bir süre olarak
görülen 1 ay sıvı diyeti uygulanmasında
dahi beslenme yetersizliği oluşacağın-
dan dolayı vücutta ciddi sağlık prob-
lemlerine yol açacaktır. Kısa süreli
yapılacağı takdirde yüksek tempoda 
egzersiz yapmamaya özen gösterilmeli-
dir. Diyabet, hipertansiyon gibi sağlık
problemi olan kişiler ile gebe ve emziren
kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bu tarz 
diyetlerden kesinlikle kaçınmalıdır” 
açıklamalarında bulundu.

Şarbon en çok hayvancılıkta! 
EnfEksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Emine Sönmez, halk
arasında ‘kara kabarcık’ ya da ‘çoban
çıbanı’ olarak bilinen şarbon hastalığı
hakkında önemli açıklamalarda bu-
lundu. Şarbonun insanlarda üç farklı
şekilde görülebildiğini belirten Sönmez,
tedavi ve korunma yöntemlerine dair
bilgi verdi.

2017 yılında 37 kişide görüldü

Şarbon hastalığının Eski Mısır ve Me-
zopotamya’da beşinci veba olarak bi-
lindiğini söyleyen Prof. Dr. Sönmez,
Afrika, Güney Amerika ve Asya’daki
bazı ülkelerde halen bu hastalığa rastla-
nıldığını aktardı.Türkiye’de ise endemik
olarak bulunduğunu ve hayvancılıkla
uğraşanlar, veterinerler, kasaplar, mez-
baha çalışanları, yün ve deri sanayi-
sinde çalışanlarda meslek hastalığı
olarak görüldüğünü aktaran Prof. Dr.
Sönmez, “İç ve Doğu Anadolu Bölgele-
rinde daha sık görülür, fakat görülme
sıklığı oldukça azalmıştır. 2017 yılında
37 kişide tespit edilmiştir. Ancak bu
rakam, o yıl içerisinde Avrupa ülkeleri
arasında görülen en yüksek hasta sayı-
sıdır” diye konuştu.

Farklı şekilde bulaşabiliyor

Şarbon basilinin üreyemeyeceği zor
şartlarda 'spor' denen dayanıklı şekline
dönüşerek uzun yıllar toprakta, doğada
canlılığını sürdürdüğünü ve uygun ko-
şullar oluştuğunda tekrar çoğalmaya
devam ettiğini belirten Dr. Sönmez,
bulaş şekline yönelik şöyle konuştu:
“Otlayan hayvanlara, hayvanlardan da
insanlara bulaşan şarbon, hayvanlarla
doğrudan veya dolaylı temas (tarım-
sal), deri- yün sanayisinde çalışanlara
bulaş (endüstriyel), laboratuvardan

bulaş ve biyolojik savaş kaynaklı olabi-
lir. Ülkemizde en fazla tarımsal şarbon
görülür ve daha çok infekte hayvanların
kesilmesi, derisinin yüzülmesi, etleri ile
temas edilmesi sonucu deri şarbonu ge-
lişir. İnsanda sporların deriye bulaş-
ması ile deri şarbonu, solunum yoluyla
alınması ile akciğer şarbonu ve konta-
mine etlerin yenmesi ile gastrointestinal
şarbon meydana gelir. Son yıllarda
damar içi uyuşturucu kullananlarda
‘enjeksiyon şarbonu’ da bildirilmiştir.
Nadiren solunum veya gastrointestinal
şarbon olgularında şarbon
menenjiti/şarbon sepsisi de gelişebilir.”

Hayvancılıkla uğraşanlar dikkat!

Şarbon hastalığının risk grupları içeri-
sinde hayvancılıkla uğraşanlar, kasap-
lar, mezbaha işçileri, dericilikle
uğraşanlar, veteriner hekimler, endemik
bölgelerde ölen hayvanların kesildiği

veya gömüldüğü yerlerde bulunanlar
olarak tanımlayan Dr. Sönmez, “İnsan-
larda sporların deriye bulaşması ile
meydana gelen deri, sindirim sistemi ve
akciğer şarbonu olarak 3 şekilde klinik
şekli var” dedi.

Erken tanının önemi

Şarbon hastalığının en sık görülen tipi-
nin deri şarbonu olduğunu ve vakaların
yüzde 95’ini oluşturduğunu vurgulayan
Dr. Sönmez, “Bakteri sporları; çizik,
kesik ve kaşıma ile deri bütünlüğünün
bozulduğu vücudun el, kol, yüz, boyun
vb. açık yerlerinden deri içine girer. Şar-
bon sporlarının deriden girdiği yerde, ilk
önce böcek ısırığına benzer biçimde ka-
barık, kaşıntılı bir şişlik oluşur. Bu şişlik
1-2 gün içerisinde içi su dolu kabarcık
haline gelir ve daha sonrada ağrısız, ge-
nellikle 1-3 santimetre genişliğinde orta-
sında karakteristik siyah renkte kabuğun

(ölü doku) yer aldığı bir yara meydana
gelir. Yara yerinde ağrı bulunmaz ve et-
rafında ödem meydana gelir. Kas ağrı-
ları, baş ağrısı, lezyon ve ödem boğaza
yakın çevrede ise solunum güçlüğü
meydana gelir. Deri şarbonunun teda-
visi uygun antibiyotiklerin kullanımı ile
kolayca yapılabilmektedir. Erken tanı ve
tedavi ile tamamen iyileşme olur. Tedavi
edilmezse mortalite yüzde 20 civarında-
dır” diye konuştu.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Dr. Sönmez, “Şarbon şüphesi olan hay-
vanların kesilmemesi, derilerinin yüzül-
memesi ve etlerinin tüketilmemesi için
farkındalık oluşturulmalıdır. Şarbon
şüpheli hayvan ölümleri, veteriner he-
kime haber verilmelidir. Şarbondan ölen
hayvanlar derin çukurlar açılarak gö-
mülmeli ve kireç tozu dökülmelidir”
açıklamalarında bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Klinik Mikrobiyolog Prof. Dr. Emine Sönmez, “Şarbon şüphesi olan hayvanların
kesilmemesi, derilerinin yüzülmemesi ve etlerinin tüketilmemesi için farkındalık oluşturulmalıdır” diye konuştu

Sıvı diyetlerden ziyade bilinçli yapılan detoksların sağlık için daha faydalı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı
Öznur Akgöz “Vücudun detoks mekanizmasını desteklemek için  yeşil çay gibi içecekler ekleyerek vücutta oluşan toksin-
lerin vücuttan atılmasına, bağışıklık ve sindirim sistemimizin işlevlerini daha iyi yapmasına yardımcı olabiliriz” dedi

Korona aşısı olanlara
D vitamini uyarısı

Obezitede şaşırtan 
araştırma sonucu

Dyt. Akgöz, bir beslenme uzmanının tavsiyesiyle yapılan detoks-detoksifikasyon diyetinin sağlık üzerinde birçok olumlu 
etkisi bulunduğunu ifade ederek, “Sıvı diyetler de amaç 1 ayda 10-20 kilo, 1 haftada 5 kilo gibi çok kısa zamanda fazla
rakamlarda kilo vermeyi amaçlar. Ama bu tarz diyetler şok diyettir ve vücuda zarar verir, bunun yerine detoks şart” dedi.
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Beyoğlu'nda kapalı olması
gereken saatlerde açık olan
kıraathaneye düzenlenen

baskında içerde bulunan 23 kişiye 73
bin 140 lira para cezası kesildi. Kıraat-
haneye baskın anı da kameraya yan-
sıdı. Beyoğlu, Piyalepaşa

Mahallesi'nde dün koronavirüs tedbir-
leri kapsamında gerçekleşen denetim-
lerde kapalı olması gereken saatlerde
açık bulunan kıraathaneye baskın dü-
zenlendi. Polis ekiplerince, içeride
oyun oynayan 23 kişiye sosyal mesafe
kurallarına uymadığı ve sokağa çıkma

yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu'nun 282.Maddesine istinaden 73 bin
140 lira para cezası kesildi. İş yeri Be-
yoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiple-
rince, mühürlenerek faaliyetlerine son
verildi. DHA

ŞiŞli'de bir hafta içerisinde
özel bir hastanenin odalarına
girip, 5 cep telefonu çalan kişi

yakalandı. Polis ekipleri, Şişli'de faaliyet
gösteren özel hastaneden 1 hafta içeri-
sinde 5 farklı cep telefonu hırsızlığı ihbarı
aldı. Harekete geçene ekipler, hastanede
ve çevresinde bulunan güvenlik kamera-
ları üzerinde inceleme yaptı. Çalışmalar
kapsamında polis odalara girip 5 adet
cep telefonu çalan şüphelinin B.T. oldu-
ğunu belirledi. Polis ekipleri, zanlıyı dün
aynı hastanenin içerisinde yakalayarak
gözaltına aldı. Hırsızlık anlarının anbean
güvenlik kamerasına yansıdığı görüntü-
lerde, B.T. önce hastaneye giriyor, ardın-
dan hastaların bulunduğu koridorlarda
dolaşarak odaları kontrol ettiği görülü-
yor. Görüntülerin devamında, zanlı do-
laştığı koridorlarda boş olan odalara
girip, cep telefonlarını aldıktan sonra
hastanenin asansör kısmından çıkışa yö-
neliyor. Hastaneden çıkan şüpheli taksiye
binerek olay yerini hızla terk ediyor. Ya-
kalanan B.T. "Nitelikli Hırsızlık" suçun-
dan sevk edildiği adli makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıraathaneye koronavirüs baskını yapıldı

O lay, geçtiğimiz Pazar günü, Karadeniz Mahalle-
si'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre, ikamet ettikleri 4 katlı binanın çatı

katında hobi amaçlı güvercin besleyen Olcay Altınışık
(33), kısıtlama gününde kardeşiyle beraber temizlik ya-
parken ufak çaplı bir patlama sesi duydu. Sesin etkisiyle
abi kardeş panik yaşadı. Hemen etrafına bakan Altınışık,
nereden geldiği belli olmayan bir maganda kurşunun ça-
tıyı delerek yanlarına düştüğünü fark etti. Ne olduğunu
anlamayan abi kardeş, maganda kurşununun hedefi ol-
maktan şans eseri kurtuldu.

Ölüyorduk burada

Olay anını anlatan Olcay Altınışık, “Saat 15.30-16.00
arası çatıya çıktık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için bu-
rada kuşlarımızla zaman geçiriyoruz. Kuşlarımızın te-
mizlik işi vardı. Temizlik yapalım dedik. Burada temizlik
yaparken bir ses geldi. Ben ‘ ampul patladı herhalde'
dedim. Kardeşim bana baktı, ben ona baktım. Meğer bu-
rada sac var, sac delinmiş. Ondan sonra ben çatıya çık-
tım. ‘Herhalde bize silah attılar' dedim. Çatıda kimse
yoktu. Hemen buraya geldim. Etrafa baktım, duvarın di-
binde mermi buldum. Yorgun mermiymiş bu. Ölüyorduk
burada. Canımızı zor kurtardık. Kardeşim vardı burada.
Ben temizlik yapıyordum, o sonradan geldi” ifadelerini
kullandı. DHA

Hastanedeki hırsız 
yakayı ele verdi!

aRnaVutköy'de sokağa
çıkma kısıtlamasının olduğu
saatlerde yaşanan satırlı, bı-

çaklı, şişli kavgada 1 kişi ağır şekilde ya-
ralandı. Arnavutköy, İmrahor
Mahallesi'nde yaşanan olayda, dün
akşam sokağa çıkma kısıtlamasının ol-
duğu saatlerde, iki grup arasında henüz
bilinmeyen bir nedenle tartışma mey-
dana geldi. Tartışma, dakikalar sonra
satır, bıçak, şiş ve sopaların kullanıldığı
kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ü. isimli
bir kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı
darbelerle ağır şekilde yaralanırken, kav-
gaya karışan ve M.Ü.'yü yaraladığı iddia
edilen kişiler olay yerinden kaçtı. Haber
verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağ-
lık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı
M.Ü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin
ilk müdahalesinin ardından Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldı-
rıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arnavutköy'de
satırlı kavga 

SiliVRi'de 4 katlı apartmanın
çatısında çıkan yangın itfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile sön-

dürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme ça-
lışmalarını mahalleli, sokağa çıkma
kısıtlamasına aldırmadan meraklı göz-
lerle izlerken bazı vatandaşlar da, sosyal
medya üzerinde canlı yayın yaptılar.
Yangın, dün akşam saat 22.30 sırala-
rında Alibey Mahallesi Gürbüz Sokak
üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ça-
tısında çıktı. Çatıdan dumanların geldi-
ğini gösteren vatandaşlar, durumu itfaiye
ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üze-
rine olay yerine gelen itfaiye ekipleri  mü-
dahale ederek kısa sürede söndürdü. 

Vatandaş
akıllanmıyor

MAGANDA KURSUNU 
CANINI ALACAKTI!

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısından giren maganda kurşunu
o sırada temizlik yapan abi kardeşi neredeyse canından ediyordu.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Önünü kestikleri
araca ateş ettiler
Pendik'te içerisinde eşi ve bir kadının bulunduğu otomobille seyir halinde olan bir
kişinin aracı, başka bir araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Saldırgan şahıslar
önünü kestikleri otomobildeki sürücüye silahla 4, 5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan
şahıs bacağından yaralanırken, yaralı şahsa ilk müdahaleyi bekçi yaptı

Olay, Pendik Çamçeşme
Mahallesinde Cumartesi
günü saat 16.00 sıralarında

yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Eraslan
isimli vatandaş, içerisinde eşi ve başka
bir kadının daha bulunduğu 34 CIY 35
plakalı otomobiliyle seyir halindeydi. O
sırada içerisinde 3 şahsın bulunduğu bir
otomobil, Eraslan'ın otomobilinin
önünü keserek durdurdu. 
Şahıslar Eraslan'ın otomobiline silahla
4, 5 el ateş etti. Eraslan, kurşunun he-
defi olmasıyla bacağından yaralandı.
Otomobilin kaputuna ve camına da
kurşun isabet etti. Şahıslar olay yerin-
den hızla kaçarken, yaralı adam da ara-
cından inerek yere uzandı. 
O sırada sivil olan bir bekçi de kemerini
çıkarıp yaraya tampon yaparak yaralıya
yardım etti. Yaralı şahıs ambulansla
hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şa-
hısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olaya tanık olan Batuhan Kara, “Silah

seslerini duyduk geldik baktık. Adamı
vurmuşlar. Yanında eşi bir de bir kadın
vardı. Mahalleden bekçi abimiz geldi.
İlk müdahaleyi o yaptı. Bacağına ke-
merle tampon yaptı. Bir yaralı vardı. Ya-

nında da iki bayan vardı. Çok kötü bir
manzara vardı” dedi. Öte yandan bekçi-
nin yaralı adam müdahale ettiği ve ya-
ralının ambulansa kaldırıldığı anlar cep
telefonu kamerasına yansıdı.

Tuvalet kağıdı
ile maske yaptı!
Esenyurt'ta kapalı olması gereken 
saatte açık olan kahvehanede okey 
oynayanlara düzenlenen baskında ilginç
anlar yaşandı. 10 kişiye para cezasının
kesildiği baskında, 2 kişi saklandıkları 
tuvalette yakalandı. Tuvaletten
yakalanan bir kişinin, tuvalet 
kağıdını maske olarak yüzüne takması
dikkat çekti

Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkı-
laştırılarak devam ederken, polis ekipleri
de denetimlerini sürdürüyor. Mehmet Akif

Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saa-
tinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye bas-
kın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve
oyun oynadığını tespit etti. Polisin geldiğini fark eden
2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis
ekipleri içeride arama yaptı. 
Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler,
içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde
karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı.
Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske
olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden
polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye
maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında her-
kesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs
tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye
para cezası kesildi.  DHA

Olayın tanığı Batuhan Kara,
“Çok kötü bir manzara vardı.
1 yaralı vardı, kadınlar da 
yanındaydı” diye konuştu.

Hırsızları son anda fark etti
Sultangazi ilçesinde bir
dükkanın kepengi açmaya çalı-
şan 5 hırsız, iş yeri sahibinin

kendilerini fark etmesiyle başarısız oldu.
Polisi aramak için telefonuna sarılan
dükkan sahibinin kendilerine doğru yürü-
düğünü fark eden hırsızlar kaçarak uzak-
laşırken, o anlar güvenlik kameralarına
yansıdı. Olay, Sutangazi 75. Yıl Mahalle-
si'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, sabah erken saatlerde panelvan bir

minibüsle dükkanın önüne yanaşan 5
hırsız, araçtan inerek iş yerinin kepengini
açmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açmak
için çalışırken, bu sırada dükkan sahibi
ise iş yerini açmak için evinden çıktı.
Dükkanının önünde bulunan minibüsten
şüphelenen iş yeri sahibi polisi aramak
için eline telefonu aldığı esnada hırsızlar
aracı çalıştırarak hızla olay yerinden
uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları
tarafından kaydedildi.

Yan baktın kavgası: 2 yaralı
Pendik'te ‘yan bakma' nede-
niyle iki grup arasında çıkan
sözlü tartışma pompalı tüfekli

saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle karşı
taraftan 2 kişiyi yaralayan şüpheliler
araçlarıyla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Orhan-
gazi Mahallesi Kış Sokak'ta akşam saat-
lerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç
içerisinde bulunan iki grup arasında 'yan
bakma' nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar-
dan biri yanlarında taşıdıkları pompalı
tüfekle kavga ettikleri 2 kişinin üzerine
ateş açtı. Saldırganlar hızla olay yerinden
uzaklaşırken, mermilerin hedefi olan 2
kişi yaralandı. Yaşanan olayı gören çevre-
deki vatandaşlar durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede
geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık
ekipleri ise olayda yaralanan 2 kişiyi has-
taneye kaldırdı. 

Olay anını anlatan Olcay Altınışık, 
“Kuşlarımızın temizlik işi vardı. Temizlik
yapalım dedik. Burada temizlik yaparken
bir ses geldi. Ben ‘ ampul patladı 
herhalde' dedim. Kardeşim bana baktı,
ben ona baktım. Meğer burada sac var,
sac delinmiş. Ondan sonra ben çatıya
çıktım. ‘Herhalde bize silah attılar' dedim.
Çatıda kimse yoktu. Hemen buraya 
geldim. Etrafa baktım, duvarın 
dibinde mermi buldum.” dedi.



S abahları kimseyi uyandırmadan yola
koyuluyorum. Ben de yalnızlığın dinini
yayıyorum, Oğuz Atay gibi. Genellikle

Tanrı misafiriyim. Kendisinin çok selamı var.
Ve o diyor ki; “İnsanlar, ütopyada makineleş-
miş varlıklar.” Şiddetle katılıyorum.

Hepimiz bir şeylere sahibiz. Biri olma yo-
lunda ilerliyoruz. Çok satan kitaplı sohbetle-
rimiz var ve kesinlikle okunmaz onlar.
Sadece üzerine konuşulur. Üstelik içimizden
geçirdiklerimizle birlikte içimize çektiğimiz
göbeklerimiz ve dinledikçe büyüyen gözbe-
beklerimiz var. Fakat bir türlü anlamanın
dinlemekten geçtiğini bilmiyoruz. Çünkü;
Mevlana’yı biliyoruz ama tanımıyoruz.

Bir parçası bile kendisinden çok daha te-
sirli yalanlarımız var, kadeh kaldırdığımız
bardaklar ve biraz da kıskançlıklar... Hayva-
nat bahçesindeki bir maymunla ya da çadır
tiyatrosundaki hilkat garibesiyle konuşmayız,

sadece onlara gözümüzü dikip, bakar geçe-
riz. Yaşananlar ağzımızdan çıkarken, bir sı-
ğırın fabrikanın ön kapısından sağ girip, arka
kapısından pastırma olarak çıkması gibi de-
ğişir. Özgürlüğümüze o kadar düşkünüz ki
bazen eldiven bile giymeyiz fakat özgürlüğün
katedilen mesafelerle değil de banyodaki çıp-
laklığı dışarıya yansıtmakla ilgili olduğunu
pek anlamayız. Ailenin her türlüsünü Ortado-
ğu’ya benzetir, yalnızlığı batı icadı olarak ta-
nımlarız. Ayakkabılarımızı yarım numara
büyük alacak kadar da benciliz. Begonyalara
altı ay su vermesen de ölmezler fakat biz, altı
saniyede yok edebilir ya da yok olabiliriz.
Bizi temel olarak insan yapan şeyler bunlar.
Özümüz hep aynı.

Ancak bizi birbirimizden farklı yapan ne-
denler de var. İsmimiz, ismimizin önüne koy-
duğumuz ünvan ya da bağlı olduğumuz
grubumuz. Doktor Ayşe, Avukat Selim, Ga-
zeteci Duygu, Şair Muzaffer, Müşteri Yöneti-
cisi Veysel, Gişe Memuru Nazlı, Amigo
Okan, Beşiktaş’ın sol beki Rıdvan, Sağcı,

Solcu, Rapstar, Popstar, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Ramazan, Cumhu-
riyet Savcısı Kemal ve diğerleri. İsminin
önüne bir şey koyabilmek için koşturur durur
insan. O kadar koşturur ki, unutur tüm de-
ğerlerini. Neleri göze aldığını, nelerden vaz-
geçtiğini ya da nasıl hissettiğini. Makineleşir.
Biri olur ve kirletir gençliğini. Aklında sabah-
ladığı geceler, şişmiş göz altları ve daha yarı-
sında küllüğe basılmış sigaralar kalır.

Biri olur olmasına ama mutsuzdur hep
insan. Olduğu yetmez insana. Fazlasını ister
hep. Beklentisi çoktur insanın. Egosunu tat-
min edemez. Bu yüzden de gerçek mutluluğa
erişemez hiçbir zaman.

Mükemmelliğini, benzersizliğini, yaptığı

işin önemini, bağlı olduğu grubun harikalı-
ğını abartmaya şevkle sarılmış bir reklam şir-
keti gibi davranır insan. Doğa ne kadar
mütevaziyse, insan o kadar kendini haykırır.
Sosyal medyası da bunun için vardır. Sürekli
olarak “En güzel, en mutlu, en başarılı
benim” der. Çünkü insan, öz propaganda
hastalığına Narcissus’un binlerce yıl önce
sabah uyanır uyanmaz göle “öz çekim” yap-
maya gittiğinden beri kapılmıştır.

İşte bu biri olma peşinde koşarken maki-
neleşmiş ve artık egoizmin zirvesine çıkmış
insana, yine sosyal medya üzerinden seslendi
sağ gözü görmeyen ve bir kulağı duymayan
Tavşan Ralph. Önce insanı övdü. İnsanın
üstün bir varlık olduğunu ve bu üstün varlık
için bir denek olduğunu söyledi. Sonra yaşam
amaçlarının bu olduğunu belirtti. Sonunda
da “İyi ki güzel olmak istiyorsunuz yoksa biz
işsiz kalırdık.” dedi ve ekledi;

“Normal tavşanlar gibi.”
İyi bir hafta diliyorum herkese ve maki-

neleşmemiş bir yaşam, Tavşan Ralph’i anla-

yacak kadar da bir parça empati...

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ 
GÖRDÜN MÜ?

Yılmaz Erdoğan’ın Hava Harp Akade-
misi’nde yaptığı askerlik sırasında yazdığı bir
oyun, “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”

Uzun yıllardır düşündüğü bir projeydi bu
oyunu film yapmak ve sonunda gerçekleşti.
Bana kalırsa, tiyatronun daha cana yakın ve
daha sempatik oluşundan dolayı Demet Ak-
bağ’ın yeri hala çok ayrı. Ama yine de Ecem
Erkek, hakkını vermiş rolünün. 1950’lerden
2020’lere kadar beş dönemi, bir karakter ve
o karakterin doğduğu aile üzerinden anlatan
ve bir fotoğraf albümünün hikayesi olan bu
filmi izlemenizi içtenlikle tavsiye ederim.

Not: İnsan istiyor ki “bana bir şeyhler 
oluyor” da yeniden düzenlensin. Nerde o
günler?

HAFTANIN BULMACASI?
Yüz yirmi sekiz milyar dolar nerede?

maKİNELEŞ-mE! mehmethalici36@gmail.com

ON ÜÇÜNCÜ KÖYÜN KAVALCISI

Mehmet HALICI
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu Kuzey Marmara
Otoyolu 7'nci kesim Habibler-

Hasdal şantiyesinde incelemelerde bu-
lundu. Şu ana kadar yapılan çalışmalar
hakkında bilgi veren Karaismailoğlu,
Türkiye'nin 19 yıldır ulaştırma ve haber-
leşme yatırımlarına olağanüstü hız verdi-
ğini söyledi.

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu, "10,26 kilometre
uzunluğundaki 7'nci kesimin Kuzey Mar-
mara Otoyolu'nun 1 kilometrelik Başak-
şehir Kavşağı ile Habipler Kavşağı
arasındaki bağlantısını sağlamıştık. Önü-
müzdeki günlerde trafiğe açılacak kalan
kısmın uzunluğu 9,16 kilometredir. 7'nci
kesimin trafiğe açılmasıyla, yüksek şehir
içi trafik hacmine maruz kalan mevcut
2'nci Çevreyolu'na alternatif hızlı, güvenli
ve konforlu yeni bir ulaşım koridoru or-
taya çıkacak. Bağlantı yolları ile birlikte
toplan 400 kilometre uzunluğunda olan
Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışma-
larını tamamlıyoruzö dedi. Bakan Karais-
mailoğlu, "Bağlantı yolları ile birlikte
toplan 400 kilometre uzunluğunda olan
Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışma-
larını tamamlıyoruz. Kuzey Marmara
Otoyolu toplam 8 milyar dolara mal
oldu. Bu maliyetin çok kısa sürede geri
dönüşünü öngörmekteyiz. Eğer bu yatı-
rımlarımız olmasaydı İstanbul güney hat-
tında sıkışacak ve şehir yaşamı adeta
kilitlenecek, Seyahat süresi saatlerce uza-
yacaktı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun
bugüne kadar 390 kilometresini tamam-
layarak halkımızın hizmetine sunduk. 10
kilometre uzunluğundaki 7'nci kesimin
Hasdal Kavşağı-Habipler Kavşağı ara-
sında da yapım çalışmalarında son aşa-
maya geldik. Habipler ile Hasdal
kesiminin trafiğe açılmasıyla birlikte, 400
kilometre uzunluğundaki Kuzey Mar-
mara Otoyolu'nun tamamını hizmete
almış olacağız" dedi.

Binlerce can kurtarıyoruz

"Son 19 yıldaki ulaşım ve iletişim modla-
rına yaptığımız 1 trilyon 86 milyar liralık
yatırımın neticesinde artık, göğsümüzü
gere gere 'Türkiye, hızlı, konforlu ve gü-

venli bir ulaşım ağına sahip olmuştur' di-
yebiliyoruz" ifadelerini kullanan Karais-
mailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Karayolu yapımlarımızda diğer ulaşım
modlarına erişimi ve entegrasyonu önce-
liğimiz olarak kabul ediyoruz. Önemli lo-
jistik merkezlere, demiryollarına,
havalimanlarına ve sınır kapılarına hızlı
ve güvenli ulaşımı sağlıyoruz. Karayolla-
rında can güvenliği uzun yıllar kanayan
bir yaramızken, bu konuda da ciddi bir
mesafe kaydettik. Karayollarımızda sey-
reden araç sayısı son 13 yılda yüzde 80
oranında artarken, kazalarda hayatını
kaybedenlerin sayısında yüzde 79 ora-
nında azalma sağladık. Bu yatırımlarla
her yıl binlerce can kurtarıyoruz. Ölümlü
trafik kaza haberlerini neredeyse unuttur-
duk. Bölünmüş yollarımızdaki hızımızı
da saatte 40 kilometreden  88 kilometreye
çıkartırken, seyahat süresini yarı yarıya
azalttık. Yollarımızın işletme performan-
sının artırılmasıyla, bugün zaman ve
akaryakıttan yıllık 19 milyar Liraya yakın
tasarruf sağlıyoruz"

Marmara Ringi'nin bileşeni

Marmara otoyol ringi ile etkileşim halinde

olan 9 il bulunduğuna işaret eden Karais-
mailoğlu, "Bu illerimiz ülke nüfusunun
yüzde 37'sini, ihracatın yüzde 75'ini, gayri
safi yurt içi hasılanın yüzde 65'ini oluşturu-
yor. Diğer yandan dünyanın en önemli ti-
caret yollarından olan Orta Koridor,
Marmara Bölgemizden geçerek İngilte-
re'den Çin'e bir kuşak yol oluşturmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda Marmara Bölge-
si'nin dünyanın ekonomik açıdan büyüyen
bu coğrafyasının kavşak noktası olacağı
aşikardır" dedi.

Güvencede olacak

Kanal İstanbul hakkında da açıklamalarda
bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey
Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915
Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak,
Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette
Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer
alan en stratejik ve katma değerli proje, ya-
pımına kısa bir süre sonra başlayacağımız
Kanal İstanbul olacaktır. Kanal İstanbul'u
inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddia-
mızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mi-
rası İstanbul'umuzu ve İstanbulluları her 
yönden güvence altına alacağız" 
ifadelerini kullandı. DHA

ISTANBUL’A HER 
ACIDAN GUVENCE Nöbet değişimiNöbet değişimi

DERNEK merkezinde ve pandemi kuralına uygun olarak
gerçekleştirilen olağan kongrede derneğin çalışmaları
hakkında kısa bir bilgi veren Dernek Başkanı Celal Ka-
raali, "Pandemi şartlarında dahi boş durmadık" dedi.
Karaali, "2020’nin Şubat ayında olağanüstü bir kon-
greyle ve sizlerin talebiyle dernek başkanı oldum. Ancak
seçimimizden kısa süre sonra patlak veren koronavirüs
belası nedeniyle 15 Mart 2020’de tüm etkinlikler yasak-
landı. Bizlerde yüz yüze etkinlikler yapamadık ama yine
de dernek yönetiminin büyük çoğunluğunun katılımıyla
önce maske kampanyası yaptık. Maskenin bulunama-
dığı ve çok değerli olduğu bir dönemde bizden daha zor
şartlarda olan yani maskeye ulaşmakta zorluk çektiğine
inandığımız Iğdır’ımıza 7 bin adet maske gönderdik"
açıklamasında bulundu. 

Çıtayı yükselttiler

Toplantıda oy birliği ile başkan seçilen Naci Kaymaz
ise "İlk önce bu göreve beni layık gördüğünüz için te-
şekkür ederim, inşallah güzel bir ekiple güzel işler ya-
pacağımıza inanıyorum. Bu arada korona belası
yüzünden çok zor günler atlatıyoruz. Bunun için tüm
yönetim kurulunu kapsayan ve birlikte çalışmamızı ko-
laylaştıracak çalışma protokolü hazırlayacağız.  Ancak,
bunun yanı sıra bir de sahaya çıkaracağımız ilk on biri
kuracağız. Onun için arkadaşlardan şunu istiyorum;
derneğe zaman ayıracak, maddi destek verecek ve ‘Ben
ilk on birde yer almak istiyorum.’ diyenler kendisini
açıklarsa ilk on bir daha kolay oluşturur ve takımı
süper lige çıkarırız. Derneğimizin çalışmalarını özetle-
diler ve gerçekten de çok güzel hizmetlere imza atılmış.
Yani, hizmet çıtasını yükseltmişler ve ben de diyorum
ki, hep birlikte bu çıtayı biraz daha yükseltelim. Birlikte
hareket edersek çok güzel hizmetlere imza atacağımıza
inanıyorum. Derneğimiz kurulduğu günden beri ger-
çekten önemli çalışmalara ve buluşmalara imza atmış.
Umuyorum ki, Derneğimizi sizlerin de desteği ile Av-
rupa liglerine çıkaracağız" ifadelerini kullandı. 

OKMEYDANI’NDA mahallenin giriş çıkışlarını kapatan
polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Özel Harekat
Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü
Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri
katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kay-
han yerinde takip etti. Halkın huzur ve güvenliğini sağla-
mak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş
çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Sokak girişle-
rinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere
de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.
Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı.
Polisin denetimleri devam ediyor. DHA

Merkezi Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan ve
2010 yılında kurulan Iğdırlılar Sosyal Dayanışma
ve Kültür Derneği gerçekleştirdiği olağan kon-
gresinde Naci Kaymaz’la yola devam kararı aldı

Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey mar-
mara Otoyolu'nun bugüne kadar 390
kilometresini tamamlayarak halkımı-
zın hizmetine sunduk. 10 kilometre
uzunluğundaki 7'nci kesimin Hasdal
Kavşağı-Habipler Kavşağı arasındaki
yapım çalışmalarında son aşamaya
geldik. Habipler ile Hasdal kesiminin
trafiğe açılmasıyla birlikte, 400 Km
uzunluğundaki Kuzey marmara Oto-
yolu'nun tamamını hizmete almış
olacağız. 10,26 kilometre uzunlu-
ğundaki 7'nci kesimin Kuzey mar-
mara Otoyolu'nun 1 kilometrelik
Başakşehir Kavşağı ile Habipler Kav-
şağı arasındaki bağlantısını sağla-
mıştık. Önümüzdeki günlerde trafiğe
açılacak kalan kısmın uzunluğu 9,16
kilometredir" diye konuştu.

Mütercimler’e 10 ay hapis!Mütercimler’e 10 ay hapis!Mütercimler’e 10 ay hapis!Mütercimler’e 10 ay hapis!Mütercimler’e 10 ay hapis!Mütercimler’e 10 ay hapis!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde
incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvet-
lendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbul'umuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız" dedi

TRAFİĞE AÇILACAK KISMIN 
UZUNLUĞU 9,16 KİLOMETRE

İmam hatip lisesi mezunları hakkındaki
sözleri nedeniyle yargılanan Erol müter-
cimler, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf
din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına
dayanarak alenen aşağılama" suçundan
10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul
12. asliye Ceza mahkemesi'ndeki duruş-
maya tutuksuz sanık Erol mütercimler ka-
tıldı. Duruşmada müştekiler Sanayi ve
Teknoloji Bakanı mustafa Varank, İlim
Yayma Vakfı mütevelli Heyeti Başkanı
Necmettin Bilal Erdoğan ve muhammet
Emin Demirkan'ın avukatları ile İmam Ha-
tipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti
avukatları da hazır bulundu. Söz alan
müştekilerden mustafa Taşbaşı, "İmam
Hatip mezunuyum. Suçtan zarar gördüm"
diyerek katılma talebinde bulundu. mah-
keme, katılma talebini reddetti. Duruşma

savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 7
Eylül 2020'de bir televizyon kanalında ya-
yımlanan programda, sanık Erol müter-
cimler'in "ama sonuca bakın, o imam
hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne
olarak çıkıyor...." diyerek sözleriyle toplu-
mun belirli ve belirlenebilir bir kesimini
teşkil eden eğitim kurumu olan imam
hatip okullarından mezun olmuş kimselere
karşı yayın yoluyla alenen tahkirde bulun-
duğu belirtildi. mütalaada, mütercimler'in
"Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mez-
hep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayana-
rak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan
1 yıl 6 aya kadar hapsini talep edildi.

Aşağılama kastı yok

mütalaaya karşı savunmasını yapan Erol
mütercimler, "42 yıl uluslararası siyaset

bilimi ve uluslararası ilişkiler hocasıyım.
Kesinlikle medyada benim ağzımdan argo
çıkmaz. Bu konuşmada da kimseye haka-
ret maksatlı konuşmadım. İncitici olmuş
olabilir ama hakaret kastı yoktur. Ne ha-
karet, ne de aşağılama amacıyla o sözü
kullandım. Öğretmenim. Bu davaya siyasi
bir dava halini aldırılmıştır" dedi. müter-
cimler son sözünde ise beraatini istedi.
mahkeme, Erol mütercimler'in "Halkın bir
kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet
ve bölge farklılığına dayanarak alenen
aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle
10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın rı-
zası olmadığı için hükmün açıklanmasını
geri bırakmayan mahkeme, sanığın daha
önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum
edilmemiş olması, sosyal medyada ve in-
ternette açıklamalar yapmasını dikkate

alarak tekrar suç işlemeyeceği yönünde
kanaat geldiği gerekçesiyle bu cezanın er-
telenmesine de karar verdi. Bu hükmün de
bir yıl denetim süresine tabi tutulmasına
karar verildi. mütercimler'in denetim süre-
sini iyi halli geçirmesi halinde hapis ceza-
sının infaz edilmiş sayılacağı da ihtar
edildi.

Haksız bir ceza

Duruşma çıkışında Erol mütercimler basın
mensuplarının sorularını yanıtlamazken,
avukatı Ruşen Gültekin, kararın kabul edi-
lebilir olmadığını ve kararı İstinaf mahke-
mesi'ne taşıyacaklarını belirterek "Haksız
bir ceza. İfade hürriyetinin ortadan kaldı-
rılmasıdır" diye konuştu. Erol mütercim-
ler'in diğer avukatı Vildan Yirmibeşoğlu ise
"Tamamıyla siyasi" dedi. DHa

Okmeydanı’nda 
asayiş denetimi

Mütercimler’e 10 ay hapis!



J eofizik uzmanı Dr. Oğuz Gün-
doğdu, pazar sabahı saat 07.33'te
Yalova’nın Armutlu ilçesine 21.5 ki-

lometre, İstanbul’un Avcılar ve Beylik-
düzü ilçelerine de 27 kilometre uzaklıkta
Marmara Denizi'nde kaydedilen 3.6 bü-
yüklüğündeki deprem ile Muğla açıkla-
rında yaşanan ve Bodrum, Marmaris ile
Datça ilçelerinde yaşanan depremleri
DHA'ya değerlendirdi. Dr. Gündoğdu,
"Son deprem, bilinen 1999 depreminde
tetiklenen Marmara’daki fayların hare-
kete geçmesinden ibaret. Gerilmiş bütün
faylarda zaman zaman böyle olaylar ola-
biliyor. Bu da onlardan biri. 1999’da
Marmara’daki bütün faylar tetiklendi. Bu
depremler; tetiklenen faylardaki hareket-
lerden, biriken enerjinin açığa çıkmasın-
dan ibaret. Bu depremler olumlu değil.
Bir haberci şeklinde almak gerekir. Ora-
daki fay 1999 depreminde tetiklendi.
Hatta o depremin (Gölcük depremi) bü-
yüklüğünü USGS (Amerika Birleşik Dev-
letleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu) 7.8
olarak verdi" dedi. 

Uyarıcı olarak görülmeli

"Marmara’da sürekli depremler oluyor"
diyen Gündoğdu, "Yalova açıklarında,
Saroz açıklarında olan depremler hep bu
bakımdan. Kırılmasını beklediğimiz
Kuzey Anadolu fay zonu Silivri açıkla-
rında. Orta kısımdaki fayın kırılacağını
düşünüyoruz. Eldeki veriler bunu gösteri-
yor. Bu son deprem Marmara içinde olan
bir deprem. Silivri açıklarındaki 26 Eylül
2019’daki 5.8 büyüklüğündeki deprem
gibi bunu da uyarıcı bir deprem olarak
almak gerekir. Kuzey Anadolu fayı, yılda
2-2.5 santimetre hareket ediyor. Bu hare-
ketlenme sonucunda İstanbul için hesap-
ladığımız yedinin üzerinde bir deprem.
Bu İstanbul için çok büyük tehlike ve
büyük felaket oluşturacak bir büyüklük-
tür" ifadelerini kullandı. İstanbul’da kent-
sel dönüşüm için mutlaka devlet desteği
olması gerektiğini belirten Dr. Gün-

doğdu, "Avcılar çok tehlikeli bir yer. Çok
araştırma yapıldı. Büyük bir tehlike al-
tında olduklarını söyleyebilirim" diye ko-
nuştu.

Olası İzmir depremi

Dr. Oğuz Gündoğdu, Ege Denizi’nde art
arda yaşanan ve en büyüğü 5.3 büyüklü-
ğünde olan depremlerin bölgede sık gö-
rülen 'düşey' değil, ‘doğru atımlı’
olduğuna dikkat çekerek, şunları anlattı:

"Ege depremlerin doğru atımlı olması pek
beklenmez. Ege’de genelde düşey dep-
remler olur. Burada dikkat edilmesi gere-
ken husus; Sisam yani İzmir depreminin
tetiklendiği bir fayın mı harekete geçtiği.
Benim tahminim öyle oldu. Bu son dep-
remlerin hep doğru atımlı oluşunu, kırıl-
manın bir tetiklenme sonucu enerji
boşalması olarak nitelendirebiliriz. Sisam
veya İzmir depreminde hemen bütün fay-
lar harekete geçti. Doğru veya düşey

atımlı depremlerle enerjilerinin bir ço-
ğunu boşalttılar. Bir tek İzmir fayı hareket
etmedi. Orada İzmir fayı var. Kıyıdan
boydan boya İzmir Yarım adasını geçiyor.
Bu faydaki enerjide hiçbir kıpırdanma
yok. İzmir fayının hiçbir hareket göster-
memesi bizde deprem beklentisini arttırı-
yor. İzmir’deki faylar İstanbul’daki gibi
çok büyük değil. Olası İzmir depreminin
büyüklüğü ile ilgili bir şey diyemem ancak
hasar verici deprem olacağı kesin." DHA
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AVCILAR BUYUK
TEHLIKE ALTINDA

SALLANIYORUZ

İlginç yorumlar
görüyoruz

Toplu taşımada yoğunluk isyanı

merkez Mahallesi Çiğdem Cad-
desi üzerinde bulunan 4 katlı eski
bir binanın, kentsel dönüşüm kap-

samında yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Ekip-
ler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta
sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlama-
sında da sürdürdü. Binanın enkazındaki
beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrı-
labilmesi için de beton bloklar cadde üzerine
konularak, kepçe ile parçalandı. Gün boyu
süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlar-
dan ayrıştırılan demirler, konteynere yüklemek
için kepçe darbeleri ile ezildi. Ancak yıkılan bi-
nanın yanında olan 4 katlı apartmanda yaşa-
yanlar her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve
deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.

Ekipler inceleme yaptı

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde otura-
madıklarını savunan apartman sakinlerinden
Semra Eyüpoğlu’nın şikayeti üzerine gelen
Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım işini
yapan firmanın belgelerini inceledi. Firma gö-
revliler de betonu demirden ayırabilmek için
kepçeyle parçalama ve demirleri ezme yönte-
mini kullanmak zorunda olduklarını, yan bi-
nada oturanların zeminden kaynaklı sorunlar
nedeniyle rahatsız olmuş olabileceklerini sa-
vundu. Zabıta memurları da şikayetçilere,
İmar Müdürlüğü’nden uzman çağrılabilecek-
lerini söyledi. Öte yandan yaşanan tartışma
sırasında toplanan vatandaşlardan bazıları, iş
makinelerinin üzerinde "25 metreden fazla
yaklaşmayın" uyarısı bulunmasına rağmen
yayaların yanından geçmelerinin engellenme-
diğini, yeterli güvenlik önlemi almadan çalıştı-
rıldıklarını öne sürdü. DHA

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu ta-
şıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.
Cevizlibağ'da vatandaşlar işyerlerine gitmek için

toplu taşımayı kullanırken üst geçitlerde ve turnikelerde de
yoğunluk oluştuğu gözlendi. Metrobüste sırt sırta geldikle-
rini söyleyen vatandaşlar, seferlerin artırılması gerektiğini
belirtti. Metrobüsler de sosyal mesafe diye bir şeyin olmadı-
ğını söyleyen Adnan Asdemir, “Metrobüslerde yoğunluk
çok. Resmen millet sırt sırta yolculuk yapıyor. Bu yoğunlu-
ğun çözümü için sefer sayılarının artırılması lazım" dedi.
Metrobüsteki kalabalıktan şikâyetçi olan Derya Ulu ise

"Mümkün olduğunca metrobüs kullanmamaya özen göste-
riyorum. Ancak bugün hastaneye gidecektim o yüzden kul-
lanmak zorunda kaldım. Ama metrobüs oldukça yoğun"
diye konuştu.

20 cm mesafe var

Metrobüslerin yoğun ve kalabalık olduğunu belirten Muh-
sin Kılınç, “Metrobüsde yanımdaki kişi ne tarafa dönerse
tam tersi tarafa dönüyorum. Yanımdakiyle aramda 20 santi-
metre mesafe var" dedi. Ahmet Göksu ise, "İnsanlar metro-
büste üst üste biniyor. Sosyal mesafe diye bir şey yok. DHA

süleymanpaşa Belediyesi tara-
fından gençlerin spor yapmaya teş-
vik edilmesi ve zararlı

alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla
hayata geçirilen 28 spor tesisi projesinden
biri olan 100. Yıl Mahallesi Öğretmen Me-
diha Mehmet Tetikol Ortaokulu Çok Amaçlı
Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete
girdi. Koronavirüsü salgını dolayısıyla tüm
tedbirlere uyularak gerçekleştirilen açılışta;
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel’in yanı sıra; Tekirdağ Milli Eğitim İl
Müdürü Ersan Ulusan da katıldı. Başkan
Cüneyt Yüksel, "Son zamanlarda, okulları-
mıza kazandırdığımız spor sahalarımızla il-
gili bazı ilginç eleştiri ve yorumlar alıyoruz.
Bazıları hala okullarda yaptığımız çalışma-
ları çocuklarımıza armağan ettiğimiz, çeşitli
branşlarda kendilerini geliştirebilecekleri spor
sahalarının yapımından ibaret sanıyor" dedi. 

Tadilat da yapıyoruz

Süleymanpaşa Belediyesi olarak yalnızca
spor sahaları yapmadıklarının altını çizen
Yüksel, "Okullarımızın tamir, tadilat ve
bakım gereksinimlerini de karşılıyoruz. Yav-
rularımızın öğrenim gördüğü eğitim kurum-
larını, daha modern ve estetik hale getirirken,
çocuklarımız için daha keyifli hale dönüştü-
rüyoruz. Görüyorum ki Mediha Mehmet Te-
tikol Ortaokulumuz da son derece güzel bir
görünüme kavuşmuş. İnşallah yavrularımız,
kardeşlerimiz burada neşeyle okul hayatla-
rını geçirirler" diye konuştu.

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara Denizi’nde ve Muğla açıklarında meydana gelen depremlerin olası İstanbul ve İzmir
depremlerinin habercisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşümün devlet destekli olması gerektiğini belirten
Gündoğdu, "Avcılar çok tehlikeli bir yer. Çok araştırma yapıldı. Büyük bir tehlike altında olduklarını söyleyebilirim" uyarısını yaptı

ıstanbul ıtfaıyesı
K9 merKezı Kurdu

İstanbul'da beklenen 
olası Marmara depremine

hazırlık kapsamında İBB
İtfaiye Daire Başkanlığı
bünyesinde K9 Köpekli

Arama Kurtarma Eğitim
Merkezi kuruldu. Merkezde

2'si Labrador, 4'ü Belçika
Malinois cinsi toplam 6

köpek, enkaz altında kalan
ya da doğada kaybolanları

bulabilmeleri için gece
gündüz eğitiliyor

İstanbul'da yeni haftada sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk
yaşandı. Üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı görüldü. Bir yolcu,
"Yanımdakiyle aramda 20 santimetre mesafe var" derken seferlerin arttırılmasını istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bün-
yesinde 'K9 Köpekli Arama Kur-

tarma Eğitim Merkezi' kuruldu. Başakşehir
Resneli'de kurulan merkezde şimdilik 2 Labra-
dor cinsi, 4 de Belçika Malinois cinsi köpek bu-
lunuyor. 3-3,5 aylıklar arasından seçilen
köpekler, 10 personel tarafından en az 15 ay
eğitime tabi tutulacak.

160 köpeğe ihtiyaç var

Türkiye'de sadece 32 tane canlı arama sertifikalı
köpek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdür
Yardımcısı Erdinç Turan, "İstanbul İtfaiyesi ola-
rak bugüne kadar 306 yıllık geçmişimizde kö-
pekli arama ile ilgili herhangi bir çalışma
yapmamıştık. İstanbul bünyesinde ilk oldu-
ğunu söyleyebilirim. Beklenen Marmara dep-
remi sonrası 160 tane canlı arama köpeğine
ihtiyaç olabileceği öngörülüyor. Bu da çok yük-

sek bir rakam. Türkiye'de 32 tane canlı arama
sertifikalı köpek var. Türkiye'deki bütün köpek-
leri depremde Marmara bölgesinde toplasak
bile 130 tane canlı arama köpeğine ihtiyacımız
var. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bu nok-
tada 'biz de olmalıyız' dedik. Başakşehir Resne-
li'de 370 dönümlük bir arazinin içerisinde bin
860 metrekarelik bir alan kurduk. Bu alana 200
metrekarelik bir yaşam alanı ve 160 metrekare-
lik bir barınak yaptık. Yine burada 440 metre-
karelik bir enkaz alanımız var" dedi.

Gece gündüz çalışıyoruz

Bir köpeğin eğitiminin minimum 15 ay sürdü-
ğünü kaydeden Turan, "Bu süreç bazı köpekle-
rin ilerleme hızına göre iki seneyi geçebiliyor.
Uzun zamanlı, meşakkatli ve masraflı bir iş ya-
pıyoruz. Ama biz İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi olarak işin bu kısmından geri kalmak
istemedik. Şu an elimizden gelen tüm gayreti
gösteriyoruz. Başlangıç olarak hedefimiz olası

bir depremde 10 personel ve 10 köpekle sahada
olmak" ifadelerini kullandı. Eğitimlerin çok
önemli olduğunu söyleyen Turan, "Şu an 6 kö-
peğimiz var. Bu köpeklerimizden bir tanesinin
canlı arama sertifikası var. Kalan 5 köpeğimizin
ise eğitimleri devam ediyor. Köpekleri sürekli
gündüz eğitimine tabi tuttuğumuzda depremin
gece olması halinde köpek bocalamaya başla-
yacaktır. Bizler de bu bocalamanın olmaması
için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Thor da eğitimde

"Merkezdeki Thor isimli köpeğin sahibi olan it-
faiye eri Taygun Sarıyıldız, "Thor'u aldığımda
iki aylıktı, şu an 7 yaşında. Aldığım andan itiba-
ren canlı arama köpeği olarak eğittim. Köpekle-
rimizi 7 gün 24 saat çalıştırıyoruz. Aynı
zamanda temel itaat eğitimlerimizi de gerçek-
leştiriyoruz. Amacımız başta İstanbul olmak
üzere Türkiye'deki ve dünyadaki bütün afetlere
yardımcı olmak" dedi. DHA

Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı
yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle
betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda
oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı. 
Apartman sakinleri, belediyeye şikayetçi oldu

Avcılar ve Beylikdüzü açıklarında meydana
gelen depremleri değerlendiren, Gündoğdu,
“Bu depremler; tetiklenen faylardaki 
hareketlerden, biriken enerjinin açığa 
çıkmasından ibaret. Bu depremler olumlu değil.
Bir haberci şeklinde almak gerekir. Oradaki fay
1999 depreminde tetiklendi” diye konuştu.

BÜYÜK DEPREM SİNYALİ



Ç ilek, muz, narenciye ve domates üre-
miyle de öne çıkan Silifke ilçesinde,
Göksu Vadisi kenarındaki mahalle-

lerde üretilen erik henüz dalındayken alıcı
buluyor. Örtü altının ardından açık alanda
da hasadı yapılan erik, tarım işçile-
rince toplandıktan sonra ma-
kine yardımıyla
boylarına göre san-
dıklara ayrılıyor.
Baharın müjde-
cisi olarak
kabul edilen
ve kilogramı
35 ile 50 lira
arasında
değişen
"can erik-
ler", hem
yurt dışına
hem de iç pa-
zara sunuluyor.
Silifke Erik Üreti-
cileri Birliği Başkan
Vekili Mustafa Gök-
taş, kentte ilk eriklerin mik-
roklima iklimine sahip Sabak
Mahallesi'nde hasat edildiğini söyledi. İl-
çede, 2006 yılında 8 bin dönüm olan üretim
alanının çiftçilere yönelik çalışmalar saye-
sinde artırıldığını belirten Göktaş, "Birliğimizi
kurduktan sonra yaptığımız eğitim seminer-
leri ve Silifke can eriğinin tanıtım çalışmala-
rıyla satışlarımız düzeldi. Bununla birlikte
açık alandaki ekim alanlarımız çoğaldı. 8 bin
dönüm olan erik üretim alanı şu anda 15 bin
dönüme ulaştı. Eskiden bazı ağaçların ara-
sında az sayıda yer alan erik ağaçları, şu
anda her taraf erik bahçesi haline geldi."
dedi. Göktaş, Göksu Vadisi'nin erik üremini
için uygun iklim koşulları oluşturduğuna dik-

kati çekerek, şöyle konuştu: "Yeni sezonda,
15 bin dönüm alanda yaklaşık 20 bin tonluk
erik rekoltesi bekliyoruz. Bu yıl verimin yük-
sek olduğunu düşünüyoruz. Girdi maliyetleri
yüksek olduğu için tabii ki fiyatların da çok

fazla aşağıya inmemesini arzu ediyoruz.
Şu ana kadar yapılan satım-

larda da fiyatın düşmedi-
ğini görüyoruz. Bu da

üreticilerimiz adına
sevindirici."

Erik, dalında
kalmıyor

Ürünleri pa-
zarlama ko-
nusunda hiç
sıkıntı yaşa-
madıklarını

ifade eden
Göktaş, sözle-

rini şöyle sür-
dürdü: "Erik,

dalında kalmıyor. Son
10 yılda, özellikle yazılı ve

görsel basında yaptığımız ça-
lışmalar neticesinde Silifke can eri-

ğinin tanıtımını büyük ölçüde gerçekleştirdik.
Artık insanlar Silifke'nin yeşil erik açısından
bir merkez olduğunu öğrendi. Eskiden tanı-
nan, bilinen 20-30 erik tüccarımız vardı.
Bunlar genellikle de İstanbul ile ticaret ya-
panlardı. Şu anda Türkiye'nin her yanına,
Edirne'den Van'a, Hakkari'den Tekirdağ'a, İz-
mir'den Samsun'a kadar ürün gönderiyoruz.
Her yerden tüccarlar geliyor. Satışta hiçbir
zorluğumuz yok." 

Markalaşmak gerekiyor

Göktaş, ihracatta da eriğe yönelik ilginin art-
tığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu yıl

özellikle ihracatta önemli bir artış var. Fiyat-
larımızı ayakta tutan biraz da o oldu. Geçen
yıla göre ihracatımızın 3 kat arttığını düşü-
nüyoruz. Dış satımda, Almanya başta olmak
üzere Avrupa ülkelerinde can eriğimiz re-
vaçta. Bunun yanı sıra İngiltere, İtalya,
Dubai, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak,
Azerbaycan'a satış var. Diğer taraftan da
Rusya öne çıkıyor. Rusya'ya son 3 yıldır çok
ciddi şekilde ihracat yapıyoruz. Bu da üretici-
mizi teşvik ediyor. Üretim alanlarının artma-
sındaki en önemli etken de bu. Artık Silifke
can eriği markalaşma yolunda. Birliğimizin
önümüzdeki yıllardaki en önemli hedefi de

bu. Markalaşmazsak hiçbir anlamı kalmıyor.
Diğer sorunları önemli ölçüde atlattık."

Erik fiyatı düşüşe geçecek

Göktaş, özellikle hamilelerin sezonun ilk eri-
ğine ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Bizim ilk
ve en önemli müşterilerimiz, hamileler. Bizi
ocak ayından itibaren erik için aramaya baş-
lıyorlar. Bazen kadınlar arıyor, konuşmala-
rından hamile olduklarını anlıyoruz. Biz
onlara gün veriyoruz ve ürün gönderiyoruz.
Erikleri gönderdiğimiz hamileler, tekrar bizi
arayarak Allah razı olsun diyorlar." şeklinde
konuştu.  DHA

Ürünlerin, hasat arttıkça daha kolay ulaşılabilir hale
geleceğini kaydeden Göktaş, "Eriklerin, yaklaşık 10 gün
sonra Türkiye'deki her ailenin yiyebileceği uygun fiyat-
lara düşeceğine inanıyoruz. Hasadımız devam ediyor.
Bizim sezonumuz aslında çok kısa. Biz bunu örtü altı
üretimle katma değer olarak ikiye katladık. martın

10'undan mayısın 10'una kadar bir döneme
uzattık. Böylelikle hem üreticilere hem
ekonomiye katkı sunmuş oluyoruz."

ifadelerini kullandı.

Hasadın 
artması önemli
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Türkiye'nin önde gelen meyve üretim merkezlerinden
Mersin'de, açık alanda hasadı süren can erik, 35-50 liralık
kilogram fiyatı ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü

akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Tu-
rizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada,

Türkiye'nin tarihi, kültürü ve eşsiz doğal güzellikleri ba-
rındıran, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli
bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti. Eşsiz turizm
kaynaklarının üzerine tesis edilen konaklama işletmeleri,
cazibe merkezleri, spor ve sağlık tesisleriyle geniş yelpa-
zede yüksek kalitede hizmet sunulduğunu anlatan
Yağcı, Türkiye'nin rakip destinasyonların önüne geçecek
farklılıklar oluşturarak, rekabet gücünü her geçen yıl ar-
tırmayı başardığını vurguladı. Turizm sektörünün ülke

Sınır kapısında 20 kilometrelik TIR kuyruğu

Turizm şahlanacak!
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği Başkanı Yağcı, Türkiye'nin rakip
destinasyonların önüne geçecek farklılıklar
oluşturarak, rekabet gücünü her geçen yıl
artırmayı başardığını belirtti

arTvin'in Sarp Sınır Kapı-
sı'nda kuyrukta sıra gelmesini
bekleyen TIR sürücüleri, sal-

gın tedbirleri kapsamında güzergahta
çoğu restoran ve tesis kapalı olunca,
araçlarında hazırladıkları yemeklerle
iftar sofrası kurup oruçlarını açıyor.
TIR sürücüsü İbrahim Ceber, 2 gün

kuyrukta kalacağını söyleyerek "Yeni
geldim, kuyruğun en sonunda ben
varım. Kuyruk neden var hiçbir bilgim
yok ama herhalde 2 gün bu kuyrukta
bekleyeceğim. Neyse sıkıntı inşallah
kısa sürede çözülür, bizim bu bekle-
melerimizde sona erer" dedi. Sürücü
Ali Kandemir de "Her zaman karşılaş-

tığımız şeyler. Burada dönem dönem
TIR  kuyrukları oluyor. Aslında tam
olarak sorunun ne olduğunu biz de
bilmiyoruz. Belgelerle ilgili sorunlar
olduğunu söylüyorlar. Bu sorunlar çö-
zülünceye kadar biz burada beklemeye
devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Kuyrukta aracı başında bekleyen Su-

ruri Akyar da "Önümüzde belki 20 ki-
lometre var, sabah geldim, herhalde 1-
2 gün burada bekleyeceğim. Çok zor
oluyor beklemek, ramazanda iftar ede-
cek yer yok, hep sıkıntılar yaşıyoruz.
İnşallah kısa sürede çözülür biz de
yerlerimize ulaşırız" diye konuştu.
DHA
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Japonya’ya Türk kumaşı gidiyor
Kahramanmaraş'tan 34 ülkeye denim ihracı yapan firma, kenevir elyafını indigo boya
ile boyayarak pamukla karıştırıp denim kumaş üretti. Cem Kesim, kenevir elyafının
boyanmasıyla elde ettikleri kumaşın ünlü jean markalarından büyük talep gördüğünü
belirterek, "Amerika'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeye ihraç etmeye başladık" dedi

TeksTilde Türkiye'de
önemli yere sahip Kahra-
manmaraş'ta, birçok ku-

maşta kullanılan kenevirin indigo boya
ile boyanıp, pamukla karıştırılmasıyla
denim üretildi. Yüzde 30 kenevir ile
yüzde 70 pamuğun karışımıyla elde edi-
len denim kumaşa yoğun ilgi gösteril-
meye başlandı. Denim kumaşı üreten
firmanın yöneticilerinden Cem Kesim, 1
yıllık Ar-Ge çalışması ile sonuca ulaştık-
larını belirterek, "Bu ürünün özelliği, ken-
evir elyafının İndigo boyayla boyanarak
elde edilmesiyle üretilmiş olmasıdır. Ken-
evir elyafının özelliği, diğer pamuklu ku-
maşlara göre daha fazla nefes alabilme
özelliğine sahiptir. Dolayısıyla tüketiciler
için daha konforlu kullanım alanı oluştu-
ruyor. Şu anda ulaştığımız nokta, yüzde
30 kenevir, yüzde 70 pamuk karışımlı el-

yafın indigo boyanmasıyla elde edilmiş
koleksiyona sahibiz. Biz bu koleksiyonu
'Hempmade' olarak adlandırıyoruz. Şu
an yüzde 50 yüzde 50 karışımlı bir
kumaş üzerinde çalışıyoruz kısa sürede
de bunun da olumlu sonuçlarını elde
edeceğimizi ümit ediyoruz" diye konuştu.

Jean markaların-
dan büyük
talep var

Yıllık 24 milyon
metre kumaş
üretim kapasite-
sine sahip
olduk-
la-

rını ve üretimlerini 34 ülkeye ihraç ettikle-
rini kaydeden Kesim, "34 ülkeye kumaş
ihracatı yapmaktayız. Bu kumaşımız da
şu an dünyanın bilinen üst düzey jean
markalarında talep görmekte ve hızla ya-
yılmakta. Kısa zamanda bunun ciddi
pazar payına sahip olacağına ümit et-
mekteyiz. Dünyada ilk olan bu kumaş
türünde bizim ulaşmayı düşündüğümüz

kapasitemiz, yıllık 24 milyon metre
olan kumaş üretim kapasitemizin
yüzde 30'unu Hempmade ismini
verdiğimiz bu kumaşa ayırmayı
planlıyoruz" dedi. DHA

Virüse rağmen IPARD!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklara rağmen IPARD 
10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde
başvurunun geldiğini bildirdi

Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pak-
demirli, yazılı açık-

lamasında, 7 Ocak 2021'de
gerçekleştirdikleri ıParD-ıı 10.
Başvuru Çağrısı kapsamında,
hayvansal üretim sektörü için
45 milyon avroluk hibe pake-
tini üreticilere sunduklarını ha-
tırlattı. Pakdemirli,
"İşleme-pazarlama sektörü
için ise 80 milyon avro olmak
üzere toplam 125 milyon avro,
yani 1 milyar 125 milyon liralık
hibe paketini yetiştiricimize ve
yatırımcımıza sunduk. Bu hibe
paketiyle amacımız kırsalda
yeni yatırımların önünü açmak,
istihdamı artırmak, katma de-
ğerli üretimi geliştirmekti." de-
ğerlendirmesinde bulundu.
Kovid-19 salgınının getirdiği
zorluklara rağmen ıParD 10.
Başvuru Çağrısı'na beklentile-
rin üzerinde başvurunun geldi-
ğini ifade eden Pakdemirli, bu

kapsamda başvuru süreleri ta-
mamlanan 10. Çağrı kapsa-
mında, 101 tedbirinden 172
milyon avro, 103 tedbirinden
ise 225 milyon avro olmak
üzere toplam hibe tutarının
397 milyon avro olan 1940
proje başvurusu yapıldığını ak-
tardı. Özellikle 103 tedbiri için
ıParD ıı’deki en yüksek hibe
başvuru tutarına ulaşıldığını
vurgulayan Pakdemirli, "Pan-
deminin getirdiği zorlu koşul-
lara rağmen ıParD
programına yönelik büyük
talep olmuştur." ifadelerini kul-
landı.

Başvurular 
desteklenebilecek
Pakdemirli başvuruların büyük
bir kısmının desteklenebileceği
müjdesini vererek şunları kay-
detti:"10. Çağrı bütçesi 125
milyon avro olmakla birlikte,
101 ve 103 tedbirlerinin mev-

cut kullanılabilir büt-
çeleri toplamı yaklaşık
190 milyon avro oldu-
ğundan, değerlendir-
meler sonucunda
uygun bulunan başvuru-
ların büyük çoğunluğu
desteklenebilecektir." Ba-
kanlıktan yapılan yazılı açıkla-
maya göre, ıParD 10.
Başvuru Çağrısı kap-
samındaki "et, süt
ve meyve-sebze
işleme-pazar-
lama" sektörün-
den ıParD ıı
döneminin re-
koru düzeyinde
başvuru geldi.

Odaş Enerji bünyesinde bulunan 340 MW
kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı Çan2
Termik Santrali halka arz ediliyor. Odaş

Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Çan2
Termik Santrali'nin talep toplama tarihleri 21-22 Nisan
olarak belirlendi. Sermayesinin yüzde 23,23'lük kısmına
karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan
Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların ülke ekonomisine ka-
zandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata
geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018'de tamamlanmıştı. 340
MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla 
hanenin elektriğini üretiyor. 

Termik Santrali
halka arz ediliyor

Bekir 
Pakdemirli
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K atıldığı bir TV programında so-
ruları cevaplayan Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, re-

zerv tartışması hakkında, "Merkez Ban-
kası Başkanımız teknik açıklama yaptı.
Merkez Bankası'nın 2006'dan bu yana
enflasyon hedeflemesi rejimini kullanı-
yor. Kısa vadeli faiz oranı temel politika
amacı olarak belirlendi. Merkez Bankası
bu rejim çerçevesinde finansal istikrarı
sağlamak için 2 türlü enstrümanı kullan-
mak zorunda. Zorunlu karşılıklar ve
döviz alım satım işlemleri. Geçmişteki
alım satım işlemlerinde de 2 yaklaşım
görüyoruz. Döviz alım satım ihaleleri ve

doğrudan döviz alım müdahaleleri.
Döviz alım satım ihalelerinde önceden
açıklanmak koşuluyla ihale gerçekleşiyor.
Ne kadarlık alım satım gerçekleştiği pay-
laşılıyor. İkincisi Merkez Bankası olağan-
üstü bir durumla karşı karşıya kalınca
doğrudan alım satım müdahalesi yapı-
yor. 15 gün sonrasında ne kadar alım
satım yapıldığını paylaşıyor" dedi. 

İşlemler tamamen yasaldır

"Bu yöntemlere ilave 2017'den itibaren
Hazine Müsteşarlığı ve MB arasında
protokol imzalanıyor" diyen Elvan, "Bu
protokol yasal mıdır. Türk parasının do-
laşımı ve istikrarı için politikaları Merkez
Bankası'yla birlikte oluşturmak ve uygu-
lamak. Yetki verilmiş yasal olarak. Mer-
kez Bankası kanununun 4. maddesinde
Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç dış
değerini korumak için gerekli tedbirleri
almak, yabancı paralar ile altın karşısın-
daki tespit için kur rejimini belirlemek.
TL'nin değerinin belirlenmesi için dövi-
zin alım ve satımı, TL ile değişimi, ban-
kanın temel görev ve yetkileri arasında
sayılmıştır. İşlemler tamamen yasaldır.
Yasalara aykırı durum söz konusu değil-
dir" ifadelerini kullandı.  

Yolsuzlukla suçlayamazsınız

Konu hakkında detaya girmek istedi-

ğini belirten Elvan, "Süreç nasıl işle-
miştir? Hazine hesapları üzerinden
döviz alım satım işlemi MB tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bir muhabir banka
aracılığıyla alım satım işlemlerini elek-
tronik platformda gerçekleştirildiğini
görüyoruz. Bu platformda yerli ya-
bancı piyasa yapıcı bankalar yer alıyor.
Herhangi bir şahıs yok. Bir diğer soru,
peki bu döviz alım satım işleminde ta-
raflar birbirini biliyor mu? Hayır kesin-
likle bilmiyorlar. Kimin ne kadar
aldığını karşı taraf bilmiyor. İşlem ta-
mamlanınca görüyorsunuz. Bankalar
elektronik işlem platformunda bir TL
likiditesi söz konusu oluyor MB'de.
Bunu da görebiliyorsunuz. Günlük
olarak rahat bir şekilde görebiliyorsu-
nuz. Ne kadarlık döviz alım satımı ya-
pılmış bunların hepsini görüyorsunuz. 
Bunun örnekleri de var. Böyle ülkeler
var. Özellikle Uzak Doğu başta olmak
üzere var. Kasım ayından bugüne
döviz alım gerçekleştirmesi söz konusu
olmadı zaten. MB kayıtlarında zaten
tüm bunlar yer alıyor. Bu yöntemi tartı-
şabilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla
suçlayamazsınız. Bir yolsuzluk yap-
ması söz konusu değildir. Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından talimat
verildiği gibi iftiralar yer alıyor. Usul-
süzlük yapıldığı şeklinde yaklaşımlar

doğru değil. Elbette tartışabilirsiniz
ancak yolsuzlukla suçlayamazsınız"
açıklamasında bulundu. 

Siyasi malzeme yaptılar

Döviz işlemlerine ilişkin veriler hak-
kında da konuşan Bakan Elvan, "Mer-
kez Bankamızın uygulamalarında şunu
görüyoruz. Döviz alım satım müdaha-
lelerinin kamuoyuna açıklandığını gö-
rüyoruz. Geçmişe yönelik swap
verilerinin yayınlandığını görüyoruz.
Özellikle bilgi kirliliği söz konusu, si-
yasi malzeme olarak kullanılması söz
konusu. Bilgi kirliliğinin ortadan kaldı-
rılması açısından bu verilerin yayınlan-
masında fayda görüyorum. Takdir
Merkez Bankası'nın. Kullandığınız her
kelime her cümle yatırımcılar tarafın-
dan doğrudan karşılık bulabiliyor. Ülke
riskine yönelik değişik algılara yol aça-
biliyor. Büyük özen ve hassasiyet gös-
terdim. MB bağımsızlığına müdahale
edici kavram ve söylem içinde olma-
dım. Bu meseleyi de değerlendirdi-
ğimde şunu düşündüm. Merkez
Bankası gerçek sahibidir bu işin. Mer-
kez Bankası açıklama yapmadan
benim açıklama yapmamın Merkez
Bankası'nın bağımsızlığı üzerinde
gölge oluşturur diye açıklama yapmak
istemedim" dedi. 

TARTISIN AMA 
SUCLAMAYIN!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "128 milyar dolar nerede?" tartışmasına dahil oldu. "Merkez Bankası 
finansal istikrarı sağlamak için 2 türlü enstrümanı kullanmak zorunda" diyen Elvan, "Yöntemleri elbette

konuşup tartışabilirsiniz. Yapılmasaydı ne tür durumlarla karşı karşıya kalırdık bunları da konuşmak lazım.
Yolsuzluk söz konusu değil, gelen para swap üzerinden bankalara kullandırılmıştır" dedi

Hakaretten

ifade verdi
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla
açılan soruşturma kapsamında avukatları ile birlikte İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na giderek ifade verdi

erkal, ifadesinde söz
konusu paylaşımların
kendisine ait olduğunu

belirterek “Ben 60 yıldır politik ti-
yatrolar yaparım. Mesleğimi icra
ederken dünyada ve ülkemizde
gördüğüm haksızlıkları, baskıları,
adaletsizliği ve bağnazlığı eleştiri-
yorum. Bu nedenle askeri ve sivil
tutucu iktidarlar benim bu faaliyet-
lerimden dolayı hep rahatsız ol-
muşlardır. Bu konularda birçok kez
yargılandım ve aklandım. Bunu
mesleğimin bir parçası olarak gö-
rüyorum” dedi. 

Suç unsuru yoktur

İfadesinde politikaya ilişkin görüş-
lerini sosyal medya hesabından
paylaştığını aktaran Genco Erkal,
“Ben hakaretin hiçbir şeye çözüm
olmayacağını düşünürüm. Hiçbir
zaman hakaret yoluna başvur-
mam.  Bunu kendime yakıştırmam.
Evet ben Cumhurbaşkanlığı siste-
mine, çevre katliamına, laik bir ül-
kede sürekli din olgusunu siyasi
malzeme olarak kullanılmasına,
ifade özgürlüğünün kısıtlanma-
sına, insanların düşünceleri nede-

niyle hapis yatmasına, yoksulları
daha da yoksul kılan bu düzene
karşıyım. Buna ilişkin görüşlerimi
de eleştiri sınırları içerisinde aktarı-
yorum. Paylaşımlarımda suç un-
suru yoktur” ifadelerini kullandı. 

7 paylaşıma şikayet

Erkal’ın avukatları ise beyanlarında
müvekkilleri hakkında yapılan şika-
yetin 2016 tarihli olduğunu anım-
satarak, “Şikayete konu 7 paylaşım

bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi
araştırma raporuna konu edilerek
emniyet tarafından Başsavcılığı-
nıza gönderilmiştir. 2020 yılına iliş-
kin paylaşımlar ise müvekkilimizin
doğaya ve yolsuzluk konularına
ilişkin hassasiyetini aktaran payla-
şımlardır. Müvekkilimizin payla-
şımlarının hiçbirinde suç unsuru
yoktur. Müvekkilimiz hakkında ko-
vuşturmaya yer olmadığına dair
karar verilmelidir” dediler. 

Davutoğlu’na görüşme teklifi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisiyle ilgili iddiaları üzerine 
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na canlı yayında "görüşme" teklifi yaptı

Gelecek Partisi Genel
Başkanı Ahmet Davutoğ-
lu'nun konuk olduğu bir

Youtube programında, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'la
ilgili öne sürdüğü "Perinçek'le
kanka oldular" iddiası üzerine
Vatan Partisi Genel Başkanı
Doğru Perinçek'ten çağrı
geldi. Perinçek, Twitter hesabı
üzerinden Davutoğlu’na her-
hangi bir televizyon progra-
mında canlı yayında
"görüşme" teklifi geldi.

Erdoğan'ın kankası

Ahmet Davutoğlu, “Hadi
Özışık’la perde arkası” prog-
ramında Doğu Perinçek’le il-
gili “28 Şubat’ın ideoloğu
Perinçek bugün Erdoğan’ın
kankası, beraberler. Benim an-
layamadığım denklem de bu.
Perinçek’in sermaye bağlantı-

larıyla Erdoğan’ın sermaye yakınlık-
larına bakın bakalım, kimler çıkar?
Türkiye, Doğu Türkistan’a neden ses
çıkarmıyor, bir bakın bakalım kimler

çıkar?” ifadelerini kullanmıştı. Perin-
çek ise Davutoğlu'na, "Eski Başbakan
Sayın Ahmet Davutoğlu, 18 Nisan
2021 günü bir youtube kanalında

Vatan Partisi’ne, Ulusal Ka-
nal’a ve Doğu Perinçek’e yö-
nelik bazı iddialarda bulundu.
Sayın Davutoğlu’na istediği
televizyon kanalında, canlı ya-
yında, milletimizin önünde
Türkiye’nin sorunlarını ve id-
dialarını medenî ölçüler
içinde görüşmeyi öneriyorum.
Dikkat edilirse “tartışma” kav-
ramını kullanmıyorum, görü-
şelim. Eğer Sayın Davutoğlu
benimle kamuoyu önünde gö-
rüşmekten çekiniyorsa, Vatan
Partisi’nin Genel Başkan Yar-
dımcılarından biriyle de görü-
şebilir. Sayın Davutoğlu’na ve
kamuoyuna duyurulur" çağrı-
sında bulundu. 

Şeffaf yönetim ihdas edeceğiz
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti ve onun Sayın Genel
Başkanı bu siyasal iklimi tümüyle değiştirerek bütün ilişkileri şeffaf
yürüyen, milletiyle bütünleşmiş kamu yönetimini ihdas edeceğiz" dedi

İYİ Partİlİ
Tatlıoğlu,
TBMM'de

basın toplantısı düzenledi.
Tatlıoğlu, Malatya Yeşil-
yurt Belediyesi ile bir der-
nek arasında düzenlenen
protokol uyarınca, 'çevre
duyarlılığını geliştirme' ko-
nulu proje kapsamında,
'hizmet damgalı' pasaport
alarak yurt dışına giden
bazı kişilerin yurda dön-
mediğine dair iddiaları
hatırlattı. Tatlıoğlu, aynı
konunun 6 belediye için
de konuşulduğunu belirte-
rek, "Bu durum Türki-
ye’nin yönetilemediğini,
dolayısıyla bu siyasal ikli-
min neden değiştirilmesi
gerektiğinin birinci göster-
gesidir. Yetişkin vatandaş-
larımız bile rüşvetle kamu

birimlerinin akıl almaz
gayri resmi organizasyon
becerileri ile Türkiye dı-
şına çıkmıştır. Aradan
aylar geçmiş İçişleri Ba-
kanlığı soruşturma açmış.
Türkiye her zamanki gibi
katili arıyor, cinayeti önle-
yen yok, hırsızlığı önleyen
yok, hırsızın peşine düş-
mek var. Devletin görevi
hırsızlığı önlemektir, dev-
letin görevi mağduriyeti
önlemektir. Türkiye sahip-
siz değil, Türkiye’de siya-
set yapan bizler, İYİ Parti
ve onun Sayın Genel Baş-
kanı bu siyasal iklimi tü-
müyle değiştirerek bütün
ilişkileri şeffaf yürüyen,
milletiyle bütünleşmiş
kamu yönetimini ihdas
edeceğiz" diye konuştu.
DHA

Tatlıoğlu, İYİ Parti olarak
Türkiye’yi yönetmeye
hazır olduklarını söyledi.

Lütfi
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20 yıldan beri müzşk
sektörünün içinde
olan Veys Çolak,

yaptığı çalışmaları ve sektörün
sorunlarını Damga'ya anlattı.
Sahne ve kayıt müzisyenlerinin
bu işin gerçek emekçileri oldu-
ğunu belirten Çolak, "Çoğun-

lukla da hepsi sigortasız, güvencesiz.
Böyle çok az iş sektörü var. Yani
15-20 yıl deli gibi kendinize,
eğitiminize ve ekipmanınıza
yatırım yapıp karşılığını bu
kadar az alabildiğiniz
nadir alanlardan" dedi.
Kadıköy Kadife sokakta bir
barda çalışırken, Güven
Erkin Erkal'ın teklifi üzerine
müzik yazarlığına başladığını
ifade eden Çolak, "Hemen işi
bıraktım ve bu teklifi kabul ettim"
diye konuştu. 

lBize biraz kendinizden bahsedebilir
misiniz?
Müzisyenim. 20 yıldır gitar çalıyorum,
şarkı yazıp, aranje yapıyorum. Üniversite
de müzikoloji okudum ve o dönem müzik
yazarlığı, konser fotoğrafçılığı gibi alan-
larda çalıştım. Hala fotoğrafla ve videoyla
yakından ilgilenmeme rağmen müzikle 
yaşıyorum. 

lMüziğe ilginiz nasıl başladı? Bir enstrü-
man çalmaya ne zaman başladınız?
Çocukken evdeki kırık dökük bağlamayla
oynardım ama babam bir gün Rus pazarın-
dan bir org bulup getirmişti. O dönem
müzik bölümünde okuyan dayım da gelip
orgun tuşlarına notaları yazmıştı. 7-8 yaşın-
daydım ve orada başladı hikaye. 15 yaşına
kadar zaman zaman org dersleri aldım
sonra da gitara aşık oldum diyebilirim. Gi-
tarı ilk kendi çabamla öğrenip sonrasında
kimden ne öğrenebilirsem öğrenmeye 
çabaladım. 

lSahnede ışığın arkasında olmak ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?
Bence sahne ve kayıt müzisyenleri bu işin
gerçek emekçileri. Çoğunlukla da hepsi si-
gortasız, güvencesiz. Böyle çok az iş sektörü
var. Yani 15-20 yıl deli gibi kendinize, eğiti-
minize ve ekipmanınıza yatırım yapıp karşılı-
ğını bu kadar az alabildiğiniz nadir
alanlardan. Siz enstrümanınızla mutlusu-
nuzdur ama para kazanmak zorundaysanız
sektör, kişiler, egolar, çalışma koşulları duy-
gularınızı zedeler. Çünkü herkes daha fazla
kazanmak ya da daha popüler olmak istiyor.
Mesela bir müzisyenle çalışmaya başlıyorsu-
nuz, sonra iş büyüyor, işin kaşesi artıyor ama

sizin aldığınız miktar artmıyor. ‘Niye artmı-
yor abi zam yapsanıza’ dediğinizde kovulu-
yorsunuz. Hemen yerinize o ücrete çalan
başkası bulunuyor. Ne sözleşme var ne gü-
vence. Sahne müzisyenliğinde bunun gibi
çok sorun var, günlerce konuşulur. Kayıt
müzisyenliğine dair görebildiğim en güncel

sorun da stüdyoların kapatılması ve
çoğunluğun sample seslere yönel-

mesi. Evde bir şekilde kayıt
imkanı yaratanlar bunun

üstesinden geliyor. Yani
iş size geliyorsa evden
çalıp kaydedip yollaya-
biliyorsanız bir şekilde
devam ediyor. Ama
stüdyo soundu, havası,
hissiyatı bambaşka.

lMüzik yazarlığı 
nasıl başladı?

Biraz komik şekilde başladı. Bir
yandan okula gidip bir yandan Ka-
dıköy Kadife sokakta bir barda çalı-

şıyordum. Mekanda yine konser olan bir
akşamda ben bardak yıkarken arkadaşların
tavsiyesi üzerine Güven Erkin Erkal geldi ve
‘müzik yazıları yazıyormuşsun, dergi çıkarı-
yoruz yazar mısın?’ diye sordu ve bir ücret
teklif etti. Bardan aldığımdan daha fazla ol-
duğu için bardağı yakamadan bıraktım ve
yanımdaki mekan sahibine ‘işi bırakıyorum’
dedim. Anladığınız üzere biraz mecburiyet-
ten başladı fakat sonrasında 6-7 dergide
hem yazar hem fotoğrafçı olarak çalıştım,
130 civarı röportaj ve yazı yazdım. Bir
süre sonra tamamen
müzik ve fotoğ-
rafa ağırlık
verdiğim-
den ya-
zarlık
ma-

ceram 6 sene sonunda bitti.

lPandemi sürecinde birçok sanat dalının
bu süreçten etkilendiği gibi müzik sektörü
de etkilendi. Bu süreci değerlendirebilir 
misiniz?
Türkiye’de sanatın herhangi bir dalıyla ya-
şayıp para kazanmaya çalışmak delilik. He-
pimiz de biraz deli olmalıyız ki inatla
sürdürmeye çalışıyoruz. Belki de kendimizi
böyle var edebildiğimizdendir. Çoğu sektör
gibi müzik sektörü de büyük darbe aldı.
Özellikle sadece müzikle ve sahneyle geçi-
nen müzisyenler, sahne çalışanları ve konser
mekanları. Bir şekilde kafası rahat olanlar
köşesine çekildi dinleniyor, hayatta kalmak
için çabalayanlar da deli gibi kendini 
üretime verdi. 

lPeki pandemi sürecinde siz ne gibi 
çalışmalar yaptınız, yapabildiniz mi?
Pandemi döneminde sahne olmadığı için ve
ders de veremediğimiz için kendimi kayıtlara
verdim. Zaten öncesinde küçük bir kayıt im-
kanı oluşturabilmiştim. Hal böyleyken evde
hem kendi şarkılarımı kaydetmeye hem de
diğer müzisyenlere aranje ve kayıt yapmaya
yönlendim. Bir şekilde dijital bir gelir yaratıp
bu süreci böyle atlamaya çalışıyorum. Pan-
demi başından beri 12 şarkı yayınladım ve
bu yıl bir albüm bitirmeyi planlıyorum.

lÜretmek nasıl bir duygu?
Bir çiftçi nasıl ki ağacını dikip sulayıp olgun-
laşması için bekliyor ve meyvesini toplu-
yorsa bizim ki de biraz böyle bence.

Enstrüman
zaten tüm yara-
larınızı saran bir
dostunuz. Bir de
onunla çıkardığı-
nız sesleri kayde-
dip paylaşmak
bambaşka bir
duygu.

lBirlikte çalıştığınız
solistlerin kitlelere ulaş-
tıktan sonra aldığı ücre-
tin artması sahne
arkasında çalışan emek-
çilere de olumlu yansı-
maları oldu mu?
Ne yazık ki hiç bir zaman
olmadı. Hep aynı şey
oluyor, işin kaşesi artıyor
ama müzisyeninki artmı-
yor. Demin de söylediğim
gibi zam istediğinizde de
kovuluyorsunuz.  

lSadece müzik yaparak para kazanmak
mümkün mü sizce?
Mümkün ama çok zor. Biraz da şans işi.
Ben ya müzikten kazanamazsam diye fo-
toğrafa, video işlerine, dergi yazarlığına da
bulaştım fakat bunlar da yine sanatla alakalı
işler. Sonuçta yine kazanamadım. Müzik
yapmak, resim yapmak, şiir yazmak muhte-
şem şeyler ama bundan para kazanmak zo-
runda olmak dert. Başka işlerden kazanıp
dilediğince müzik yapmak güzel olmalı.

DİLEK 
BOZKURT
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Müzisyen Veys Çolak Damga'ya konuştu. "Siz
enstrümanınızla mutlusunuzdur ama para 

kazanmak zorundaysanız sektör, kişiler, egolar,
çalışma koşulları duygularınızı zedeler" diyen

Çolak, "Çünkü herkes daha fazla kazanmak ya
da daha popüler olmak istiyor. Mesela bir

müzisyenle çalışmaya başlıyorsunuz,
sonra iş büyüyor, işin kaşesi artıyor
ama sizin aldığınız miktar artmıyor"

ifadelerini kullandı. 

16 YAŞINDA GİTAR
ÇALMAYA BAŞLADI

OLMAK ISTIYOR!

Fotoğrafçı, yönetmen ve gitarist Veys
Çolak 1983 yılında Malatya’da dün-
yaya geldi. Başarılı sanatçı 17 yaşına
kadar memleketi Malatya’da yaşadı.
Eğitim hayatına burada başladı. Mü-
ziğe ilgisi çoktu. Bir süre Malatya’da
radyo programcılığı yaptı. Müzik kari-
yerine çok küşük yaşlarda org çala-
rak başladı. 16 yaşında bağlama ve
gitar çalmaya başladı. Kısa bir süre

sonra bu çalışmalarını profesyonel
hale dönüştürmeyi başardı. Veys
Çolak Deli Gönül klibini Berlin, Prag,
Tokyo ve İstanbul’da çekmiştir. Aynı
zamanda Fatih Erdemci ve son olarak
da Melek Mosso ile birlikte çalışma-
larını sürdürmektedir. Veys Çolak
“Peyk, Keşmeşeker, Su Soley Band,
Funk Alaturka ve daha pek çok gru-
bun gitaristliğini yaptı.

2 SENEDEN TÜM 
ÜLKEYİ DOLAŞTIK

“

“

PANDEMİ
SÜRECİNDE

KENDİMİ 
KAYITLARA

VERDİM

lSizden bahsederken akıllara direkt Melek Mosso
geliyor. Melek Mosso’nun gitaristi diyenleri de 
duydum açıkçası. Bu durum için ne söylersiniz?
Melek Mosso ile çalışma hikayenizi de sizden 
dinleyebilir miyiz?
Evet sahnede yolları ayıralı 2 sene oldu ama video-
lar hala çok popüler olduğundan böyle düşünenler
var. Melek’le vapurda müzik yaptığı dönem tanıştık
ve bir yandan bazı küçük mekanlarda çalıp diğer
yandan onun besteleri üzerine çalışmaya başladık.
O dönem zaten kendi şarkılarımı kaydetmeye baş-
lamış ve 6-7 tanesini yayınlamıştım. Sonra youtube

kanalına birkaç video atalım
dedik ve inanılmaz hızla ya-
yılmaya başladı. 2 sene tüm
ülkeyi gezip konser verdik,
çok eğlenceli ve heyecanlı

zamanlardı, hala özlüyor,
tebessümle gülümsüyo-

rum. Daha sonra tüm
grubu değiştirme
kararı aldılar ve
yollar ayrıldı. 7-8
ay sonra da pan-
demi başladı ve
evlere kapandık.
Benim açımdan
verimli bir sü-
rece dönüştü
çünkü artık kim-
seyle çalmama
ve sadece kendi
şarkılarıma ağırlık

verme kararımı uy-
guladım. Elimden

geldiğince de buna
devam ediyorum.

MÜZİSYENLERDEN 

ŞARKI İSTİYORUZ
lOlta Dayanışma Albümleri nedir?
Pandeminin başında Peyk Gru-
bu'ndan İrfan Alış ile bu fikir üzerine
konuşa konuşa hayata geçirmeye
karar verdik. Müzisyenlerden şarkı
isteyelim, herkes kaydedip gönder-
sin, biz de bağımsız olarak şarkıları
dijital mecralara yükleyelim ve tüm
gelirlerini ihtiyaç sahibi sahne
emekçilerine ve müzisyenlere dağı-
talım dedik. Fikri paylaştıktan sonra
çok fazla şarkı geldi ve 6 albüm
oldu. Şimdi 7 ve 8. albümler Türkü
konseptli olarak hazırlanıyor. Çok

hızlı büyüyor ve müzisyenler şarkı-
larıyla destek olmaya devam ediyor.
İlk yardımı mayıs ya da haziran gibi
yapmayı planlıyoruz. Gönüllülerden
oluşan bir ekip kurduk ve kayıt ver-
mek isteyen fakat imkanı olmayan
dostlara da zaman zaman stüdyo ve
kayıt desteği veriyoruz. ‘Olta’ sa-
natçı adıyla tüm dijital platformlar-
dan şarkıları dinleyip paylaşarak
destek olabilirsiniz. Şarkı yollamak
isteyenler de
oltadayanisma@gmail.com adre-
sine mail atabilir.
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Özlem T. AKARKEN
SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN

ozlemakarken@hotmail.com

ZAYİ İLANLARI 

P andemi bütün hızıyla devam ediyor. Kısıtlamalar
geliyor. Kamu çalışanlarının çalışma çizelgelerini
belirlemek üzere genelgeler yayınlanıyor. Kamuda

çalışanları “benim kronik hastalığım var ama e-nabız da
kronik hasta değilim nasıl oluyor” diye aile hekimlerini ya
da tanıdık sağlıkçıları arıyorlar. Oysa ki; Sağlık Bakanlığı
pandemiyle beraber kronik hastalıkları güncelleme yoluna
gitti ve herkes maalesef kendisinin kronik hasta olduğunu
beyan etse bile her hastalık kronik hastalık olamadı bu
güncellemelerle. 

Hal böyle iken kronik hastalığı e-nabızda görünenlere
idari izin, diğer personellere esnek çalışma ,10:00-16:00
mesai saati uygulaması, on yaş altı çocuğu olan kadın 
çalışanlara izin ama sağlık çalışanlarına gelince bolca
alkış, hakkınız ödenmez veya gözünüz doymadı söylemleri 
ya da şiddet….

Tavandan yüzde yüz ek ödeme derseniz sağlık kurum
çalışanlarını ayrıştırdı, kısıtlamalar gelmişken en çok çalı-
şan emek veren sağlık kurum çalışanları denilip düşünülüp
“bu kişiler yoruldu, yıprandı, tükendi bu kişilere de diğer
kamu çalışanları esnek çalışırken fazla çalışmanın karşılı-
ğını verelim’’ denilmedi. Aksine üç kişinin yaptığı işi yeri
geldiğinde tek kişi yapan sağlık kurumu çalışanlarına 
triyaj, sürüntü, nöbet ücretleri bile ödenmedi. Yüzde elli
artırımlı ödenen nöbet ücretlerinin bile geri alınacağı söy-
lenmeye başlandı. Covid 19 a yakalanıp vefat eden sağlık
kurum çalışanlarına sağlık şehidi bile denilmedi illiyet bağı
aranacağı, hatta evinde ailesinden kapmış olabilirler bile
denildi. Bütün bunlar olurken isyanlar, haykırışlar maale-
sef bakanlığımız tarafından kör sağır dilsiz olarak resmen
üç maymun simgesi hep önümüze bırakıldı. Bizler yani
sağlık kurum çalışanları bedenen ruhen yıprandık onurlu
mesleklerimizi icra ederken en azından hak ettiğimiz üc-
reti, eğitim öğretime göre ek göstergeyi şimdi verilmezse
ne zaman verileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca dönmeyen
hatta ödenmeyen ek ödemeleri kaldırıp meslek gruplarına
göre bir sağlık tazminatının gelme zamanı, seyyanen 
zammın zamanı bugün değilse ne zaman olacak diye 
düşünmemek elde değil...

Bu pandemi döneminde çoğu sağlık kurumu çalışanı
çocuğuna bakacak bakıcı bulamadı, bulanlarda iki kat
fazla ücret ödemek zorunda kaldı. Sağlık kurumu çalışan-
larının en azından eşleri aşılama listesine alınması gerekir-
ken bu bile düşünülmedi. Masa başında oturan sağlık
çalışanlarının çok az bir kısmı sahaya indi oysa ki; meslek-
taşlarıyla omuz omuza olma zamanıydı ama olmadı. 
Onlarda kör sağır dilsiz oldular. İdare bile yeri geldiğinde
kendi içinde çelişti ve bu pandemi de mesleğini en iyi 
şekilde icra etmeye çalışanlara ödül değil savunma, disip-
lin cezaları vermeyi bile tercih ettiler. Sağlık alanında oku-
yanlardan son sınıfta olup staja başlayanlar ise aşılama
listesine alınmadı oysa ki; hepsi de ön safta sağlık çalışan-
larıyla  beraber bu pandemi de mücadele etmeye devam
ettiler ediyorlar. En azından sağlık kurumu çalışanlarına
vergi muafiyeti getirmek bile düşünülmedi. Sağlık kurumu
çalışanları bu pandemi de en mağdur edilen kesim oldu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden
uygulama esaslarını yayınladı ve ’Bakanlığımız merkez ve
taşra teşkilatında çalışıp da engelli olduğunu belgeleyen
personele statülerine bakılmaksızın idari izin verilmesi 
cihetine gidileceği’’ belirtildiği halde önce yetki il sağlık
müdürlerine bırakıldı, onlarda hastanelere gönderdiği ya-
zılarla genelgeyi uygulayın diyerek yetkiyi başhekimlere 
bıraktılar. Yurt geneline baktığımızda ise çok az engelli bu
izinden faydalanabildi. 

Engelli çalışanlar endişeli, çoğu tedavileri gereği bağı-
şıklığı düşürücü ilaçlar kullanıyor, bu arada sağlık kurumu
çalışanlarının ağır engelli çocukları olanlar var maalesef
bunlarda unutuldu. 

Bizler diyoruz ki; Birlemiş Milletler engelli hakları 
sözleşmesinin taahhütlerini yerine getirilmesi ve engellile-
rin haklarının ihlal edilmemesi gerekmektedir. Birleşmişler
Milletler Engelli Sözleşmesinin 11. Maddesi (risk durum-
ları ve insani acil durumlar) kapsamında pandemi süre-
cinde; engellilerin pandeminin olumsuz etkilerinden
korunmasına yönelik tedbirleri almak, devletimizin görevi-
dir. Ve devletimiz sözleşmeyi onaylamakla engelliler adına
önlem almayı taahhüt etmiştir. Bu sözleşmeyle Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin tüm kurum-
larda uygulanmasının idareciler tarafından sağlanması 
kaçınılmazdır. 

Kurucu ve Genel Başkanlığını yaptığım SAHİM-SEN
sendikası yönetim kurulu ve Engelliler Komisyonu olarak
genelgeyi uygulamamak en başta Engelli Hakları Sözleş-
mesinin ihlali olduğunu kamuoyuna duyurduk. Engelli ra-
poru olanları, kronik hastalık kapsamında değerlendirmek
ya da engel gruplarına göre idari izin verilecekleri ayır-
mak Genelgeye aykırı olduğunu bir kez daha beyan ettik.

Unutulmamalıdır ki; genelgede idari izne ayrılanların
hizmetine ihtiyaç duyulduğunda geri çağırma yetkisi ida-
reye verilmiştir. Bu yetki, idari izni başlatmamak yönünde
değildir. Bu da hak ve vicdanla izah edilebilecek uygun bir
yaklaşım değildir. İdarenin işlemlerinin ileride telafisi
mümkün olmayacak işlemlere neden olmamak adına en-
gellilere idari izin verilmemesi yönündeki yanlış kararın-
dan dönmesini umuyor ve diliyoruz. 

Gelişmiş ülke olmak kolay olmuyor. Demokrasi, haklar,
adalet, hukukun üstünlüğü olmadan hiçbir şey gelişmiyor.
Bizler yani sağlık kurum çalışanları bugüne kadar öfkede
fırtına, sevgi de deniz olduk, bizden hizmet bekleyenler için
vefa olduk bizler ise idarecilerimizden Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben kalpleri kırarak değil,
kazanarak hükmetmek isterim’’ sözünü yerine getirmele-
rini, hak ettiğimiz düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. 

Sağlıcakla kalın….

Kör sağır dilsiz 
olmak yerine kazanarak 

hükmetmeyi seçin

O lay, geçen yıl 5 Şubat ak-
şamı Selçuklu ilçesi Yeni
İstanbul Caddesi Piri

Reis Parkı’nda meydana geldi.
Özgür Duran’ın sevgilisi Ayşe Dır-
la’yı dövdüğü gerekçesiyle olaya
müdahale etmek isteyen Kadir
Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bı-

çaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına
alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, ‘kas-
ten adam öldürme’ suçundan yargılandığı
3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ar-
dından suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği
gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şe-
ker’in duruşmadaki iyi hali de göz önünde
bulundurularak 12 buçuk yıla indirildi.

Planlı bir cinayet

“Tüm kamuoyu Kadir Şeker'i bağrına basar-
ken, biz mücademizi sürdürdük diyen”
Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran,
“Kadir Şeker'i herkes basından duyduğu ka-
darıyla biliyor. Olay hiçte göründüğü gibi
değil. Abimin kalbine tek seferde, 90 derecelik
açıyla bıçak soktu.  Kadir Şeker, ifadesinde o
bıçağı internetten oynamak için aldığını söy-
ledi. Bir görgü tanığı bıçakladıktan sonra,
abime can çekişirken tekme attığını da söylü-
yor. Kamuoyu bu kadar sahip çıkmasaydı,
bizler bu kadar yıpranmazdık” dedi. Bunun
bir planlı cinayet olduğuna vurgu yapan
Duran, “Kadir Şeker'i herkes bağrına bas-
mışken, olayın gerçek tarafına herkes yüzünü
çevirmişken; annemin, benim ve avukatımı-
zın mücadelesi hep sürdü. Bu ceza bize yet-
mez ama yine de iyi bir gelişme. İçimizin
yangını sönmüyor. Adalet yerini bulsun isti-
yoruz. Bu işin daha yargıtay aşaması var”
şeklinde konuştu. 

Annem saldırıya uğradı!

“Feministler dernekleri ve kadın örgütleri bize
sürekli yalnız olduğumuzu söylüyor” diyen
Duran, “Kadın dernekleri, meclisleri, vakıfları
ve platformları duyar ve prim kasmak için
sürekli bize bu davada yalnız olduğumuz sö-

yeyip duruyorlar. Benim abim öldü. Kimse
sormuyor; madem bu çocuk öğrenciydi bı-
çakla ne işi vardı? Abimin hayatı boyunca bir
tane sabıkası vardı, ama 20 tane varmış gibi
yansıttılar. Benim annem Ayşe Dırla'nın kız
kardeşi Figen Dırla'nın saldırısına uğradı,
burnu kırıldı. Figen Dırla'nın kafa atıp saçını
yolduğu, ölümle tehdit ettiği anneme bu der-
nekler neden sahip çıkmadı? Annem de ka-
dındı, saldırıya uğradı. Hiçbir kadın
platformu anneme sahip çıkmadı” diye tepki
gösterdi. Duran, sözlerini “Abim öldükten
sonra kadın cinayetleri sürdü ve sürüyor.
Tüm bunlar olurken Kadir Şeker'in arka-
sında durmak nedir?” şeklinde sürdürdü.

Sabıkalı diye ölmeli mi!

Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner
Dalkılınç ise “Benim çocuğumun bir tane sa-
bıkası vardı. Ama Türkiye bunu 20 yaptı.
Ben bunu mahkemede de söyledim. Allah
korkusu taşıyoruz biz, bu zaman kadar asla
yalan söylemedik başkaları gibi. Neyse onu
anlattık, mücadelemizi verdik. Oğlumun sa-
bıkası var diye öldürülmesi mi gerekiyordu?
Oğlumun hayalleri vardı, evlenip yuva kur-
mak istiyordu. Ama Ayşe Dırla oğlumun ha-
yatını altüst etti” dedi.

Ayşe Dırla oğlumu kandırdı

2018-2019 yılları arasında Kadir Şeker'in An-
talya'da Ayşe Dırla'nın kız kardeşinin evine
madde almaya gittiğini belirten anne Mübey-
yen Güner Dalkılınç, “Ayşe yazdı, Kadir oy-
nadı. Oğlumu öldürdüler. Görünen kısmı
Kadir, ama arkasındaki Ayşe'dir. Onları Al-
lah'a havale ediyorum. Oğlum eskiden
madde bağımlısıydı. Kurtulup, temizlenmişti.
Ayşe Dırla ile olan ilişkisini onaylamamıştık.
Bu konuda çok konuştuk ama olmadı. Zaten
bu süreç içerisinde ne Ayşe'yi, ne de Kadir
Şeker'i hiç görmedim. Çok isterdim mah-
keme onların yüzünü görmeyi. Malesef pan-
demi nedeniyle uzaktan bağlanılıyor
mahkemede. İşin gerçek yüzü çok başka ama
Maalesef ülkemizde biz sesimizi duyurama-
dık. Hem oğlum öldü, hem biz mağduriyet-
ler yaşadık. Ölen benim çocuğum.Ben acıma

yanarken, kimse oralı olmadı” şeklinde 
konuştu.

Hayallerini biz çalmadık

“Doktor olma hayalleri olan gencecik
masum çocuk diye anlattıkları Kadir Şeker'in
eline bıçağı biz vermedik, hayallerini de biz
çalmadık” diyen anne Mübeyyen Güner
Dalkılınç, Kadir Şeker'in ailesi bize başsağlığı
bile dilemedi. “Biz oğlumuzu cezaevine, siz
toprağa verdiniz” diyip başsağlığı dileyecek
insanlığı bile göstermediler. Ne olursa olsun
oğulları bir can aldı. Bu ne bir kazaydı, ne de
dedikleri gibi bıçağın üstüne düşme hikayesi.
Devlet, siyasiler, kamuoyu arkamızda diyerek
bizi yalnızlaştırdılar” ifadelerini kullandı. 
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Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı darp ettiği iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etmek
isterken çıkan arbede sırasında Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan
Kadir Şeker’e verilen 12 yıl 6 ay hapis ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Damga'ya
konuşan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, “Ayşe yazdı, Kadir oynadı. Oğlumu
öldürdüler. Görünen kısmı Kadir, ama arkasındaki Ayşe'dir” diye konuştu

aYSE YazDı 
kaDır OYnaDı!

1999 Ada / 6 Parsel Yibf No 1541761 
Üsküdar Mal Müdürlüğü
Tarih : 2018-07-23 
Alındı No : 73312.277,00 TL olan
Alındı Belgesi Kaybolmuştur
Hükümsüzdür. Olcay KAYA

Avcılar Ambarlı Mah. Öğretmenler 
Cd. 10291 parselde kaldırım için
belediyeye yatırılan harç makbuzunu
kaybettim. Hükümsüzdür.
Özen İRF. İnşaat Turizm Gıda 
Nakl. TİC. LTD. ŞTİ

Ali Kul Çok Programlı
Lisesinden aldığım 
(Ahat Büyükarpat) 
Tasdiknamemi kaybettim 
Hükümsüzdür. Mehmet
Kamil KORKMAZ
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Lise son sınıfta ve okul takımında başarılı bir
sporcu olduğunu söyleyen Remzi Duran, “Bu
olayların ardından okulumdan oldum. Takı-
mımdan attılar. Şampiyonluklarım ve hayalle-
rim vardı. Evimizden atıldık, annem işinden
atıldı. Kimse bunları görmek bile istemedi.
Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Sürekli tehditler
alıyoruz. Başımıza bir şey gelirse sorumlusu
kim olacak?  Bu kadar vicdansızlığa gerek
yok. Hem abimi kaybettik, hem hayatlarımızı”
şeklinde konuştu. Türkiye'de hedef haline gel-
diklerini söyleyen Duran'ın ailesi, “Herkesi
vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Belgelere,
raporlara göre konuşuyoruz. Kadın haklarına
sığınıp, Kadir Şeker'in arkasında durmayı bı-
raksınlar artık. Abimin katili Kadir Şeker'e
şarkılar yapıldı, kitaplar yazıldı. Biz de baa-
sında hep hedef olduk. Biz sonuna kadar mü-
cadelemizi sürdüreceğiz. Yalnız olduğumuzu
söyleseler de, asla mücadele etmekten vaz-
geçmeyeceğiz. Sonuna kadar sürdürücez.
Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si'ne bile gideceğiz. Türkiye birgün gerçekleri
anlayacak” ifadelerini kullandı.

HEM ABİMİ KAYBETTİK
HEM HAYATLARIMIZI

Silivri halkının
karşıSına
çıkamaz!
CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen,
düzenlediği online basın toplantısıyla
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı
eleştiren Esen, “Biz en çok çöp konusunu
gündeme getirip soruyoruz. Faaliyet 
raporunda 23 milyon lira temizlik işleri
bütçesi var deniyor. Bu rakam mevcut
400 personelin giderinden bile fazla.
Yılmaz, algı yaparak, rakamları bu
şekilde manipüle ederek Silivri halkının
karşısına çıkamaz” dedi

CHP Silivri İlçe Başkanı
Berker Esen, Zoom üze-
rinden düzenlediği online

basın toplansıyla gazetecilerin sorula-
rını yanıtladı ve ilçe gündemine ilişkin
önemli mesajlar verdi. Pandemi sebe-
biyle herkesin zor günlerden geçtiğini
ve kimsenin hayatını riske etmemek
için online toplantılar yapmaya karar
verdiklerini anlatan Esen, “Zor gün-
lerden geçiyoruz. Bu anlamda bizde
ekibimizi oluşturmaya devam ediyo-
ruz. Bu süreçte birçok ziyaret yapıyo-
ruz, birçok çalışma yapıyoruz ama
bunları anlık geçemiyoruz, basınla
paylaşamıyoruz. Ama bundan sonra
bir ekip kurup, bültenlerimizi hazırla-
yıp yapılan çalışmaları kamuoyu ile
paylaşacağız. Evet bu bizim ilk online
toplantımızdı. Bu tarz toplantıları sık
sık gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki
hafta içinde de örgüt toplantımızı bu
şekilde yapacağız. Bizler göreve gel-
dik 5 Ocak'ta kongreyi kazandık. Ben
göreve gelince tadilat sürecine başla-
dık. 1 örgüt toplantısı yapabildik fikir
alışverişi maalesef yapamadık. Ancak
bu şekilde dijital dünyaya ayak uydu-
rarak toplantılarımızı yapmaya
devam edeceğiz” dedi.

Çöp işinde çelişki var

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz'ı da eleştiren Esen, belediyenin
temizlik işleri konusunda halkı yanılt-
tığını ve Başkan Yılmaz'ın halka yan-
lış bilgilendirmeler yaptığını iddia etti.
Esen, “Çöp konusuyla alakalı şöyle;
bize gelen bir faaliyet raporu var. Biz
faaliyet raporuna göre yorum yap-
mak zorundayız. Faaliyet raporunda
diyor ki; Temizlik işleri bütçesi 23 mil-
yon. Bunun içine çöp toplamada
dahil. Ama çöp toplama tek başına
temizlik işi değildir. Burada bütçe 23
milyon. Belediye başkanı diyor ki te-
mizlik işlerinde 400 personel çalışıyor.
Şimdi bu 400 personelin gideri zaten
23 milyon lirayı aşıyor. Yani ortada
ciddi bir tutarsızlık var. Nerede bunun
akaryakıtı, kiralama bedeli, bakım
onarımı. Belediye başkanı burada ra-
kamları çarpıtıp, kamuoyunu yanıltı-
yor. Bizim kent ve kent çevresi ihalesi
kapsamında yaptığımız işi kendisi sa-
dece çöpe indirerek kıyaslıyor. Bizim
buradan doğru bir rakam çıkarma-
mız mümkün değil. Şimdi siz diyor-
sunuz ki siz de tablo yapın? Nasıl
yapacaksınız? Destek Hizmetleri büt-
çesi bile yıl yıl farklı. Belediye başkanı
burada dağıtmış. Akaryakıtı Destek
Hizmetleri'ne dağıtmış, personel gi-
derini Temizlik İşleri'ne dağıtmış.
Hepsi bir başka yerde. Bizim döne-
mimizde 2015-2017 arasında 18 mil-
yona bu işler yapılıyordu personel
gideri de dahil. Bu da kent ve kent
çevresi temizliğiydi. Yani şimdi bele-
diye başkanı bize bugün evsel atıktan
bahsediyor. 2020 Evsel Atık Giderleri
diyor” dedi.

iLK KAZMA MAYISTA!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe Belediyesi’ni ziyaret etti. 
İmamoğlu 40 yıldır çözüm bekleyen Maltepe Meydanı ile ilgili projenin çalışmalarına Maltepe
Belediyesi ile birlikte başlayacaklarını müjdeleyerek, “Mayıs’ta ilk kazmayı vuracağız” dedi

MALTEPE Belediye Başkanı Ali
Kılıç’ın konuk ettiği İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Mal-

tepe Belediyesi ve İBB işbirliği ile ilçede

hayata geçirilmesi planlanan projeler hak-
kında detaylı bilgi aldı. Toplantıda İma-
moğlu ve Kılıç’ın yanı sıra İBB Başkan
Danışmanları Tonguç Çoban ve Baki Ay-
döner ile Maltepe Belediyesi Başkan Yar-
dımcıları katıldı.

İhtiyaçlara göre hareket

Daha sonra meclis toplantı salonunda Be-
lediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtar-
ları ile bir araya gelen Ekrem İmamoğlu,
Maltepe’de hayata geçirecekleri 3 büyük

projenin müjdesini verdi. Maltepe’nin geç-
miş dönemde siyasi hesaplar nedeniyle
İBB tarafından geri bırakılan ilçelerin ba-
şında geldiğini vurgulayan İmamoğlu,
“Biz bu anlayışı ortadan kaldırıyoruz.
Hem geçmiş dönemde başlatılan projeleri-
mizi bitireceğiz, hem de geri bırakılan ilçe-
lerimizde yeni projeler hayata geçireceğiz.
Bu yeni projelere başlarken de 39 ilçede ih-
tiyaç doğrultusunda hareket edeceğiz. Biz
Sultangazi’de de kütüphane açacağız,
Maltepe’de de açacağız” dedi.

“Doktor olma hayalleri olan gencecik masum çocuk diye anlattık-
ları Kadir Şeker'in eline bıçağı biz vermedik, hayallerini de biz 
çalmadık” diyen anne Mübeyyen Güner Dalkılınç, Kadir 
Şeker'in ailesi bize başsağlığı bile dilemedi” şeklinde konuştu.
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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 
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Faks : 0 (212) 549 84 04 
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K uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya
Derneği’nin düzenlediği “KKTC’nin Stratejik

Vizyonu” konulu çevirim içi toplantıya katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, moderatörlüğünü
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet
Eren’in yaptığı toplantıda gündeme dair soruları
yanıtladı. Tatar, küçük yaştan itibaren, gerek Dr.
Fazıl Küçük’ün müsteşarı olan dedesi Cemal Müf-
tüzade ve gerekse yıllarca Maliye Bakanlığı gibi çe-
şitli üst kademe görevlerde bulunan babası Rüstem
Tatar’dan öğrendikleri ve yaşadıklarıyla Kıbrıs ko-
nusunun içine doğan ve büyüyen bir kişi olduğunu
ve bugün gelinen noktada yaşananların karakterine
işlediğini ve bunun kendisi için içten gelen bir teza-
hür olduğunu ifade etti. Cenevre’de bu ay sonu ger-
çekleşecek olan 5+1 BM gayrı resmi toplantısı ile
ilgili değerlendirmelerde bulunan KKTC Cumhur-
başkanı Tatar, Cenevre’ye iki devletin egemen eşitliği
temelinde iş birliğini içeren yeni vizyon ile gidecekle-
rini belirterek, bunun önemli bir adım olduğunu
vurguladı. Tatar, Türkiye’nin bölgede artan gücü ve
KKTC’ne verdiği destekle devletimizi daha ileriye
taşınması noktasında Cenevre’ye elimizin daha
güçlü gideceğimizin önemine işaret ederek, yeni viz-
yonun temelinde mücahit Kıbrıs Türk halkının mü-
cadelesi, şehitleri, emeği, fedakarlığı ve
self-determinasyon hakkı olduğunu ifade etti. 

İki devletlilik

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da
Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren fede-
rasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dön-
menin artık mümkün olmadığını ve federasyona
yönelik çabaların tükenmiş olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş

birliğine dayanan yeni vizyonda, iki devletin su,
doğal gaz, kriminal olaylar, elektrik gibi birçok
alanda iş birliği içinde çalışmasının öngördüğünü
belirtti.

AB sözlerini tutmadı

AB’nin Annan Planı döneminde Kıbrıslı Türklere,
referandumda ‘evet’ demeleri karşılığında birçok
vaade bulunduğunu ancak bunların hiç birini yerine
getirmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar,
AB’nin, Kıbrıslı Rumlara referandumdan ne sonuç
çıkarsa çıksın AB’ne alma sözü verdiğini ve referan-
dumda olası bir anlaşmaya ‘hayır’ diyen Rum tara-
fını kısa bir süre sonra tek taraflı olarak AB’ne
aldıklarını anlattı. AB’nin atığı bu adım nedeniyle az
bir nüfusa sahip Rum tarafının 85 milyon nüfusa
sahip Türkiye için AB içerisinde veto hakkı kullan-
masının haksızlığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar,
AB’nin tarafsızlığından söz etmenin mümkün ol-
madığını belirtti.

KKTC halkı mücadelecidir

Kıbrıs Türk halkının yıllardır ambargo ve izolasyon-
lara rağmen kararlı ve mücadeleci bir ruha sahip ol-
duğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, son 25 yılda
KKTC’de yatırımların arttığını, özellikle turizm,
yükseköğrenim gibi hizmet sektörlerinde ve inşaat
sektöründeki gelişmelerin devam ettiğini anlatarak,
KKTC’nin, Maraş açılımı ile birlikte önemli bir tu-
rizm destinasyonu olmaya devam ettiğini ifade etti.
Ülkemizde yüzden fazla ülkeden gelerek öğrenim
gören öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde
KKTC’nin birer fahri temsilcisi olduğunu ifade
eden Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğrenim alanı-
nın hem tanıtım hem de ekonomiye katkısı nede-
niyle daha da geliştirilmesi gereken bir alan

olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının müca-
dele ruhu ile başarılarını 2033’e taşımak için insan
kaynakları ile birlikte üretimi ve verimliliği artırma
ve hizmet sektörlerini geliştirme noktasında yılma-
dan çalışmalarına devam edeceğini belirten Cum-
hurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de
öneminin daha da arttığını ve Türkiye’nin de desteği
ile daha da güçlendiğinin altını çizdi. Cumhurbaş-
kanı Tatar, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz
yeni pozisyonların da ortaya çıkacağına olan inan-
cını belirterek, çalışmaların bu zeminde devam ede-
ceğini ifade etti.

Bir Zamanlar Kıbrıs tuttu

‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi ile ilgili bir soruya ceva-
ben KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin
Kıbrıs Türk halkının mücadelesini göstermesi bakı-
mından amacına ulaştığını, Kıbrıs Türk halkının
çektiklerini milyonlarca izleyiciye ulaştırması bakı-
mından başarılı olduğunu ifade etti. Tatar, filmin
yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kıbrıs halkı dinina bağlı

Kuran kurslarının KKTC’de yasaklanmasına yöne-
lik bir takım girişimlere ilişkin de değerlendirme-
lerde bulunan Tatar, Kıbrıs Türk halkının dinine ve
inancına bağlı bir halk olduğuna dikkat çekti. Tatar,
Kuran- ı Kerim kurslarının devam edeceğini vurgu-
layarak, “Eğer yasal bir eksiklik varsa bunların gide-
rilmesi için Başbakan ve Eğitim Bakanı ile
görüşeceğim. Eksikliklerin tamamlanmasını istiyo-
rum. Kurslar Din İşleri Başkanlığı yetkisi, Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın denetlemesi ile yürütülecektir”
dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, laikliğin herke-
sin dinini yaşama ve vicdan özgürlüğü bakımından

önemli bir ilke olduğunu belirtti. DHA

Nüfusa oranla en fazla koronavi-
rüs aşısının yapıldığı İsrail’de,
maske takma zorunluluğunun da

kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti.
İsrail, aşı firmalarıyla gerçekleştirdiği anlaş-
malar sonucunda toplamda 24 milyon doz-

luk Kovid-19 aşısı satın alarak, ülke gene-
linde aşılanması gereken nüfusunun yüzde
100’ünü aşılayan ilk ülke oldu.Ülkede aşı-
lama programı kapsamında 10 milyon 312
bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla
en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343

bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm
aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon
969 bin 853’e ulaştı. Dışarıda maske takma
zorunluluğunu dünden itibaren kaldırdığı
açıklanan ülkede nüfusun çoğunluğunun
aşılanması ve koronavirüs vakalarının düş-

mesiyle ülke genelinde maske kullanımını
dış mekan için kaldırdı. Hafta sonu yükselen
hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel
Aviv’deki plajlara akın etti. Amatör kame-
raya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım
tıklım dolduğu görüldü. DHA

20 diplomat artık
istenmeyen kişi!

rusya Dışişleri Ba-
kanlığı, Çekya’nın
Moskova Büyükelçi-

liği’nden 20 diplomatın ‘isten-
meyen kişi’ ilan edildiğini
duyurdu. Moskova yönetimi-
nin, Çek diplomatlara Mosko-
va'dan ayrılmaları için 19
Nisan'a kadar mühlet verdiği
ifade edildi. Çekya, 2014'te
meydana gelen bir patlamayla
bağlantısı olduğu gerekçesiyle
18 Rus diplomatı sınır dışı
etme kararı almıştı. Çekya
Başbakanı Andrej Babiş, 18
Rus diplomatın Rusya istihba-
rat servisine çalıştığını ve
2014'te ülkenin Güney Mo-
ravya bölgesinde bir mühim-
mat deposunda meydana
gelen patlamayla ilişkisinin ol-
duğu yönünde ciddi şüpheler

olduğunu belirtmişti.

Çekya'ya mesaj

Moskova’daki Çekya Büyükel-
çisi, Rusya Dışişleri Bakan-
lığı’na çağırıldı. Rusya Dışişleri
Bakanlığı, Çek makamlarının
Rus diplomatları sınır dışı
etme kararını kararlılıkla pro-
testo ederek, karşı önlemlerin
alınacağını duyurmuştu.
Prag’ın eylemlerinde ‘Ameri-
kan izini görmemenin imkan-
sız olduğunu’ belirten
bakanlık, Rus diplomatları
sınır dışı etme kararının
2014’teki bir mühimmat depo-
sunda meydana gelen patla-
manın ardında Rusya gizli
servisinin olduğu yönündeki
‘temelsiz ve uydurma bahane-
lerle’ verildiğini ifade etmişti. 

avrupa ile Rusya
arasında Ukrayna
üzerinden sert rüz-

gârlar esmeye devam ediyor.
Karadeniz’de Rus donanma-
sından peş peşe tatbikat hamle-
leri dikkat çekiyor. İngiliz
medyasından The Sunday
Times, İngiltere'nin Mayıs
ayında Type 45 destroyer ve
Type 23 sıjnıfı fırkateynleri Ka-
radeniz’e göndereceğini yazdı.
Gazete, İngiltere Kraliyet Do-
nanması’ndan bir yetkilinin
açıklamasına dayandırdığı ha-

berinde, gemilerin NATO ve
Ukrayna’ya yönelik dayanışma
göstergesi olarak bölgeye gön-
derileceğini aktardı. Haberde,
Type 45 tipi destroyerin uçaksa-
var füzeleri, Type 23 tipi fırka-
teynin ise denizaltılara karşı
savunma silahları ile donatıla-
cağı ifade edildi. Gemilerin
Mayıs ayında İstanbul Boğa-
zı’ndan geçeceği kaydedildi.
Washington yönetimi daha
önce Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi uyarınca Türkiye’ye uya-
rıda bulunmuştu.

rusya dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın
Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatın
‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu

İsraİl HalKı vİrüsü Yendİ plaja Koştu
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“KKTC’nin Stratejik Vizyonu”
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TATAR 
ÇOK SERT

İnsanlığa
hizmet

Tatar, Maraş’ın 46 yıl sonra açılmasının insan-
lığa hizmet olduğunu ifade ederek, uluslararası
hukuk çerçevesinde mal sahiplerinin Taşınmaz
Mal Komisyonu’na (TMK) başvurarak hak sa-
hibi olabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı

Tatar, İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde
bölgede bulunan birçok Vakıf Malının, Vakıflar
Tüzüğü’ne aykırı olarak el değiştirdiğini, Vakıf-
lar İdaresi’nin de önümüzdeki süreçte TMK’ya
başvurarak hakkını arayabileceğini belirtti.

İsraİl ile Yunanistan ara-
sında en büyük savunma iş-
birliği anlaşması imzalandı.

Tel Aviv ve Atina yönetimi, Mora Ya-
rımadası'nın güneyinde uluslararası
bir uçuş eğitim merkezi kurulması için
anlaşma imzaladı. Anlaşmanın deta-
yını İsrail ve Yunan basını yazdı. 1.65
milyar dolar değerindeki anlaşma
kapsamında Kalamata şehrindeki as-
keri havaalanı 22 yıllığına İsrail'e kira-
lanacak. İsrailli savunma şirketi Elbit
Systems Kalamata şehrindeki askeri
havalimanında Yunan Hava Kuvvet-
leri için bir eğitim merkezi kuracak.
Öte yandan İsrail basını, bu sözleş-
menin iki ülke arasında bugüne ka-
darki en büyük savunma tedarik
anlaşması olduğu yazdı. Anlaşmada
yer alan eğitim merkezinin, İsrail'in

kendi hava akademisini model alacağı
açıklandı. Uçuş eğitim merkezinde M-
346 eğitim uçaklarından 10 adet ko-
nuşlandırılacağı ifade edilirken,
merkezde; Yunan hava kuvvetlerinin
eğitim filosundan M-346 ve T-6 uçağı
yer alacağı kaydedildi.

Mısır'ı ziyaret etti

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Ba-
kanı Nikos Dendias' temaslarda bu-
lunmak üzere son zamanlarda
Türkiye'ye sıcak mesajlar veren Mı-
sır'a gitti. Yunan Bakan Dendias, Mı-
sırlı mekidaşı Samih Şukri ile görüştü.
Ziyarete ilişkin sosyal medyadan açık-
lamalarda bulunan Dendias, " Doğu
Akdeniz'deki son durumu Mısırlı
mevkidaşım Şukri ile tartıştık" dedi.
DHA

Tencere yuvarlanıp kapağını bulmuş!
Yunanistan ve 

İsrail, Mora Yarı-
madası'nda yer
alan Kalamata

Havalimanında
1.65 milyar dolar

değerindeki ‘
uluslararası uçuş

eğitim merkezi
kurulması’ için

imzalanan anlaş-
manın detayları

ortaya çıktı

Bir siz eksiktiniz!

KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar
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 AHİR
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 AŞÇI
 AVUNTU
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 AYLI
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 BLÖF
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 DEBİ
 DERS
 EMAY

 ENEK
 EŞYA
 FAHİŞ
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 GAİP

 HAYM
 HİCAZ
 İÇİMLI
 İMAR
 İSRAF
 KLAS
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 MAYA
 MAYIS

 MUMCU
 NAAT

 NEMA
 OLAY
 ONAY
 RATE

 SLAYT
 SORU

 ŞİMALİ
 ŞUURSUZLUK

 TABİ
 TEMAS
 ULAH

 VALİ
 YAFA
 YANİ
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3 HARFLİ
 AFİ
 FAK
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 YEL
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 AGUŞ
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 KEFE
 KLAS
 KLOŞ
 NELİ
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 AYGIT
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 LİTRE

 SAÇMA

6 HARFLİ
 ALTMIŞ
 NIKRİS

 RAĞBET
 STATİK

 ŞAŞMAK
 ŞOKİNG
 YENİAY

10 HARFLİ
 EŞEKHIYARI

 PIHTILAŞMA
 SEÇMECİLİK
 TATARİSTAN

Soldan Sağa:
1. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğunda-
ki ölçü birimi, kadem. - Yumağa benzeyen nesne-
lerle oynanan bir çocuk oyunu. 2. Direnç. 3. Son, 
sonraki. - Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş. 4. 
Süslemek, bezemek, nakış yapmak. 6. Kapatma. 7. 
Yapım. - Bir tür organik yağ çözücü. 8. İçinde, üs-
tünde karınca bulunan. 9. Suyun ivinti yeri. - İkisi 
bir arada doğan (çocuk).

Yukarıdan Aşağıya:
1. Yardım istenildiğini anlatan bir söz. - Evren pulu. 
2. Birine “yuha” diye bağırmak. 3. Çeşitli renklere 
sahip değerli bir taş. - Haykırma, bağırma. 4. Karşıt 
olma durumu. 6. Kestane kebabı yapan veya satan 
kimse. 7. Bütün, tüm, kamu. - Büyüklere mahsus 
çadır. 8. İri yapılı. 9. Düşüncesizce her işe atılan, 
cüretkâr. - Bulaşmış, musallat olmuş.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Vakıflar Genel Müdürü Burhan
Ersoy, Selimiye Camisi'nin Türk-
İslam eserlerinin çok önemli bir baş-

yapıtı olduğunu söyledi. Mülkiyeti, Sultan
Selim Han-ı bin Sultan Süleyman Han Vakfına
ait olan, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği
caminin zamana direnerek ve iyi korunarak bu-
güne geldiğini ifade eden Ersoy, caminin geç-
mişte dönem dönem restorasyondan geçtiğini
anımsattı.

Neler yapılacak?

Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplama-
larının kaldırılıp kontrol edileceğini ifade eden
Ersoy, şunları aktardı: "Kubbelerinin strüktürü
(taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra eğer
yapısal bir hasar varsa ilgili raporları doğrultu-
sunda müdahale edilecek. Strüktürde herhangi
bir sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak.
Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra
taşlar yerinde tek tek incelenecek ve genel ola-
rak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar,

yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve
çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon
hasarlarının onarım kararları bu incelemeden
sonra verilecek, hangi yöntemlerle müdahale
edileceği ilgili raporlar doğrultusunda uygu-
lama esnasında belirlenecek." Kurulacak ça-
lışma iskelesinden sonra başta büyük kubbe
olmak üzere, diğer tüm kubbe ve tavanların is-
kele üzerinden bir kez daha yakından incelene-
ceğini kaydeden Ersoy, "Mevcut tüm
bezemelerin 1/1 ölçekli rölöveleri alındıktan
sonra, gerekli görülen yerlerde sıva ve bezeme
raspaları yapılacak, raspalar sonucu ortaya çı-
kacak tüm çimentolu sıva ve bezemeler meka-
nik yöntemlerle yapıya zarar vermeden
sökülecek ve uzaklaştırılacaktır." diye konuştu.
Rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lunca onaylandığını, restorasyon için bilim ku-
rulu oluşturulduğunu vurgulayan Ersoy,
"Restorasyon çalışması 2021 yılı programına
alındı, çalışmanın takriben 3-4 yıl içinde ta-

mamlanması düşünülüyor." dedi.

Geçmişe bakılmayacak

Caminin cam ve ahşap pencere doğramaları-
nın tamamen yenileceğini de belirten Ersoy,
şöyle devam etti: "Uygulamada bütün caminin
mdf yer döşemeleri sökülerek, özgün yer döşe-
meleri kontrol edilecek ve döşeme taşlarında
herhangi bir hasar varsa ilgili raporlar doğrul-
tusunda hasarlar giderilecek. Mahfil katı zemi-
ninde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap
mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzak-
laştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıka-
rılacak. Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten
1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas
yapılanlar, yeniden paslanmaz çelikle yapıldı.”

Son yıllarda pek çok kültür varlığı gün yüzüne çıkan Türkiye'de, kültürel servetin
en önemli unsurlarından sit alanları ve anıtların korunmasına önem veriliyor

18 niSan Uluslararası Anıtlar ve
Sitler Günü dolayısıyla, Kültür ve
Turizm Bakanlığından aldığı bilgi-

lere göre, Türkiye'de 2020 sonu itibarıyla tescili
tamamlanmış 116 bin 217 taşınmaz kültür var-
lığı ve 21 bin 23 sit alanı tarihe ışık tutuyor. Tes-
pit ve tescil çalışmaları devam eden sit alanları
ve anıtların sayısı her geçen gün artıyor. Anaya-
sa'nın 63. maddesi, 1 numaralı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi'nin 277. ve 281.
maddeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
hükümleri çerçevesinde kültür varlıklarını koru-
makla yükümlü bakanlık, ülkedeki tarih öncesi
devirden bugüne kadar gelen taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasını sağlayarak, gelecek
kuşaklara aktarılması için gerekli çalışmaları

uluslararası koruma ilkeleri doğrultusunda ya-
pıyor. Bu kapsamda kültür varlıklarının ko-
ruma çalışmaları, ulusal mevzuatın ve
uluslararası kültürel mirasın korunmasına yö-
nelik UNESCO, International Council on Mo-
numents and Sites (ICOMOS), Kültür
Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışma-
ları Uluslararası Merkezi (ICCROM) tüzük-
leri, ilkeleri ve yönergeler çerçevesinde
yürütülüyor. Kars Ani Harabeleri, Patara Antik
Kenti, Diyarbakır Surları, Efes Antik Kenti, Sü-
mela Manastırı ve Bodrum Kalesi'ndeki resto-
rasyonlar ile çok sayıda antik kentteki kazılar
da uluslararası standartlarda çalışmaları
devam eden örnekler arasında bulunuyor.

Radikal müdahalelerden kaçınılıyor

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında en

önemli işlemi, yapılacak müdahalenin niteliği
belirliyor. Her yapının kendine özgü sorunları
olduğu için her yapıya yönelik ayrı yöntem ve
teknikler ile müdahale biçimleri belirleniyor.
Bakanlık tarafından sürdürülen restorasyon ça-
lışmalarında en temel koruma yaklaşımı, en az
müdahale ile "kültür varlığının" sorunlarının
çözümlenmesi ve varlığını sürdürmesi için ko-
şullarının sağlanmasına yönelik oluyor. Kültür
varlıklarının onarımlarında "radikal" ya da
"esaslı müdahalelerden" zorunlu olmadıkça ka-
çınılıyor, zorunlu olması durumunda ise müda-
haleler geri döndürülebilir malzemelerle
detaylandırılıyor. Son dönemde kazıları devam
eden antik kentlerde, sit alanlarındaki çalışma-
lar uluslararası standartlarda yapılarak, kültür
varlıkların korunmasına önem gösteriliyor.
DHA

Türkiye’de 21 bin 23 ‘sit alanı’ bulunuyor

İ stanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.
Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-
si'ndeki restorasyon çalışmaları hakkında

yaptığı açıklamada, tarihi yapının Roma İm-
paratorluğu döneminde taç giyme törenleri,
Osmanlı döneminde ise önemli merasimlerin
düzenlendiği protokol mabedi olduğunu söy-
ledi. Ayasofya'nın 1500 yıllık bir geçmişi ol-
duğunu, bu süreçte yaşanan siyasi, sosyal,
kültürel ve doğal afetlerin de yapıyı etkiledi-
ğini ve izler bıraktığını belirten Yılmaz, "Aya-
sofya, Nika İsyanı'nda yakılmış, Latin
istilasını yaşamış, büyük depremlerde yıkım-
lara maruz kalmış, yangın ve diğer afetlerden
etkilenmiştir. Tarihi boyunca pek çok zorluğu
aşarak günümüze ulaşmış ve insanlık tarihi-
nin en önemli mabetlerinden birisi olarak ya-
şamaya devam etmektedir." dedi. Yılmaz,
İstanbul'u 1453'te fetheden Osmanlı'nın Aya-
sofya'ya büyük önem verdiğini, Fatih Sultan
Mehmet'in ilk işlerinden birisinin de burayı
korumaya almak olduğunu dile getirdi.

Ayasofya'nın mimarları

Sultan 2. Selim ile 3. Murad döneminde Aya-
sofya'nın büyük bir bakım ve restorasyondan
geçirildiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Minareler ekleniyor, istinat duvarları, pa-
yanda ilaveleri yapılıyor. Aslında Ayasofya'yı
16. yüzyıldan bugüne taşıyan hatta gelecek
asırlara taşıyan destek, bakım ve onarım ça-
lışması Mimar Sinan'ın eliyle gerçekleştiril-
miştir. Bütün mimarlar, 'Eğer Mimar Sinan'ın
eliyle onarım ve destek çalışmaları olmasaydı
bugün harap olmuş bir Ayasofya'yı konuşur-
duk' der. Bu sebeple Mimar Sinan'ı, Ayasof-
ya'nın mimarları arasında zikretmek
mümkün." İstanbul İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Yılmaz, Mimar Sinan'dan sonra en
büyük bakımın önemli bir bütçe ayrılarak,
Sultan Abdülmecid tarafından mimar Fossati
eliyle yaptırıldığını söyledi. Ayasofya tari-

hinde Osmanlı katkılarının sadece bakım ve
onarımla kalmadığına dikkati çeken Yılmaz,
Osmanlı'da külliye geleneği olduğunu söy-
ledi. Yılmaz, Fatih, Sultanahmet ile Süleyma-
niye külliyelerini örnek vererek, "Osmanlılar
fetihten sonra yapmış oldukları ilavelerle
Ayasofya'yı bir Osmanlı külliyesine dönüştür-
müşlerdir. Osmanlıların külliyeye dönüş-
türme çalışmalarını anlamaz, anlatmazsak
Ayasofya'ya katkılarını eksik anlatmış oluruz."
diye konuştu. Külliyenin ilk ilavesinin minare
ve medrese olduğunu dile getiren Yılmaz,
Fatih devrinden başlayarak minareler, med-
rese, imarethaneler, en büyük hanedan hazi-
resi, türbeler, şadırvan, sıbyan mektebi,
muvakkithane ile caminin içerisine yapılan
kütüphanesiyle Ayasofya'nın bir Osmanlı kül-
liyesine dönüştürüldüğünü bildirdi. 

Ciddi çalışmalar yürütüldü

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren
Yılmaz, "Tamiratlara yaklaşık 20 yıldır büyük
bir titizlikle, sabırla, ilmi hassasiyetle hiçbir
maddi fedakarlıktan kaçınmadan Ayasof-
ya'nın 1500 yıllık geçmişine uygun bir şekilde
devam edildiğini söyleyebiliriz. Ayasofya'nın
Sıbyan Mektebi ve bazı yapıları lojman ve
benzeri amaçlarla kullanılıyordu. Başta bun-
ların boşaltılması olmak üzere, türbelerin,
kubbenin, iç cephenin tamiratı, medresenin
ihyası olmak üzere çok ciddi çalışmalar yürü-
tüldü." ifadelerini kullandı.Fatih'in yaptırdığı
medrese ihya edildiYılmaz, Fatih'in inşa ettir-
diği, 1934'te yıkılan medresenin aslına uygun
olarak yeniden yapıldığını, 1980'li yıllarda ya-
pılan kazı çalışmalarında medresenin teme-
line ulaşılarak, ortaya çıkarıldığını aktardı.
2017'de başlayan süreçte de bu medresenin
ihya edildiği belirten Yılmaz, "Burası aslına
ve kuruluş amacına uygun olarak Vakıflar
Genel Müdürlüğüne bağlı Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitesi tarafından eğitim hiz-

metlerinde değerlendirilecek." dedi. Yılmaz,
çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının
mimar ve restoratörleri başta olmak üzere çe-
şitli üniversitelerde hem dönem hem de Aya-
sofya üzerine araştırmaları olan
akademisyenler tarafından yürütüldüğünü
söyledi. Ayasofya'nın, restorasyon, bakım ve
onarımında birinci derecede uzmanlığın esas
olarak benimsendiğini vurgulayan Yılmaz,
"1500 yıllık yapının geçirmiş olduğu tarihi sü-
recin ve oluşturduğu kültürel mirasın korun-
ması yolunda hangi uzmanlık seviyesi, türü,
hangi hizmet gerekiyorsa bu büyük bir hassa-
siyetle yürütülüyor." diye konuştu. 

İğne ile kuyu kazmak gibi

Ayasofya'daki restorasyon çalışmasını iğne ile
kuyu kazmaya benzeten Yılmaz, şöyle devam
etti:"Bazen bu yapının bir mermerini tamir
etmek ve parçalarını bir araya getirmek için 3-
5 ayrı yöntemi değerlendirip kullanmak gere-
kiyor. Belki size garip gelebilir ama toplu iğne
başı kadar küçük bir mermer parçası bile tes-

pit edilip fotoğrafı çekiliyor, milimetrik hesap
ve çizimleri yapılarak yerine yerleştiriliyor.
Bazen o mermerin yapışması için bir ay, bir
buçuk ay gibi bir süre bekleniyor. Bu kadar
titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu işlere ilgili bir
tarihçi ve Ayasofya'ya meraklı pek çok mi-
marı, diplomatı, uzmanı ağırlamış birisi ve
onların ortak görüşü olarak şunu söyleyebili-
rim: Ayasofya'da yapılan çalışmalarla en iyi
uzmanlar, dünyanın en gelişmiş tekniğiyle bu
tür yapıların tamiratında uygulanması gere-
ken en iyi sonuca ulaşmıştır. Ayasofya, dünya
restorasyon tarihinde örnek olarak incelenebi-
lecek ve model olarak ortaya konulabilecek bir
metodoloji, hassasiyet ve uzmanlıkla tamir
edilmiştir. Bu herkesin ortak kanaatidir. Aya-
sofya üzerinden Türkiye, dünyaya farklı inanç
ve medeniyetlere ait kültürel mirasın nasıl ko-
runacağına dair örnek bir sistemi, modeli ve
yapıyı ortaya koymuştur. Bu bizim tarihi kök-
lerimizden ve uygulamalarımızdan gelen bir
gelenektir. Yakın zamanda görüştüğüm farklı
diplomatlar da bu hakkı teslim etmişlerdir." 

Bülent Kayabaş unutulmuyor
Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu
ve seslendirme sanatçısı Bülent
Kayabaş, vefatının 4. yıl dönü-

münde anılıyor. Tam adı Osman Bülent
Kayabaş olan usta oyuncu, üç çocuklu
memur bir ailenin tek erkek çocuğu olarak
25 Ağustos 1945'te Eskişehir'de dünyaya
geldi. Kayabaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi
bitirdikten sonra henüz 16 yaşındayken
1961'de Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda
profesyonel olarak oyunculuğa başladı.
Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ça-
lıştıktan sonra 1967'de "Şarkıcı Kız" oyunu
için İstanbul'a gelen Kayabaş, sanat haya-
tına burada devam etti. Usta oyuncu, 50
yılı aşkın tiyatro kariyerinde Üç Maymun
Kabare, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ferhan
Şensoy ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında
çok sayıda oyunda yer aldı. Kayabaş,
1970'te ilk filmi "Kara Leke" ile başlayan si-
nema kariyerine "Acı Hayat", "Bereketli
Topraklar Üzerinde", "Zübük", "Yaşar Ne
Yaşar Ne Yaşamaz", "Yedi Kocalı Hür-
müz", "Devlet Kuşu", "Fidan", "Gemileri
Yakmak", "Tersine Dünya", "Arkadaşım
Şeytan", "Filler ve Çimen", "Fasulye", "Par-
don" ve "İnşaat 2" gibi 150'den fazla film

sığdırdı. "Winnie The Pooh" çizgi filminde
Winnie ve Tigger karakterlerini 14 yıl bo-
yunca seslendiren Kayabaş, bu projeye iliş-
kin, "Çok keyif alıyorum. Bir şeyler daha
var yaptığım ama beni asıl ayakta tutan,
disipline eden tiyatrodur." demişti.

Dümbüllü ödülü aldı

Sanat hayatı boyunca çok sayıda ödüle
layık görülen Kayabaş, 1981'de Avni Dilil-
gil En İyi Oyuncu Ödülü'nün, 2010'da ise
İsmail Dümbüllü Ödülü'nün sahibi oldu.
Kayabaş, 1981'de oyuncu Nur Sürer ile ev-
lendi ve bu evlilikten Ümit isminde bir oğlu
dünyaya geldi. Usta oyuncu, ikinci evlili-
ğini ise 2007'de gerçekleştirdi. 

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin en gelişmiş teknikler
kullanılarak, dünyaya örnek bir model olacak şekilde
restorasyon ve bakımlardan geçtiğini belirtti

Üst düzey
önem verildi

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın gerek müze döne-
minde gerekse yeniden camiye
dönüştürülmesi sürecinde Ayasofya'-
daki restorasyonlarla yakından
ilgilendiği belirterek, "Kimi zaman
gelip bizzat yerinde takip etti. Bu da
Ayasofya'ya en üst düzeyde verilen
önemi gösteriyor." şeklinde konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Restorasyon çalışması 2021 yılı programına
alındı, çalışmanın takriben 3-4 yıl içinde tamamlanması düşünülüyor." dedi

Selimiye restore edilecek

AyAsofyA ornek bir 
bAkimdAn gecti

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, “Tamiratlara
yaklaşık 20 yıldır büyük bir titizlikle, sabırla, ilmi hassasiyetle hiçbir
maddi fedakarlıktan kaçınmadan Ayasofya'nın 1500 yıllık geçmi-
şine uygun bir şekilde devam edildiğini söyleyebiliriz” dedi.

DÜNYA
ÇAPINDA

BİR
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Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar
EuroLeague Dörtlü Final'de Macaristan
ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek
üçüncü oldu. Volkswagen Arena'da oynanan
maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Se-
kreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Ku-
rulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa
Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu, Turhan
Şahin, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki,
İlker Dinçay, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve Öznur
Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ba-
larısı da izledi. Maçın ardından düzenlenen
ödül töreninde sarı-lacivertli takıma madal-
yalarını Başkan Ali Koç takdim etti.

Süper Lig'de son 7 haftaya 26 puanla 
kurtuluş hattının 8 puan gerisinde düşme
hattında son sırada giren Yukatel Denizlis-
por'da üst üste alınan kötü sonuçlar nede-
niyle Hakan Kutlu’yla yolların ayrılmasının
ardından Ali Tandoğan'la anlaşmaya varıldı.
Yönetim, yeşil-siyahlı kulübün eski oyun-
cusu ve teknik direktörlerinden olan Tando-
ğan ile el sıkıştı. Denizlispor ile anlaşmaya
varan Tandoğan'ın kısa süre içinde kente
gelip resmi sözleşmeye imza atacağı öğre-
nildi. Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yıl-
ları arasında Denizlispor formasını giyen,
2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte
teknik direktör olarak görev yapan Ali Tan-
doğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerin-
den Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. Ali Tandoğan,
Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşu-
kavak ve Hakan Kutlu'nun ardından Deniz-
lispor'un aynı sezon içindeki 5'inci teknik
direktörü olarak görev alacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat
Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik
düştü. Türkiye Karate Federasyonu Başkan-
lığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat
Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs
testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 ya-
şındaki Delihasan, tedavi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybetti. Karate
Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi: "Ömrünü Türk karate-
sine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı
kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza
başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

GALATASARAY’DAN ALTEKMA’YA TRANSFER
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Al-
tekma, iç transferden sonra dış transferde de
önemli bir ismi kadrosuna kattı. İç transferde
kaptan Mehmet Özbek, pasör Maksim Bu-
culjevic ve libero Hüseyin Şahin'le nikah ta-
zeleyen lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray

HDI Sigorta altyapısından yetişip A Milli
Takım'da da görev yapan orta oyuncu Ertuğ-
rul Gazi Metin ile anlaşmaya vardı. 25 ya-
şında 2.03 boyundaki voleybolcunun yeni
sezonda Altekma formasını giyeceğini belir-
ten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik,

"Ertuğrul uzun süredir takip ettiğimiz bir
oyuncuydu ve teklifimizi büyük bir heyecanla
kabul etti. Yeni sezonda bize büyük katkı sağ-
layacağını düşünüyoruz. Ertuğrul Gazi'ye
hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak, güzel bir
sezon geçirmesini diliyoruz" dedi.
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Beşiktaş’a karşı
takıma güven var

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay, Beşiktaş maçı ile ilgili, "Beşiktaş çok iyi

bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek
oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız

gerekiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız
gerekiyor. Takımıma güveniyorum" dedi

Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında
Beşiktaş ile karşılaşacak olan Demir Grup Si-
vasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulü-
bün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta deplas-
manda oynadıkları ve 3-2 galip ayrıldıkları Genç-
lerbirliği maçını değerlendirdi. Mücadelenin her
iki takım için de çok önemli olduğunu kaydeden
Çalımbay, "Zor bir müsabaka olacağını biliyor-
duk ve maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk
yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık, 2-0 geriye
düştük. Devre arasında arkadaşlarla konuştuk.
İki yarıya 3 oyuncu değişikliği yaparak başladık.
İkinci yarıda mükemmel oynadık. Çok güzel po-
zisyonlar yakaladık ve onları da değerlendirdik.
İyi bir galibiyet aldık. 2-0'dan böyle zor bir maçı
çevirmek kolay değildi. Takımımı tebrik ediyo-
rum. Oyuna giren arkadaşlarımızın son hafta-
larda çok büyük etkileri oldu" diye konuştu.

Gerekeni yapacağız

Ligde salı günü kendi sahalarında oynayacakları
Beşiktaş maçını da değerlendiren Çalımbay, ligin
en zor maçlarından birisi olacağını söyledi.
Kendi sahalarında kazanmak için ne gerekiyorsa

yapacaklarını ifade eden Çalımbay, "Beşiktaş çok
iyi bir takım. Her an oyunun kaderini değiştirecek
oyunculara sahipler. Çok dikkatli olmamız gere-
kiyor. Tedbirlerimizi ona göre almamız gerekiyor.
Takımıma güveniyorum. Mütevazi ama çok iyi
bir kadromuz var. Birlik ve beraberlik içinde oy-
nuyoruz. Antrenmanlarımız, her şeyimiz çok iyi
gidiyor. Bunları sahaya yansıtırsak kendi saha-
mızdan çok iyi ayrılabiliriz" şeklinde konuştu.

Cezaya itiraz ettik

Takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın kırmızı
kart cezası hakkında da itirazda bulunduklarını
vurgulayan Çalımbay, "Hakan Arslan, kırmızı
kart gördüğü Konyaspor maçında isteyerek faul
yapmadı. Kulüp olarak itirazda bulunduk. İnşal-
lah onun da cezasını 1 maça indireceklerdir.
Bunun benzerlerini daha önce gördük. 2 maç
ceza alanların cezası 1 maça indirildi. Geçtiğimiz
sezon Alexander Sörloth'un 6 maçlık cezası sıfıra
indirildi ve bizim maçta oynamıştı. Bunun örnek-
leri olduğu için Hakan Arslan için de çok güzel
bir karar vereceklerine inanıyorum. Zaten 1 maç
da cezasını çekti. Hakan Arslan'a ihtiyacımız var"
ifadelerini kullandı. DHA

Fenerbahçe
potada üçüncü

Denizlispor’a
yeni hoca geldi

Karete dünyası
yasa büründü

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde
kalan 7 maçı başarıyla tamamlamayı hedeflediklerini
belirterek, "Biz bahanelerin arkasına sığınamayız. 
Biz Rizespor’uz, elimizden geldiği kadar elimizdeki
kadroyla bunu göstermek zorundayız” diye konuştu

FUTBOLDA 
BAHANEYE
YER YOK

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

zırlıklarına devam ediyor. Antrenman ön-
cesinde mavi-yeşilli ekibin teknik direktörü
Bülent Uygun basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Uygun, “Bütün fut-
bolcu kardeşlerimi öncelikle tebrik
ediyorum. İnanılmaz bir geri bildirim aldık
onlardan. Bu ne kadar iyi bir futbolcu ol-
duklarını, nasıl karakterli olduklarını ve
kendilerine gerek sistemsel olarak gerek
taktiksel olarak gerek psikolojik olarak
yaptığımız terapilerle birlikte onların birey-
sel yetenekleri ile bu zorlu süreçten çık-
mayı başardık. Şimdi bunun devamında
kalan maçlarımızda mutlaka daha iyi bir
performans sergileme me buriyetimiz var”
diye konuştu. Tecrübeli teknik direktör,
“Takımımızda bazı sakatlıklarla birlikte ya-

şanan süreçler var. Tabii bu süreçleri atlat-
maya çalışıyoruz. Kart cezalıları
oluyor. Girdiğimiz bu periyotlamada üç
günde bir maç oynayacağız. Bunun da
zorluklarını fazlasıyla biliyoruz. Ben inanı-
yorum ki bu süreci de yaşadığımız 6 hafta-
lık güzel geçen süreci de bundan sonra
kalan 7 maçta da en güzel şekilde bitirip
her maçı maçta hazırlanıp, her maçı o
maçta analiz edip, taktiğini o maçta belir-
leyip ondan sonra onun sistemi ile birlikte
inşallah hep başarmaya devam edip büyük
Rizespor taraftarının yüzünü güldüren,
onları mutlu eden ve onlar için sahada
mücadele eden bir takım olarak onların
gururu olmaya devam edeceğiz” açıkla-
masında bulundu.

Kazanan olmak istiyoruz

İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşa-

caklarını belirten Uygun, “Konya camiası
olarak, taraftarıyla yaşadıklarıyla kazan-
dıkları kupayla onun dışında şehrin kendi
dinamikleri ile birlikte çok önemli bir ta-
kıma karşı mücadele edeceğiz. Zor bir
maç bizi bekliyor. Onlarda birçok hoca de-
ğişikliği yaptı. İlhan Palut gibi değerli genç
idealist bir hocaları da var. İyi bir kadroya
sahipler. Deplasmanda da iyi oynuyorlar.
Velhasıl zor bir maçla birlikte biz kendi evi-
mizde kazanmak ve kazandığımız bu süre-
cin devamlılığını sağlamak adına Allah'ın
izniyle inşallah kazanan taraf olmak istiyo-
ruz” dedi.

Gol sonrası sevinç yasaklandı

Bülent Uygun, “Hangi futbolcu hazırsa o
oynayacak, herkes verilen görevi yerine ge-
tirecek. Bugün kimin oynadığı değil o sa-
hada o formayı giyen, o forma ile birlikte,

yüreğini, beynindeki oyun zekasını ve
ayaklarındaki yeteneklerini sergileyen her
futbolcu sahada olacak. Skoda'nın yaşa-
dığı sendromu ortadan kaldırmak için ona
antrenman periyotlaması yaptık. Onun dı-
şında Donsah uzun bir zamandan sonra
aramıza döndü. Ona gol attıktan sonra se-
vinmeyi yasakladık ama gol atmaya
devam etmesini istedik. Abdullah'ın bir sa-
katlığı var, Boldrin'in bir sakatlığı var, Sabo
son maçta sakatlığından dolayı oyundan
çıkmıştı onun da tedavisi devam ediyor ve
kart cezalısı olarak da Yasin'in 4 sarı kart
almış olması da bir handikap. Bir de ta-
kımda 4 futbolcunun da kart sınırında ol-
ması tabii ki bunlar handikaplarımız. Ama
biz bahanelerin arkasına sığınamayız. Biz
Rizespor’uz, elimizden geldiği kadar eli-
mizdeki kadroyla bunu göstermek zorun-
dayız” ifadelerini kullandı. DHA

Antalya'da derslerini aksatacağı düşünce-
siyle hentbol oynamasına izin vermeyen ba-
basını ikna eden Ayşe Dinç (22), plaj
hentbol milli takımı ve Süper Lig'de forma-
sını giydiği Konyaaltı Belediyespor'da şam-
piyonluklar hedefliyorHentbol Kadınlar
Süper Lig'de 'Mavi Kelebekler' adıyla tanı-
nan Konyaaltı Belediyespor, ligdeki ilk yı-

lında Türkiye kupasında yarı finale yükseldi.
Antrenör Birol Ünsal’ün çalıştırdığı Konya-
altı Belediyespor, ligi ilk 8 takım arasında ta-
mamlayıp, Türkiye kupasını kazanarak, ilk
sezonunda Avrupa kupalarına katılmayı he-
defliyor. Mavi Kelebekler'in başarısında
önemli rol oynayan Ayşe Dinç, hentbola 10
yıl önce başladığını anlattı. Okuldan sonra

antrenmanlara giderken derslerinin olum-
suz etkileneceği düşüncesiyle babasının
hentbol oynamasına izin vermediğinden
bahseden Ayşe Dinç, "Ondan gizli antren-
manlara gittiğim çok oldu. Hocamın yön-
lendirmesiyle amcamla konuşup, babamı
ikna ettik. Sonrasında çalışmalarıma yoğun-
luk verdim. Annem ve babamın ayrılması-

nın ardından sporla motive oldum. Konya-
altı Belediyesi'nde ilk defa Süper Lig'de mü-
cadele ediyoruz. İlk sezonumuzda güzel
mücadele ettik. Ligde kalmayı garantiledik
ve 8'inci sıradayız. Kupada ilk 4'e kaldık. Bir
kulüp için ilk sezonda bu başarıyı göstermek
çok önemli. Önümüzdeki sezon ligde daha
üst sıralarda yer almayı ve Avrupa kupala-
rına katılmayı istiyoruz. Plaj milli takımında
aktif olarak oynuyorum. Salon hentbolunda
da milli takım formasını giymek başarılı
olmak istiyorum" diye konuştu. DHA

Babasını ikna etti formayı giydi
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l igde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir
performans sergileyen ve MKE Ankara-
gücü karşısında son dakikada galibiyeti

kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fe-
nerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdü-
rüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç
oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını
5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-be-
yazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde
yer alıyor. Ligde son mağlubiyetini Aytemiz
Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sa-
hibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamı-
yor. Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan
Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın
8'inci basamağında bulunuyor.

AboubAkAr'ın oynAmAsı 
bekleniyor
Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en
önemli oyuncusu Vincent Aboubakar'ın
yarınki karşılaşmada forma giymesi
planlanıyor. Kamerun Milli Takımı'ndan
sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz
Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurums-
por ve MKE Ankaragücü maçlarında görev

yapamayan golcü oyuncu, Sivasspor maçı ön-
cesi antrenmanlara katıldı ve maç kafilesine
dahil edildi.
Aboubakar'ın yokluğunda siyah-beyazlılar, 1
yenilgi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu ka-
pattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Ha-
sic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında
sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan

Oğuzhan Öz-
yakup

kar-

şılaşmada forma giyemeyecek.

6 futbolcu sArı kArt
cezA sınırındA
Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi
6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin
Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Doruk-
han Toköz ve Welinton Souza yarınki mücade-
lede kart görmeleri halinde 37. haftada
oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında
cezalı duruma düşecek.

ligde 30. rAndevu
İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında
Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 kar-
şılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın
41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında
evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup
etti. İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig
maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor ka-
zandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta
siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15
gol attı. DHA

BeşikTAş içiN
kRiTik BiR mAç

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Demir Grup

Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda

oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak

TARAFLAR arasındaki 29 lig maçın-
dan hiçbiri golsüz bitmedi. Geride
kalan maçlarda her iki takım da al-

tışar kez gol yollarında suskun
kalırken, 0-0'lık sonuca

rastlanmadı.

Golsüz 
maç yok

Deplasman FIRTINA’sı
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah
Avcı yönetiminde 13 dış saha maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı
Süper Lig'in 36. haftasında 21 Nisan Çar-
şamba günü deplasmanda Galatasaray ile
karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Ab-
dullah Avcı yönetiminde dış sahada mağlup
olmadı. Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 be-
raberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz
ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gö-
reve getirilmesiyle 13 dış saha mücadelesinde
rakiplerine boyun eğmedi.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde 13 deplas-
man maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak
rakiplerine geçit vermedi.

Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 17 karşı-
laşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubi-
yet ile 32 puan toplarken, iç sahada 17 maçta
8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27
puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi,
böylelikle deplasmanda iç sahadan daha
fazla puan toplamayı başardı.

176 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, bu sezon dış sahada tek yenil-

gisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tari-
hinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe ma-
çında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz
ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 ga-
libiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağ-
lup olmadı.

Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel
Denizlispor deplasmanından 0-0, ligin 4.
haftasında Gaziantep deplasmanından 1-1
beraberlikle dönerken, ligin 6. haftasında
Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, ligin 8. haf-
tasında da Aytemiz Alanyaspor deplasma-
nından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış
sahada MKE Ankaragücü, Atakaş Hatays-
por ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Ka-
ragümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve
Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0
yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivass-
por ve Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor
ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolu
BölüNmE
İçİNdE
İngiltere, İspanya ve
İtalya'dan 12 kulübün
"Avrupa Süper Ligi"
adıyla yeni bir turnuva
düzenlenmesi konusunda
anlaşmaya vardığı
bildirildi

inGiltere'den Arsenal, Manchester United,
Chelsea, Liverpool, Manchester City, Totten-
ham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Ju-
ventus, İspanya'dan Atletico Madrid,
Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapı-
lan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin
kurulmasına ilişkin karar duyuruldu. Açıkla-
mada, en kısa sürede başlaması planlanan Av-
rupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha
katılmasının beklendiği belirtildi.Kurucu ku-
lüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol
adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve
FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” bek-
lediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper
Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomi-
sindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana
denk geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, ku-
rucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki mü-
sabakaların kalitesini ve yoğunluğunu
iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına
düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak
bir format oluşturma hedefinde olduğu akta-
rıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 mil-
yar avro ödeneceği ifade edildi. Turnuvanın
detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıkla-
mada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20
kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her
sezon değişeceği kaydedildi.

Perez açıklama yaptı

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların
10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te
bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi
4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek
finale yükselmek için play-off karşılaşması ya-
pacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usu-
lüne göre oynanacağı, final müsabakasının da
mayıs ayında yapılacağı belirtildi. Açıklamada
değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid
Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı
Florentino Perez, "Futbola her seviyede yar-
dımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götürece-
ğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla
taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor.
Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz
onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini
kullandı. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu,
İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federas-
yonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve
Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlaya-
rak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.

GAzİANtEP
EvİNdE İyİ
Süper Lig'deki son 
6 iç saha maçında 
yenilmezlik serisi
yakalayan Gaziantep,
elde ettiği 51 puanın
36'sını evinde topladı

liGde ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, se-
zonu ilk 6'da bitirme hedefi doğrultusunda ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 51
puana ulaştığı 36. haftayı 6. sırada tamamla-
yan Gaziantep, iç sahadaki performansıyla da
rakipleri için zorlu bir deplasman özelliğine
büründü. Geride kalan haftalarda 17 kez ra-
kiplerini konuk eden kırmızı-siyahlılar, bu
maçlardan 36 puanı hanesine yazdırırken, at-
tığı 31 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.
Son haftalarda zorlu deplasman özelliğini
daha da güçlendiren Gaziantep, sahasında en
son ligin 22. haftasında Galatasaray'a 2-1 ye-
nildi. Devam eden haftalarda Fraport-TAV
Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile de 2-2
berabere kalan Gaziantep, Göztepe (2-0),
Gençlerbirliği (2-1), Yukatel Denzilispor (2-0)
ve Medipol Başakşehir'i (2-0) yendi. Saha-
sında 86 gündür yenilgi yüzü görmeyen Gazi-
antep, ligin en iyi iç saha performansı gösteren
takımlarından birisi haline geldi. Ligin en iyi iç
saha performansına sahip takımı 39 puanlı
Beşiktaş olurken, İstanbul ekibini 36'şar puanlı
Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep izledi.

KARAhAN REKOR
KıRmAyı BAşARdı
İki yıl önce 20 yaş altında
Avrupa üçüncüsü olan
Alperen Karahan, yarışmada
üçüncü hakkında elde ettiği
20,07 metrelik dereceyle
Osman Can Özdeveci'ye ait
19,88 metrelik 23 yaş altı
Türkiye rekorunu geliştirdi

Milli sporcu Alperen Karahan, 27. Nurullah
İvak Atmalar Şampiyonası'nda gülle atmada
20,07 metrelik derecesiyle 23 yaş altı Türkiye
rekorunu kırdı. Türkiye Atletizm Federasyo-
nundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atıcı-
lar Atletizm Pisti'nde düzenlenen
organizasyonun ikinci gününde gülle atmada
rekor kırıldı. İki yıl önce 20 yaş altında Avrupa
üçüncüsü olan Alperen Karahan, yarışmada
üçüncü hakkında elde ettiği 20,07 metrelik de-
receyle Osman Can Özdeveci'ye ait 19,88 met-
relik 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.
Türkiye atletizm tarihinde erkekler gülle at-
mada Hüseyin Atıcı ve Osman Can Özdeve-
ci'den sonra 20 metreyi aşan üçüncü isim olan
Alperen Karahan, böylece 18 yaş altı ve 20 yaş
altı rekorlarının ardından 23 yaş altında da re-
koru ele geçirmiş oldu.

ANKARA EKİBİNİN
RAKİBİ KAysERİsPOR
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 36. haftasında
bugün deplasmanda Hes Kablo Kayserispor
ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir
Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat
16.00'da başlayacak. Hes Kablo Kayserispor
34 puanla küme düşme hattının hemen üze-
rinde yer alırken, son iki maçını kaybeden
Gençlerbirliği 31 puanla 20. sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, alt sıraları yakından ilgilendiren
karşılaşmada rakibini mağlup ederek, kümede
kalma yolunda son haftalara umutlu girmeyi
amaçlıyor. Teknik direktör Özcan Bizati yöne-
timinde çıktığı ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan
kırmızı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor beraberliğinin ardından oynadığı iki
maçı kaybetmişti. Gençlerbirliği 2 futbolcusu-
nun covid olduğunu açıklanmıştı.



POP müziğin başarı grafiğini her şarkısında yükselten
Simge sözü kariyerinde hep dirsek temasında olduğu
Sezen Aksu’ya, müziğinde kendisiyle beraber, Ersay
Üner ve Ozan Bayraşa ‘ya düzenlemesi Genco Arı‘ya
ait olan yeni şarkısını “Sevmek Yüzünden ile yine zirve
de Yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden” ile milyonların kal-
bini fetheden ve müzik eleştirmenlerinden tam puan
alan Simge, şarkısının çıkış hikâyesini söyle anlattı.
“Dört yıl önce Symi Adası’ na tatile gittiğimde nakaratı
ortaya çıktı. Ozan Bayraşa ile Ersay Üner‘e dinlettik ve
besteyi tamamladık. Sözlerini de sihirli dokunuşuyla
Sezen Aksu yazdı. Sezen Hanım bir gece sürpriz bir te-
lefonla sözleri yazdığını haber verdi. O kadar heyecan-
landım ki... Koşarak stüdyoya gittim. Sözleri ilk

duyduğumda
nutkum tutuldu.

Sezen hanım "Niye
tepkisizsin?" diye
sorduğunda "Çok he-

yecanlandığımda
böyle kalırım" diye yanıt

verdim. "O zaman bir
şeyler yap, beğendiğini

belli et, bir takla falan at"
dedi. Ben de Sezen Aksu'nun

önünde takla attım. Aksu, 'Aaa
bu gerçekten deliymiş” dedi.

Gerçek olan müziktir

'Sevmek yüzünden' şarkısı ile müzik listele-
rinde hızla yükselen Simge, “Sahte tıklar, gerek-

siz karmaşalar. Yaptığım işten emin olduğum gün
rahatladım. Her şarkım 100 milyon dinlenmek zo-

runda değil. Bir gün beş milyon dinlenip, ertesi gün 100
bin bile dinlenmemek... Bunlar çok komik şeyler. Ne kadar

sahtekar olduklarını gördüğümüzü görmemelerine şaşırıyo-
rum. Ama bunların hiçbiri benim hayatımda olan duygular

değil. Müzik gerçek” dedi.

G eçtiğimiz günlerde açıklanan yeni ya-
saklar sonrası kısmi kapanmanın
başladığı ilk gün bir yurttaşın evinde

iftara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın basına
yansıyan çok eleştirilen fotoğrafı ile ilgili  Hal-
kevleri  Genel Başkanı Nebiye Merttürk
Damga’ya konuştu. Merttürk; “Yasak herkese
var, Erdoğan’a yok. Bu kareden bunu görebi-

liyoruz, öte yandan bu fotoğraf AKP’nin kendi yarattığı
yoksulluktan nemalandığı gerçeğidir” ifadelerini kullandı.
Fotoğraf üzerinden Türkiye'nin genel gündemine ilişkin
değerlendirmelerde de bulunan Merttürk özellikle koro-
navirüsle mücadele konusunda hükümetin sınıfta kaldı-
ğını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Bir yılı aşkın süredir 
8 milyar insan Covid-19 tehdidiyle yaşıyor. Özellikle ülke-
mizde iktidar salgınla gerçekçi bir mücadele yolunu tercih
etmedi. Etrafımız yasaklarla sarılmış durumda. Biliyorsu-
nuz, pandemi gerekçe gösterilerek ev ziyaretleri, toplu if-
tarlar vb yasaklandı. Ancak Erdoğan, yoksul bir evde yer
sofrasında bir ev ziyaretinde görüntülendi. Yani herkese
yasak var, Erdoğan'a yok. Bu kareden bunu görebiliyoruz.
Yine aynı fotografta dikkat çeken başka bir şey de,
AKP'nin kendi yarattığı yoksulluktan bile nemalanabildiği
gerçeği. Yani o yoksul sofrayı yaratan da AKP, o yoksul
sofra üzerinden siyaset yapan da. Çünkü o sofra, yılın geri
kalan günlerinde Saray'da ziyafet sofrasında oturmasının
siyasetinin sofrası. Bir tarafta ejder meyveli menüler, altın
musluklu mutfaklar, saraylar; diğer tarafta yer sofrası,
yoksulluk. Yazarın da dediği gibi onlar yardım edebilecek-
leri yoksullar istiyorlar, biz ise ortadan kaldırılmış yoksul-
luk. Meselenin özeti budur.”

Sürekli yalan söylüyorlar

CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin gündeme
getirdiği “128 Milyar Dolar nerede?” sorusunu da değer-

lendiren Halkevleri Başkanı
Merttürk, “128 milyar uzun
zamandır gündemde ve bir
süre daha gündemde dura-
cak gibi görünüyor. Merkez
Bankası son zamanlarda ol-
dukça fazla gündemde
çünkü ülkenin istikrarlı bir
ekonomik planı olmadığı
gibi,  çok kısa sürede baş-
kanı sürekli değişti. Faiz
arttırımı ile, dolar rezervle-
rinin satışı arasında tercih
yapmakta zorlanan ikti-
darı her türlü zor günler
bekliyor. Aslında dolar re-
zervlerinin eksiye düşmesi
ülke açısından yeni bir şey
değil. 2019 yerel seçimleri
öncesi dövizdeki artışın
önünü almak için satışlar hız-
landı. Tabi rezerv hemen sıfır-
lanmadı ama 2020 Mayıs ayına
geldiğimizde rezervler eksi 48 mil-
yar dolara gerilemişti bile. Bugün de
128 Milyar Dolar diye ifade edilen 130
Milyar Dolara yakın bir eksideyiz. Rezerv
satışlarının hız kesmeden devam etmesi ve
bu kadar büyük bir açığın çıkması herkesin ak-
lına bu rezervlerin çoğu yabancı sermayeye olmak
üzere, AKP'nin yandaşlarına da satıldığı ihtimallerini
getiriyor. Bu konuda akıldaki ihtimalleri yükselten şey-
lerden biri, Kılıçdaroğlu'nun "128 Milyar Dolar Nerede?"
çıkışının ardından AKP'nin bu duruma geçerli bir açık-
lama getirmeyip, sürekli yalanlarla örtbas etme çabasıdır”
ifadelerini kullandı.

DİLEK 
BOZKURT

ÖZEL HABER
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Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan oyuncu
Hande erçel ve Kerem Bürsin, hakkında yeni bir
iddia ortaya atıldı. erçel ve Bürsin'in rol aldığı dizinin
sezon finali vermesinin ardından ikilinin dinlenmek
için Maldivler'e gittiği konuşuluyor. Bürsin, daha
sonra Instagram hesabından bu kareyi yayınladı.
Bürsin'in paylaşımı, çiftin hakkındaki 'Maldivler' id-
diasını destekler nitelikteyidi.
Bürsin, daha sonra Instagram hesabından bu kareyi
yayınladı. Bir tekneden bu görüntüyü yayınlayan 33

yaşındaki oyuncunun paylaşımındaki tropikal ağaçlar
dikkatlerden kaçmadı.

Aşk söylentilerine açık kapı

erçel ve Bürsin, geçtiğimiz günlerde İstinye'de bulu-
nan bir spor salonundan çıkarken objektiflere takıl-
mıştı. Haklarında çıkan dedikodulara her zaman
olduğu gibi yanıt vermemeyi tercih eden ancak gün-
lük hayatta da her an yan yana olan çift, bu kez 'aşk'
söylentilerine açık kapı bırakmıştı.

Hande ve Kerem 
Maldivler’de!

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye
Merttürk, Türkiye'nin gündemine
ilişkin Damga'ya konuştu. Önemli
değerlendirmelerde bulunan
Merttürk, “Şu an ülkede olup 
bitenlere baktığınız zaman; 
mantıklı hiçbir şey göremiyorsunuz.
Her şey allak bullak. 
Canımızı hiçe sayan,
aklımızla dalga 
geçen bir 
anlayış
tarafından
yönetiliy-
oruz” 
dedi

Herkesi demok-
rasiye sahip çıkmaya

çağıran Merttürk, “Muhale-
fetin yaptığı her şey pandemi

gerekçesiyle yasaklanıyor/yasak-
lanmak isteniyor. Ancak başka bir
yönden baktığımızda lebaleb kon-
greler, çay dağıtılan mitingler, iftar
ziyaretleri... Tam da bu yüzden bu

kurnazlığa izin vermemek için
tüm demokratik haklarımıza

sahip çıkmalıyız” ifadele-
rini kullandı.
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Her şeyin 
kılıfı teröristlik!

Türkiye'de eleştiri kültürünün barınmadığını ve soru sormanın bile iktidar cep-
hesi tarafından “terör eylemi” gibi değerlendirildiğini vurgulayan Mettürk, açık-
lamalarının devamında şöyle konuştu; “Pandemi bahanesi burda da herkesin

karşısına çıktı. Bir an önce bu konuyu kapatmak isteyen iktidar,  "128 Milyar Ne-
rede" yazılı pankartları Covid-19 bahanesiyle toplamaya çalıştı. Yetmedi, pankartı
asanlar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten işlemler yapıldı. Memlekette neye
itiraz edilse ucu "Şahsım"a dokunuyor. Her şeyin kılıfı ya teröristlik, ya Cumhurbaş-
kanı'na hakaret ki, onun da bağlandığı yer yine teröristlik. İktidar pandemiyle değil,
muhalefetle mücadele ediyor ve en başından beri pandemiyi bu anlamda fırsata
çevirmeye çalışıyor. Bu uygulamada da aynı zihniyet karşımıza çıkıyor. Muhale-
fetin yaptığı her şey pandemi gerekçesiyle yasaklanıyor/yasaklanmak isteni-

yor. Ancak başka bir yönden baktığımızda lebaleb kongreler, çay dağıtılan
mitingler, iftar ziyaretleri... Tam da bu yüzden bu kurnazlığa izin verme-

mek için tüm demokratik haklarımıza sahip çıkmalıyız. Artık her-
kes pandemi koşullarına neyin zemin hazırladığının

farkında. İnsanlığa şiddetten ve ölümden başka hiçbir
vaadi kalmayan neoliberal kapilalist düzen canı-

mıza kast ediyor. Aşı bulundu ama, aşıda
patent olduğu için insanlık ölüme terk

ediliyor. Canımızı hiçe sayan ve
aklımızla dalga geçenlere

karşı hep birlilte mü-
cadele etmeli-

yiz.”

Fikirtepe için sona gelindi
Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini üstlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgenin ikinci ve
üçüncü etap imar planlarını da hazırladı. Her iki etapta da inşaatların yüksekliği 80 metreyi geçmeyecek
UZUN yıllardır kentsel dönüşüm çalış-
maları ve mağduriyeti ile gündemden
düşmeyen Fikirtepe, 2005 yılında
“Özel Proje alanı” olarak belirlendi.
2007'de “Kentsel Dönüşüm Alanı”
ilan edilen bölgenin uygulama imar
planları 2011 yılında onaylandı. Fikir-
tepe, Bakanlar Kurulu'nun 2013 tarihli
kararıyla “Riskli Alan” ilan edildi. 2014
yılında mahalle için acele kamulaş-
tırma kararı çıkarılırken, 2019’da İstan-
bul 6. İdare Mahkemesi tarafından
alınan kararla imar planları iptal edildi.
Plansız ve çözümsüz kalan Fikirtepe
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dev-
reye girdi. Bakan Murat Kurum, 2020
yılının sonunda yaptığı toplantıda Fi-
kirtepe’de yarım kalan ve hiç başlama-
yan kentsel dönüşüm projelerini
bakanlığın üstlendiğini söyledi. Bakan
Kurum, “Terk edilmiş, inşaatı yapılma-
yan, temeli atılmış ama devam etme-

yen projeleri biz başlatacağız. 60 bin
vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren
Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım de-
ğeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5
milyon metrekare inşaat alanını kapsa-
yan projeyi, inşallah hızlı şekilde başla-
yıp etaplar halinde vatandaşlarımıza
teslim edeceğiz. Proje bilgilendirme
ofisimiz yedi gün hizmet verecek. Yine
bu süreçte kira yardımlarını Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü-
müz verecek” dedi.

Yeni plan açıklanmıştı

Yeni Fikirtepe Projesi çalışmaları kap-
samında toplam büyüklüğü 1 milyon
340 bin metrekarelik Fikirtepe riskli
alanı üç etaba ayrıldı. Bakanlık, geçti-
ğimiz mart ayında “Fikirtepe Riskli
Alanı ve Çevresi”nin Birinci Etabı için
hazırlanan yeni imar planını askıya çı-
karmıştı. Yeni imar planına göre, 828

bin 777 metrekarelik alanda her ada
için ayrı ayrı belirlenen emsale göre
toplam yaklaşık 2 milyon 313 bin met-
rekare inşaat yapılması öngörüldü.
Alanın yüzde 49'u ticaret,
ticaret+konut, yüzde 51'i ise donatı
alanı olarak ayrılırken, bölgede ikamet
edecek yaklaşık nüfus 32 bin 387 kişi
olarak hesaplandı. 

İkinci, üçüncü etaplar hazır 

Fikirtepe’nin birinci etap imar planları-
nın ardından ikinci ve üçüncü etapla-
rın planları da hazırlandı. 356 bin 536
metrekarelik ikinci etap için hazırlanan
planlarda; alanın yüzde 49’u konut ve
ticaret alanı, yüzde 51’i ise donatı alanı
olarak ayrıldı. Bu durumda toplam
174 bin 429 metrekare konut ve ticaret
alanı olarak planlandı. 182 bin 106
metrekare de donatı alanına ayrılarak
okul, hastane, cami, park yol ve oto-

park olarak planlandı. Konut ve ticaret
alanlarında emsal 2 oldu. Ticaret ve
konut alanlarında AVM, otel ve rezi-
danslar yer alabilecek. Planlara göre
yapı yüksekliği en çok 80 metre olacak.
Öngörülen nüfus ise 19 bin 899 kişi.
Daha az bir alana sahip olan Fikirtepe
üçüncü etabı toplam 178 bin metre-
kare riskli alanı kapsıyor. Üçüncü
etapta donatı alanlarına daha fazla yer
verildi. Buna göre söz konusu alan
yüzde 35'i ticaret ve konut, yüzde 65'i
donatı alanı olarak planlandı. Konut
ve ticaret için 61 bin 795 metrekare ay-
rıldı. Diğer alanlar da meydan, cami,
okul, idari tesis hastane, park ve yol
olarak planlandı. Konut ve ticaret
alanlarında emsal 2 oldu, inşaatların
yüksekliği 80 metre olarak belirlendi.
Üçüncü etap için hazırlanan planlarda
nüfusun da 5 bin 961 kişi olması ön-
görüldü. FATİH POLAT

Fikirtepe’nin yeni imar planları açıklanırken, birinci etapta
mülkü bulunan hak sahiplerinin arsalarının hazineye devredil-
diği öğrenildi. Arsa sahiplerinin telefonlarına gelen mesajda
''Adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde Kadıköy Tapu Müdürlü-
ğü'nde *25556 sıra no ile 6306 Sayılı Kanunun 6/A Maddesi
Uyarınca Hazineye Devir işlemi yapılmaktadır'' denildi. E-dev-
let üzerinden sorgulama yapan bazı vatandaşlar da devir işle-
minin gerçekleştirildiğini doğruladı. Devir işlemi, 6306 sayılı

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanu-
nun 6/A maddesine dayanıyor. 2019 yılında yapılan değişik-
likle beraber, özel mülkiyete ait bütün taşınmazlar, bakanlığın
talebine istinaden hazine adına tescil edilebiliyor. Yapılacak
yeni yapılar için inşaat ruhsatı hazine adına düzenlenebiliyor
ve hak sahiplerine haklarına karşılık gelecek bağımsız bölüm-
lerin devri yapılıncaya kadar,  kat irtifakı ile kat mülkiyeti ha-
zine adına gerçekleştiriliyor.

Fikirtepe’nin birinci etap imar planlarının
ardından ikinci ve üçüncü etapların planları

da hazırlandı. 356 bin 536 metrekarelik
ikinci etap için hazırlanan planlarda; alanın
yüzde 49’u konut ve ticaret alanı, yüzde 51’i
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toplam 174 bin 429 metrekare konut ve 
ticaret alanı olarak planlandı. 
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TAPULAR HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Fikirtepe’nin birinci etap imar planlarının
ardından ikinci ve üçüncü etapların planları

da hazırlandı. 356 bin 536 metrekarelik
ikinci etap için hazırlanan planlarda; alanın
yüzde 49’u konut ve ticaret alanı, yüzde 51’i
ise donatı alanı olarak ayrıldı. Bu durumda

toplam 174 bin 429 metrekare konut ve 
ticaret alanı olarak planlandı. 

Sahte tıklar
çok gereksiz!
'Sevmek yüzünden' şarkısı ile müzik 
listelerinde hızla yükselen Simge, “Sahte
tıklar, gereksiz karmaşalar. Yaptığım işten
emin olduğum gün rahatladım. Her şarkım
100 milyon dinlenmek zorunda değil” dedi


