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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu partisinin grup

toplantısında konuştu. CHP lideri,
"Zor günlerden geçiyoruz" diyerek
başladığı konuşmasında herkesin
üzerine düşen görevler olduğunu
söyledi. Kılıçdaroğlu, "Herkes üze-
rine düşeni yaptı. Ama üzülerek
ifade edeyim, Saray'da oturanlar

üzerine düşeni
yapmadılar. Ki-
birle bir devlet
yönetilmez. Dö-
vizi olan daha
fazla kazandı.
Esnafa, çiftçiye,
emekliye, taksi-
ciye ne verildi?"
diye sordu. 
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Dövizi olan 
fazla kazandı

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP VE İYİ PARTİ’YE ÇAĞRI

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP Genel Baş-

kanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ
Partiye seslenerek "gelin yeni ana-
yasa sürecine destek verin. Darbe
anayasasından aziz milletimizi
kurtaralım" dedi. Muhalefetin
gündemden düşürmediği ‘128
milyar dolar nerede?’ sorusuna
sert yanıt veren Bahçeli, "Para dev-

letin kasasında,
peki siz neredesi-
niz? Bunu bıra-
kın da 4 Nisan
bildirisinin hesa-
bını verin. Bunla-
rın siyasetleri de
kalpleri de iflas
etmiştir" diye 
konuştu. 
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Yeni Anayasaya
gelin destek verin

Devlet Bahçeli

KOBANİ ELEŞTİRİSİ

HDP Eş Genel Başkanı
Mithat Sancar partisinin

grup toplantısında yaptığı konuş-
mada Kobani iddianamesine de-
ğindi. İddianamede çelişkiler
olduğunu belirten Sancar, "De-
mokrasiyi sıfırlamak isteyen tekçi
iktidar düzenini, topluma nefes 

aldırmaya çalı-
şan, gerçek 
adaleti, adil 
bir barışı bu 
ülkede kurmak
isteyen tüm de-
mokrasi güçlerini
ve toplumsal
muhalefeti hedef
alan bir davayla
karşı karşıyayız"
ifadelerini
kullandı.

ç

Demokrasiye 
karşı bir dava

Mithat Sancar
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Devlet denilen aygıt, bireylerin kişisel
iradeleri sonucu, bir takım hak ve yetki-
lerini delege ederek, sağlık, güvenlik ve

özgürlük içinde ya-
şamaları için kurduk-
ları bir kurumdur.
Devlet böyle kurulu-
yor ama bir süre
sonra bağlamından
kopuyor, kendi ba-
şına bir amaç haline
gelebiliyor.

Prof. Dr. Ahmet Özer köşe yazısı sayfa 7'de

Acı izlerle yüzleşmeli
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128 milyar dolar
nerede?

Mustafa DOLU
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Geçtiğimiz haftalarda Bahar
Candan'ın darp edilmesi maga-

zin gündeminine bomba gibi düşmüş ve
son olarak Doya Doya Moda'ya katıla-
rak adını duyuran yarışmacı oldukça zor
zamanlar geçirdiğini ifade etmişti. Aynı
programda boy gösteren Elif Nil Elden
de sosyal medyada kendisini takip eden
bir takipçisi tarafından tacize uğradı. Bir
erkek takipçisinin Elden'e cinsel içerikli
mesajlar gönderdiği öğrenildi. I SAYFA 9
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ICISLERI’NDEN
UZAKLASTIRMA
İçişleri Bakanlığı, 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması
yapan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamada,

TESUD yönetim kurulu yönetici-
lerinin son günlerdeki açıklamala-
rında ve basın- yayın organları
aracılığıyla beyanlarında 104
emekli amiral tarafından yayımla-
nan bildiriye destek oldukları ve

açıklamalarının emekli amirallerin
bildirisi ile benzerlik taşıdığı belir-
tildi. Emekli amirallerce yayımla-
nan bildiriye ilişkin Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Türk
Ceza Kanunu’nun 316/1 maddesi
kapsamında başlatılan soruştur-
manın, halen devam ettiği belirtile-
rek, "Dernek Yönetim Kurulu
Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu
Üyeleri, geçici bir tedbir olarak ba-
kanlık makamının onayı ile görev-
den uzaklaştırılmıştır" denildi. 
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AÇIKLAMALARI BENZERLİK TAŞIYOR

Fatih, Kumkapı'da İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Kaçak-

çılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde
operasyonlarda ele geçirilen havai
fişek, sahte alkol ve kimyasal mad-
delerin olduğu depoda yangın çıktı.
Zaman zaman
patlamaların da
olduğu yangın
uzun uğraşlar so-
nucunda söndü-
rülerek kontrol
altına alındı. İs-
tanbul İl Emniyet
Müdürü Zafer
Aktaş, "Yangın ne-
denini araştırıyo-
ruz" dedi. I SAYFA 9
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Emniyete ait
depoda yangın

İBB'nin Adalar'dan toplayıp Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği ve üzerindeki çiplere
rağmen kaybolan 99 at, istifa getirdi. Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa eder-
ken, MHP Dörtyol Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Avukat Emre Arık, atların satıldı-
ğını iddia etti. Keskin ise atların sucuk yapıldığı yönündeki iddiayı "asılsız" diyerek yalanladı

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İma-

moğlu, Adalar'da son verilen
fayton uygulamasının ardından at-
ları Hatay’ın MHP’li Dörtyol ilçe
belediyesi de olmak üzere çeşitli
kurumlara sahiplendirmişti. 100 at
Dörtyol Belediyesi’ne 13 Ağustos
2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihinde
hibe edildi. İBB’nin kaybolmasın-

lar diye üzerlerine çip taktığı atlar-
dan biri taşınma esnasında telef
olurken, kalan 99’u da çiplere rağ-
men kaybolmuş, ardından adli 
ve idari soruşturma başlatılmıştı.
Sonrasında yaşanan süreçte 
belediye başkanı Fadıl Keskin
MHP'den istifa etti. Keskin, istifa
gerekçesini, "Partime zarar gelme-
sini istemedim" şeklinde açıkladı. 
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PARTİME ZARAR GELMESİN DİYE İSTİFA ETTİM

Dörtyol Belediye Meclis
Üyesi ve MHP Grup Söz-

cüsü Avukat Emre Arık ise atların
Adana, Kahramanmaraş ve Şır-
nak'a satıldığını iddia etti. Atların
alınması, getirilmesi ve sonrasında
yaşananların meclis faaliyet rapor-
larına yansıtılmadığını belirten
Arık, “Atları bizzat alıyorlar ve biri-
lerine teslim ediyorlar. Yaşananlar

duyulmaya başlayınca Veteriner İş-
leri Müdürü hem kaymakamlığa
hem de savcılığa bildirimde bulu-
nuyor. ‘Atlar geldi ancak benim ha-
berim yok' diye suçu ihbar ediyor.
Sonradan öğrendik ki atlar Dörtyol
Yeniköy'deki çiftçiliğe getirilip çip-
leri sökülüp bir kısmı Adana'ya, bir
kısmı da Kahramanmaraş ve Şır-
nak'a satılmış" dedi. I SAYFA 9
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ATLARIN ÇİPLERİNİ SÖKÜP BİRİLERİNE SATTILAR

ATLARI SUCUK
YAPMADIK!

Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa
Sporları Kulübü Derneği (BEYLİ-

KOFF), topladığı 350 koli ramazan pake-
tini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak
üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne teslim etti.
Dernek üyelerine teşekkür eden Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık "Diyoruz ki,
veren el, alan el birbirini görmesin istiyo-
ruz. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Bölüşür-
sek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” bu
prensiple hareket ediyoruz" dedi. I SAYFA 4
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Zafer Aktaş

KURYENİN MOTORU ÇALINDI

Kağıthane'de Sedat Ay'ın
kuryelik yaptığı motosikleti

sahur vakti kimlikleri belirsiz 3 şüp-
heli tarafından çalındı. Motosikle-
tiyle eşi ve 2 çocuğunun geçimini
sağlayan Ay, "Varımı yoğumu mo-
tora yatırmıştım.
Kendi motorumla
çalışıyordum.
Şimdi köyüme
Şanlıurfa'ya gide-
ceğim. Artık umu-
dumu kestim.
Sürekli cebimden
yiyorum. İki çocuk
var. Kirada oturu-
yorum" dedi.
I SAYFA 9
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Ekmek teknemi 
elimden aldılar!

Sedat Ay

SEYYARA OPERASYON

Esenyurt'ta dilenci ve seyyar
satıcılara yönelik yapılan dene-

timlerde, bir kadından cip anahtarı
çıktı. Kadının, aracını uzak bir nok-
taya park ettikten sonra çorap sattığı
öğrenildi. Ceza ke-
silme işlemi sıra-
sında ise seyyar
satıcı ile dilenci 
kadınlar arasında
tartışma çıktı.  
Ayrıca kadın hak-
kında daha önce de
aynı gerekçe ile 11
kez tutanak tutul-
duğu ortaya çıktı. 
I SAYFA 5
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Geçmişte 11 kez
tutanak tutulmuş

FADIL 
KESKİN

İSTİFA ETTİ

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Merkez Bankası 
rezervleri iddiaları üzerinden yaptığı paylaşım tepki çekti. Kaf-

tancıoğlu paylaşımında göçmen sorununu anlatan sembol fotoğraf-
lardan biri olan Aylan Bebek'i kullandı. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık
siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize
ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur" der-
ken AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Uydur-
maca siyasetine cennetlik masum Aylan bebeği alet
ediyorsa, zihin ve utanç duygusunun katılaşması ille-
tine düçar olmuş demektir" eleştirisinde bulundu. 
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KAFTANCIoĞLU’NA 
Aylan Bebek tepkisi
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ATLARI TESLİM ETTİĞİMİZ KİŞİ ELİNDEN KAÇIRDI!
Belediye Başkanı Fadıl Keskin, "Partime zarar gelmesin diye istifa ettim"
dedi. "Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır" diyen Keskin, "İnsanların
attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden
kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor" ifadelerini kullandı. 

Pandeminin etkisiyle artan 
internet kullanımına dikkat

çeken Online PR Servisi B2Press’in
yaptığı araştırmaya göre Türki-
ye’deki basılı gazetelerin tirajları,
son 1 yılda yüzde 14,11 düştü. On-
line haber sitelerine yönelim artarak
devam ederken hurriyet.com.tr
günlük 7,6 milyon ziyaret sayısıyla
Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen
online haber sitesi oldu. I SAYFA 5
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21. yüzyılın örnek insan yerleş-
kesi olarak nitelendirilen Nefes

Assos görücüye çıktı… Dr. Önder
Halisdemir, içinde bir de Köy Ensti-
tüsü de bulunacak olan proje için
“Ekolojik yerleşimler için Çanak-
kale’den dünyaya seçkin bir örnek ka-
zandırmak ve yolu bizden sonrakiler
için kolaylamak istiyoruz” dedi. 
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Pandemide online trafik

Assos’ta Nefes aldıran köy

DAMGA EMLAK 8'DE
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uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu
hakkında önemli bilgiler verdi. Çocuklar
konuşmaya başladıktan sonra sürekli ola-

rak sorular sormaya başlarlar.Cevapları alana dek de-
falarca aynı soruyu bıkmadan usanmadan
sorarlar.Peki ama neden çok soru sorar? Çocuklar 2
sebepten dolayı çok soru sorarlar.Ya meraklı oldukları
için ya da kaygılı oldukları için. Merakından dolayı
soru soran çocukların amacı, yeni bir bilgi edinmektir
ama kaygılı olan çocukları amacı, kendilerini rahatlat-
maktır.

1- Meraklı çocuklar: “Depremler nasıl oluşur?, En
şiddetli deprem nerede olmuştur?, Denizlerde de dep-
rem olur mu” gibi keşfetmeyi ve öğrenmeyi amaçla-
yan çocukların sorularıdır.

2- Kaygılı çocuklar: “Ya deprem olursa?, Ya dep-
remde göçük altında kalırsak?, Ya o göçükte bizi bula-
mazlarsa? Ya hiçbir zaman kurtulamazsak?... gibi
ardı arkası bitmeyen, felaket tablosu çizen ve havadan
nem kapan evhamlı çocukların sorularıdır.

Dolayısıyla kaygılı çocuğunuz varsa çocuğunuzun
sorduğu her soruya ayrıntılı cevaplar vererek çocuğu-
nuzu rahatlatma çabasına girmeyin. Zira çabanızın
mesajı: “Annem / babam beni ikna etmeye çalışıyor”
olacaktır. Unutmayın, ikna var ise direnç de vardır!
Çocuğunuzu her rahatlatma çabanız çocuğunuzun
zihninde yeni sorular doğurur ve çocuğunuz sonu gel-
meyen sorularla sizi bunaltabilir. Sizlere önerim; kay-
gılı bir çocuk karşısında öncelikle siz kaygınızı kontrol
etmeye çalışın. Çocuğuzun sorularına cevap verirken
rahat bir tavır sergileyin, çocuğunuzun ilk bir/iki soru-
suna detaylara girmeden alelade cevap verin ve kesin-
likle açıklamalar yapmaktan kaçının çünkü
çocuğuzun belli bir bilişsel kapasitesi olduğunu hatır-
layın. Olağanüstü bir olay karşısında bile, olağan tep-
kiler vererek çocuğunuzu kaygılı bir kişilik
geliştirmesinden koruyun.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte
özellikle oruç tutan hastaların dikkat etmesi
gereken birçok nokta olduğunu belirten

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Murat Sertan
Şahin, hastaların bu dönemde dahili hastalıkların
yanı sıra kulak burun boğaz hastalıklarının da üze-
rinde durması gerektiğini belirtti. Şeker hastalığı, kalp
rahatsızlıkları, mide ve bağırsak problemleri gibi kro-
nik rahatsızlıkları olan veya düzenli ilaç kullanan has-
talarımızın bu uzun süreli aç kalma dönemlerinde
problem yaşamamak adına daha da dikkatli olmaları
gerektiğini belirten Medicana Kadıköy Hastanesi
KBB Uzmanı Doç. Dr. Murat Sertan Şahin, “Bugün-
lerde kulak burun boğaz olarak en fazla gördüğümüz
hastalık gruplarının başında, tekrarlayan boğaz ağrısı
ve boğazda yanmayla kendini gösteren kronik farenjit
ile boğazda gıcıklanma, takılma hissi ve ses değişiklik-
leriyle karakterize boğaz reflüsü gelmektedir. Gerek
kronik farenjitte gerekse boğaz reflüsünde sıklıkla altta
yatan mide problemleri ve beslenme alışkanlığındaki
bozukluklardır” açıklamasında bulundu.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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HAFIZAYI GUCLENDIREN 
9 BESLENME ONERISI!
G ünlük yaşam alışkanlıklarımızda

köklü değişikliklere neden olan
pandemi yeme alışkanlıklarımızı

da etkiledi. Yaşadığımız belirsizlik ve
sosyal aktivitelerin rafa kaldırılması du-
yusal yeme problemleriyle birlikte unut-
kanlığın da artmasına neden oldu.
Acıbadem  International Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arı-
burnu, pandemi sürecinde özellikle
yüksek yağ ve ilave şeker içerikli gıdalara
yönelimin arttığını belirterek “Yapılan
araştırmalar bu tarz beslenen kişilerin,
Akdeniz diyeti ile beslenen kişilere
oranla hafıza testlerinden daha kötü
puan aldıklarını ve beynin hafıza bölgesi
olarak adlandırılan hipokampus bölgesi-
nin işlev bozukluğuna sebep olduğunu
göstermektedir. Sağlıklı beslenme düze-
ninde yağ alımının azalması ve ilave şe-
kerin neredeyse hiç kullanılmaması,
vücudumuzdaki iltihabın azalmasına, vi-
tamin ve mineral dengesizliklerinin iyi-
leşmesine ve kolesterolü düşürerek beyin
fonksiyonlarımızın da daha işlevsel hale
gelmesine yardımcı oluyor.” diyor. Hafı-
zayı güçlendirmede sağlıklı beslenmenin
çok etkili olduğunu; özellikle B12, B6,
B3 ve B9 (folat) vitaminleri ile magnez-
yum, çinko, bakır, demir, iyot, selenyum
ve potasyum minerallerinin sinir ileti-
mini düzenlediğini ve beyin işlevlerinde
önemli rolü bulunduğunu vurguluyor. 

Şeker içerikli yiyecekler 
tüketmeyin

Araştırmalar, rutin hayatında bol mik-
tarda şeker ve ilave şeker içerikli yiyecek-
leri tüketen kişilerin tüketmeyenlere
kıyasla daha zayıf hafızaya ve daha
düşük beyin hacmine sahip olduklarını
göstermiştir. Bundan dolayı şekeri ve şe-
kerli yiyecekleri azaltmak ve mümkünse
şeker ihtiyacını meyvelerden karşılamak
beyin sağlığınıza yapabileceğiniz en
güzel iyiliktir. Hem şekeri azaltmak sa-
dece hafızanıza yardımcı olmakla kal-
maz, aynı zamanda genel sağlığınızı da
iyileştirir.

Haftada iki gün yağlı balık tüketin

Beynimizin yaklaşık yüzde 60’ı yağdan
oluşurken beyin sağlığımız için özellikle
yağlı balıklar da büyük önem taşıyor. Ya-
pılan çalışmalar somon, sardalya ve ton
balığı gibi yağlı balıkların ızgara veya
fırın şeklinde tüketilmesinin beyindeki
karar vermeyi kolaylaştıran, hafızayı
güçlendiren ve duyguyu kontrol eden si-

nirlerin artışına katkı sağladığını göster-
miştir. Aynı zamanda yeteri kadar balık
tüketmek Alzheimer hastalığından ve
depresyondan korunmaya da katkı sağ-
lar. Belirsizliklerle dolu pandemi günle-
rinde sadece haftada 2 kez balık
tüketerek ruh halimizi de iyileştirebiliriz.

Zerdeçalı günlük 
beslenmenize ekleyin

Zerdeçal, güçlü bir antioksidandır ve vü-
cutta anti-inflamatuar etki göstererek
sağlığın korunmasına yardımcı olur. Son
zamanlarda yapılan çalışmalar; zerdeça-
lın beyindeki hasarı ve nöronların sinir
uçlarında gerçekleşen, hücre ölümüne
sebep olan amiloid plak oluşumunu en-
gellediği bulunmuştur. Sabahları yumur-
tanızın üzerine, ara öğünde
yoğurdunuzun içerisine, et yemeklerinde
de karışık baharatlarınızla beraber ra-
hatlıkla beslenmenize ekleyebilirsiniz.

Çiğ kuruyemiş tüketin

Fındık, badem, ay çekirdeği, ceviz ve yer
fıstığı gibi çiğ kuruyemişlerin içerdikleri
E vitamini sayesinde, beyin hücrelerini;
serbest radikallerin neden olduğu oksi-
datif stresten korudukları ve ilerleyen
yaşlarda bilişsel gerilemeyi önleme/ya-
vaşlatma potansiyeline sahip oldukları
görülmüştür. Aşırıya kaçmayarak, günde
bir avuç çiğ kuruyemiş tüketebilirsiniz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem
Arıburnu “Her sabah kahvaltıda 1 adet
yumurta yediğinizde; B-6, B12 vitamin-
lerini, folik asit ve kolin gibi önemli besin
öğelerini alırken; bu sayede yaşa bağlı
bilişsel gerilemeyi geciktirirken beynin
küçülmesine de engel olabilirsiniz. Yu-
murta sarısında bulunan kolin, vücudu-
muzun ruh hali ve hafızamızı
düzenlemesinde önemli bir mikro besin-
dir.” diyor.

Rafine karbonhidratları azaltın

Pandemi ile birlikte mutfakta yeni tarif-
ler deniyoruz ve bu tarifler daha çok kek,
kurabiye, hamur işleri, ekmek ağırlıklı
oluyor. Bunları yaparken de çoğunlukla
beyaz un kullanıyoruz ki bu da bu tarz
yiyeceklerin glisemik indekslerini yüksel-
tiyor. Yani vücut bu karbonhidratları
hızlı bir şekilde sindirerek kan şekeri se-
viyelerinde ani bir artışa neden oluyor.
Çalışmalar, rafine karbonhidratlar açı-
sından yüksek olan Batı diyetinin de-
mans, bilişsel gerileme ve azalmış
bilişsel işlevle ilişkili olduğunu göster-
miştir.

Alkolden uzak durun

Tekrarlayan aşırı alkol tüketimleri, beyin
üzerinde nörotoksik etkiler göstererek,
hafıza yönetiminde rol oynayan beyni-
mizin hipokampus bölgesine zarar vere-

bilir. Hipokampus bölgesi zarar gördü-
ğünde ani ve gecikmeli hafıza hatırlama
testlerinde sürelerin uzadığı görülmüş-
tür. 

Çikolata tercihiniz bitter olsun

Kakao, içerisindeki flavonoidler saye-
sinde nöronların büyümesini uyararak
ve beynin hafıza bölümlerine kan akışını
arttırarak bellek performansımızın art-
masına yardımcı olur. Tatlı ihtiyacı duy-
duğumuzda ilk önceliğimiz muz veya
kuru hurma gibi bir meyve ile kakaoyu
karıştırmak olabilir. Fakat çikolata yemek
istiyorsak da tercihimizi en az yüzde 70
oranlı bir bitter çikolatadan yana yap-
mak daha sağlıklı olacaktır.  

NEŞE MERT

Virüs virüsten daha fazlasıdır
Tek bir kişiden başlayarak milyonlarca insanı etkisi altına alan kovid-19, etki alanını genişletmeye devam ederken, hasta ve
hasta yakınlarının en çok merak ettiği konulardan biri de, virüsün uzun vadede vücutta hangi hastalıkları tetiklediği oldu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu pandemide artan unutkanlığa karşı, 
hafızayı güçlendirici 9 beslenme önerisini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Lif alımınızı arttırın
Lif, beyin sağlığı için önemlidir
çünkü beyin büyümesini destekleyen
bağırsak bakterilerinin beslenme-
sine yardımcı olur. Prebiyotik lifler,
sindirim sistemimizde iyi bakterilerin
büyümesine ve gelişmesine izin verir.
Prebiyotik yiyeceklerin başında muz,
domates, soğan ve mercimek bulu-
nur. Prebiyotik yiyecekler yemenin
aynı zamanda depresyon, stres ve
kaygıyı azaltarak zihinsel sağlığa
katkı sağladığı bilinmektedir. 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu “Her sabah kahvaltıda 1 adet yumurta yediğinizde;
B-6, B12 vitaminlerini, folik asit ve kolin gibi önemli besin öğelerini alırken; bu sayede yaşa bağlı

bilişsel gerilemeyi geciktirirken beynin küçülmesine de engel olabilirsiniz” diyor.

İStanbul Rumeli Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yük-
sekokulu’nda görevli Uzman

Hemşire Başak Türkmen, kovid-19’un
tüm vücut sistemlerini etkilemesi, infla-
masyon (iltihaplanma) sürecinde yükse-
len sitokin seviyesinden kaynaklandığını
belirterek, “Enfeksiyonun tanımlandığı ilk
zamanlarda solunum sistemi üzerindeki
etkiler ön plandayken zaman ilerledikçe
diğer sistemsel etkiler de gündeme gel-
mektedir. Özellikle hayati öneme sahip
olan organlardan kalp ve beynin etkilen-
mesi mortalite (ölüm hızı) ve morbidite
(hastalık hızı) artışına sebep olmaktadır’’
ifadelerini kullandı.

Zatürre çok sık görülüyor

Koronavirüsün akciğer üzerinde en sık
görülen etkisinin zatürre (pnömoni) ol-
duğunu vurgulayan Türkmen, Covid-19’
un tetiklediği diğer hastalıkları ise şöyle
sıraladı: “Covid-19, kalp ve damar sis-
temi açısından kalbin sol/sağ karıncık

fonksiyonlarında bozulma, kalp yetersizliği,
sistemik hipertansiyon, ritim bozuklukları,
kalp kası hasarı ve fonksiyon bozukluğunu;
sinir sisteminde baş ağrısı, bilinç bozuk-
luğu, nöbet, beyin iltihabı, inme ve sinir-kas
kavşağı bozukluklarını; kas-iskelet siste-
minde kas ve eklem ağrısını; gözde iltihabi
reaksiyonları; kan sistemine ilişkin yaygın
damar içi pıhtılaşmayı; ruh sağlığı açısın-
dan da obsesif kompulsif bozukluğu tetik-
lemektedir.”

Tıbbi kontrol şart

Hastalıktan ve hastalığa bağlı gelişebilecek
diğer sistematik komplikasyonlardan ko-
runmak gerektiğini belirten Uzman Hem-
şire Başak Türkmen, “Öncelikle maske,
mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymalı,
kalabalık ortamlarda uzun süre kalmaktan
kaçınmalı, yeterli ve dengeli beslenmeyi
sürdürmeli, bir egzersiz planı dahilinde ha-
reketsizliği önlemeli, tıbbi kontroller tele-
sağlık üzerinden bile olsa aksatılmamalı”
açıklamalarında bulundu.

Çocuklar neden
çok soru sorar?

“Ramazan’da boğaz 
reflüsü ve vertigoya dikkat”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10- 16 Nisan
tarihli, illerin nüfusa oranla Covid-19 vaka hari-
tasını açıkladı. Buna göre Doğu Karadeniz’den

en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşandı, azalan tek şehir ise
Samsun oldu. İllere göre haftalık 100 bin kişide görülen

koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz'de
vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il bir kez daha
Bayburt oldu. Geçen haftaya oranla yüzde 20,41'lik yükse-
lişin yaşandığı Bayburt'ta, güncel verilerde 472,47 olan
vaka sayısı oranı 568,92'ye yükseldi. Son haftalarda vaka

oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon’da vaka
oranı 359,28'den 409,90'a, Rize'de 453,31'den 516,03'e,
Artvin'de 223,60'tan 230,09'a, Gümüşhane'de 239,23’ten
242,76'ya, Ordu'da 501,71’den 565,14'e, Sinop'ta
398,69'dan 440,73'e, Giresun'da ise 591,01’den 624,22'ye
yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir
ise Samsun oldu. Yüzde 6,82'lik düşüş yaşanan Sam-
sun’da 100 binde 645,17 olan vaka oranı 601,14'e geriledi.

Karadeniz’de vakalar artıyor
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esenler'de yol kenarında
boğazından bıçaklanan
kadın hayatını kaybetti.

Olay, Esenler Mahmutbey Yolu, Sul-
tangazi istikametinde dün akşam
saat 20.00 sıralarında meydana
geldi.  Yol kenarındaki ağaçlık alanda
boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki
Yıldız Gül ağır yaralandı. Yaralı

kadın sürünerek yola kadar ulaştı.
Kadını gören sürücüler yardım için
durdu. Olay yerine ambulans ve
polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağ-
lık ekipleri boğazından bıçaklanan
kadına ilk müdahaleyi yaparak has-
taneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
madı. Olay yerine gelen polis ekipleri

çevrede geniş güvenlik önlemi alarak
inceleme yaptı. Polis ekipleri saat-
lerce hem yeşillik alanda hem de yol
kenarında detaylı çalışma yaptı.
Polis, çevredekilerden bilgi alırken,
güvenlik kameralarını da inceleme
altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili
soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
DHA

A nkara Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri Kamu

arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli
dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik
Ankara ve İstanbul merkezli 14 ilde eş za-
manlı “Arsa Avcısı” operasyonunu düzen-
ledi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, örgüt
üyelerinin müştekilere, devlet büyükleri ile
yakın oldukları izlenimi vererek mağdurları
ikna etmede avukatlık ofisi veya şirket ofis-
lerini kullandıklarını tespit edilirken yapılan
operasyonda suç örgütüyle ilişkili olduğu
belirlenen 106 kişi yakalanarak gözaltına
alındı. Ekiplerin yaptığı 2 yıllık teknik ve fi-
ziki takip sonucunda; Kamu görevlisi olan
örgüt üyeleri tarafından kamu binasında
oda ayarlandığı, burada Daire Başkanı
olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar
arasında sahte sözleşme imzalandığı,
kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kulla-
narak şirket açtıkları, mağdurlar parayı şir-
ket hesaplarına yatırırken kamu
kurumunun hesabına yatırdığını düşün-
düğü, SMS paketi satın alarak Tapu Mü-
dürlüğü başlığı ile işlemlerin başlatıldığı
yönünde SMS gönderdikleri, Tapu Mü-
dürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görev-
lilerini kullanarak, memurların işlem
yaptığı alana örgüt üyeleri geçerek memur
gibi işlem yapıp mağdurlara sahte tapu
teslim ettikleri, Mağdurlarla dışarıda bu-
luşma sağlayacakları esnada buluşma yeri-
nin güvenli olup olmadığının kontrolünü
yapmak için keşif yaptıkları öğrenildi.

300 milyon lira dolandırdılar

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda,
160 mağdurdan bu yöntemlerle 300 mil-

yon TL paranın dolandırılarak suç örgü-
tüne geçtiği, örgütün faaliyetine 2016 yılın-
dan itibaren başladığı, bu tarihten önce
hiçbir mal varlığı bulunmayan örgüt yöne-
tici ve üyelerinin zenginleşerek lüks araçlar
satın aldıkları ve rezidans dairelere taşın-
dıkları, Yapılan teknik takip sonucunda
mağdurları aldatarak yüklü miktarda para-
larını aldıktan sonra örgüt içerisinde mağ-
durun gıyabında alay ettikleri tespit edildi.

2 kere dolandırıcılık yaptılar 
Edinilen bilgilere göre örgüt üyelerinin bazı
mağdurları 1 kere dolandırdıktan sonra
mağdurların farkına varmaması duru-
munda, arsanın değerlendiğini söyleyerek 2.
kez dolandırdıkları, yer teslim tutanağı yapı-
yor izlenimi vererek, örgüt üyelerine ait
araçlara kamu taşıtı olduğu izlenimi veren
araç kartı koyarak araziyi mağdurlara gös-
termeye bu araç ile gittikleri belirlendi. DHA

ARSA AVCILARI YAKAYI
ELE VERDI: 106 GOZALTI

Yol kenarında bıçaklanarak öldürüldü!

Olay hafta sonu İstanbul Sultan-
gazi ilçesi Eski Habibler Mahalle-
si'nde yaşandı. Edinilen bilgiye

göre, hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen hır-
sız, cumartesi günü saat 17.30 sıralarında
metal işletmeciliği yapan bir iş yerine girdi.
Mutfaktaki pencereden iş yerine giren hırsız,
içeride bir şeyler aradı. Bir süre dolapları ka-
rıştıran ancak aradığını bulamayan hırsız,
dükkandan eli boş çıktı. Bir sonraki gün saat
11.00 sıralarında aynı iş yerine bir kez daha
giren hırsız, güvenlik kamerasını fark etti. Gü-
venlik kamerasını kopararak etkisiz hale geti-
ren hırsız, mutfakta bulunan çay ve şeker gibi
gıda malzemelerini dolapta bulunan eski bir
oto teybini çaldı. Kopardığı güvenlik kamera-
sına da çalan hırsız iş yerinin güvenlik kame-
rasına yakalandı. Polis ekipleri güvenlik
kameralarınca yakalanan hırsızı bulmak için
çalışma başlattı. DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara ve İstanbul merkezli
14 ilde eş zamanlı düzenledikleri “Arsa Avcısı” operasyonunda 106 kişi gözaltına alındı. Örgüt yönetici ve
üyelerine ait 8 adet araç, 40 adet taşınmaza (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon TL paraya el konuldu

İddialar HADİSE yarattı!
sAnAtçı Ebru
Gündeş, Reza 
Zarrab ile 11 yıllık

evliliğini Bodrum Aile Mahke-
mesi'ne açtığı dava ile sonlan-
dırmak istemişti. Gündeş
dilekçesinde Reza Zarrab'ın
başka kadınlar ile ilişkisi oldu-
ğunu söyleyerek aile birliğinin
temelden sarsıldığını ifade et-
mişti. Gündeş'in boşanma di-
lekçesinde yer alan “Başka

kadınlar ile ilişkisi var” iddia-
sının ardından, o kadınlardan
birinin Hadise olduğu öne sü-
rülmüştü. İddiaların ardından
Hadise, avukatı Hakan Öncel
aracılığıyla mahkemeye baş-
vurarak yayın yasağı istedi.
Mahkeme Hadise hakkında
yazılı-görsel basın ve sosyal
medya hesaplarında yapılacak
yayınların durdurulmasına
karar verdi.

Zincirleme kaza
ucuz atlatıldı

TEM otoyolu Ümraniye
yönünde yağış nedeniyle 3
araç birbirine girdi, kazada

1 araç takla attı. FSM köprüsü An-
kara istikametinde trafik yoğunluğu
yaşandı. Kaza, TEM otoyolunda saat
15.30 sıralarında meydana geldi. An-
kara istikametine doğru seyir halindeki
araçlar yoğun yağış sebebiyle zincir-
leme kaza yaparken, kazaya karışan
34 BIS 486 plakalı bir araç takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ted-
bir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis
ekipleri çevre güvenliği alırken trafiği
de kontrol altına aldı. Kazada şans
eseri yaralanan olmadı. Kaza nede-
niyle TEM Otoyolu Ankara istikame-
tinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ar-
dından kaza yapan araçlar kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması-
nın ardından trafik normale döndü.

30 milyon 
liraya el konuldu
Ayrıca yapılan operasyonda, MASAK
ile gerçekleştirilen ortak çalışma
sonrasında suçtan elde edilen gelir-
ler kapsamında örgüt yönetici ve
üyelerine ait 8 adet araç, 40 adet
taşınmaza (iş yeri, konut, arsa) ve
30 milyon TL paraya el konuldu. Öte
yandan gözaltına alınan şüpheliler,
ifadeleri alınmak üzere Ankara Em-
niyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ünlü sanatçı Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişki yaşadığına yönelik
iddialar hakkında mahkeme yayınların durdurulması kararı verdi

Para bulamayınca
çay ve şeker çaldı
Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlama-
sının uygulandığı hafta sonunda bir iş yerine
dadanan acemi hırsız, bir şey bulamayınca
çay ve şeker çaldı. Kopardığı güvenlik kame-
rasını ve eski bir oto teybini de çalan hırsız,
güvenlik kamerasına böyle yakalandı

esenyurt'tA 21 yıl önce çıkan kav-
gada 2 kişiyi öldüren Zeynel A.
isimli şahıs Kartal'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, 21 yıl önce işlenen bir cinayet
ile ilgili elde ettiği istihbarat doğrultusunda 17
Nisan Cumartesi günü Kartal Esentepe Ma-
hallesi Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir
parka gitti. Polis ekipleri, parkta şüphelendik-
leri kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüp-
heli şahıs kimliğini vermek istemediğini ve
adının N.A olduğunu söyledi. Tedirgin davra-
nışlar sergileyen şahıs, polis merkezine götü-
rüldü. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne
getirilen şahsın gerçek isminin Zeynel A. ol-
duğu ve söylediği ismin ise yakınının olduğu
ortaya çıktı. Şahsın, 21 yıl
önce çıkan kavda 2 kişiyi öl-
düren cinayet zanlısı ol-
duğu tespit edildi.
Şüphelinin emniyetteki iş-
lemlerinin tamamlanması-
nın ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak
cezaevine sevk edildi.

Beyoğlu'ndA kısıtlamaya aldır-
madan gece kulübüne çevrilen lo-
kantaya polis baskın düzenlendi.

İçerideki 25 kişiye 88 bin 725 lira, lokanta sahi-
bine 20 bin lira para ceza uygulandı. Belediye
ekipleri de iş yerini mühürledi.Beyoğlu İlçe
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği
ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ka-
palı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak
denetimler yaptı. İş yerleri tek tek kontrol edi-
lirken, Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bu-
lunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında
gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit
edildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tespitin ar-
dından iş yerine baskın düzenledi. Baskın anı
cep telefonu kamerasına kaydedilirken, içeride
müzik eşliğinde eğlenenler görüntülere yan-
sıdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan
karar gereği kapalı olması gerekirken içeriye
müşteri alıp eğlence düzenleyen lokanta sahi-
bine 20 bin lira, içerideki 25 kişiye ise 88 bin
725 lira para cezası uygulandı. Gece kulübü
olarak işletilen lokanta ise zabıta ekipleri 
tarafından mühürlendi. DHA

Katil 21 yıl
sonra yakalandı

Kendilerini uyanık
sandılar ama!

Pendik'te asan-
sör üretimi yapılan
bir fabrikada tiner

kazanı patladı. Patlamaya
maruz kalan bir işçinin vü-
cudunun yüzde 70'i yandı.
Yaralı işçi hastaneye kaldı-
rıldı. Olay, Pendik'te asansör
üretimi yapılan bir fabrikada
geçtiğimiz hafta yaşandı.
Fabrikada çalışma yapıldığı
sırada tiner kazanı bilinme-

yen bir nedenle bir anda pat-
ladı. Patlamaya maruz kalan
Şerafettin Çengel isimli işçi
yaralandı. Patlama nede-
niyle panik yaşanan işyerin-
deki diğer işçiler dışarı
çıkartıldı. Olay yerine itfaiye
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun yüzde 70'inin
yandığı öğrenilen yaralı işçi
tedavi edilmek üzere hasta-
neye kaldırıldı. DHA

Tiner bomba gibi patladı

Şehit annesini
dolandırdılar!

Ağrı'dA 1994 yılında şehit olan er Ahmet Oral'ın, Tekirdağ'ın
Marmaraeğrelisi ilçesinde yaşayan annesi Semiha Oral'ı (73),
telefonla 30 bin lira dolandıran 2 kişi, polis tarafından yaka-

landıktan sonra tutuklandı.Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Semiha
Oral'ın oğlu, er Ahmet Oral, Ağrı'da 1994 yılında sürdürülen iç güvenlik

operasyonunda şehit oldu. Şehit annesini telefonla arayan bir kişi Tekir-
dağ Emniyet Müdürü olduğunu ve yanında da cumhuriyet savcısının
bulunduğunu belirterek, oğlu Kemal Oral'ın banka hesaplarından kredi
çekildiğini ve kırmızı bültenle arandığını operasyon yapmak için para is-
tedi. Paniğe kapılan Oral da büyük bir mağduriyet yaşadı.



T ürk sinemasının klasiklerinden
Şener Şen’in “Züğürt Ağa” fil-
mini izlemeyen yoktur. Şener Şen

Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağ-
maması ve kuraklığın başlaması üzerine
köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve
İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını
satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir
yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde,
avucunda ne varsa yiyip tüketir. Bir kam-
yonet alıp yaveri ile birlikte mahalle ma-
halle dolaşıp domates patates satmaya
başlar. Elinde megafonla “domates doma-
tes” diye utangaç ve kısık sesle satış yap-
maya çalışması hepimizi güldürdüğü
kadar düşündürmüştürde. Çünkü; o bir
ağaydı. Geçmişte de olsa bir mevkisi bir
sıfatı bir onur ve haysiyeti vardı. 

Kaymakam plaket verir 
gibi halka patates dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla üre-

ticinin elinde kalmış soğan ve patateslerin
halka ücretsiz olarak dağıtılacağı duyurul-
muştu. Patates dağıtımları amacının dışında
ihtiyaç sahipleri deşifre edilerek şov
yapılarak  dağıtıldığını gördük. Benim özel-
likle dikkatimi çeken Şanlıurfa Hilvan’da Kay-
makam beyin patates çuvallarını yoksul
yurttaşlara verirken, verdiği her çuvalla fotoğ-
raf çektirmesi oldu. İlçenin en üst düzey mülki
idare amirinin görevi nedir? Halka soğan pa-
tates dağıtmak mı? Yetmedi vatandaşa plaket
verir gibi verdiği her patates çuvalıyla resim
çektirmek mi?  Ya da “sayın cumhurbaşkanım
bakınız! ben tüm patates ve soğan çuvallarını
halka dağıtıyorum. Vallahi, bir tır dolusu pa-
tates soğan çuvallarını tek tek teslim ettim.
Artık vali olma zamanım gelmedi mi? İşte re-
simlerde ispatı.” Diye mesaj vermek mi?

Bir ilçenin en yüksek mevkideki mülki yöne

ticisinin görevi bu mudur?
Veya kendisini bu kadar basitleştirecek etken
nedir? Züğürt Ağa filmindeki karakter bile
ağalığının vermiş olduğu edeple domates diye
bağırmaktan ar ederken siz koskoca Kayma-
kam nasıl böyle bir oyuna alet olursunuz?

Sağ elin verdiği yardımdan
sol elin haberi olmamalı

Bir yoksula, bir ihtiyaç sahibine yaptığınız
yardımı, en yakınlarınız dahi bilmemelidir.
Çünkü bu çeşit yardımlar dini, ya da sosyal bir
ödevdir. Amaç kendini göstermek değil, bir ya-
raya merhem olmaktır. Herkes görsün, işitsin,
kendisini övsün diye yapılan yardım, din ya da

insanlık duygusu ile yapılmış iyilik olmaktan
çıkar. 

Bu güne kadar yaptığı her hizmeti allah rı-
zası için yaptığını söyleyen bir iktidar var.
Kur’an da Bakara suresi 271. ayetinde; “Eğer
sadakaları gizler de, onları gizli olarak fakir-
lere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve
günahlarınızdan bir kısmını örter” ayeti var.
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: “Kıya-
met gününde, yedi kimseyi Allah rahmetinde
gölgelendirecektir. Bunlardan birisi de sağ eli
ile verdiği sadakayı, sol elinin haberi olmaya-
cak şekilde gizliliğe dikkat edendir.” diyor.
Yardım gizli olur bir elin verdiğini diğer el gör-
mez. Yardım şov yaparak insanları küçük dü-
şürerek fotoğraf çektirip müzik eşliğinde
dağıtılmaz. 

Vatandaşlarımızın mülteciler 
kadar değeri yok

1 TL civarına düşen patates ve soğan’ı
halka dağıtmak zaten ekonominin bittiğini ül-

kenin geldiği son noktayı gösterir.
3 ay önce uzaya gitmekten bahseden iktidar

bugün patates soğan dağıtıyor.
Devlet görevlileri utanmadan patates çuval-

larıyla fotoğraf çektiriyorlar. Bu ülke çok şey
gördü çok şey yaşadı. Fakat hiçbir zaman bu
kadar kendi yurttaşını küçük düşürmedi.
“Mülteci kampı” ülkesi durumuna düşen yur-
dumuzda kendi insanımıza, mültecilere verilen
ayrıcalık ve imtiyazların yarısı kadar değer ve-
rilmedi.

Ne diyordu Ali Kınık;

“Kendi öz yurdumda ben miyim garip?
Beni bir köşeye atan utansın.
Eğilmiyor diye kurdu hor görüp,
İti el üstünde tutan utansın.
Ne canım mühimdi,ne de rahatım
Ne kanım kıymetli,ne de hayatım
Ne bedelim vardı,ne de fiyatım
Beni üç kuruşa satan utansın!.”
Sağlıcakla... 

PATATESE GEL! osmankose@hotmail.fr

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE
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H uzur ve bereketin ayı Ramazan,
Beylikdüzü’nde tüm maneviya-
tıyla yaşanırken, Beylikdüzü Off-

road Kamp ve Doğa Sporları Kulübü
Derneği (BEYLİKOFF), dernek üyeleri ve
hayranları arasında yaptığı kampanyayla
topladığı 350 koli ramazan paketini, ihti-
yaç sahibi ailelere ulaştırması için Beylik-
düzü Belediyesi'ne teslim etti. Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
dernek üyelerine duyarlılıkları için teşekkür
ederek, Ramazan ayının dayanışmayı ve
yardımlaşmayı büyüttüğünü ifade etti. 

Bizim için kıymetli

Başkan Çalık konuşmasının devamında
pandemi döneminin vatandaşlar için zor
geçtiğini vurgulayarak "İhtiyaç sahibi ai-
lelerimiz bu süreçte desteğe daha fazla
ihtiyaç duyuyor. Beylikdüzü Belediyesi
olarak sıcak yemek desteği ve gıda paket-
leriyle komşularımıza ulaşmaya, onlara
dokunmaya gayret ediyoruz. Sizin gibi
insanların varlığı bizi bu konuda daha

fazla teşvik ediyor, yaptığınız iş çok
önemli. Dayanışma duygusunu en içten
şekilde hissettiğinizi düşünüyorum. Çok
güzel bir ekip olmuşsunuz. BEYLİ-
KOFF’un bu katkısı gerçekten bizim için
çok kıymetli" ifadelerinde bulundu.

Kaynaklar herkese yeter

BEYLİKOFF Derneği'ne yaptıkları bağış

için teşekkür eden Başkan Çalık, "Gıda
kolilerini belediyemiz vasıtasıyla ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştıracağız. Beylikdü-
zü’nde dayanışma ve yardımlaşma duy-
gusunun en üst seviyede olması için
gayret ediyoruz. Bizde bunu yaparken
aynı prensip ile hareket ediyoruz. Diyo-
ruz ki, veren el, alan el birbirini görmesin
istiyoruz. Yunus Emre’nin dediği gibi

‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok
oluruz” bu prensiple hareket ediyoruz.
Duyarlı davranmaya duyarlı olmaya ihti-
yacı var bu toplumun. Toplum olarak her
şeyi paylaşabiliriz bu memleketin kay-
nakları herkese yeter. Yeter ki adil olalım
bizim de amacımız bu şekilde aynı duygu
ile hareket ediyoruz" açıklamalarında
bulundu.

Beylikdüzü Offroad Kamp ve
Doğa Sporları Kulübü Derneği

(BEYLİKOFF), topladığı 350
koli ramazan paketini, ihtiyaç

sahibi ailelere ulaştırılmak
üzere Beylikdüzü Belediye-

si'ne teslim etti.  Dernek üye-
lerine teşekkür eden Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık
"Diyoruz ki, veren el, alan el
birbirini görmesin istiyoruz.

Yunus Emre’nin dediği gibi
‘Bölüşürsek tok oluruz, bölü-
nürsek yok oluruz” bu pren-
siple hareket ediyoruz" dedi
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Z kuşağından örnek hareket
Yıl boyunca her kesime yö-
nelik farkındalık etkinlikleri
düzenleyen Bağcılar Beledi-
yesi Gençlik Meclisi, Rama-
zan ayı nedeniyle yeni bir
sosyal sorumluluk projesine
daha imza attı. Z kuşağı ola-
rak tabir edilen gençler, birik-
tirdikleri harçlıklarıyla
marketten alışveriş yaptılar.
Satın aldıkları yiyeceklerden
de gıda kolisi oluşturdular.
Meclis üyeleri daha sonra da
65 yaş üstü, kimsesiz ve ihti-
yaç sahibi kişilerin evine
konuk oldu. Sosyal mesafe
ve maske kuralına uygun şe-
kilde onlarla sohbet eden
gençler hem hal hatır sordu
hem hayır dualarını aldı. Mi-
safirliğin sonunda gıda koli-
leri ev sahiplerine hediye
edildi.

Milletvekili de eşlik etti

Organizasyonlarından bi-

rinde gençlere AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Doç Dr.
Emine Sare Aydın da eşlik
etti. Ulu çınarların sıkıntıla-
rını dinleyip isteklerini not
alan Aydın, bu vesileyle ken-
disini yaşlılarla bir araya ge-
tiren gençlere de teşekkür
etti.

Daha şuurlu olacak

Gençlik Meclisi’ni vefalı ça-
lışmalarından dolayı kutla-
yan Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Yarınlarımızı teslim edece-
ğimiz gençliğimizi böyle et-
kinliklerin içinde görmek bizi
çok sevindirdi. İnşallah gele-
cek nesil daha şuurlu, inan-
çlı ve bilinçli olacak. Bunu
bugünden görebiliyoruz"
dedi. Şimdiye kadar 40 yaş-
lıyı ziyaret eden gençlerin
yardım ziyaretleri Ramazan
boyunca devam edecek.

Necdet Üruğ uğurlandı
19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Necdet Üruğ Büyük Selimiye Camii'nde
düzenlenen cenaze töreninin ardından
son yolculuğuna uğurlandı. Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar da törene katıldı
İstanbul'da bulunan Sultan 2. Abdülhamid
Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık
1 aydır tedavi gören 19. Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Necdet Üruğ (100) çoklu organ yet-
mezliğinden hayatını kaybetti. Üruğ için Büyük
Selimiye Camii'nde öğle saatlerinde cenaze töreni
düzenlendi. Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askerlerin
omuzlarında getirilen Üruğ için, pandemi dolayı-
sıyla sosyal mesafeli namaz kılındı. Üruğ'un fo-
toğrafı ve üstün hizmet madalyalarının
bulunduğu tablo da askerler tarafından törene ge-
tirilerek musalla taşına konuldu. Üruğ'un cenaze-
sine oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ,
torunları Beyza Yalçın ve Ceyda Evren, Milli Sa-
vunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1.
Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey
Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem,
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker
Başbuğ da katıldı.

Huzur içinde vefat etti

Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri ile CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kuvvet komutanları çelenk
gönderdi. Necdet Üruğ, Ortaköy Mezarlığı'nda top-
rağa verildi. Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ, "1 asır yaşadı.
Sağlıkla, huzurla, mutlulukla yaşadı. Dostluklarla ya-
şadı. Huzur içinde vefat etti. Toprağında rahat uyu-
sun" ifadelerini kullandı. DHA

Yaşları 15 ile 22 yaş arasında değişen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, biriktirdikleri
harçlıklarını Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaşlılar için kullandı. Yaşlıları evlerinde ziyaret edip
onlarla sohbet eden gençler, yanlarında getirdikleri gıda kolilerini de kendilerine hediye ettiler

İstanbul’da görsel şölen 
İstanbul'da koranavirüs salgını gölgesinde
dikilen 56 türdeki 7 milyon 932 bin 236 lale
soğanının açmasıyla parklarda görsel şölen
oluştu. Laleler bu yıl sadece Emirgan Ko-
rusu, Hidiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane par-
kına dikildi. Lalelerin oluşturduğu görsel
şölen nedeniyle Emirgan parkına gelen çok
sayıda ziyaretçi, gün boyu fotoğraf çekerek
güzellikleri ölümsüzleştirmeye çalıştı. Emir-
gan parkında kırmızı beyaz lalelerle oluşturu-

lan Türk bayrağı da İstanbulluların ve turist-
lerin ilgisini çekti.

Dostlarımla paylaşacağım

Emirgan Parkı'na Laleleri görmek için geldi-
ğini söyleyen Ferdane Doğru; “Çok iyi geldi
bize, bu salgından dolayı epeydir evde kapa-
lıydık. Biraz dedik dolaşalım, televizyondan
lalelerin çıktığının haberini aldık. Dolaşmaya
geldik çok hoşumuza gitti. Çok güzeldi yani.

Fotoğraflar çekiyorum, arkadaşlarımla, dost-
larımla paylaşacağım” şeklinde konuştu. Ge-
leneksel olarak düzenlenen Lale Festivali ise
bu yıl koranavirüs salgını nedeniyle yapılma-
yacak. DHA



İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Adalar'da son veri-
len fayton uygulamasının ardından at-

ları Hatay’ın MHP’li Dörtyol ilçe belediyesi
de olmak üzere çeşitli kurumlara sahiplen-
dirmişti. 100 at Dörtyol Belediyesi’ne 13
Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihinde
hibe edildi. İBB’nin kaybolmasınlar diye
üzerlerine çip taktığı atlardan biri taşınma
esnasında telef olurken, kalan 99’u da çip-
lere rağmen kaybolmuş, ardından adli ve
idari soruşturma başlatılmıştı. Sonrasında
yaşanan süreçte belediye başkanı Fadıl
Keskin MHP'den istifa etti. MHP Dörtyol
Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü
Avukat Emre Arık, atların Adana, Kahra-
manmaraş ve Şırnak'a satıldığını iddia etti.

Birilerine teslim ettiler

Atların alınması, getirilmesi ve sonrasında
yaşananların meclis faaliyet raporlarına

yansıtılmadığını belirten Arık, “Atları bizzat
alıyorlar ve birilerine teslim ediyorlar. Yaşa-
nanlar duyulmaya başlayınca Veteriner İş-
leri Müdürü hem kaymakamlığa hem de
savcılığa bildirimde bulunuyor. ‘Atlar geldi
ancak benim haberim yok' diye suçu ihbar
ediyor. Sonradan öğreniyoruz ki atlar Dört-
yol Yeniköy'deki çiftçiliğe getirilip çipleri sö-
külüp bir kısmı Adana'ya, bir kısmı da
Kahramanmaraş ve Şırnak'a satılmış. Atla-
rın kaçtığını söylediler ancak Dörtyol nüfus
olarak kalabalık, yüzölçümü olarak küçük
bir yer. Burada 99 atın ortalıkta gezmesi
mümkün değil. Her yerde ev var, bu kadar
atın ortalıkta gezmesi mümkün değil” dedi.

Memurun sicili kabarık

Arık ayrıca, atları istifa eden Fadıl Keskin
ile birlikte teslim alan memur Ferhat Er-
kin'in kısa bir süre önce yolsuzluk suçla-
masıyla tutuklanan memurlar arasında

olduğunu söyledi. Arık bununla ilgili ola-
rak; "Geçen Ramazan'da özel kalem mü-
dürlüğü tarafından yardım ve gıda kolisi
dağıtılıyor diye fatura kesilmiş. Fakat böyle
bir dağıtma yok. Kesilen faturaların bedel-
leri de şirket tarafından tekrar kalem mü-
dürlüğüne gönderiliyor. Yani bir yemek
şirketine fatura kesiliyor, para ödeniyor
fakat şirket sahibi 15 dakika içinde parayı
özel kalem müdürünün şahsi hesabına
yolluyor. Bu da Whatsapp yazışmaları ile
ortaya çıktı. Şirket sahibi kadın bu olayın
ardından şikayetçi oluyor. Gıda dağıtıldığı
söylenen isimlere ulaşılıyor ancak koli al-
madıklarını beyan ediyorlar ve durum
böyle anlaşılıyor. Bir faturanın hem
ödeme sahibine hem de özel kalem müdü-
rüne olmak üzere iki kere ödendiği ortaya
çıktı. Mali hizmetler müdürü de buna göz
yumduğu için bu sebeple tutuklandı” ifa-
delerini kullandı.

Cezai yaptırım uygulanmalı

MHP Genel Merkezi'nin bunların ardın-
dan Keskin'in istifasını istediğini düşün-
düklerini belirten meclis üyesi,
açıklamasında sürecin takipçisi olmayı
sürdüreceklerini ve Meclis'e soru önergesi
vereceklerini belirterek şu ifadeleri kul-
landı: "Eğer adalet eşit işlerse, cezai yaptı-
rım uygulanmalı. Çünkü belediyenin
zimmetinde olan atların sorumluluğu baş-
kandadır. Biz Meclis toplantısı için soru
önergesi hazırladık. Bu işlemlerle ilgili be-
lediye tarafından tahkikat yapılmasına ge-
reken işlemleri de ayarladık. Meclis üyesi
olduğum günden bu yana belediyeyle sav-
cılığa 11 tane şikayetim oldu. Hepsi soruş-
turma aşamasında. Olaylardan dolayı 2
kere müfettiş geldi. Çok ciddi manada sı-
kıntılar var. Bu tür soruşturmaların bun-
dan sonra hızlanacağını düşünüyorum."

Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK
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S on günlerin en çok konuşulan konusu, kimi 
belediyeler aracığıyla yurt dışına gönderilen
ancak geri dönmeyen yurttaşlar.

Önce Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ortaya çıkan
daha sonra araştırılınca ülkenin birçok yerinde beledi-
yeler ve onlarla iş birliği yapan dernek ya da vakıflar
aracılığıyla yurt dışına gidenlerin sayısının binlerce ol-
duğu ortaya çıktı.

Geçmişte de değişik nedenlerle yurt dışına çıkmak,
iltica etmek isteyenlerin yine farklı yöntemlerle bunu
gerçekleştirdiklerini biliyoruz.

Daha çok da 12 Eylül döneminde can güvenliği
olmayan ya da siyasi düşüncelerinden ötürü cezaevine
atılacağını düşünen çoğunluğu sol görüşlü insanlar
kaçak yollarla ya da sahte pasaportlarla yurt dışına 
çıkmışlardı.

O dönemde bu işi çıkar amaçlı yapan çeteler olsa da
daha çok örgütler aracılığıyla yapılan yurt dışı çıkışlar
artık günümüzde şekil değiştirdi.

Kimi Avrupa ülkelerinde bu işi profesyonelce yapan
firmalar, dikkat çekmemek için daha çok dernek ve va-
kıfları kullanıyorlar.

Prosedür gereği bu sivil kuruluşların mutlaka bir
partnere ihtiyacı var ve en uygun partnerler de 
belediyeler.

Büyük belediyelerde bürokratik işlemler daha uzun
sürdüğü için de küçük Anadolu belediyeleri tercih 
ediliyor.

Belediyelerin eğitim ve araştırma amaçlı yurt dışına
kamu personeli gönderme yetkisi istismar edilerek daha
önceden belirlenmiş kişilere hizmet pasaportu dediği-
miz gri pasaportlar düzenleniyor.

Bu iş için önce Belediye meclisinin karar alması,
daha sonra da Belediye Başkanı imzasıyla Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü eliyle Valilikten onay istenmesi
gerekiyor.

İddialara bakılırsa müthiş büyüklükte bir rant ha-
vuzu oluşuyor.

Şimdi tüm bu işlemler yapılınca akla gelen nedir?
Yapılan bu işten öncelikle Belediye Meclis Üyeleri ve

Başkanın, Kaymakamlığın, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü ve ilgili Vali Yardımcısının bilgisi mutlaka
vardır.

Peki kendi sorumluluğunda yurt dışına çıkan bu in-
sanların akıbetini Belediye Başkanının takip etmesi
gerekmez mi?

Bu sorduklarımızın cevabı, eğer bu iş iyi niyetle ve
çıkar gözetilmeksizin yapılmışsa vardır.

Şu ana kadar ortaya çıkan olayların tamamı yasa
dışı ve çıkar amaçlı yapılmıştır.

Yani sonuçta bunun adı “organize insan
kaçakçılığıdır.”

İçişleri Bakanlığının ve savcılıkların yapması gere-
ken; bu işlerin yapıldığı dönemde görevde olan, yazış-
maların altında imzası olan tüm kamu görevlileri
hakkında idari ve yasal soruşturma başlatmaktır.

Bu belediyelerin olay sırasında ya da şimdi hangi
partide olduğuna bakılmadan, çok yönlü ve derinleme-
sine bir araştırma, soruşturma yapılarak, sorumluların
cezalandırılması gerekir.

Ancak görülen o ki; daha şimdiden bu olay da iktidar
muhalefet kavgasına dönüştü ve asıl amacından saptırı-
larak suç ve suçlular meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Peki bu çirkin olayların dışa yansıması nasıl 
olacaktır.

Her fırsatta itibardan söz eden iktidar, ne yazık ki
pasaportumuzun itibarını koruyamamıştır.

Tüm sınır kapılarında bizim yasal pasaportlarımıza
bile kuşkuyla bakılacak, giriş çıkışlarda anlamsız zor-
luklar çıkarılacaktır.

Üstelikte bu işlerin kamu kurum ve kuruluşları eliyle
yapıldığını öğrenen uluslararası kuruluşlar ve devletler
bizimle olan tüm sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkilerini
yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyacaklardır.

Peki iktidar ne yapıyor?
Tüm bu yasadışı işlemlere engel olması, gerekli yasal

ve idari düzenlemeleri yapması gereken iktidar “emekli
amirallerin ayaklarına elektronik kelepçe takmakla
meşgul.

Kamu personelini ve giderek tüm toplumu baskıla-
mak için özel hayatın gizliliğini hiçe sayarak güvenlik
soruşturması adı altında yeni yasalar çıkarmakla
meşgul.

Merkez Bankasında buharlaşan 128 milyar dolarlık
rezervin kimlere, hangi koşullarda satıldığını soran mu-
halefeti engellemeye çalışmakla meşgul.

Tez elden fezlekeler hazırlanarak tüm muhalefet par-
tisi milletvekillerini susturmanın hazırlıklarıyla meşgul.

Neredeyse tüm anayasal kurumları ele geçirdiği yet-
miyormuş gibi, uluslararası sözleşmeleri kaldırmakla
meşgul olan iktidar; nasıl esnafın çaresizliğini, çiftçinin
tükenmişliğini, işçinin yakarışını, gençlerin taleplerini,
emeklinin çığlığını duymazdan geliyorsa,

Çeşitli yöntemlerle kamu kaynaklarının yok edilme-
sini görmezden, duymazdan geliyor.

Mevcut iktidarı değiştirme iddiasında olan muhale-
fet partilerine de ders olsun.

Ülkemizin yeraltı, yerüstü zenginliklerini, tarihi, kül-
türel, sosyal değerlerini, ekonomik kaynaklarını koru-
mak iktidarın görevidir.

Bunu yaparken tüm siyasi önyargılardan uzak,
ideolojik koşullanmalardan bağımsız davranmak 
zorundasınız.

Bu ülkenin kaynaklarını bu ve benzeri uygulamalarla
tüketmeye, tüm dünyaya karşı itibarını yerle bir etmeye
kimsenin hakkı yoktur.

İnsan kaçakçılığında 
çağ atladık

KAYBOLAN 99 AT
ISTIFA GETIRDI!

ÖNEMLİ
BİR

GELİŞME
YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin (İBB) 
Adalar'dan toplayıp MHP’li
Hatay Dörtyol Belediyesi’ne
hibe ettiği ve üzerindeki 
çiplere rağmen kaybolan 
99 at, istifa getirdi. Belediye
Başkanı Fadıl Keskin 
MHP'den istifa ederken,
MHP Dörtyol Belediye 
Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü
Avukat Emre Arık, atların
Adana, Kahramanmaraş ve
Şırnak'a satıldığını iddia etti

MHP Genel 
Başkan 
yardımcısı Sadir
Durmaz, Hatay
Dörtyol Belediye
Başkanı Fadıl 
Keskin'in partiden
istifa ettiğini 
açıkladı. 

Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, bir kadından cip anahtarı
çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi. Ayrıca kadın
hakkında daha önce de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak tutulduğu ortaya çıktı

EsEnyurT Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ve
Esenyurt Emniyet Mü-

dürlüğü ekipleri, ilçe genelinde di-
lenci ve seyyar satıcılara yönelik
denetim yaptı. Yapılan denetim-
lerde bir alışveriş merkezi önünde
dilenen ve çorap satan seyyar satıcı
kadın yakalandı. Yakalanan kadın-

lara 235'er lira para cezası kesildi.

Mağdur tartışması

Ceza kesilme işlemi sırasında ise
seyyar satıcı ile dilenci kadınlar
arasında tartışma çıktı. Çorap
satan kadının polise zorluk çıkar-
masına tepki gösteren dilenci,
"Senin gibi karşı gelmiyoruz. İşte

sizin yüzünüzden biz mağdur du-
ruma düşüyoruz. İhtiyacı olana
mani oluyorsunuz. Dilendiğini
neden söylemiyorsun? Benim 5
tane çocuğum var. Ben mendil sa-
tıyorum bana para veriyorlar, sana
da veriyorlar" dedi. Dilencinin
tepki göstermesi üzerine, seyyar
satıcı kadın polis aracının önünden
uzaklaştı.

11 kez tutanak tutulmuş

Ceza işleminin ardından dilenci ve
seyyar satıcıların üst araması ya-
pıldı. Çorap satan kadının üzerin-
den bir cipin anahtarı çıktı. Polis
ekipleri tarafından yapılan araştır-
mada, kadının seyyar satıcılığa
başlamadan önce aracını uzak bir
noktaya park ettiği öğrenildi. Kadı-
nın çorap satarken, "Ben öğretme-
nim. Yardıma ihtiyacı olan insanlar
için bu çorapları satıyorum" dediği
belirtildi.
Ayrıca kadın hakkında daha önce
de aynı gerekçe ile 11 kez tutanak
tutulduğu ortaya çıktı. DHA

Pandemide 
online trafik
Pandeminin etkisiyle artan internet kullanımına dikkat çeken
Online PR Servisi B2Press’in yaptığı araştırmaya göre
Türkiye’deki basılı gazetelerin tirajları, son 1 yılda yüzde 14,11
düştü. Online haber sitelerine yönelim artarak devam ederken
hurriyet.com.tr günlük 7,6 milyon ziyaret sayısıyla Türkiye’nin
en fazla ziyaret edilen online haber sitesi oldu

Koronavirüs ile yeni bir dünyanın başladı-
ğını belirten PR servisi B2Press’in açıkladığı ve-
rilere göre Türkiye’de 2020’nin Mart ayında

toplam 1,8 milyon olan gazete tirajları, 2021’in aynı döne-
minde yüzde 14,11 azalarak 1,6 milyona düştü. Buna göre
basılı gazeteler son 1 yılda toplam 268 bin 12 baskı firesi
verdi. En yüksek tiraj kaybı, 57 bin 666 ile Sözcü gazete-
sinde görüldü.

Sitelere olumlu yansıdı

PR şirketi, “4 Nisan 2021 itibarıyla en yüksek tiraja sahip
19 gazete, online versiyonlarının ziyaret sayılarıyla karşılaş-
tırmalı olarak incelendiğinde, son 1 yılda Türkiye’de tirajı
en çok düşen gazete 57 bin 666 kayıpla Sözcü oldu. Onu
43 bin 479’la Sabah, 43 bin 385’le Posta, 26 binle Fotomaç
ve 17 bin 594’le Hürriyet gazeteleri izledi. Basılı yayınların

tirajlarındaki
düşüş, haber site-
lerinin günlük zi-
yaret sayılarına
ise olumlu yan-
sıdı. Tirajı düşen
ancak dijital med-
yadaki ziyaret sa-
yısını artıran
gazeteler ara-

sında Hürriyet, Türkiye, Milliyet, Yeni Şafak, Fanatik, Fo-
tomaç, Korkusuz ve Cumhuriyet de yer aldı”
açıklamasında bulundu.

En yüksek artış Karar'da

Similarweb verilerini inceleyen şirketin açıklamalarına
göre, son bir yılda online haber sitesindeki günlük ziyaret
sayısını en çok artıran basılı gazetelerin başında yüzde 69
ile Karar geldi. Ziyaret sayısını 90 bin 902 artıran
Karar.com’u, yüzde 66’yla GazeteBirlik.com, yüzde 52’yle
Fanatik.com.tr ve yüzde 51’le Cumhuriyet.com.tr takip etti.
Nisan 2020’de en yüksek günlük internet sitesi ziyaret sayı-
sına sahip olan Hurriyet.com.tr, aradan geçen bir yılda
yüzde 11,7 artışa imza atarak 7,6 milyon ziyaretle yeniden
ilk sırayı aldı. İkinci sıradaki Sozcu.com.tr yüzde 14,6 ar-
tışla bu yıl da yerini korurken, geçtiğimiz yılın üçüncüsü
Sabah.com.tr, yerini Milliyet.com.tr’ye bıraktı. Sabah’ın
günlük internet sitesi ziyaret sayısı yüzde 15,4 düşüşle 3,9
milyona gerilerken, Milliyet yüzde 12,7 artışla günlük 4,7
milyon ziyarete ulaştı. DHA

VAZGECMiYOR!

Tuzla'da gemi karaya oturdu

Tuzla'da Singapur
bayraklı 180 metrelik
Hoegh Pusan isimli

araba taşıyıcı gemi, saat
23.45'te Tuzla demir sahasında
demir tarayarak karaya oturdu.
Yardım talebinde bulunan ve
yük taşımadığı öğrenilen ge-

miye, Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can
kurtarma botu, Kurtarma-7
isimli kurtarma römorkörü sevk
edildi. Olayda herhangi bir can
kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Karaya oturan gemi nedeniyle
denizde kirlilik oluşmadığı öğ-

renilirken, ekiplerin kurtarma
çalışmaları sürüyor. Kıyı Emni-
yeti Genel Müdürlüğü dalgıç-
ları karaya oturan geminin
altında hasar tespit çalışması
yaptı. Öte yandan gemideki
bazı personellerde görüntülere
yansıdı.  DHA



K ripto paralara olan ilgi tüm dün-
yada her geçen gün daha da arttı-
ğını söyleyen yerli kripto para

borsası Paritex’in CEO’su Özgür Serkan
Uslu, “En yaygın kullanılan kripto paraların
başında ise şüphesiz Bitcoin (BTC) geliyor.
Özellikle 2021’in ilk aylarından bu yana kay-
dettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bit-
coin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon
doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin
altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık
altı etkisi olduğuna işaret ediliyor. Glassnode
tarafından yapılan piyasa analizlerine göre,
dolaşımdaki 18,7 milyon BTC’nin yüzde
78’inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna
göre toplamda 14,5 milyon BTC yastık al-
tında dururken, yalnızca 4,2 milyon bitcoin
işlem görüyor” diye konuştu.

1 yılda 1 milyon bitcoin 

Yatırımcıların saklama yoluna gittığını belir-

ten Uslu, "Erişilebilen Bitcoin sayısı azalı-
yor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon
bitcoinin yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu
durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye
okumak mümkün. Ekosisteme finansal
okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandır-
mayı misyon edinen ve soğuk cüzdan
sunan kripto para borsalarının da payı
büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcı-
ların sahip oldukları varlıkları depolamak
için güvenli liman arayışına daha fazla gire-
ceği aşikar” ifadelereini kullandı.

Kurumsal yatırımcıların etkisi büyük

Kurumsal firmaların blok zincir teknoloji-
sine ve kripto paralara yaptığı yatırım ve
güven endeksi giderek arttığını belirten
Uslu, “Bitcoin'i enflasyona karşı bir koruma
olarak görmek için birçok teknik neden bu-
lunmasından dolayı şirket rezervinde bitcoin
bulundurmanın çok yakında bir standart

haline gelecek. Paritex Bilişim Teknolojileri
A.Ş olarak kurumsal yatırımcıların kripto
paraya yaptıkları yatırımda küresel olarak
aracı rol üstlenmekte ve yatırımların gü-
venliği için teknolojik alt yapı hizmeti
sunmaktayız.  Analistler,  kurumsal
yatırımcıların aynı hızda BTC satın
almayı sürdürmesi halinde daha
fazla arz darlığı yaşanabileceğini
öngörüyor.  İlk olarak BTC, dola-
şımda olan sınırlı bir arza sahip
ve bu bakımdan altının değer
saklama aracı olmasını taklit
ediyor. Dahası, Bitcoin arzını
madencilik yoluyla artırmanın
herhangi bir yolu bulunmuyor.
Büyük kurumsal yatırımcılar ise
yüklü miktarda BTC satın alıp
soğuk cüzdanlara taşıyarak do-
laşımda olan arzı daha da
azaltıyor” dedi. DHA
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Yastık altı dönemi 
şimdi de Bitcoin’de (BTC)

başladığını söyleyen
Özgür Serkan Uslu,

“Yatırımcılar tamamen
uzun vadeli saklama

yoluna gidiyor ve
erişilebilen BTC sayısı
azalıyor. Veriler, 2020

yılında fazladan 1 milyon
BTC’nin yani yüzde 78'inin
yastık altında tutulduğunu

gösteriyor" dedi

işbir Holding İşbir Sünger Sanayi A.Ş,
Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölge-
si'nde (OSB) 15 bin 541 metrekare açık ve 5

bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Ergo Yatak
Fabrikası'nı satın aldı. Yurt içi faal bayileri aracılığı ile
nihai tüketiciye ulaşmasının yanı sıra büyük otel grupla-
rının da önemli tedarikçilerinden olan Ergo Yatak, 1991
yılından bu yana sektörün en köklü markalarından biri
olarak faaliyetini sürdürüyor. Yılda 70 bin adet yatak
üretimi yapacak markanın, İşbir'in yatak satış cirosunda
yüzde 20'lik bir paya sahip olması hedefleniyor. Ayrıca,
son dönemde yurt dışı ve yurt içinde önemi giderek
artan sünger katmanlı yatak üretimine ağırlık vererek,
yılda 12 bin ila 15 bin adet viskoelastik malzemeli yatak
üretimi yapacak. Gerekli modernizasyon yatırımları ve
yeni satış noktalarıyla sektörün güçlü oyuncularından
biri haline gelecek Ergo Yatak, İşbir'in yepyeni bir mar-
kası olarak kaliteyi ve müşteri memnuniyetini öncelik-
lendirmeye devam edecek.

İşbir güvencesi var

İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe, büyüme hedefle-
rine ulaşmak, üretim ve verimliliği artırmak ile yeni pa-
zarlara ulaşmak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam
ettiklerini söyledi. 2020 yılında önemli başarılara imza
attıklarını kaydeden Gültepe, "2021'de de bu büyümeyi
destekleyecek yatırımlarla elimizden gelen çabayı göste-
receğiz. Bu noktada, bünyemize kattığımız yeni marka-
mız da artık İşbir güvencesi ile hizmet verecek. İşbir
olarak, bölgesel istihdama katkı sağlayacağımız gibi,
buradaki ürünlerimizle de tüketicilerimizin yaşam kalite-
lerini artırmak için çalışacağız. Buradan, emeği geçen
herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Yeni markamızın hepimiz için hayırlı
olmasını diliyorum" dedi.  DHA

Ramazan geldi balığa rağbet azaldı
denizlerde 15 Nisan'da
başlayan avlanma yasağının
ardından olta balıkçılığında da

istenilen bolluk olmadı. Samsun’da ya-
şayanlar, ramazan ayında balığı fazla
tercih etmedi. Halk, iftar sofralarında
balığa rağbet göstermeyince, balıkçı tez-
gâhlarının bazıları da kapandı. Açık

kalan tezgahları ise çeşitli kültür balık-
ları süsledi. İlkadım ilçesinde balık satışı
yapan esnaf, satışlarda ciddi düşüş ya-
şandıklarını söyledi. Balıkçı Kurtça
Aydın “Ramazan ayının iyi geçeceğini
düşünüyorduk. Umutlarımız en azın-
dan öyleydi ancak bir haftadır işlerimiz
çok durdu. Havaların yavaş yavaş ısın-

maya başlaması, av yasağının ilan edil-
mesi ve ramazan ayının gelmesi işleri-
mizi iyiden iyiye durdurdu” diye
konuştu.

Balık fiyatları

Güncel balık fiyatları hakkında bilgi
veren Aydın, “Şu anda alabalık, levrek,

çipura, somon, kırmızı somon veya
kefal tezgahlarımızda bulunuyor. Yaz
balıkları şu anda bunlar. İnce mezgit,
barbun, istavrit gibi ince balıklar yasağa
giriyor. Alabalık 25, somon 30, levrek
50, çipura 40, kefal 20, Norveç somonu
ise 40 liradan satışa sunuluyor” dedi.
DHA

BITCOIN’DE YASTIK
ALTI DÖNEM BASLADI

Denizlerde av yasağının başlamasıyla tezgahlarda kültür balıkları yerini aldı. Samsun'da, vatandaşlar
iftar sofralarında balığa ilgi göstermeyince, satışlarda da belirgin ölçüde düşüş yaşandı

Yatırımcıların saklama 
yoluna gittığını belirten

Uslu, “Erişilebilen Bitcoin
sayısı azalıyor. Veriler,
2020 yılında fazladan 

1 milyon bitcoinin yastık
altına gittiğini gösteriyor.
Bu durumu pandeminin
yarattığı tereddüt diye

okumak mümkün” 
diye konuştu.

Yerli bir kripto para borsası olarak dünya-
nın her yerinden 200 binden fazla kullanıcı-

nın güvenini kazanmayı başardıklarını
söyleyen Uslu sözlerini şöyle devam etti: “Pari-

tex olarak 10 farklı kripto para ve 17 işlem çifti su-
nuyor, yatırımcıların güvenli ve hızlı işlemler

yapabilmesine olanak tanıyoruz. Mevduatların yüzde
95'ini farklı coğrafyalara yayılmış çevrimdışı soğuk cüz-

danlarda saklıyoruz. Ayrıca kullanıcıların veri güvenliğini
sağlamak için her hesabı, iki faktörlü kimlik doğrulama

(2FA) ile koruma altına alıyoruz. Kripto para alanında de-
neyimli iş ortaklarımızla birlikte borsalarımızda düzenli

olarak güvenlik denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu sayede
altyapımıza yapılan saldırıları da aktif olarak önlüyoruz.
Banka seviyesi güvenlik önlemleri ile donattığımız yeni

mobil uygulamamızı android ve IOS platformlarında kulla-
nıcılarımızın beğenisine sunduk. Bitcoin ve alt coinlere ya-

tırım yapmanın en güvenilir ve kolay yolunu
kullanıcılarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda
Yüzde 95 soğuk cüzdanda

Kira bedelleri bizi yoruyor
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında,
mağazaların açık kaldıkları sürenin haftada 40 saatin altına indiğini belirterek, "Kira bedelleri işletmelerin
yükünü ağırlaştırıyor. Kiraya vereni de, kiracıları da mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmek gerek" dedi

avdagiç, video konferans yön-
temiyle gerçekleştirilen toplan-
tıya Birleşmiş Markalar Derneği

(BMD) Başkanı Sinan Öncel, Kategori Ma-
ğazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serhan
Tınastepe ve Tescilli Markalar Derneği
(TMD) Başkanı İzzet Stamati'nin katıldığını
aktardı . Toplantı yaptıkları 3 sektör derneği-
nin temsil ettiği 500'ü aşkın markanın Tür-
kiye ve yurt dışında 115 bin mağaza ve satış
noktası bulunduğu anlatan Avdagiç, bu ma-
ğaza ve satış noktalarının 700 binin üzerinde
çalışanı bulunduğunu kaydetti. Top-
lantıda, mağazacılıkta kira sü-
reçleriyle ilgili yaşanan
sorunların ele alındığını
belirten Avdagiç, dernek
başkanlarının, salgında
mağazaların açık kaldık-
ları sürenin haftada 40
saatin altına indiğine
dikkati çektiğini 
söyledi.

Yük çok ağır 

Şekib Avdagiç, pe-
rakende sektörü-
nün genç
istihdamı için öne-
mine işaret ederek,
"Bu sektörde çalışan-

ların neredeyse yüzde 90'ı 30 yaşın altında.
Dolayısıyla mağazacılık ve perakende sektö-

rümüzün genç istihdamına
büyük katkısı var. Biz

de bu sektöre gerekli
desteği vererek aynı
zamanda gençleri-
mizin işlerini koru-
malarını sağlamış
olacağız." şeklinde

konuştu.
İstanbul'da bulunan

uluslararası mar-
kalar ve
yüksek ni-
telikteki
diğer
mağa-
zala-
rın

dünya ile yarışacak seviyede olduğunu belir-
ten Avdagiç, şunları kaydetti: "Türkiye, ma-
ğazacılık konseptinde özgün bir başarı
ortaya koydu. Buraya da kolay gelmedi. Yıl-
lar içinde büyük emekler vererek dünya kali-
tesini yakaladık ve söz sahibi olduk.
İstanbul'un Paris, Roma, Londra gibi çok
önemli bir alışveriş destinasyonu olma vas-
fını ve avantajını salgın sonrası için koruma-
lıyız. Şimdi İstanbul'un mağazacılıkta
yakaladığı birikimi ve kaliteyi, perakende
sektörümüzün nitelikli iş gücü ile salgın son-
rasında büyük avantaja çevirmeliyiz. Çünkü
salgın sonrasında marka mağazacılığımız,
hizmetler sektörümüzün, özellikle turizmin
canlanmasında en büyük rolü oynayacaktır."

Ciro payı artırılmalı

Sektör temsilcilerinin, "kapanma kararı alı-
nan zaman dilimleri için ödenmiş kira be-
dellerinin, işletmelerin yükünü
ağırlaştırdığını" vurguladıklarını ifade eden
Avdagiç, "Gerçekten kira bedelleri işletmele-
rin yükünü ağırlaştırıyor. (Kovid-19) Tedbir-
ler kapsamında, mağazaların açık kaldıkları

süre haftada 40 saatin altına indi. Kira be-
delleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor.

Kiraya vereni de, kiracıları da mağdur
etmeyecek bir yöntem geliştirmek

gerek. Şu anda mağazalar, alış-
veriş merkezlerine kira ile bir-

likte ayrıca cirodan pay ödüyor. Markalar,
'ciro kirası sistemi' şeklinde tanımlanan kira
yerine cirodan verilen payı artırma görü-
şünde birleşiyorlar." diye konuştu.Tehditleri
aşmak gerekiyorİTO Başkanı Şekib Avda-
giç, benzer sorunun alışveriş merkezleri ile
birlikte cadde mağazalarında da yaşandı-
ğını, cadde mağazalarının ekonomik hayatın
en dinamik ve toplumsal hayat için en ge-
rekli noktalar olduğunu belirterek, "Cadde
mağazacılığını tehdit eden sıkıntıları aşmalı-
yız. Burada hem yatırımcıların hem mağaza
sahiplerinin hem de yıllarca o işletmeye hiz-
met veren çalışanın korunması gerekiyor.
Zor günleri birlikte aşmamızı sağlayacak bu
mutabakat hepimizi ayakta tutacak." dedi.
Çözüm bulunması gereken bir diğer konu-
nun da alışveriş merkezlerindeki ortak gider-
ler konusu olduğunu aktaran Avdagiç, "Her
alışveriş merkezinde 'ortak alan giderleri' adı
altında ayrı miktarlarda aidat toplanıyor.
Ancak bu tutarlar birbirinden çok farklılık
gösteriyor. Birbiri ile aynı lokasyondaki iki
alışveriş merkezinin birinde ödenen aylık
ortak gider metrekare başına 22 TL iken, di-
ğerinde 70 TL'yi buluyor. Bunu anlamak
çok güç." ifadelerini kullandı.Avdagiç, alışve-
riş merkezlerinden ayrılmak isteyen mağaza-
larla ilgili sözleşmelerden kaynaklı sorunlar
bulunduğunu, bu sorunların çözülmesine
de ihtiyaç olduğunu kaydetti. DHA

Büyümeye 
devam edeceğiz
İŞBİR Holding, üretime yönelik stratejileri
doğrultusunda Ergo Yatak'ın sahip olduğu
tesis ve markaların tamamını satın aldı.
Holding CEO'su Metin Gültepe konuyla ilgili
“Büyümeye devam edeceğiz” dedi

Honda açıklamasına göre, yeni Forza 750;
mavi, kırmızı ve gümüş olmak üzere 3 farklı
renk seçeneği ile 141 bin TL'lik fiyatıyla

nisan ayı itibarıyla satışa sunuldu. Forza scooter ailesi-
nin yeni üyesi Forza 750, büyük hacimli scooter sürücü-
leri için etkileyici motor performansı, çevikliği, yol
tutuşu, teknolojisi ve iki kişiyi rahat ettiren konforuyla
üstün bir yolculuk deneyimine imkan sağlıyor. Kullanı-
cıları için sunduğu çözümlerle hayatı kolaylaştıran
Forza 750, hem şehir içi hem şehir dışındaki tüm sürüş
koşullarında kullanıcılarına pratik ve rahat bir kullanım
vadediyor.Zarif ve kıvrımlı gövde tasarımına sahip
Forza 750; şık ön bölümü, granajı, aynaları ve ön sin-
yalleri ile aerodinamik bir bütün oluşturuyor.

Yeni Honda
satışa çıktı
Honda'nın daha önce piyasaya sunduğu ve
Türkiye'ye özel olarak üretilen 250 cc maksi
scooter modeli Forza'nın şimdi de 750 cc çift
silindir motora sahip yeni modeli Forza 750
Türkiye'de satışa çıktı

Metin Gültepe 

Şekib 
Avdagiç
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Acı izlerle yüzleşilmeli

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu partisinin grup toplantısında
konuştu. CHP lideri, "Zor günler-

den geçiyoruz" diyerek başladığı konuşma-
sında herkesin üzerine düşen görevler
olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Herkes
üzerine düşeni yaptı. Ama üzülerek ifade
edeyim, Saray'da oturanlar üzerine düşeni
yapmadılar. Kibirle bir devlet yönetilmez.
Dövizi olan daha fazla kazandı. Esnafa,
çiftçiye, emekliye, taksiciye ne verildi? Biz
fedakarlığı toplumun her kesimi yapsın
dedik. Sen fedakarlık yapıyorsun, oy ver-
diklerin yapmıyor. 'İsraftan kaçının' dedik,
3 tane Mercedes daha alıyorsun" ifadele-
rini kullandı.

İşbirlikleri halkı sömürüyor

Kılıçdaroğlu, "Özel-kamu işbirlikleri halkı
sömürüyor. İktidar olduğumuzda ilk yapa-
cağımız iş bunları kamulaştırmaktır. Do-
ğacak çocuğa yük getiriyorlar. Onları
kamulaştıracağız. Vatandaşlarımız o köp-
rülerden, yollardan, havalimanlarından o
paraları ödemeden geçecekler. Devletin so-
yulmasına izin vermeyeceğiz." diye ko-
nuştu. Koronavirüs vaka sayılarını
hatırlatarak, hükümeti eleştiren CHP li-
deri, "Sen kongre yapıyorsun, üstelik övü-
nüyorsun 'Lebaleb doldu' diye. Barolar
genel kurullarını yapmayacak ama sen
kongreni yapıyorsun. Dün 341 vatandaşı-
mız hayatını kaybetti. Sorumlusu kim? AK
Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerime
soruyorum. O kongreleri yapanların vebali
yok mu? O insanlar sokağa çıktı binlerce
insan Covid oldu. Yoğun bakımlarda yer
yok. Ülkeyi bu hale getirenin sorumluluğu
yok mu?" dedi.

Milleti perişan ettiniz

"Böyle bir tablo olduğunda Türkiye'ye tu-
rist gelir mi" diye soran CHP lideri, "Bu ül-
keyi yönetenler bunun sorumlusu değil
mi? Bilim Kurulu'nun ne dediğini, neyi
önerdiğini bilen var mı? Sağlık Bakanı
açıklama yapıyor '84 milyon sorumludur'
diyor. Bunlar devleti yönetmiyor, keyfi bir
yönetim. İnsan hayatlarını kaybediyor
bunlar seyrediyor. Milleti perişan ettiniz. 4
kişi kağıt oynarsa ceza yazıyorsunuz,
sonra gidip kongre yapıyorsunuz" diye ko-
nuştu."Esnafı bitirdiler, turizmi de bitiri-
yorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar
yoğun virüsün dolaştığı coğrafyaya turist
niye gelsin? Turizm bizim için çok önemli.
Bacasız sanayi diyoruz. Cari açığı kapatan
turizm, 54 farklı alana katkı veriyor. Kısa
çalışma ödeneğinin yeniden gelmesi lazım.

Bankalarda mevduat faizine uygulanan
stopajı düşürdüler. 1 milyon 139 bin kişiyi
işsizlikle karşı karşıya getirdiler. Bu stopaj
nereye gidiyordu, bütçeye gidiyor. Kısa ça-
lışma ödeneği işsizlik sigortası fonundan
karşılanıyor. Hükümet rantiye sınıfına çalı-
şıyor. Bankalarda 1 milyonun üzerinde he-
sabı olan 283 bin kişi. 283 bin kişinin
mevduat faizini sıfırladılar. 1 milyon 139
bin kişiye de parayı vermediler" dedi.

128 milyar dolar peşkeş çekildi

"Turizm Bakanı eşiyle şirket kurmuş kendi
bakanlığına dezenfektan satıyor" diyen Kı-
lıçdaroğlu, "Bakın Türkiye nasıl yönetili-
yor. Bakanlık koltuğunda oturacaksın,
şirket kuracaksın, dezenfektan üreteceksin
ve bakanlık satın alacak. Türkiye bir yol-
suzluklar ülkesi oldu. Sizin burnunuzdan
fitil fitil getireceğim. Parlamentoya siyasi
ahlak yasası getireceğiz" dedi.128 milyar
dolar tartışmasına değinen CHP lideri
şunları söyledi:"Ana okuluna başlayan
yeni başlayan çocuğun anlayacağı dille 5
soru sordum. Hangi yöntemle sattın.
Hangi tarihlerde yaptın? Hangi kurdan
sattın? Bu ticaretin alıcıları kim? Bu satışın
altında kimlerin imzası var? Ana okuluna
yeni başlayan çocuk soru sorduğumuzu
anlar. Soruları sorduk, cevap yok. Bizi tat-

min eden cevap yok. İl ve ilçe başkanları-
mız kendi binalarına afişleri assınlar, 'bill-
boardlara yapıştıralım' dedik. 128 milyar
doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmi-
yoruz. Hangi yöntemle satıldığının ceva-
bını aldık. 'Protokole göre satıldı' dedi. Bu
protokolü dayandırdıkları kanun var, onu
da açıkladı. Ama o kanunun ikinci mad-
desi, iptal edildi. İptal edildi ama satışlar
devam ediyor. Protokol kanunsuz bir pro-
tokol. Afişleri niye indiriyorlar çünkü hesa-
bını veremiyorlar.

Sandık gelecek iktidar olacağız

Kılıçdaroğlu, pankartların indirilmesini
eleştirerek, "Anayasa Mahkemesi karar
almış. Pankartları indirerek ifade özgürlü-
ğünü ihlal ediyorsun. Yargı da askıya
alındı. Savcılıklar da askıya alındı. Ben bu
milletin hakkını savunmayacaksam niye
siyaset yapıyorum. Soruları sorduk. Her
bir kafadan ayrı cevap. Soru sormak
bizim görevimiz. Vatandaşın hakkını ara-
mak bizim görevimiz. Biz bu soruyu sor-
mak, onlar da cevap vermek zorunda.
128 milyar dolar arka kapıdan birilerine
peşkeş çekildi. Arka kapıdan kodaman-
lara sattılar. Milletime söz veriyorum;
sandık gelecek iktidar olacağız, 128 mil-
yar doların hesabını soracağım."

DEVLETI SOYMAYI 
ARTIK BIRAKIN!

D evlet denilen aygıt, bireylerin kişisel
iradeleri sonucu, bir takım hak ve yet-
kilerini delege ederek, sağlık, güvenlik

ve özgürlük içinde yaşamaları için kurdukları
bir kurumdur. Devlet böyle kuruluyor ama bir
süre sonra bağlamından kopuyor, kendi başına
bir amaç haline gelebiliyor, onu yaratan yurttaş
ise araca dönüşüyor. Böyle olunca da işler çığı-
rından çıkıyor, devlet o zaman sadece onu ele
geçiren bir grubun ya da sınıfın amaçlarına hiz-
met eder hale geliyor. Bu durumda sıkıntılarla
bezeli bir tarih oluşuyor. Türkiye’de takvim yap-
raklarına bakın, her sayfasında bir başka acının
izlerini görürüsünüz… Sürgünde ölüme mecbur
edilmiş Nazım Hikmet gibi büyük şairlerden,
ömrü mahkemelerde geçmiş Yaşar Kemal gibi
dev yazarlara, darağacında ideallerini haykıra-
rak son nefesini veren Deniz, Yusuf, Hüseyin gibi
gençlik önderlerinden, sokak ortasında kurşun-
lanmış, Musa Anter gibi cesur kalemlere ve 
onların demokratik, özgür toplum düşünü sür-
dürdüğü, savunduğu için hedef haline getirilmiş
gazetecilere, aydınlara, bilim insanlarına uza-
nan bir süreç var. Bu süreçle yüzleşmeden, bun-
ları yok sayarak, sanki hiç olmamışlar gibi
davranarak yeni bir dünya, yeni bir düzen, 
demokratik bir cumhuriyet yaratılabilir mi?.

Hamasetle düzelme olmaz

“Yaşatacağız” manşetleriyle, “unutmayaca-
ğız” sloganlarıyla, anmalarla, kabaran dosya-
larla, hesap sormalarla dolu, belalı bir tarih…
ve zulüm, yasak, sansür, silah, hapsetme, hedef
gösterme, katil gizleme, yok etme dışında yol
bilmeyen bir devletin, her devirde yeni kostüm-
lerle yeniden ortaya çıkan baskısı, şiddeti…
Bütün bunları değiştirmek sadece lafla, hama-
setle olmaz. Özgür birey, sorumlu toplum için
demokratik devlet gerekir. Bunun için de yüzleş-
mek gerek.Birbirini anca mahkeme kapılarında,
cezaevlerinde, hastanelerde, mezarlıklarda
gören, hep aynı isimler, aynı kesimler. Şimdi
yeni Türkiye deniyor, sormak ve yüzleşmek 
gerekmez mi “Yeni” bunun neresinde?"

Ilımlı otokrasi

Uluslararası itibarı düşmüş, ekonomisi çök-
müş, siyaseti çürümüş, kurumları zayıflamış,
kimlikler üzerinden toplumsal kutuplaşma ve zi-
hinsel bölünme gerçekleşmiş ürkütücü bir tablo
ile karşı karşıyayız. 21.yüzyılın 21.yılına girer-
ken, Türkiye “Dönüşüm Endeksine göre Demok-
rasi Statüsü sıralamasında 10 üzerinden 4,9
puanla 77. Sırada geliyor. Bu puan ile Türkiye
orta kategori olan “ılımlı otokrasiler” grubunda
sınıflandırılıyor. Buna basın özgürlüğünün 
kısıtlanması, insan haklarının ihlal edilmesi 
ve güçler ayrılığı ilkesinden saf dışı bırakılması
gerekçe gösterildi.

Sağlık yerine silaha yatırım yapıldı

Son yıllarda sağlık yerine silaha yatırım
yapan bir ülke haline geldi Türkiye. S 400’lere-
F 35’lre ve daha başka birçok silaha büyük
oranda milyar dolarlar yatırıldı. Fakat silah sek-
törüne milyar dolarlar yatıran ülke kendi vatan-
daşına maske ve aşı temininde bile güçlük çekti.
Günde üç yüz kişinin Covit 19’dan öldüğü bir
ülke halin geldik. Bilime ve özellikle sağlık 
sektörüne yeterli önemi tanımadığımız için ye-
terli aşı olmadığı gibi hala Türkiye’de bir  aşının
bulunamamış olması da manidar değil mi? 

Dünyanın Korona salgını ile mücadele ettiği
bir dönemde, gençlerimizi, kadınlarımız, top-
lumsal enerjimizi salgınlara, savaşlara feda et-
menin üzüntüsünü ve utancını yaşamaya devam
mı edeceğiz? Korona salgını sonrası yeni dö-
nemde, aynı durumu yaşamamak için başta
siyasal iktidarın, siyasetçilerin, bütün siyasi 
partilerin ve güvenlik kurumlarının bugüne
kadar sürdürülen politikalarının sonuçlarıyla
yüzleşmesi tarihi bir sorumluluk değil mi? 

Yaşadığımız süreçten bir örnek

Yaşanan pandemide vaka sayısında dünya-
daki en kötü ülkeler arasında yedinci, ölümlerde
beşinci sıraya yükseldiğimiz söyleniyor. Söyleni-
yor diyorum, çünkü mega istatistik tekeli devlet-
lerin elinde. Buna rağmen Türkiye kendini
başarılı addediyor. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü
Türkiye’nin açıkladığı ölüm ve vaka sayılarını
güvenilir bulmuyor hatta gizlediğini ileri sürü-
yor.Öte yandan dünyadaki diğer bazı ülkelerin
rakamları asıl başarının ne olduğunu ortaya ko-
yuyor. Türkiye’den çok önce bu salgınla tanışan
Japonya’yla, Güney Kore ile karşılaştırılınca çok
kötü görünen Türkiye salgının kötü vurduğu
İtalya, İngiltere, İspanya ve Brezilya gibi ülke-
leri örnek göstererek durumu kurtarabilir mi?
Yaşanalar öyle kanıksanıp sıradanlaştırıldı ki
günlük ölümler üç yüzlerden iki yüzlere 
düşünce sevinir olduk. 

Vatandaşına yeterli aşı yapmayan 
ülke Libya’ya aşı gönderiyor

Maske takma zorunluluğu getiren devlet
maske teminine ilişkin büyük sıkıntı yaşadı. Aşı-
nın önemli bir önleyici olduğu bir dönemde hala
nüfusun dörtte üçü aşılanamadı. Ülke nüfusunun
yarısı yoksulluk sınırında, onların da yarısı açlık
sınırında. Ekonomi batmak üzere, küçük esnaf
kan ağlıyor; işsizlik tarihte görülmemiş oran-
larda katlanmış, biz Amerika’ya, Libya’ya TV’
reklamları eşliğinde kargo uçaklarıyla maske ve
aşı yardımları gönderiyoruz. Peki, bize kim yar-
dım edecek? Tıpkı yıllarca kendi içindeki çatış-
maları çözmeden gidip başka ülkelerde çatışma
ve çözüm peşinde koşmak gibi.Hükümet karşı
karşıya bulunduğumuz sorunu çözmek yerine
çözüyormuş gibi yaparak, bundan bir başarı 
hikâyesi üreterek kendi iktidarını daim etmek 
istedi ama başaramadı. Salgını kötü, çok kötü
yönetti. Vaka sayalarının altmış binleri aştığı
nadir ülkelerden biriyiz maalesef. 

Çözülemeyen sorunların ülkeye 
maliyeti gün be gün artıyor

Ayrıca geleceğe taşınması durumunda ülke
açısından büyük yük olacak malum sorunlarla
karşı karşıyayız. Bu sorunların başında Suriye
meselesi ve Kürt Sorunu var. Epey bir zamandır
sanki bu sorunlar yokmuş gibi davranılıyor. Oysa
gerçekle yüzleşmek yerine onlara gözümüz ka-
patırsak dünyayı sadece kendimize gece yaparız.
Şimdi bir Ukrayna krizi kapıda. Rusya uçuş en-
geli koydu, onu Türkiye için turizm kaynağı olan
Almanya ve İran izledi. Komşu ülkelerle sürdü-
rülen gerginliğin dışında içerde devam eden 
kavgaların siyasal iktidar için 'iktidarda kalmak'
dışında ülkemize ve toplumsal hayatımıza zarar-
dan başka nasıl bir katkısı olabilir? Her kesi-
min, bu sorunların ülkeye maliyetini, sebep
olduğu toplumsal ayrışmanın, kutuplaşmanın
patlamaya hazır nefretin algı ile yönetilerek 
dinsel ve etnik milliyetçiliğe dönüşmesinin 
yaratacağı muhtemel tahribat ve yıkım ile 
yüzleşmesi gerekmez mi?

Düşünmek için pandemi dönemi 
iyi bir fırsat olabilir

Sadece bugünle değil, düze çıkmak için, bununla
birlikte geçmişiyle yüzleşmesi gereken bir Türkiye
var. Maraş’a ve Sivas’a; Hrant’ın vurulduğu yerden,
Roboski’ye uzanan ve daha nice katliamı içinde ba-
rındıran geçmişiyle yüzleşmesi gereken bir Türkiye
halkı var.Türkiye devleti ve halkıyla geçmişiyle 
yüzleşmediği sürece, bellek ve demokrasi kültürü
arasındaki organik bağı reddedip günahlarından
arınmadığı sürece yeni özgür ve müreffeh  bir 
toplum yaratması güçten de öte zordur.

ahmet.ozer@toros.edu.tr
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Prof. Dr. Ahmet ÖZER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 128 milyar dolar tartışması hakkında, "128 milyar
doların nereye gittiğini şu ana kadar bilmiyoruz. Hangi yöntemle satıldığının ceva-
bını aldık. Milletime söz veriyorum; 128 milyar doların hesabını soracağım" dedi

TESUD üyeleri görevden alındı
Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı

İçİşlerİ Bakanlığı,
Türkiye Emekli Su-
baylar Derneği

(TESUD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve yöneticilerini görevden
aldı. Bakanlık'tan yapılan açıkla-
mada, TESUD yöneticilerinin,
son günlerdeki açıklamalarında
ve basın yayın organları vasıta-
sıyla yaptıkları beyanlarında,
104 emekli amiral tarafından
yayımlanan bildiriye destek ol-
dukları ve açıklamalarının
emekli amirallerin bildirisiyle
benzerlik taşıdığının görüldüğü
belirtildi. Emekli amirallerce ya-
yımlanan bildiriye ilişkin Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
Türk Ceza Kanunu'nun 316/1
maddesi kapsamında başlatılan
soruşturmanın sürdüğü hatırla-
tılan açıklamada, şunlar kayde-
dildi:

Müfettiş görevlendirildi

"TESUD yöneticilerinin 104
emekli amiralin bildirisine des-

tek açıklaması üzerine Bakanlı-
ğımızca da 8 Nisan'da Mülkiye
Müfettişi ve Dernekler Denetçi-
leri görevlendirilmiştir. Müfettiş
ve denetçiler tarafından ince-
leme sonrası hazırlanan rapor,
5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu'nun ilgili maddeleri uyarınca
ve genel hükümler gereğince
yasal işlemlerin takdir ve ifası
için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.
Ayrıca dernek yönetim kurulu
başkanı ve diğer yönetim kurulu
üyeleri, 5253 sayılı Dernekler
Kanunu'nun 27'nci maddesinin

üçüncü fıkrası gereğince geçici
bir tedbir olarak Bakanlık maka-
mının onayıyla görevden uzak-
laştırılmıştır."

Çalışkan'ın evinde arama

Odatv'de yer alan habere göre
de TESUD Genel Başkanı
Emekli Tuğgeneral Namık
Kemal Çalışkan'ın evinde arama
yapıldı. Çalışkan'ın kendisine ait
telefon ve bilgisayar gibi dijital-
lerine el konuldu. Çalışkan'a 22
Nisan'da ifade vermek üzere
çağrı yapıldığı bildirildi. 

Mülk sahibi olmak artık çok kolay
Daha önce yaptığı 'ka-
dına şiddet' açıklama-
sında kamuoyunda tepki

toplayan AK Partili Nergis, ev ve
araba almanın artık daha da kolay-
laştığını iddia etti. Halkın bedava
patates ve soğan için izdiham yarat-
tığı Türkiye'de, AK Parti Kayseri
Milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıl-

dığı bir programda flaş açıklama-
larda bulundu. Daha önce yaptığı
açıklamalarla kamuoyunun tepkisini
çeken Nergis, ev ve araba almanın
artık daha da kolaylaştığını öne
sürdü. Kayseri’de yerel bir televiz-
yona verdiği bir söyleşide gündeme
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Nergis, “Türkiye gerçekten çok de-

ğişti çok gelişti. Yani kırsal kesimden
şehre göç gerçekleşti. Şehirdeki
standart çok yükseldi.
Artık ev sahibi olmak
araba sahibi olmak hiç
zor değil.  Aile içeri-
sinde geçmişte bir kişi
çalışırdı, şimdi bakıyor-
sunuz” dedi.

Davutoğlu'ndan 'Yanılmışım' videosu
Davutoğlu, pay-
laştığı videoda,
"Hala insani bir

özün onlarda var olduğunu
zannettim, bir takım değerlerin
yaşadığını zannettim, bir gün
gelir bu değerlerle bu doğru
yolur bulurlar diye düşünmüş-
tüm, yanılmışım!" derken, "AK
Parti'nin çöküşü yolsuzluklar
sebebiyledir, şatafat sebebiyle-
dir, AK Parti'yi bölen biz deği-

liz, AK Parti'yi bitiren iç çürü-
medir." ifadelerini kullandı. 
Davutoğlu, başbakanlığı bırak-
masına neden olan 'Pelikan
dosyası' ile ilgili de
şunları kaydetti: "Ben
yurt dışında görevdey-
ken, Sayın Cumhur-
başkanı'nın talimatı ve
Sayın demeyeyim,
Berat Albayrak'ın doğ-
rudan koordinasyo-

nuyla bana karşı bir MKYK
darbesi yapıldı. Davutoğlu Er-
doğan için de "Sayın Erdoğan
öyle bir yerde ki, ne Hz. Ömer

gibi ne hak hukuk sora-
bileceksin, ne senin dü-
şüncen dışında bir
düşünce söylemek,
haşa... Kimin haddine.
Nereden geliyor bu 
ayrıcalık Allah aşkına?"
yorumda bulundu.



B üyükçekmece Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında geliştirilen proje-
nin ilk etabı, 6 bin 801 metrekarelik

arazi üzerinde, yüzde 65’i yeşil alana sahip 5
katlı 10 bloktan oluşacak. Projenin ilk eta-
bında 2+1, 3+1, 4+2, 5+2, 6+2 büyüklükte
110 daire, 800 metrekarelik ticari alan yer ala-
cak. Geniş yeşil alanı, depreme karşı güvenli
yapısı, sosyal olanakları ve lüks donanıma
sahip daireleri ile yatırımcıları sağlık ve gü-
venlik temalı üst düzey yaşam alanıyla buluş-
turmaya hazırlanan projede daire fiyatları,
800 bin TL’den başlıyor.
Büyükçekmece’de hedeflediği kentsel dönü-
şüm projelerinin ilki olan 1450 konut 50 ticari
alandan oluşan Hilal Hill Büyükçekmece
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı ile 110
daire ve 800 metrekarelik ticari alanın dönü-

şümünün sağlanacağına dikkat çeken Bahaş
Holding CEO'su Abdüssamet Bahadır, pro-
jeye ilişkin şu bilgileri verdi:

Sağlık ve güvenlik 

“Büyükçekmece, yapı stoğunda yer alan riskli
binaları nedeniyle her zaman markajımızda
olan bir bölgeydi. Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün önderliğinde başlatılan toplu
kentsel dönüşüm ile harekete geçmeyi başar-
dık. Bahaş Holding olarak, Fkg İnşaat ve
Stta İnşaat ile birlikte hareket ederek 750 mil-
yon TL’lik yatırımla, ilk etapta yaklaşık 40 yıl-
lık bir geçmişe sahip Hilal 86 Siteleri’nin
dönüşümüne imza atacağız. Bölgede gelişti-
receğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle dep-
reme karşı son derece güvenli, sağlık temalı,
geniş yeşil alana ve sosyal olanaklara sahip

lüks projeler geliştireceğiz. Kentsel dönü-
şümde marka olan bir holding olarak Büyük-
çekmece’yi adeta yeniden inşa etmeyi
vazifemiz olarak görüyoruz. Bu kapsamda;
bölgede depreme dayanıklı, geniş yeşil alanı
ve sosyal olanakları bulunan, lüks daireler-
den oluşan projeler üreterek yatırımcıları sağ-
lık ve güvenlik temalı üst düzey bir yaşamla
buluşturacağız. Birinci etabın yıkımını ta-
mamladığımız Hilal Hill Büyükçekmece
Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yüzde 65’i yeşil
alandan oluşuyor. 5 katlı 10 bloktan oluşan
projemizin bu bölümünde 2+1, 3+1, 4+2,
5+2, 6+2 büyüklükte, 135 metrekare ile 270
metrekare arasında değişen 110 adet daire ve
800 metrekarelik ticari alan bulunuyor. Dai-
relerimizi 800 bin TL’den başlayan fiyatlarla
satışa sunmaya başlıyoruz.”
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Bahaş Holding Büyükçekmece’de 750 milyon TL’lik yatırımla 800 riskli konutu
içeren, yaklaşık 65 bin metrekarelik alanın dönüşümüne başladı. CEO 
Abdüssamet Bahadır, “Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün önderliğinde başlatılan
toplu kentsel dönüşüm ile harekete geçmeyi başardık” dedi
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Büyükçekmece’nin ruhunu yaşatan proje, bölgedeki
yapılarla uyumlu dış cephesi beyaz ve çatı renkleri
yeşil veya mavi olacak konutlardan meydana geli-
yor. Büyükçekmece’de yaklaşık 65 bin metrekarelik
bir alana yayılan projenin ilk etabının yüzde 65’i
yeşil alandan oluşuyor. 5 katlı 10 bloktan oluşan
proje; az katlı yeşili bol ferah daireler ile deniz man-
zaralı üst dubleks daireleri içeriyor. Büyükçek-
mece’de yatay mimarinin en güzel örneğini sunan
proje, üst düzey yaşam olanakları sunan en yeni
teknolojilere sahip, yaşanabilir, ferah, balkonlu, te-
raslı, bahçeli daireleriyle izole yaşam konseptini ye-
niden tanımlıyor.

Büyükçekmece’nin
ruhunu yansıtıyor

‘Altın Aks’a yeni AVM
İstanbul’un yeni iş ve çekim merkezi olarak konumlanan
ilçesi Başakşehir’e renkli ve canlı bir AVM konsepti
geliyor. 1 milyar 200 milyon TL değerindeki ‘V Mall 
İstanbul’ Alışveriş Merkezi için hafriyat çalışmalarına
başlandı. Altın aks’ı daha da canlandıracak AVM, 
2023 sonunda açılacak 
isra Holding, İstanbul’un uydu
kenti Başakşehir’de ‘V Mall İs-
tanbul’ Alışveriş Merkezini ha-
yata geçirmeye hazırlanıyor.
Altın Aks olarak nitelendirilen ‘V
Mall İstanbul’un konumlandığı
bölge, Başakşehir Çam ve Sa-
kura Şehir Hastanesi ve İstanbul
Havalimanı ile birlikte yapımı
planlanan Kanal İstanbul’un ke-
sişim noktasında yer alıyor. 1
milyar 200 milyon TL değerin-
deki yeni nesil AVM konseptli ‘V
Mall İstanbul’ Alışveriş merkezi,
brüt 119 bin 600 metrekare in-
şaat alanına sahip.

Ulaşım ağının ortasında

Arsamızın yer aldığı Başakşe-
hir’in hükümetin başta sağlık
olmak üzere bölgeye yaptığı dev
yatırımlar ile özel sektörün geliş-
tirdiği konut, iş ve yaşam projele-
rinin yer aldığı bir bölge
olduğunu belirten İsra Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Abdur-
rahim Tavlı, “Arsamızın yer aldığı
Kayaşehir’deki bu meydan, yap-
tığımız araştırmalar neticesinde
Alışveriş Merkezi talebini do-
ğurdu ve ortaklarımızla bir AVM
Kompleksi yapımına karar ver-
dik. Krediye ihtiyaç duymadan
öz sermayeye sahip güçlü ortak-
lık yapımızla proje alanında haf-
riyat çalışmalarına başladık. Etki
alanı büyük olan Başakşehir’de

hayata geçireceğimiz ‘V Mall İs-
tanbul’ Alışveriş Merkezimiz bili-
yoruz ve inanıyoruz ki;
yatırımcılarımıza kazanç dolu fır-
satlar sunacaktır. ‘V Mall İstan-
bul’ Alışveriş Merkezimizin
kiralanabilir alanlarında; seçkin
markalar, rafine lezzetler, zincir
mağazalar, kafe ve restoranlar ile
sanat ve eğlence ünitelerinin yer
alacağı mekanlarla İstanbullula-
rın hayatına değer katmayı he-
defliyoruz” dedi. ‘V Mall
İstanbul’, yanı başında planla-
nan iki metro hattı, tramvay hattı
ve toplu ulaşım hatlarıyla ziya-
retçilerine ve yatırımcılarına
büyük avantajlar sunuyor. Kaya-
şehir şehir meydanının merke-
zinde yer alan proje, aynı
zamanda Başakşehir Belediyesi
hizmet binasına, Merkez cami-
sine, Olimpiyat stadı ve Millet
Bahçesine de komşu konumda
bulunuyor. İnşatına başlanan “V
Mall İstanbul” Alışveriş merkezi-
nin 2023 yılı sonunda tamam-
lanması planlanıyor.
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assos’ta nefes aldıran köy
Türkiye’nin ilk sürdürülebilir yaşam köyü ola-
rak, 21. yüzyıl tehditlerine karşı imkanları ile
cevap veren sosyal bir sığınak niteliği taşıyan
Nefes Assos; kurucuları Dr. Önder Halisdemir
ve Nevra Halisdemir ile birlikte Mimar Han Tü-
mertekin, Dr. Ayşegül Çoruhlu, Bureau Veritas,
Sigma Mühendislik, Komşuköy ve Sibel Senna

Yılmazer gibi alanının en iyi isimlerinden oluşan
takım liderliğinde hayat buluyor. Tarım faaliyet-
leri, yenilenebilir enerji ve su kaynakları, atık yö-
netimi, sosyal ve ekonomik döngüler gibi
konularla tanımlayan Nefes Assos, 21. yüzyıl
insan yerleşkesi olarak kendi alanında bir ilke
imza atıyor. Türkiye’nin ilk sürdürülebilir köyü
olarak tasarlanan projede yaşam, 2022 yılında
başlayacak. 

‘Beyaz sayfada buluşacaklar’

Sürdürülemez hale gelen metropol yaşamına,
sürdürülebilir, kendine yeten ekolojik bir yaşam
seçeneği oluşturduklarının altını çizen Nefes
Assos kurucusu Dr. Önder Halisdemir, “Ekolo-
jik yerleşimler için Çanakkale’den dünyaya seç-
kin bir örnek kazandırmak ve yolu bizden
sonrakiler için kolaylamak istiyoruz.  Bu sebeple
proje yönetimi ve standartları oluşturma işini de
oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

21. yüzyılın örnek insan yerleşkesi olarak nitelendirilen nefes Assos görücüye çıktı... Dr. Önder Halisdemir, içinde bir de köy Enstitüsü de bulunacak olan
proje için “Ekolojik yerleşimler için Çanakkale’den dünyaya seçkin bir örnek kazandırmak ve yolu bizden sonrakiler için kolaylamak istiyoruz” dedi  

yeni evlerinin 
anahtarlarını

aldılar
Sur Yapı Antalya projesinin 
Park Etabı E ve D parseldeki 
10 blokta 678 dairenin daha
anahtar teslimi yapıldı. Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek, “Proje son hızıyla
devam edecek ve tüm hak sahibi
vatandaşlarımız etap etap evlerine
kavuşacaklar” diye konuştu

Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada
sektöre örnek teşkil eden, yurt içi ve
yurt dışından çok sayıda prestijli ödüle
layık görülen Sur Yapı Antalya’da
daire teslimleri devam ediyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle
iskan işlemleri hızla tamamlanan ve
geçtiğimiz ay Sur Yapı tarafından ta-
mamlanıp Antepe A.Ş.’ye teslim edilen
Park Etabı E ve D parseldeki 10 blokta
678 dairenin daha anahtar teslimi ya-
pıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı katı-
lımcı ile gerçekleştirilen tören
kapsamında daire sahipleri anahtarla-
rına kavuştu. Önümüzdeki günlerde
ise 963 dairenin daha teslimi yapıla-
cak.
Sur Yapı 8 milyar TL’lik yatırım bütçe-
siyle hayata geçirdiği Sur Yapı Antalya
Projesi’nin ilk anahtar teslimleri 2020
Haziran ayında, A parsel 9 blokta 606
dairede gerçekleşti. Projenin kademeli
olarak tamamlanan diğer parsellerinde
de teslimler tüm hızıyla devam ediyor.
Sur Yapı, Park Etabı’ndaki D ve E par-
selinin iskan işlemlerini, geçtiğimiz ay
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent
Estetiği Daire Başkanlığı’yla koordineli
şekilde tamamladı. Antepe A.Ş.’ye tes-
lim edilen D ve E parselindeki 10 blok-
taki 678 dairenin anahtarları bugün
gerçekleştirilen törenle sahiplerini
buldu. 

Başkan’dan teşekkür

Pandemi nedeniyle sınırlı bir katılım-
cıyla sade bir şekilde gerçekleştirilen
törene online katılım sağlayan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek; “Sur Yapı tarafından inşaat
devam ediyor. Biz de vatandaşlarımıza
kira desteği vermeyi sürdürüyoruz.
Diğer yandan alt yapı ve peyzaj çalış-
malarını da tamamladık. Bugün 472
hak sahibinin evlerini teslim ediyoruz.
Şimdiye kadar Antalya için taş taş üs-
tüne koyan, emek veren, bu projeyi
başlatan, yürüten herkese, Sayın Çevre
ve Şehircilik Bakanımıza, önceki
dönem Büyükşehir Belediye Başkanla-
rına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sur
Yapı’nın kıymetli çalışanlarına, Genel
Müdürü’ne, yönetimine teşekkür edi-
yorum. Proje son hızıyla devam edecek
ve tüm hak sahibi vatandaşlarımız
etap etap evlerine kavuşacaklar” dedi.

Aile büyüyor”

Teslimlerle ilgili bilgi veren Sur Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan
Elmas da “Antalya’da inşa ettiğimiz
yeni şehir adım adım gerçeğe dönüşü-
yor. Antalya projemizin ilk etabı olan
Park Etabı’nın 606 daireden oluşan 9
bloklu A parselinde, 2020 Haziran
ayında teslimlerle birlikte yaşamı baş-
latmıştık. E ve D parsellerindeki 472’si
hak sahiplerinin olmak üzere top-
lamda 678 dairenin daha teslimiyle
Sur Yapı ailemiz büyümeye devam
ediyor. Bu parsellerdeki dairemizin
geçtiğimiz aylarda Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’nın desteği ile is-
kanlarını almıştık. Biz de dairelerimizi
tamamlayıp Antepe’ye teslim ettik. Ni-
hayet bugün, gerçekleştirilen törende
daire sahiplerimiz evlerinin anahtarla-
rına kavuştu. Çalışmalarımıza hız kes-
meden devam ediyoruz. Sur Yapı çatısı
altına giren yeni daire sahiplerimize ev-
lerinde sağlık ve huzur içinde yaşama-
larını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükçekmece’nin 
750 milyon Tl’lik HilAl’i
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S on günlerde ülkemizin bir numaralı gündemi
olan ve kayıp olduğu söylenen 128 milyar dola-
rın nerede olduğunu konusu benim de dikkatimi

çekti ve bir araştırma yaptım. Bir bankaya uğrayıp
hesabımdan para çektiğimizde ya da yatırdığımız da
bize bir fişli imzalatıp para hareketlerimi kayıt altına
alan bankacılık sistemimiz, nasıl oluyor da ülkemizin
bir yıllık bütçesinin tutarı kadar olan bunca milyar
doların hesabını nasıl yapamıyor ki?

Gerçi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bu hesap
Merkez Bankasının hesabında bellidir. Bilançoya 
bakınca şıp diye anlaşılır ama bunu ilgililerin açıkla-
ması lazım" demişti.

Muhalefet, “128 milyar dolar nerede?” diye bağı-
rıp, çağırıyor. Demeçler veriyor, Televizyon program-
ları yapıyor. Gazeteciler yazıyor çiziyor. Pankartlar
asılıyor. Savcıların kimisi, “Suç yoktur” diyor. 
Valiler, “Toplayın” diyor. Güvenlik görevlilerimizi 
işi gücü bırakmış, “128 milyar dolar nerede?” yazılı
pankartı indirmek ve asanlarla ilgili işlem yapmak 
telaşında. Kimisi Ramazan ayı nedeniyle sahurda 128
için mani düzenleyen davulcunun peşinde.

Bir hengama, bir telaş peşinde. Polis almak ve top-
lamak peşinde pankartçılar vermemek peşinde. Bazı-
ları pankartlara balon bağlayıp uçuruyor, kimisi tam
polis ve itfaiye erlere pankartı almak üzereyken
hemen içeri alıyor. Bir başkası, “Balkon benim değil
mi, ister çamaşır asarım, ister pankart size ne” diyor.

Bunca telaş ve kargaşa yasaklar, cezalar varken
gazetecilik sorumluluğum gereği, “Bu konu nedir ne
değildir” diyerek başladım sorup soruşturmaya ve
buldum.

128 milyar doların yeri belli

Cumhurbaşkanımız, doların pandemiye, aşıya ve
bu dönemde gıda giderlerine harcandığını, paranın
bir yere gitmediğini belirtmiş.

AK Parti Ekonomiden sorumlu Başkan Yardımcısı
Nurettin Canikli yaptığı açıklamada;

36 Milyar Doları ile altın ithal edildiğini ve bu al-
tınların Cumhuriyet altını, bilezik ve benzeri yatırım
aracı olarak halkımızın evinde, yastık altında yorgan
arasında,

75 Milyar doları ülkemizdeki çeşitli bankalardaki
vatandaşın hesabında,

43 Milyar dolarla özel sektör yurt dışına olan 
borcunu ödemiş,

12 milyar doları yabancı portföy yatırımcı satın
alarak yurt dışına çıkarmış.

Canıkli’nin açıkladığı rakamları topladığımızda
harcanan paranın 128 milyar dolar değil 166 milyar
dolar olduğu anlaşılıyor. Hatta bir başka açıklama-
sında 30 milyar doların cari açığı kapatmak için 
kullanıldığı açıklamasına bakınca o zaman miktarın
196 milyar dolara çıktığı açıkça görülüyor.

AKP Grup Başkan Vekillerinden Bülent Turan,
2002 de döviz rezervimiz 26 milyardı. Şimdi 
128 milyara dolara çıktığı için başarılarının takdir
edilmesi gerektiğini belirterek, “Dün Adnan Mende-
res’e 12 uçak dolusu altın kaçırdı diyen zihniyet şimdi
elinde belge bilgi olmadan bu ithamlarda bulunuyor.
CHP Anayasanın incelediği hesaplarda ortaya çıkan
3,5 milyon TL usulsüz harcama olduğu için aldıkları
cezaya baksınlar” demiş.

Bir başka AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal,
128 Milyar dolar’ın nereye gittiğini 128 milyar TL
olarak açıkladı ve, “Bu da soranlara kapak
olsun” demiş.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikaları Kurul
üyesi ve Başdanışman Yiğit Bulut, bir TV. de, 
“Türkiye’nin ne zaman 128 milyar doları oldu ki,
şimdi bu konu konuşuluyor” dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şimdiye kadar 
yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara
ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde
yapılmış” demiş.

Gazeteci Yılmaz Özdil, 15 Nisan 2021 günkü kö-
şesinde bu konunun tamamını olmasa bile paralarımı-
zın nasıl çar çur edildiğini kalem kalem yazmıştı.
Parasal olarak ifade edilmiş olanlara baktığımızda
ise durum şöyle;

52 Milyar dolar Suriyelilere, Filistin’e, 2 Milyar 
$, Şeriatçı Mursi’ye,2 Milyar $ Afrika’daki çeşitli
kabile devletlerine 750 milyon $, Sudan ve Soma-
li’ye, 650 Milyon $ Afganistan’a, 50 şer milyon
$ Yemen ve Lübnan'a nakti yardım yapılmış.

Bunlar haricinde 170 milyon $ harcanarak 
Rusya da kubbesi altın varaklı cami yaptırılmış. 100
milyon $ harcanarak Amerika da hamamlı, restoranlı
cami yaptırılmış. 30 milyon $ ile sıfır karbon ayak 
izi özelliği ile Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi 
İngiltere’ye yapılmış. 35 milyon $ dolar harcanarak 
Asya'nın en büyük camisi 50 bin metrekare olarak
Kırgızistan’a yapılmış. Karada yer kalmamış gibi
deniz doldurularak Cibuti’ye cami, minareleri 50 şer
metre olan halkımızın çoğunun nerede olduğunu dahi
bilmediği, Haiti, Filipin, Somali, Mali ve Kolom-
biya’ya cami, Tayland ve Etiyopya’ya türbe için
toplam 500 milyon $ harcandığı gibi, 100 milyon $
harcayarak Sudan’daki Sevakin adası inşa edilmiş.
ABD’nin Oregon Eyaletindeki Kızılderililere 200
bin dolar hibenin yanında 17 Kabile Reisini İstanbul
da ağırlanmış. 98 ülkede 100 bin kişiye ramazan
kolisi, Kenya, Bangladeş, Çad, Nijer, Somali, Sudan
ve Yemen de 300 bin kişiye iftar verilmesi ayrıca son
sekiz yılda 175 ülkeye dünya devlerine tur bindirirce-
sine para dağıtıldığını ayan beyan belirtilmiş. Bunla-
rın ayni yardımları dışında parasal değeri 68 Milyar
785 milyon 200 bin dolar tutuyor.

Unutmayın son günlerde Merkez Bankası ile Hazi-
ne’nin imzaladığı bir protokolden bahsediliyor. Buna
göre MB bankanın döviz dolu olan kasanın anahtarı-
nın Hazineye teslim edildiğini ve harcananların anah-
tarı alanlar tarafından açıklanması gerektiği
belirtiliyor.

Bu durum da, “Biz bu hale nasıl geldik” demeyen
halkımız 5-10 kg.patates, soğan peşindeyken, daha
ne anlatılır ki?

Varın sonrasını siz düşünün. 

128 milyar dolar nerede?
olduğunu açıklıyorum!..

T ürkiye Cumhuriyeti Tarım ve
Orman Bakanlığı, Türkiye Be-
lediyeler Birliği ve Gıda Kur-

tarma Derneği tarafından düzenlenen
Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalış-
tayı online olarak düzenlendi. İki farklı
oturumda gerçekleşen çalıştay kapsa-
mında; ‘Sosyal Belediyecilik ve Gıda
Bankacılığı’ konulu panelde Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, ‘İyi Uygulama Örnekleri’  ko-
nulu panel de ise Beylikdüzü El Ele
Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla
Türkoğlu, Beylikdüzü’nde verilen hiz-
metler hakkında paylaşımlarda bu-
lundu. Türkiye Belediyeler Birliği
Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici
moderatörlüğünde gerçekleşen panele
Başkan Çalık’ın yanı sıra Şahinbey Be-
lediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız ve Tarım ve Orman Bakanlığı
AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin
Çağlayan Özcan katıldı. Beylikdüzü
Belediyesi olarak vatandaşın en zor
anında tüm ihtiyaçlarını karşılamak
için çalışmalarını sürdürdüklerini belir-
ten Başkan Çalık, “Veren elin alan eli
görmediği bir sistem kurulması gerek-
tiğini düşünüyorum. Beylikdüzü Bele-
diyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize
gıda kolisi, sıcak yemek, kıyafet, evde
kuaför, temizlik ve öz bakım gibi des-
tekler vererek yanlarında olmayı sürdü-
rüyoruz” diyerek bilgiler aktardı.

Beylikdüzü tek yürek dedik

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pan-
demi sürecinde de etkili bir mücadele
sürdürdüklerini vurgulayan Başkan
Çalık, “Beylikdüzü tek yürek dedik ve
birçok projeyi hayata geçirdik.  20 bin
haneye maske, dezenfektan ve tanıtıcı
broşürler dağıttık. Belediye hizmetlerini
online ortama taşımaya gayret ettik.
Vatandaşlarımız evdeyken kendilerini

geliştirebilsin diye dünyanın önde
gelen eğitim platformu Coursera ile iş-
birliği yaptık ve 100 bin kullanıcıya üc-
retsiz eğitim imkânı sunduk.” dedi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında
ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatla-
rına dokunacak projelere de imza at-
tıklarını belirten Çalık, “Pandemi
döneminde dayanışma ruhunun da
üst seviyede tutulması gerektiğini dü-
şündük ve Dayanışma Askısı projesini
hayata geçirdik. 170 markete askıları-
mızı yerleştirdik ve Gıda Bankamız
aracılığıyla toplamda 3 bin 100 ihtiyaç
sahibi haneye erzak kolisi ulaştırdık.
Bu kentin toprakları bu kentin yoksul-
larını doyursun istedik ve boş alanları-
mızda Yaşam Bahçeleri yaptık. Yaz ve
kış sezonunda yaklaşık 50 ton ürünü
Gıda Bankamız üzerinden ihtiyaç sa-
hibi 9 bin 337 haneye ulaştırdık” ifade-
lerini kullandı. 

Evlere koli gönderiyoruz

22 Ekim 2015 tarihinde Elele Yaşam
Derneği ile birlikte kurulan Gıda Ban-
kası ilişkin de paylaşımlarda bulunan
Çalık, “Koronavirüs öncesinde ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızın kartlarına
puan yükleyerek gelip Dost Eller Ma-
ğazamızdan alışveriş yapmalarını isti-
yorduk fakat pandemi koşullarından
dolayı aylık periyotlarla evlerine gıda
kolisi olarak gönderiyoruz. 2019 ve
2020 yılları arasında Gıda Bankamıza
7 milyon civarında bağış kabul ettik. İyi
işleyen bir gıda bankasına sahibiz" di-
yerek yardımlaşma ve dayanışma ru-
hunun üst seviyede olduğuna dikkat
çekti. İyi Uygulama Örnekleri konulu
panele katılan Beylikdüzü El Ele
Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla
Türkoğlu ise Gıda Bankası’nın işleyişi,
dernek yoluyla ihtiyaç sahiplerine yapı-
lan destek ve yardımlar hakkında de-
taylı bilgiler paylaştı.
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye Belediyeler Birliği
tarafından online olarak düzenlenen Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı’na

katıldı. Çalık, “Veren elin alan eli görmediği bir sistem kurulması gerektiğini
düşünüyorum. Beylikdüzü’nde Gıda Bankamız oldukça iyi işliyor. İhtiyaç sahibi

vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

EMNiYETE AiT 

DEPODA YANGIN
Fatih, Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait içinde 
operasyonlarda ele geçirilen havai fişek, sahte alkol ve kimyasal maddelerin olduğu depoda yangın
çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürülerek kontrol
altına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Yangın nedenini araştırıyoruz" dedi

Ekmek teknesini çaldılar!

hırsızlık olayı, geçen
cuma gecesi, Billur Sokak'ta
yaşandı. Sahur vakti sokağa

gelen kimlikleri belirsiz 3 kişiden biri
çevreyi gözetledi. Diğer ikisi ise Sedat
Ay'ın park halindeki motosikletini ite-
rek, yola çıkartıp, çaldı. İkisinin ba-
şında kask bulunan şüpheliler
kayıplara karışırken, sabah işe gitmek
için evden çıkan Sedat Ay, motosikleti-
nin yerinde olmadığını gördü. Ay, so-
kakta bulunan güvenlik kameralarını
alıp, polise gitti. Ay'ın şikayeti üzerine
polis ekipleri, şüphelileri yakalamak
için çalışma başlattı.

Varım yoğum o benim

Çalınan motosikletiyle kuryelik yapıp
ailesini geçindirdiğini anlatan Ay, "Bu-
lunamazsa köye döneceğim" dedi.
Sedat Ay, "Motorumu evimin karşı ta-
rafına bıraktım. Her gün oraya bırakı-
yordum. Sahur yaptım. Her zaman
motorumu kontrol ediyordum. Pence-

reye çıkarak motora baktım. Yerinde
duruyordu. Sabah 08.00'de baktı-

ğımda motorum yerinde yoktu.
Sokaktaki kamera kayıtlarına

baktım. Sabah 04.00 sırala-
rında üç kişi kafalarında

kaskla gelmiş. Arka so-
kakta bu hafta bizim ar-

kadaşın da motorunu

çalmışlar. Üç kişi alıp, götürüyorlar.
Gören duyan olursa inşallah bir irti-
bata geçerler. Çalmadığım kapı kal-
madı. Ama bir dönüş olmadı. Bu
motosiklet 20 bin lira civarındaydı.
Ama benim varım yoğum o. Bu hafta
artık köyüme taşınacağım. Kuryelik ya-
pıyorum. Varımı yoğumu motora yatır-
mıştım. Kendi motorumla
çalışıyordum.  Şimdi köyüme Şanlıur-
fa'ya gideceğim. Artık umudumu kes-
tim. Sürekli cebimden yiyorum. İki
çocuk var. Kirada oturuyorum" diye
konuştu.

Kameralara yansıdı

Öte yandan güvenlik kameralarına
yansıyan görüntülerde, sokağa gelen
3  kişinin etrafı kontrol edip, park ha-
lindeki motosikletin yanına gitmeleri ile
birinin gözcülük yapması, diğer iki kişi-
nin motosikleti iterek götürmesi yer alı-
yor. Şüphelilerden biri motorsiklete
binerek uzaklaşırken, diğer ikisi ara so-
kağa girerek izlerini kaybettiriyor. DHA

Kağıthane'de Sedat Ay'ın kuryelik yaptığı motosikleti sahur vakti kimlikleri belirsiz
3 şüpheli tarafından çalındı. Motosikletiyle eşi ve 2 çocuğunun geçimini sağlayan
Ay, "Motosikletim bulunmazsa köye taşınmak zorundayım" dedi

FaTih, Kumka-
pı'da İstanbul
Emniyet Müdür-

lüğü Kaçakçılık Şube Mü-
dürlüğü'ne ait içinde
operasyonlarda ele geçiri-
len havai fişek, sahte alkol ve kimyasal mad-
delerin olduğu depoda saat 12.30 sıralarında
henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de
olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve
ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yangının
çıktığı caddede ve çevre sokaklarında geniş
güvenlik önlemleri alırken, İtfaiye ekipleri
zaman zaman patlamaların da gerçekleştiği
yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 3
saat süren çalışmaların ardından itfaiye ekip-
leri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle
emniyetin deposunda büyük çaplı hasar
meydana geldi.

Herhangi bir yaralı yok

Çevrede esnaf olan Selim Sele, "Burada dük-
kanda dururken bir anda dumanlar çıkmaya
başladı. İnsanlar panik içindeydi. Burası pol-
islerin toplamış olduğu yasak olan maddele-
rin bulunduğu depo. Ateş çıkmış ardından
da patlamalar olmuş. Bomba gibi patlama-
lar oldu" dedi. İstanbul İl Emniyet Müdürü
Zafer Aktaş yangının meydana geldiği de-
poya gelerek incelemede bulundu. Aktaş,

yangına müdahale eden it-
faiye ekiplerinden bilgi aldı.
Zafer Aktaş, "Operasyon-
larda yakalamış olduğumuz
kaçak alkollerin bulunduğu
depoda ufak bir yangın

meydana geldi. Deponun bir kısmında hasar
oluştu. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması-
nın sonucunda yangın söndürüldü. Yangın
kontrol altında. Etil alkol, kaçak alkol türev-
leri malzemelerinin bulunduğu bir depoydu.
Şu anda söndürüldü, kontrol altında. Her-
hangi bir yaralı yok. Yangın nedenini araştırı-
yoruz. İtfaiyenin raporunun ardından belli
olacak" diye konuştu.

Kaymakamlıktyan açıklama

Fatih Kaymakamlığı'ndan Kumkapı'da İs-
tanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık
Şube Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yan-
gına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada,
"Bugün saat 13.00 sularında Kumkapı bölge-
mizde yer alan İstanbul İl Emniyet Müdür-
lüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait,
içerisinde ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve
çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu depo-
nun açık alan kısmında çıkan yangın itfaiye
unsurlarınca kontrol altına alınarak söndü-
rülmüş olup soğutma çalışmaları devam et-
mektedir. Herhangi bir can kaybı ve
yaralanma yoktur" denildi. DHA

Elif Nil Elden tacize uğradı
Geçtiğimiz haftalarda Bahar Candan'ın darp edilmesi magazin gündeminine bomba gibi düşmüş ve son 
olarak Doya Doya Moda'ya katılarak adını duyuran yarışmacı oldukça zor zamanlar geçirdiğini ifade etmişti. Aynı
programda boy gösteren Elif Nil Elden de sosyal medyada kendisini takip eden bir takipçisi tarafından tacize uğradı

Türkiye'nin en çok izlenen yarış-
malarından biri olan Doya Doya
Moda her gün binlerce kişiyi ekran

karşısına kilitliyor. Programda yer alan ve hü-
nerlerini sergileyen yarışmacılar da orada kal-
dıkları süre boyunca adlarını duyurma fırsatı
yakalıyor. Ancak bu ün her zaman onlara
güzel şeyler yaşatmıyor. Geçtiğiniz haftalarda
yine birçok programa katılarak fenomen ha-
line gelen Bahar Candan darp edilmişti. Bu
kez de zorlu maratonun All Star etabındaki
son şampiyonu Elif Nil Elden  tacize uğradı.

Cinsel içerikli mesajlar

Programla birlikte binlerce kişi tarafından ta-
nınan Elif Nil Elden'in erkek takipçilerinden

biri kısa süre önce kendisine mesaj gönderdi
ama karşılık alamadı. Bunun üzerine gönde-
rilerine devam etti. Aynı tavır sürünce de bu
kez cinsellik içeren ifadeler kullanarak genç
kadına tacizde bulundu. Son zamanlarda
sıkça rastlanan ve özellikle de ünlülerin bir-
çok kez yaşadığı olay bu kez de Elden'e 
yapıldı.

Taciz sadece fiziksel değil

Kadınların günümüzde oldukça zor bir dö-
nemden geçtiğini ve her an yeni saldırıların
hedefi olduğunu ifade eden Elif Nil Elden;
“Bizler ekran önünde olan insanlarız diye her
şeyi reva görüp yazıyorlar. Bunu yazanın da
annesi, kız, kardeşi veya ablası olabilir. Kendi-

lerine yapılma-
sını istemedikleri
şeyleri nasıl olsa
biz onlara erişemeyiz
diye gayet rahat şekilde
sergiliyorlar. Bugün
bana yarın bir başkasına.
Bunun önüne geçilmesi
gerekiyor artık. Kadın illa
sokak ortasında ya da
kuytu köşede fiziksel sal-
dırı olunca adı taciz ol-
muyor. Siber zorbalık bu
dönemin en kötü suçla-
rından biri mutlaka
ceza almalı” dedi.

ZAYİ İLANI 
Avcılar Ambarlı Mah. Öğretmenler Cd.

10291 parselde kaldırım için belediyeye
yatırılan harç makbuzunu kaybettim.

Hükümsüzdür. Özen İRF. İnşaat Turizm
Gıda Nakl. TİC. LTD. ŞTİ

Çalık, “Koronavirüs öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kartlarına puan yükleyerek
gelip Dost Eller Mağazamızdan alışveriş yapmalarını istiyorduk fakat pandemi koşulların-
dan dolayı aylık periyotlarla evlerine gıda kolisi olarak gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

VEREN EL, ALAN 
ELİ GÖRMEMELİ
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P akistan Başbakanı
İmran Han, ül-
kede 12 Nisan’dan

bu yana süren protesto-
larla ilgili televizyonlardan
yaptığı açıklamada, Pakis-
tan’ın İslam’ın ilkeleri üze-
rine inşa edildiğini ve
hükümet ile Tahrik-i Leb-
beyk Pakistan Partisi'nin
(TLP) Hazreti Muham-
med’in onurunu koruma
konusunda aynı yerde
durduğunu söyledi.
Fransa Büyükelçisi’nin ül-
keden gönderilmesinin
Batı’daki İslamofobi’ye bir
çözüm olmayacağını vur-
gulayan Han, "Batı, bunu
bir konuşma özgürlüğü
meselesi yaptı. Eğer biz
Fransa Büyükelçisi’ni gön-
derirsek, bazı Avrupa ül-
keleri de aynı şeyi
yapacak." dedi. Han, Pa-
kistan’ın farklı ülkelerin
büyükelçilerini göndermeye başladığında
ekonomisinin zarar göreceğine dikkat çeke-
rek, söz konusu ülkeler içinse bir farklılık ol-
mayacağını vurguladı.

Fransa'da bir değişik yok

TLP’lilerin sadece kendilerinin Hazreti Mu-
hammed’i sevdiğine inandıklarını belirten
Han, TLP’nin daha önce de protestolar dü-
zenlediğini ancak bunun Fransa’da her-
hangi bir değişikliğe yol açmadığını kaydetti.
Han, Batı'yı herkesten daha iyi tanıdığını ve
bu sorunla nasıl başa çıkılacağını bildiğini
vurgulayarak, mal ve mülklere zarar veril-
mesinin, insanların ölmesinin ve yaralanma-
sının Fransa’da bir farklılık yaratmayacağını
kaydetti.

Ortak hareket şart

Hükümetin tüm Müslüman ülkelerin lider-
leriyle birlikte İslamofobi ile mücadelede ko-
lektif strateji benimsenmesi gerektiğine

inandığını ifade eden
Han, konuyla ilgili ola-
rak Avrupa ülkelerinin
Holocaust (Yahudi Soy-
kırımı) konusunda bir
araya gelip bunu inkar
edenleri cezalandırma-
sını örnek gösterdi.
Han, Müslüman ülkele-
rin bir araya gelerek Ba-
tı’da konuşma
özgürlüğü altında uygu-
lanan İslamofobi’yi or-
tadan kaldırmaları
gerektiğinin altını çize-
rek, tüm Müslüman ül-
keler İslamofobi’ye karşı
yek vücut olduğunda
bunun Batı’da bir deği-
şiklik oluşturacağını
söyledi.
Han, Müslüman ülkele-
rin bir araya gelmesinin,
İslamofobi başta olmak
üzere Müslümanların
sorunlarına kalıcı

çözüm bulmada yardımcı olacağını belirtti.

Macron protesto ediliyor

TLP Partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron'un İslam ve Hazreti Mu-
hammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16
Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde
düzenlediği gösterileri hükümet ile anlaşma
karşılığında sonlandırmıştı. TLP lideri Saad
Rizvi, 11 Nisan Pazar günü yayımladığı me-
sajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığı
takdirde protestolara hazır olması uyarısı
yapmıştı. Rizvi’nin 12 Nisan’da gözaltına
alınmasının ardından parti destekçileri, İsla-
mabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi,
Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protes-
tolara başlamıştı. 12 Nisan’dan bu yana ya-
şanan gösterilerde yaşamını yitirenlerin
sayısı 8'e yükselmişti. TLP'liler, liderleri Riz-
vi'nin serbest bırakılmasını, Fransa Büyükel-
çisi'nin ülkeden gönderilmesini ve Fransız
ürünlerinin boykot edilmesini talep ediyor.

Dünyayı etkisi altına
alan koronavirüs nede-
niyle bir çok ülke gibi

Avustralya ve Yeni Zelanda karşı-
lıklı uçuşları durdurdu. Mart 2020
tarihinden itibaren uçuşların dur-
duğu her iki ülke bugünden itiba-
ren birbirlerine yeniden seyahate
başladı. Avustralya’nın Sydney
kentinden yerel saatle 07.00’da kal-

kan uçak, Yeni Zelanda’nın Auck-
land kentine iniş yaptı. 
Seyahat eden kişilerin sevdikleriyle
sarıldığı ve hasret giderdiği anlar
ise kameralara yansıdı.Bugün bin-
lerce kişinin iki ülke arasında seya-
hat etmesi bekleniyor. Konu ile ilgili
konuşan Avustralya Başbakanı
Scott Morrison, “Dikkatli bir şe-
kilde gerçekleşecek, tıbbi ve sağlık

korumaları için çok sıkı çalışacak.
Avustralyalıları gibi riske atmaya-
cağım” dedi. Birkaç hafta önce
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda
Ardern, “Her iki tarafta da seyahat
edenler, bunu broşürlerin rehberli-
ğinde yapacaklar. Bir salgın olması
durumunda insanların seyahatin
aksama olasılığını planlaması gere-
kecek” ifadelerini kullandı. Hava-

yolu şirketleri, Mayıs ayının so-
nuna haftalık kadar uçuş sayısının
180’e kadar çıkarılmasının planlan-
dığını duyurdu. Bu sayı, pandemi
öncesi sürecin yüzde 70’ine denk
geliyor.

İki ülkede virüs 
kontrol altında

Yeni Zelanda’da son açıklanan ve-

rilere göre, salgının başından bu
yana tespit edilen vaka sayısı 2 bin
596 olarak açıklanırken, 26 kişi de
virüsten yaşamını yitirdi. Ülkedeki
aktif vaka sayısı 102 olarak açık-
landı. Öte yandan Avustralya’da
toplam vaka sayısının 29 bin 531
olduğu, 910 kişinin virüsten haya-
tını kaybettiği ve aktif vaka sayısının
2 bin 184 olduğu bildirildi. DHA
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Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayanlar, geçtiğimiz geçen yıl Mart ayından sonra karantinaya girmek zorunda kalmadan iki ülke arasında seyahatlere başladı

Uzak kıtada insanlar birbirini görmeye başladı

Yunanistan 
yeşil ışık yaktı
Yunanistan, 14 Mayıs’tan itibaren 
ülkeye giriş yapacak olan Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere,
ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve 
İsrail'den gelen ziyaretçilere karantina
şartının kaldırıldığını duyurdu

yunanistan, ülkeye tatil amacıyla
gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs’tan iti-
baren karantina yükümlülüğünden muaf

tutulacağını açıkladı. Atina yönetimi ülkeye giriş ya-
pacak olan yabancı turistlerin karantina zorunlulu-
ğunun kaldırılacağı ülkelerin listesini yayınladı.
Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis söz ko-
nusu tarihten itibaren ülkeye giriş yapacak olan Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere, ABD,
Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve İsrail'den gelen zi-
yaretçilere 7 gün karantina uygulanmayacağını ifade
etti. Öte yandan, Avrupa Parlamentosu'nun eski
üyesi ve ‘Yunanistan - Başka Bir Yol’ partisi lideri
Notias Marias, Atina'ya turist akışını artırmak için
Rus turistlere vizelerin kaldırılmasını önermişti.

Protesto ıle ısler      
duzelmıyor!

Pakistan Başbakanı
Han, ülkenin çeşitli
şehirlerinde Fransa

Büyükelçisi’nin 
ülkeden gönderilmesi

talebiyle protesto 
gösterisi düzenleyen

Tahrik-i Lebbeyk 
Pakistan Partisi'ne

olumlu yanıt 
vermenin Batı'daki

İslamofobi'yi
bitirmeyeceğini

söyledi

Lübnan batıyor!
lübnan haber ajansının haberine
göre, Katar ziyaretinde ülkesinin
Doha Büyükelçiliğine giden

Diyab, burada açıklamalarda bulundu.
Diyab, "Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde" di-
yerek hükümetinin 9 aydır istifa ettiğini ancak
engellemelerin hala yeni hükümetin kurulu-
şuna engel olduğuna dikkati çekti. Ülkesinin
karanlık bir tünelden geçtiğini dile getiren
Diyab, söz konusu karanlığın yalnızca elektrik
kesintisi olmadığını ancak Lübnanlıların gün-
lük ihtiyaçlarını karşılamada büyük sıkıntılar
çektiğini vurguladı. Katar ziyaretine ilişkin
Diyab, Katar'ın tüm sevenlerine karşı açık
kalpli olduğunu, Katarlıların Lübnan'a ve
Lübnanlılara karşı özel bir muhabbet besledi-
ğini belirtti. Diyab şunları söyledi: "İsrail'in
2006'daki saldırısının ardından kentlerde ve
köylerde oluşan harabın yeniden imarına çalı-
şan Katarlıların kardeşliğini Lübnanlılar koru-
yor. Kardeş Katar'a gelip kapısını çalıyoruz
diğer Lübnan'ı göz ardı etmeyecek Arap ülke-
lerinin de kapısını çalacağız Katar bize açtığı
gibi diğerlerinin de bize kapılarının açılmasını
bekleyeceğiz.
Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, pazar
günü 3 günlük ziyaret için Katar'a gitmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölün-
meler açısından oldukça kırılgan bir yapıya

sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yılla-
rındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi
yaşıyor. Yerel para birimi Lübnan lirası ise
Merkez Bankası kuru sabit tutsa da banka-
larda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fi-
yatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının

belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki ge-
çerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada
dolar 10 bin liranın üzerine çıktı. Ülkede do-
larla işlem gören yakıt maddesi teminindeki
sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesin-
tileri de yaşanıyor.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin karanlık bir tünelden geçtiğini, bunun yalnızca elektrik kesintisiyle
sınırlı olmadığını ancak Lübnanlıların günlük geçim, sosyal şartlar olmak üzere sıkıntılar çektiğini söyledi

Fiji’de sadece 
1 kişi korona oldu

Fiji Cumhuriyeti'nde bir yıl
sonra 53 yaşında bir

kadının koronavirüs testinin
pozitif çıkmasının ardından
ülkenin en büyük iki kenti
Nadi ve Lautoka'da ilk kez

karantina ilan edildi
Dünyayı kasıp
kavuran koro-
navirüs (Kovid-

19) etkisini göstermeye
devam ediyor. Koronavirüs
salgınına karşı neredeyse
bir yıl boyunca direnen 896
bin nüfuslu Pasifik Okya-
nusu'nun güney kısmında
yer alan ada ülkesi Fuji
Cumhuriyeti'nde geçen
Nisan ayından sonra ilk
Kovid-19 vakası görüldü.
Yetkililer, 53 yaşındaki bir
kadının koronavirüs testi-
nin pozitif çıktığını ifade
ederken, ülkenin en büyük
iki kenti olan Nadi ve Lau-
toka'da ilk kez karantina
ilan edildiği açıklandı.

Karantina ilan edildi

Fiji Sağlık Departmanı ta-
rafınan yapılan açıkla-
mada, "Hızlı temas
takibine yardımcı olmak ve
daha fazla bulaş olasılığını
azaltmak için Nadi ve Lau-
toka bölgelerinde bu sabah
04:00 itibari ile karantina
ilan ediyoruz. Tüm Fijililer
evde kalmalı. Halka açık
toplantılar olmamalı.
Temel tıbbi hizmetler dı-
şında hiçbir hizmet çalış-
mamalıdır" denildi. Fiji’de
pandeminin başından beri
100’den az vaka görüldüğü
ve sadece 2 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi. DHA

Abbas seçim için çalışıyor
Filistin Devlet Başkanı
Mahmud Abbas, işgal
altındaki Kudüs'te de

olmak üzerek tüm Filistin toprakla-
rında seçimlerin yapılması için İsra-
il'e baskı yapmaları hedefiyle yoğun
görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.
Abbas, Ramallah'taki Başkanlık
Merkezinde düzenlenen Fetih Hare-
keti Merkez Komite toplantısında
yaptığı açıklamada, Birleşmiş Millet-
ler, Avrupa Birliği ve Amerika Birle-

şik Devletleri başta olmak üzere bir-
çok ülkeyle seçimlere ilişkin görüş-
meler yaptığını söyledi.
Kudüs'te de yapılması planlanan se-
çimlere dair İsrail tarafından hala bir
cevabın gelmediğini hatırlatan
Abbas, kararlaştırılmış vakitte se-
çimlerin icrası için ilerlediklerini 
vurguladı.

15 yıl sonra ilk kez

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15

yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta millet-
vekili, 31 Temmuz'da devlet başkan-
lığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal
Konseyi seçimlerinin yapılmasını
öngören kararnameyi imzalamıştı.
Filistin Anayasası, her 4 yılda bir
genel seçimlerin yapılmasını öngö-
rürken İsrail işgali ve ablukası altın-
daki ülkede 2006'dan bu yana
devam eden parçalanmışlık nede-
niyle yıllardır genel seçime
gidilemedi.

Pakistan 
Başbakanı
İmran Han

Filistin Devlet
Başkanı 
Mahmud
Abbas
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 YAYGIN

 YENGE

 YIKAMA
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3 HARFLİ
 ANA
 BİT
 IRA
 ROM

4 HARFLİ
 ACUL
 APAK
 AYIN
 DÜVE
 ESER
 KANİ
 KENE
 KORE
 KÖSE

 LALE
 NATO
 OMUZ
 ÖZÜT
 PEYK
 PLAK
 PROF

5 HARFLİ
 ATAMA
 İBARE
 ILGIN

 KABAK
 LAZIM
 MEVZİ
 OSMOZ

 RABIT

6 HARFLİ
 ABANOZ

 ARASIZ
 CAZİBE
 KAZEİN

 NANNİK
 STATOR
 VODVİL

10 HARFLİ
 ESASLANMAK

 FELEMENKLİ
 İZANSIZLIK

 KODAMANLIK

Soldan Sağa:
1. Mavera. - Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek. 2. 
Omuzdaş. - -den -e kadar. 3. Ökse ile yakalamak. 4. 
Noksan. 5. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kulla-
nılan özel nişasta. - Ağaç oymaya yarar kesici araç. 6. 
“Kayıp ...” (Martin McDonagh’ın yazdığı, İlham Yazar’ın 
yönettiği bir oyun). - Birleşimindeki karbon oranı % 60-
70 olan, kahverengi veya siyah kömür. 7. Hayvan ağılı. 
- Boşluk, mesafe. 8. Türlü renklerde tırnak cilası. - Baş-
kasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan 
(kimse). 9. Göreceli. - İlgilendiren, ilişkin.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Öksürme sesi. - Karbonil grubuna iki alkil kökünün 
bağlanmasıyla türeyen birleşik. 2. İnsanın maddi çevre-
sini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç 
gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. 3. Benzer, eş, 
denk. - Genellikle yakmak için kullanılan iri saman. 4. 
Benzerlerinden aşağı olmayan. 5. Su kıyısında yapılmış 
büyük, görkemli ev. - Tepi. 6. Sabah yeli. 7. Biten bir ya-
zının altına konulan işaret. - “V” harfi biçiminde olan 
yaka. 8. Acayip, tuhaf. 9. Zayıf ve kuru (kimse). - Söz 
dinleme, boyun eğme.
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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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YeŞilçam'ın başta Kibar
Feyzo olmak üzere birçok fil-
minin çekimlerinin yapıldığı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık
(Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak
restore edilerek sinema müzesine dönüş-
türülecek. Türk sinemasının Kibar
Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Ka-
saba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve
dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık
eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki
Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore
edilerek sinema müzesi haline getirilebil-
mesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını
tamamladı. Yetmişli yıllarda çekilen Ezo
Gelin ve Adak filmleriyle tanınan başro-
lünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener
Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile

Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar
Feyzo filminde kurgusal karakter Maho
Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih
Aliye Müderris Konağı'nın sinema mü-
zesi haline getirilerek bölge kültür ve tu-
rizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın eski
günlerine kavuşmasını amaçladıklarını
söyledi. Konağın sinema ve turizm sek-
törlerine kazandırılmasıyla Hatay'a
olumlu katkısı olacağını belirten Doğan
şunları kaydetti: "Türk sinemasının sevi-
len filmlerine ev sahipliği yapmış konağı
kaderine terk edemezdik. Geçen gün-
lerde konakta incelemelerde bulunduk,
filmdeki halinden eser kalmayan konak,
aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi
yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri

ise bakımsızlıktan adeta harabeye dön-
müş durumda. Uzun zamandır kendi
haline terk edilen Reyhanlı ilçemize bağlı
Harran Mahallesi'nde bulunan Kibar
Feyzo'nun yanı sıra Ezo Gelin, Kaçak ve
Asi gibi birçok film ve diziye ev sahipliği
yapan konağın restorasyon çalışmalarını
titizlikle yaptıktan sonra ilimize sinema
müzesi kazandırmış olacağız." ŞeriF Hüseyin ve

oğullarının öncülük
ettiği, İngiltere ve

Fransa'nın da aktif destek ver-
diği Arap İsyanı, "Arap Uyanışı"
adlı çalışmada ele alınıyor. İlk
olarak 1938'de yayımlanan ve
defalarca baskısı yapılan Arap
Uyanışı'nda, Osmanlı'nın Hicaz
ve Yemen topraklarını kaybettiği

"Arap İsyanı" anlatılıyor. Lüb-
nanlı tarihçi, yazar ve diplomat
George Antonius imzasını taşı-
yan eser, Mehmet Akif Koç ve
Muhammed Karakuş'un çeviri-
siyle Selenge Yayınlarından çıktı.
Eserde, modern Arap dünyası-
nın ortaya çıkışında önemli kilo-
metre taşlarından biri olan ve
Türkiye ile uluslararası camiada
çokça konuşulan isyan süreci
hakkındaki bilgiler yer alıyor.
Öncesi ve sonrasıyla Arap İsya-

nı'nın önemli noktalarına mer-
cek tutmayı ve kayıp halkayı ta-
mamlamayı hedefleyen kitap,
Arap milliyetçilerin özlemlerini
ve ideallerini yansıttığı kadar,
pişmanlık ve hayal kırıklıklarını
da işliyor. İsyan sürecine tanıklık
eden ve bölgedeki Arap toplu-
munun önemli isimleriyle yakın
temas içinde olan yazarın çalış-
ması, Arap milliyetçiliğine dair
ilk akademik çalışmalardan biri
olarak da dikkati çekiyor.

Kiliseydi kütüphane oldu

Dr. Sadık Ahmet beyaz perdeye taşınacak

Kayseri'de 186 yıl önce Meryem Ana Kilisesi olarak yaptırılan,
geçen yıl ocak ayında ise Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen
tarihi yapıyı 15 ayda 270 bin kişi ziyaret etti

TRT, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri, Gümülcineli tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye aktaracak

Tarihi Kiçikapı Mahallesinde
1835'de yaptırılan ve 1'inci Dünya Sa-
vaşı'na kadar faaliyetini sürdüren

Meryem Ana Kilisesi, daha sonraki süreçte
depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor sa-
lonu olarak kullanıldı. Kentin dış kalesi içeri-
sinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek
birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl
olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllı-
ğına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edi-
len kilisenin tarihi yapısının korunması için
restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonla
birlikte 186 yıllık kilise Şehir Kütüphanesi'ne
dönüştürüldü. Kütüphane içerisinde 25 bin ba-
sılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50
bin kitap bulunuyor. 200 kişilik olan kütüpha-
nede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kaynaklara
kolay ulaşım imkanı sunuluyor. Tarihi bina kü-
tüphaneye dönüştürülürken her yönüyle engelli-
lere uygun olarak da tasarlandı. Kütüphanede
sesli kitapların yanı sıra görsel ve işitsel mater-
yaller de yer alıyor. Şehir Kütüphanesi'nde elek-
tronik kitapları okumak ve araştırma yapmak
isteyenler için de bilgisayar odası bulunuyor.
Geçen yıl Ocak-Mart ayı aralığında 180 bin ki-
şiyi ağırlayan kütüphane, sonrasında koronavi-
rüs salgınının ortaya çıkmasıyla 12 aylık
dönemde 90 bin ziyaretçiyi kabul etti. Kütüpha-
neyi açılışından bu yana 15 aylık dönemde top-
lam 270 bin kişi ziyaret etmiş oldu.

Elde kalan resimler korundu

Şehir Kütüphanesi Müdürü Tuğba Kaygısız, ta-

rihi bir mekanda hizmet verdiklerini belirterek,
"Meryem Ana Kilisesi daha eski adı ile Surp
Asdvadzadzin Kilisesi olarak da bilinmektedir.
Ermenilere 1'inci Dünya Savaşı'nın sonu kadar
hizmet vermiş. Sonrasında sergi salonu olarak
kullanılmış. Bir dönem 2012 yılının sonuna
kadar da Gençlik Spor Bakanlığı’nın gençlik
merkezi olarak da kullanılmıştır. Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ta-
rafından geçen yıl kütüphane olarak açılışı
yapılmıştır. Tarihi yapıya çok fazla dokunulma-
dan restore edilmiştir. Resimlerin büyük kısmı
silinmiş. Elde kalan resimler ise korunmuştur.
Burayı kültür merkezi haline getirmemiz ve kul-
lanılışlı bir mekan olmasından dolayı olumlu
tepkiler alıyoruz" diye konuştu. DHA

Türk sinemasının sevilen eserlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak ve Asi gibi birçok film ve diziye
mekan olan Reyhanlı'nın Kavalcık Mahallesi'ndeki konağın müzeye dönüştürülmesi için proje hazırlandı

Tarihi konak müze oluyor

Filmin ilk tanıtımını, TRT Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren sos-
yal medya hesabından paylaştı. Eren, paylaşı-

mında "Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük
mücadelesinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in hayatını
anlatan filmimizin çalışmalarına başladık. Yunanistan'ın
baskıcı politikalarına karşı Dr. Sadık Ahmet'in bugüne ışık
tutan mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak. Ruhu
şad olsun!" ifadelerini kullandı. TRT ortak yapımı filmin
başrollerinde, Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Beren Nur
Karadiş ve Ali Talha Gürbüz yer alacak. Çekimlerine
ağustos ayında başlanması planlanan "Doktor Sadık
Ahmet" filmi, 2022 Mart ayında izleyici ile buluşacak.
Sadık Ahmet'in gençliğinden ölümüne dek yaşadıklarını

anlatan filmin çekimleri, İstanbul, Kuzey Makedonya ve
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.TRT ve
gişe rekortmeni "Ayla", "Müslüm" ile "Cep Herkülü: Naim
Süleymanoğlu" gibi başarılı yapımlara imza atan Mus-
tafa Uslu tarafından hazırlanan filmin yönetmenliğini
Özer Feyzioğlu, görüntü yönetmenliğini Jean Paul Sere-
sin yapacak.

Film ne anlatıyor?

Filmin konusu özetle şöyle: "Batı Trakya’daki Türk azın-
lığı, Yunanistan Devleti'nce Türk olarak tanınmamakta;
Türk halkı kendi dili ve dinini özgürce yaşamamakta; ka-
sabalarına, köylerine en basit hizmet bile almakta zorlan-
makta; sosyal ve ekonomik olarak geri bırakılmaktadır.

Dr. Sadık Ahmet, eğitim hayatının başladığı gün halkının
sesini duyurmak için mücadeleye başlar. Albaylar cuntası
ve ardından gelen Yunanistan hükümetleriyle tüm baskı
ve engellere rağmen mücadele eder. Ama tüm bu müca-
deleye rağmen Yunan hükümeti geri adım atmamakta,
Türk azınlık üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırmakta-
dır. Sadık Ahmet mücadelesinin sınırlarını genişlettikçe
hakkında davalar açılır. Ama Türk azınlık artık sesini
daha gür çıkarmaktadır. Sadık Ahmet hapse atılır. Çıktı-
ğında Türk ve Müslüman azınlığın tam desteği ile millet-
vekili olarak Yunan parlamentosuna girer. Batı Trakya'da
Türklerin gördüğü baskının azalmasında ve vatandaşlık
haklarının eski hale getirilmesinde kayda değer 
gelişmeler ve kazanımlar sağlamaya başlar."

BIR BASKADIR
AYTEN ALPMAN!
"Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla özdeşleşen sanatçı, aralarında "İstersen",
"Sensiz Olmam", "Tek Başına", "Yanımda Olsan", "Ben Varım", "Ben Böyleyim" ve 
"Yaz Yağmuru"nun da aralarında bulunduğu beğenilen birçok şarkıyı seslendirdi

P op ve caz müzik yorumcusu
Ayten Alpman'ın vefatının ardın-
dan 9 yıl geçti. Alpman, 10 Ekim

1929'da, İstanbul'da doğdu. Annesiyle
babası küçük yaştayken ayrılan Alpman,
müzikle Nişantaşı Kız Lisesi'nde öğren-
ciyken İlham Gencer sayesinde tanıştı.
Önce İngilizce şarkılar söyleyen Alp-
man, üvey babasının işi sebebiyle Ma-
latya'ya taşındı. Burada bir ay kalan
sanatçı, daha sonra İstanbul'a dönüp
anneannesinin yanında yaşamını sür-
dürdü. Sanatçı, Erenköy Kız Lisesi'nden
mezun olduktan sonra İlham Gencer'in
solistlik önerisiyle İstanbul Radyosu'nda
program yapmaya başladı.

Arif Mardin sayesinde caz

Radyoda ilk kez "You Are Always In My
Heart" adlı parçayı seslendiren Alpman,
verdiği bir röportajda, o günleri şöyle
anlatmıştı: "İlham'la bağımız hiç kop-
mamıştı. O sıralarda, 1949'da İstanbul
Radyosu açıldı. İlham geldi, 'Radyoda
bize 15 dakika verdiler. Her çarşamba iki
parça çalacağız. İki parça da sen söyle-
yeceksin.' dedi. Apar topar radyo prog-
ramlarına başladık. Derken gençliğin
sevgilisi olduk mu? O sıralar İstanbul'da
hiç Türk şarkıcı yok. İlk kadın şarkıcı Se-
vinç Tevs'di. Ona çok özeniyordum. Ar-
kadan Rüçhan Çamay çıktı. Ben
üçüncüyüm." Ayten Alpman, sahneye ilk
kez Taksim Belediye Gazinosu'nda dü-
zenlenen bir Tıp Balosu'nda çıktı. Arif
Mardin'in yönlendirmesiyle caz şarkıları
söyleyen sanatçı, profesyonel sahne ça-
lışmasına 1952'de Yeşilköy Deniz Park
Oteli'nde adım attı. Alpman, 3 ay çalış-
tıktan sonra Kervansaray Gece Kulü-
bü'ne geçti. Unutulmayan sanatçı,
1953'te İlham Gencer ile evlendi. Gencer
çiftinin, Ayşe ve İlhan isimli iki çocuğu
oldu. Alpman, eşinin Çatı Gece Kulü-
bü'nü kurmasının ardından orada sahne
almaya başladı.

Sayanora 1959'da yayınlandı

İlk plağı "Sayanora / Passion Flower"ı
1959'da yayınlayan Alpman, 1960'ta
İlham Gencer'den ayrıldı ve bir süre

sonra İsmet Sıral Orkestrası ile müzikal
hayatına devam etti. Sanatçı, İsmet Sıral
Orkestrasıyla 1963'te gittiği İsveç'te iki yıl
boyunca İsmet Sıral'la, bir yıl da başka
bir caz orkestrasıyla sahne aldı. Alpman
Türkiye'ye döndüğünde, caz yerine ya-
bancı şarkılara Türkçe sözlü uyarlama
modası başlamıştı. Caz şarkıları söyle-
meyi bir süre daha sürdürse de Türki-
ye'de aranjman uyarlamalarının öncüsü
olan Fecri Ebcioğlu'nun ısrarlarıyla bu
türde Türkçe sözlü şarkılar söyleyen sa-
natçı, bu türde çıkardığı "İnan Bana/Ay-
rıldık Yalnızım" adlı 45'lik plağı
müzikseverlerle buluşturdu. Sezen
Cumhur Önal ile birkaç 45'lik yapan
Alpman, Fecri Ebcioğlu ile yaptıkları
"Sensiz Olmam" şarkısıyla ilk büyük ilgi
gördü.

"Memleketim" şarkısı zirve yaptı

Ayten Alpman'ın 1972'de seslendirdiği
ve sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı "Bir
Başkadır Benim Memleketim" plağı baş-
larda pek ilgi görmedi. Ancak 1974'teki
Kıbrıs Çıkartması ile TRT'de "Memleke-
tim" çok sık çalınmaya başlayınca, şarkı
yeniden 45'lik plak olarak piyasaya sü-
rüldü ve büyük satış rakamlarına ulaştı.
Mireille Mathieu'nun Fransızca olarak
seslendirdiği eser, Türkçe sözleriyle de
Ayten Alpman'la özdeşleşti. Sanatçı,
1953 yapımı "Aşk Izdırabtır" ve 1974 ya-
pımı "Tek Başına" adlı filmlerde rol aldı,
"İstersen", "Sensiz Olmam", "Tek Ba-
şına", "Yanımda Olsan", "Ben Varım",
"Ben Böyleyim" ve "Yaz Yağmuru" isimli
şarkılara imza attı. Ardından iki adet
uzunçalar (longplay) çalışması yapan
Ayten Alpman, son profesyonel sahne
çalışmasını 1990'da İstanbul Yeniköy
Bilsak Kulübü'nde gerçekleştirdi.

Müziksiz bir hayat olmaz

Alpman, müziği bıraktıktan sonra ver-
diği bir röportajda şunları kaydetmişti:
"65 yaşındayım, son beş yıldır konser
hariç hiç şarkı söylemedim. Tüm yaşa-
mım müzikle iç içe geçti. Ama ben hala
kim olduğuma karar veremedim. Niye
bu dünyaya geldim, ne yapıyorum hala

tam olarak bilemiyorum. Müzik nedir
diye soruyorsunuz, bakın bunun ceva-
bını vermek çok zor. Müzik insanın ya-
şamı, hayatı, kısacası her şeyidir.
Müziksiz bir hayat olmaz, mutsuz da
mutlu da olsam müzik dinlerim. Yemek
içmek ne ise müzik de o işte, bitmeyecek
bir ihtiyaç, yaşamın sürmesi için gereken
bir şey. Caz nedir diye soruyorsunuz,
caz benim 40 senemi verip de hala anla-
yamadığım bir müziktir. Bakın insanla-
rın beni aptal sanmasını istemiyorum.
Ama cazı sökmek ve içine girebilmek
gerçekten zordur. Dinlerken bir şeyler
anlarsın ama çalan ile konuşunca bam-
başka şeyler sana söyleyebilir. Cazın öy-
külerini anlamak zordur." İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından
2007'de düzenlenen İstanbul Caz Festi-
vali'nde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne
değer görülen sanatçı, akciğer yetmezliği
nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Şişli Os-
manoğlu Hastanesi'nde 20 Nisan
2012'de 83 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Tek başına mücadele 
eden bir sanatçıydı

Sanatçı için Teşvikiye Camisi'nde düzen-
lenen törende konuşan Nilgün Belgün,
Ayten Alpman'ın Türkiye için çok
önemli bir sanatçı olduğunu söyleyerek,
"Çok önemli bir müzisyendi, böyle bir
insanı kaybettik. Tam bir Cumhuriyet
kadınıydı. Çok kültürlüydü. Yalnız ve
dimdik yaşayan, kimseye minnet etme-
yen, çok onurlu bir sanatçıydı. Müziğin-
den de asla ödün vermedi. Kızımın
babaannesi, benim de akrabamdı." ifa-
delerini kullanmıştı. Nil Burak da Alp-
man'ın vefatının ardından, "İstanbul'a ilk
geldiğim günden beri tanıyorum. Sesimi
çok beğenirdi. Hep caz okumamı söy-
lerdi. Birlikte çok çalıştık. Yeri çok zor
doldurulacak, 100 senede bir gelecek bir
sanatçı. Duruşundan ödün vermeyen,
dimdik ayakta duran, tek başına müca-
dele eden bir sanatçıydı. Sesi çok gü-
zeldi. Yıllarca beraber anıldık. Vefatını
duyunca şok oldum. Bazı insanlara
ölüm yakışmıyor, Ayten ablaya da
yakışmadı." demişti. DHA

İŞTE ESERLERİ
Ayten Alpman'ın sanat hayatı boyunca din-
leyicilerinin beğenisine sunduğu bazı çalış-
maları ise şöyle: "İnan Bana/Ayrıldık
Yalnızım" (1967), "Seni Unutmak Senden
Kaçmak İstiyorum/Kim Demiş Aşk Yalan-
dır Diye" (1967), "Bu Sana Son
Seslenişim/Sevmedim Hayatı" (1967), "Sen-
siz Olamam/Aynalar Aynalar" (1970), "Bir
Başkadır Benim Memleketim/Yaşamak İçin"
(1971), Memleketim/Unutsana" (1973), "Ben
Yürürüm Yana Yana/Iraktır Yolların" (1974),
"Ben Böyleyim" (1976), "Son Bir
Defa/Neden Sanki Bu Dünya Dar Geliyor
İnsana" (1977), "Eski 45'likler" (1999), "Bir
Başkadır Ayten Alpman" (2007)

Arap Uyanışı!



Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir
Belediye Erzurumspor'a yenilen sonuncu
Yukatel Denizlispor Hakan Kutlu’yla yolla-
rın ayrılmasının ardından Ali Tandoğan ile
sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. De-
nizli’ye gelen Tandoğan, Haluk Ulusoy Tes-
isleri’nde resmi sözleşmeye imza attı.
Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, “Tüm sevgimizle yeniden anlaş-
mış bulunmaktayız. Allah Utandırmasın”
ifadelerine yer verdi. Futbolculuk kariyerinde
1998-2003 yılları arasında Denizlispor for-
masını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-si-
yahlı ekipte teknik direktör olarak görev
yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci
Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.

İkİ yİğİt çıktı mEydana...
57 kiloda Süleyman Atlı çeyrek finalde Uk-
raynalı Kamil Kerymov'u 11-0 sayı tuşuyla,
yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim
Mikyay'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milli
güreşçi yarın akşam seansında altın madalya
için Rus Nachyn Mongush ile karşılaşacak.
97 kiloda Süleyman Karadeniz, Moldovalı
Radu Lefter'i 10-0 sayı tuşuyla çeyrek finalde
ise U23 Dünya Şampiyonu Azerbaycanlı

Shamil Zubariov'u 6-4 yendi. Yarı finalde de
dünya üçüncüsü Gürcü Elizbar Odikadze'yi
5-0 geriden gelip 7-5 yenerek adını finale
yazdırdı. Finalde milli güreşçi Ru Alikhan
Zhabrailov ile karşılaşacak.

Haydar Yavuz farkı

70 kiloda Haydar Yavuz Gürcü rakibini 10-0
sayı tuşuyla yendi. Azerbaycanlı Turan Bay-

ramov'a 3-2 yenildi. Repesajda İngiliz rakibi
Nicaloe Cojocaru ile karşılaşacak. Rakibini
yenerse bronz madalya için Ukraynalı İgor
Nykyforuk ile karşılaşacak. Öte yandan 65
kiloda Hamza Alaca, Türk asıllı Bulgar
Ruhan Hüseyin Rasim'e 9-6 yenildi ve
elendi. 79 kiloda ise Muhammed Nuri Kota-
noğlu Rus rakibi Malik Shavaev'e yenilerek
turnuvaya veda etti. DHA
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Hey maşallah Eda!
Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi
prova olarak görülen Avrupa Güreş
Şampiyonası, Polonya'nın başkenti
Varşova'da başladı. Pazar günü ta-
mamlanacak şampiyonada Türkiye,
30 sporcu ile yer aldı. Şampiyonada
Antalyalı güreşçi Eda Tekin altın ma-
dalya hedefiyle mücadele edecek. Bü-
yükler 55 kilo kategorisinde mindere
çıkacak Eda Tekin, güreşe başlangıcı
ve zorlu antrenman çalışmalarıyla
kısa sürede başarıya ulaştı. Aynı
sporu yapan ablası Ece Tekin'e ailesi-
nin gösterdiği ilgiyi kıskanarak güreşe

başlaşan Eda, antrenörü Şerafettin
Uysal ile günde 6 saat antrenman ya-
parak şampiyonalara hazırlandı. An-
trenörü ve ablasıyla sabah
antrenmanına denizde başlayan Eda,
ısınmak için kısa süreli güreşin ardın-
dan 5 kilometre yüzüyor, su altında
kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Orman
ve dağda koşuya devam eden kardeş-
ler, güç kazanmak için antrenörlerine
ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de
yolda iterek ve çekerek sabah antren-
manını tamamlıyor. Sıra dışı antren-
man programıyla şampiyonalara

hazırlanan genç sporcular, akşam ise
4 saat salonda kuvvet ve teknik çalış-
mayla günü tamamlıyor. 

Kadınlar da güreşir

Güreşe başladığı ilk günlerden itiba-
ren olimpiyata katılmayı hayal eden
Eda Tekin, ulusal ve uluslararası ya-
rışmalarda derece kazanarak başarı
çıtasını yükseltti. Avrupa şampiyona-
sında madalyayı hedefleyen Eda,
"Ata sporu güreşte kadın sporcu 
olarak iz bırakmayı hedefliyorum"
ifadelerini kullandı. DHA

Ali Tandoğan 
göreve hazır

TFF 1'inci Lig'de Samsunspor sahasında
karşılaştığı Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.
2’nci dakikada Savicevic’in Bursaspor de-
fansı arkasına gönderdiği pasla buluşan Ya-
sin’in vuruşunda top ağlarla buluştu.
1-0.23’üncü dakikada ani gelişen atakta
Hamroun’un ceza sahasına yaptığı ortada
Mathias’tan önce defans topu son anda
kornere çıkardı. 37’nci dakikada serbest vu-
ruşu kullanan Mücahit’in şutunda kaleci
topa son anda müdahale ederek topun oyun
alanına geri dönmesini sağladı. 45+1’inci
dakikada Jugurtha Hamroun’un kullandığı
serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0.
54’üncü dakikada Mücahit’in ceza sahası
dışından yerden pasıyla buluşan Mathias’ın
vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0. 82’nci
dakikada ani gelişen Bursaspor’un atağında
ceza sahasına yapılan ortada Onur Atasa-
yar’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1.
90+4'üncü dakikada Yasin'i pasıyla buluşan
Gökhan Aslan'ın şutunda top ağlarla bu-
luştu. 4-1 Karşılaşma Samsunspor'un 4-1
üstünlüğü ile sona erdi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı
Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan
Avrupa Süper Ligi'ne tepkisini, 'iğrenç ve
'adil değil' ifadeleriyle dile getirdi. Lukas Po-
dolski, dün gece resmen kurulan Avrupa
Süper Ligi'ne tepkisini, sosyal medya hesa-
bından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Av-
rupa Süper Lig projesinin adil olmadığını
belirten Podolski, "Bugün çılgın haberlerle
uyandım. Bana göre futbol mutluluktur, öz-
gürlüktür, tutkudur, taraftarlar ve herkes için-
dir. Bu yapılan benim inancıma bir hakaret.
Bu proje iğrenç ve adil değil. Ayrıca forma-
sını giydiğim kulüpleri bu projede görmek
beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı sa-
vaşmalıyız" ifadelerini kullandı. Lukas Po-
dolski, Avrupa Süper Ligi projesinde yer
alan Arsenal ve Inter'in formalarını giymişti.

Samsunlular
geliyor!

Futbol özel
bir spordur

BAGCILARLI SPORCULAR
ENGEL NEDIR BILMEDI

2 021 Dünya Para Atletizm Grand
Prix’si 16-18 Nisan 2021 tarihlerinde
İtalya'nın Venedik kentinde bulunan

Jesolo bölgesinde düzenlendi. Turnuvaya
33 ülkeden 275 sporcu, 2020 Tokyo Para-
limpik Oyunları'na puan kazanmak için
mücadele etti. Dev organizasyonda Türk
milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi
Bedensel Engelli sporcuları Hamide Do-

ğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza
Doğan da yer aldı. Üç gün süren şampiyonada; T53
kategorisi kadınlar 400 metre yarışında milli atletler
Hamide Doğangün ve Zeynep Acet, kürsüde beraber
yer aldı. 400 metre finalinde Hamide 59.04'lük derece-
siyle altın, Zeynep 1.07.95'lik derecesiyle gümüş ma-
dalya kazandı. Hamide, 800 metre finalinde de
2.03.20'lik derecesiyle birinci oldu. T54 kategorisi ka-
dınlar 400 metrede Zübeyde Süpürgeci, 1.02.52'lik de-
recesiyle gümüş madalya elde etti. F46 kategorisi
erkekler gülle atma finalinde Hamza Doğan, 12,83
metrelik atışıyla altın madalya kazandı.

Gurur duyduk

Milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Sporcularımızın her birinin yurtdı-
şından madalyalarla dönmeleri gurur verici bir olay.
Başarılarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum.
Bu zaferden dolayı son derece gurur duyduk, onurlan-
dık” dedi. Ömer Cantay’ın antrenörlüğünde başarıya
imza atan milli sporcular da kendilerine verdiği maddi
ve manevi destekten dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti. 

Pandemi sürecinde yaz kış demeden denizde kilometrelerce yüzüp, 1 ton
ağırlığındaki otomobili iterek kuvvet çalıştıktan sonra taktik antrenmanları
yapan Eda Tekin (22), Tokyo Olimpiyatları öncesi en ciddi prova olarak görülen
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedefiyle mindere çıkacak

Polonya’nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde
milli güreşçiler Süleyman Atlı ve Süleyman Karadeniz tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi

İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan Bağcılar Belediyesi 
Bedensel Engelli takımının bütün sporcuları dereceye girdi. Sporculardan Hamide Doğangün 2
altın, Hamza Doğan 1 altın, Zübeyde Süpürgeci ile Zeynep Acet ise 1’er gümüş madalya elde etti

bUraK
ZİhNİ

haber

Bir dönem daha kapandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tot-
tenham Hotspur, menajer Jose Mou-
rinho’nun görevine son verdi.
İngiltere’de futbol adına hareketli sa-
atler yaşanmaya devam ediyor. Av-
rupa Süper Ligi’nin kurucu
takımlarından biri olan Tottenham
Hotspur, menajer değişikliğine gitti.
Son haftalarda istenilen sonuçları ala-
mayan İngiliz ekibinde menajer Jose
Mourinho ve ekibinin görevine bugün
itibarıyla son verildi. İngiliz medya-
sında yer alan haberlere göre kulüp

yönetimi ile Portekizli menajer ara-
sında bugün yapılan toplantıda Jose
Mourinho’nun Avrupa Süper Ligi fik-
rine karşı çıkmasından dolayı bir
görüş ayrılığı oluştuğu ifade edildi.
Mourinho’nun kovulmasının ardın-
dan takımı sezon sonuna kadar antre-
nör Ryan Mason yönetecek. Kulüp
başkanı Daniel Levy, resmi siteye yap-
tığı açıklamada, “Jose ve ekibi, kulüp
olarak zor zamanlar geçirdiğimiz bir
dönemde bizimle oldu. Jose, pandemi
sırasında gösterdikleriyle gerçek bir

profesyonel olduğunu kanıtladı.
Onunla çalışmaktan büyük bir zevk
duydum ama işlerin ikimizin de iste-
diği gibi gitmediği için üzgünüm. Kat-
kılarından dolayı kendisine ve ekibine
teşekkür ediyorum” dedi. Tottenham
Hotspur, pazar günü Wembley’de
Manchester City’e karşı Lig Kupası fi-
nalinde mücadele edecek. Tottenham,
eğer Manchester City’i mağlup edip
Lig Kupası’nı kazanırsa 2007/2008
sezonundan bu yana ilk defa bir ku-
payı müzesine götürmüş olacak. 
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S üper Lig'de 36. haftanın en kri-
tik maçı Türk Telekom Sta-
dı'nda oynanacak. 65 puanla 3.

sırada yer alan Galatasaray, 59 pu-
anla 4. basamakta bulunan Trab-
zonspor'u ağırlayacak. Çaykur
Rizespor ile Hatayspor'a kaybettik-
ten sonra Karagümrük'le berabere
kalan, Göztepe'yi ise mağlup ederek
kötü gidişata son veren Fatih Terim
yönetimindeki Galatasaray, şampi-
yonluk yarışında fire vermeden yo-
luna devam etmek istiyor. Üst üste
Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Ri-
zespor ve Hatayspor'la berabere
kalan Abdullah Avcı'nın Trabzons-
por'u ise evine 3 puanla dönüp 4
maçlık seriye son vermenin hesapla-
rını yapıyor. 

Galatasaray-Trabzonspor 
muhtemel ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyin-
dama, Marcao, Emre Taşdemir, Tay-
lan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli,
Kerem, Halil
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan,
Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat,
Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Eku-
ban, Nwakaeme, Djaniny
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan
Falcao, Linnes, Yedlin'in yanı sıra ka-
rantina süresi devam eden Moha-
med ve kart cezalısı Donk, zorlu
maçta forma giyemeyecek. 
Trabzonspor'da ise sakatlıkları
devam eden Trondsen, Yunus Mallı
ve kart cezalı Yusuf Sarı, kritik dep-
lasmanda olmayacak.

Terim kadroyu 
bozmayı düşünmüyor

Haftayı Göztepe deplasmanında ga-
libiyetle kapatarak kriz sürecini şim-
dilik atlatan Galatasaray'da gözler
seri için Trabzonspor sınavına çev-
rildi. Cim Bom'da zorlu mücadele-
nin taktik provası salı günü
gerçekleşecek. Son maçta ortaya
konan futboldan memnun olan
Fatih Terim'in 11'de önemli değişik-
likler yapmayı düşünmediği 
öğrenildi.

Bize yakışan, iyi oynayıp,
kazanmaktır

Oyuncularıyla dünkü idman öncesi
bir konuşma yapan Fatih Terim'in,
"Sizden istediğim oyun ve istek
buydu. Artık her maçta böyle oyna-
malıyız. Bize yakışan, iyi oynayıp, ka-
zanmaktır. Ondan sonra neler
olacağını hep birlikte göreceğiz.
Böyle devam edin" dediği öğrenildi.

Merkez artık Taylan ve
Gedson'un

Sarı-Kırmızılı ekipte, Taylan ve
Gedson Fernandes'in birlikte oyna-
dığı Göztepe maçında sergiledikleri
grafik, teknik heyetin yüzünü gül-
dürdü. Fatih hocanın bundan
sonra tüm oyun kurulumunu bu
ikili üzerinden yapacağı öğrenildi.
Terim, özellikle Fernandes'e hü-
cuma katılması konusunda daha
fazla özgürlük tanımaya 
hazırlanıyor.

Babel'in cezası bitti

Göztepe deplasmanına Mohamed,
Falcao, Babel, Linnes, Yedlin ve
Donk'tan yoksun giden Galatasa-
ray'da, Trabzonspor sınavı öncesi
eksik sayısı 5'e düştü. Kart cezasını
tamamlayan Babel, Bordo-Mavili
ekibe karşı forma giyebilecek. Eksik-
ler listesindeki diğer isimlerin ise maç
kadrosunda yer almaları 
beklenmiyor.

Trabzonspor'un 
Galatasaray planı

Milli ara sonrasında çıktığı 4 lig ma-
çında 4 beraberlik alıp, toplam 8
puan yitiren Trabzonspor, Galatasa-
ray derbisiyle çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı tüm
planlarını galibiyet üzerine kurarken,
sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde
belirledi. Sağ bekte Serkan, solda
Marlon’u görevlendirecek olan Avcı,
Edgar ve cezası biten Vitor Hugo’ya
savunmanın göbeğinde formayı tes-
lim edecek. Sakatlığını tamamen at-
latan Berat Özdemir’i 11’e monte
etmeye hazırlanan Fırtına’nın ho-
cası, yanında Abdulkadir Parmak’ı
düşünüyor. Ön tarafta Bakasetas,
Nwakaeme ve Djaniny’nin yeri ga-
ranti. En büyük soru işareti Ekuban
cephesinde yaşanıyor. Sakatlığı ne-
deniyle son 2 maçı kaçıran Ganalı
yıldıza yoğun tedavi uygulanıyor.
Abdullah hoca, Yusuf Sarı’nın yok-
luğunda Ekuban’ın mutlaka yetişti-
rilmesini istedi.

Bakasetas’a şut emri

Derbi taktiğini de netleştiren Abdul-
lah hoca, savunma güvenliğini ön
planda tutacak. Galatasaray’ın golü
bulamadığı takdirde risk alıp, arkada
büyük boşluklar bırakacağını düşü-
nen Avcı, hızlı hücum organizasyon-
larıyla Aslan’ı vurmak istiyor. Bu
konuda özellikle Djaniny- Nwa-
kaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli
çalıştırıcı, Bakasetas’a da rakip ka-
leye sık sık şut atması talimatını
verdi.

Nwakaeme patlamaya hazır

8 Şubat'taki Malatya maçından bu
yana Süper Lig’de gol atamayan
Anthony Nwakaeme, Galatasaray’a
bileniyor. Nijeryalı yıldız, kritik der-
bide ağları havalandırıp, suskunlu-
ğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9
lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan
Nwakaeme, Avcı’nın en önemli
hücum kozlarından biri olacak.

Deplasmanda 176 günlük seri

Zorlu Galatasaray maçı öncesi Trab-
zonspor’un en büyük güvencesi;
deplasman performansı... Bu sezon
dış sahada tek yenilgisi olan Bordo-
Mavililer, ligde tam 14 deplasmandır
kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet
ve 6 beraberlik elde eden Bordo-
Mavililer, Aslan’ı da devirip 176 gün-
lük seriyi devam ettirmek amacında.
Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise
Galatasaray’a Akyazı’da 2-0 mağlup
olmuştu. DHA

GaLataSaRaY 
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Bu akşam Türk Telekom
Stadyumu'nda oynanacak
Galatasaray-Trabzonspor

maçını Mete Kalkavan 
yönetecek. Saat 19.00'da

başlayacak ve beIN 
Sports 1'den naklen 

yayınlanacak.

Ligde çar-
şamba günü
Galatasaray ile
İstanbul'da kar-
şılaşacak olan

Trabzonspor'da transfer
harekatı sürüyor. Devre
arasında önemli iki transfe-
rin yanına Yunus Mallı'yı
da ekleyen bordo mavililer
şimdi ise yaz dönemine ha-
zırlıyor. Başkan Ağaoğlu
kamp başlamadan dört fut-
bolcuya imza attıracaklarını
ifade ederek taraftarlarını he-
yecanlandırmıştı. O isimler-
den biri de Fode Koita ve
kendisi hakkındaki ihtimaller
giderek artıyor. Devre arasın-
daki temaslardan sonuç ala-
mayan Karadeniz temsilcisi,
sözleşmesi bitecek Afrikalıyı
kadrosuna katmak üzere. Fakat

Koita hakkında birçok soru işareti
mevcut. Sakatlığı, istatistikleri,
maaşı ve kariyeri... Tescil dönemi
başlamadı ama Trabzonspor'da
hareketlilik yoğun şekilde yaşanı-
yor. Sporar'ı listesine aldığı öne sü-
rülen Trabzonspor'un ilk gündem
maddeleri Koita ve Peres. İki oyun-
cunun sözleşme imzalayacak ilk
isimler olmasına kesin gözle bakılı-
yor. Koita transferine ilişkin olarak
muhabirimiz Burak Zihni sayılarla
değerlendirmelerde bulundu.
Önemli noktalara parmak bastı.
73 Fode Koita Kasımpaşa'ya imza
attığı 28 Ocak 2016 tarihinden bu
yana 111 kez lacivert beyazlı for-
mayı giydi. Bu karşılaşmaların
102'si Süper Lig'deydi. 68 defa ilk
11'de maça çıkan Koita 73 kere sa-
katlığı sebebiyle takım arkadaşla-
rıyla birlikte mücadele edemedi.
12 Bu sezon 34 haftası geride

kalan Süper Lig'de sadece 12
maçta sahaya sürülen Koita 639
dakika yeşil çimlerin üzerinde yer
aldı. Söz konusu sürede de 4 gol
kaydetti.
90 Sezon başında Sergen Yalçın'ın
disiplinsiz olduğu gerekçesiyle iste-
mediği iddia edilen Koita, Kasım-
paşa'da tam 90 maç kaçırdı. Bu
sayı 3 sezona yakın bir süre yapı-
yor. 5 senedir İstanbul'da yaşayan
bir futbolcu için bunca süre takım-
dan ayrı kalması ekstra sorı işareti
demek.
30 Gol sorunu çeken ve bu se-
beple de geride kalan sezona göre
yarı yarıya gol atan Trabzonspor'a
katkı vermesi beklenen deneyimli
futbolcu kariyerinde sadece bir
kez çift haneli gol sayısını yaka-
ladı. O da geçen sezondu. Çıktığı
252 karşılaşmada ise 47 kez file-
leri havalandırdı.
800 bin euro Koita'nın alması bek-
lenen ücret. İki veya üç yıllık söz-
leşmesiyle birlikte 2.5-3 milyon
euroyu bulabilecek bir anlaşma.
Menajerlik ücreti ve imza parası
derken bu seviyelere çıkılabilir.
Eddie Newton ile yürütülen trans-
fer harekatından ders almış olduğu
düşünülen Fırtına adımını dikkatli
atmalı.
8 Trabzonspor'un kadrosuna kat-
mayı planladığı Koita sözleşmesi-
nin bulunduğu Kasımpaşa'da
tercih edilmedi ve Thelin kiralandı.
Kongo asıllı İsveçli de formanın
hakkını vererek 8 gol ve 1 asistlik
katkı sağladı.
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Gelecek sezon transfer
çalışmalarını sürdüren

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın raporu
doğrultusunda hareket ediliyor. Bordo

mavililer tescil dönemi başlamadan iki isimle
imza aşamasına geldi. O futbolculardan biri 
Bengali-Fode Koita. Koita transferine ilişkin

muhabirimiz Burak Zihni sayılarla
değerlendirmelerde bulundu. Önemli

noktalara parmak bastı

BURAK
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Avrupa Süper
Ligi için 
destek verdi!
Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, 
büyük tartışmalara neden olan Avrupa
Süper Ligi'nin kurulması ile ilgili “Geç bile
kalındı. Bu fikri ilk olarak ortaya ben
atmıştım” dedi

Avrupa Süper Ligi fikrininin Türkiye'deki en büyük savunucusu Galatasaray
eski Başkanı Ünal Aysal, konuştu. İlk kez 2013'te dile getirdiği düşüncenin
nedenlerini anlatan Ünal Aysal şunları söyledi: “Bu, büyük bir ihtiyaçtı. As-
lında geç kalındı. Yeni ve adaletli bir düzen şarttı. UEFA saygınlığını ve gü-
venirliliğini yaşanan skandallardan yitirdi. Kara para aklama iddiaları falan
anlamsız ve karşılığı olmayan bir suçlama…Bunu Avrupa'da ilk defa ifade
eden benim. Juventus Başkanı Agnelli ile 2013 yılında BBC'de katıldığımız
açık oturumda söylemiştim. O dönemde UEFA'nın gelir dağılımı içindeki
haksızlıklardan bahsettim. Mesela Juventus ile aynı başarıyı kazanmıştık
onlar bizden 4 kat fazla kazanıyordu. ‘Düzeltilmesi gerekir' demiştim. De-
diğim gibi oldu, sonunda organizasyon dağıldı. O dönemde ‘Avrupa 
Ligi'ni kurmak zorundayız ve kuracağız' dedim. Bunu söylememin
hemen ertesi günü Almanya'dan çok büyük tepki geldi. Rummenigge ve
Beckenbauer, Şampiyonlar Ligi dışında bir lige ihtiyaçları olmadığını 
söylemişlerdi.”

Vizyonumuz yeter

Avrupa Süper Ligi'ne bir takım katılacaksa bunun Galatasaray olması
gerektiğini de vurgulayan Aysal, “Eğer Avrupa Süper Ligi organizas-
yonuna Türkiye'den bir takım katılacaksa bu net olarak Galatasa-
ray'dır. Sporda ülkemizin dünyada en büyük markası Galatasaray'dır.
Avrupa'da kupası olan, ülkenin tek dört yıldızlı takımı olması bile
bunun için yeterli bir sebeptir. Ayrıca vizyonu itibariyle Türkiye aya-
ğında Galatasaray bu formata en uygun camiadır.” dedi.

Büyük maçların her
zaman zevki olmaz
Özil, "Çocuklar, Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni
kazanmak için hayal kurdu. Avrupa Süper Ligi'ni değil.
Büyük maçların zevki, her hafta değil, yılda bir veya iki
kez oynandığında çıkar" ifadesini kullandı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, İn-
giltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla

"Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan
yeni girişimi eleştirdi. Sosyal

paylaşım sitesi Twitter hesa-
bından girişime ilişkin açık-
lamalarda bulunan Özil,
"Çocuklar, Dünya Kupası'nı
ve Şampiyonlar Ligi'ni ka-

zanmak için hayal kurdu. Av-
rupa Süper Ligi'ni değil. Büyük

maçların zevki, her hafta değil,
yılda bir veya iki kez oynandığında
çıkar. Taraftarlar için anlaşılması

zor bir karar." değerlendirmesinde
bulundu. İngiltere'den Arsenal, Manc-

hester United, Chelsea, Liverpool, Manc-
hester City, Tottenham, İtalya'dan Milan,

Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico
Madrid, Barcelona ve Real Madrid ku-
lüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni
bir girişim başlattıklarını duyurmuştu ve

önemli bilgiler vermişti.”

SERi PEŞiNDE



A rşivdeki ilk inşaat defterindeki notlara
göre, yapımı Temmuz 1863'te başlayan
Beylerbeyi Sarayı'nın resmi açılışı, 21

Nisan 1865'de Sultan Abdülaziz'in katılımıyla
gerçekleştirildi. Dolmabahçe ve Çırağan saray-
larından farklı olarak temsil ve ağırlama özel-
likleri ön planda olan saray, dış cepheden
Batılı, içeriden ise klasik Osmanlı mimari yapı
tarzını yansıtıyor. Yapıldığı dönemde çoğun-
lukla yazlık saray ve devlet konuk evi olarak
kullanılan, üst düzey misafirlere tahsis edilen
bir devlet misafirhanesi de olan Beylerbeyi,
Fransız İmparatoru III. Napolyon'un eşi İm-
paratoriçe Eugenie, Alman İmparatoru II. Wil-
helm gibi siyasi aktörleri de ağırladı. Sarayın
dış cephesi neo-klasik, barok ve rönesans etki-
leri ile Batılı bir görünüme sahipken, iç mekan
yapısı ve süslemelerin geleneksel saray yapı-
sına göre tasarlandığı görülüyor. İç mekan süs-
lemelerindeki yoğunluk ve gösterişlilik
Selamlık Bölümü'nde ön plana çıkıyor. Bu kı-
sımlarda özellikle mermer taklidi sıva (stuko
mermer), tuval üzeri kalem işi süsleme ve altın
varak ağırlıklı görülüyor.Taban alanı yaklaşık 3
bin metrekare olan Beylerbeyi Sarayının her iki
katında 6 salon ile 25 oda, tuvalet ve banyolar
yer alıyor. Saray, Mabeyn-i Hümayun, Hünkar
Dairesi ve Harem Dairesi adı verilen 3 bölüm-
den oluşuyor. Sarayın ziyarete açık olan
Mabeyn ve Harem bölümlerinin yer al-
dığı ana yapısı, yerli ve yabancı turist-
lerin ilgisini çekiyor.

Önemli çalışmalar yürütülüyor

Çeşitli restorasyonlardan geçen sa-

rayda, bir süredir Cumhurbaşkanlığı Milli Sa-
raylar İdaresi Başkanlığı Restorasyon Dairesi
Başkanlığınca restorasyon çalışması yürütülü-
yor. Beylerbeyi Sarayı Restorasyon Sorumlusu
mimar Bahar Oğuz, restorasyona ilişkin bilgi
verirken, 3 ana bölümden oluşan sarayda, bö-
lümlerin bağlantılarının koridorlar eşliğinde ve
kademeli geçiş şeklinde sağlandığını dile getirdi.
Oğuz, şöyle devam etti: "Yapıldığından itibaren
sarayda restorasyon adı altında hep onarım ça-
lışması yapılmış. Yapının ihtiyacı gereği, dış ko-
şullara maruz kalması ve zaman içerisinde
malzemelerin değişim ihtiyacıyla onarım çalış-
maları yapılıyor. Şu anda kendi personelimizle
kısmi onarımlar yapıyoruz. Çivit mavisi rengin-
deki mermer taklidi sıva kaplı sütunlardan adını
alan Mavi Salon'un duvar yüzeylerinde, tavan
ve tavan eteği yüzeylerinde önce hasar tespiti
yapıp sonrasında konservasyon çalışmalarını
yürütüyoruz. Salonda kurulan iki iskelenin bi-
rincisinde tavandaki konservasyon çalışmaları-
mız tamamlandı. Şu an duvar yüzeyinde
temizlik ve sağlamlaştırma işlemlerimizi yapı-
yoruz. Bunlar aşamalı şekilde ilerliyor ve bün-
yemizdeki personel tarafından hasar
tespitlerine göre yapılıyor. Salonun tam orta-
sında tavan yüzeyinde hem deniz hem kara ta-
rafında

2 tuvalimiz var. Dönemin önde gelen hattatla-
rından Abdülfettah Efendi tarafından yapılmış
talik yazılı hat yazılarında kısmi onarım çalış-
ması gerçekleştirdik."

Proje titizlik barındırıyor

Oğuz, tavan yüzeyindeki uygulamanın tamam-
landığını, 30 santimetreye yakın bir yırtığın ona-
rıldığını kaydederek, "Mabeyn-i Hümayun
bölümündeki üst kat salonunda mermer taklidi
sıva uygulamalarımız devam ediyor. Hasar tes-
pitleri üzerinden doğrama altlarında genelde dış
koşullara maruz kalmış ve su almış alanlarda
yüzeyde çok fazla renk değişimi veya parça ek-
siği, çatlağın olduğu kısımlarda müdahaleleri-
miz söz konusu." diye konuştu. Yapının deniz
cephesinde cephe taraması yapılarak ortofoto-
lar oluşturulduğunu ve kısmi fotogrametrik
rölöve çalışmalarının tamamlandığını belir-
ten Oğuz, "Bu çalışma üzerinden hasar
tespiti ve müdahale için proje altlıkları
hazırlanacaktır. Cephe için uygun mev-
sim koşullarının sağlanmasıyla kısmi
onarım çalışmalarına başlanacak."
dedi. HABER MERKEZİ
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Beykoz’un önceliği tarım
Beykoz’da yerel tarım
ürünleriyle ekonomik kal-
kınmayı sağlamak üzere
geçen yıl hayata geçirilen
“Adil Sözleşmeli Tarım”
Projesi kapsamında ilçe-
deki çiftçilerin yüzünü gül-
dürecek yeni sezon
hazırlıkları başladı. İstan-
bul’da ilk olarak Beykoz
Belediyesi tarafında uygu-
lanan “Adil Sözleşmeli
Tarım” Projesi’yle geçen
yıl, 21 çiftçiye, 203 dönüm
arazide yetiştirdikleri 16
çeşit sebze ve meyvede
alım garantisi verildi. Bey-
koz’a bereket getiren alım
desteğiyle çiftçinin alın teri
tarlada değer kazandı, kar-
puzdan kiraza mantardan
elmaya markalı ürünlerin

bilinirliği arttı, tüketiciler
doğal ve daha sağlıklı
ürünlere kavuştu. Sözleş-
meli tarım modeliyle fide
desteği alan bazı çiftçiler
yeniden tarlaya dönerken
saha ziyaretleri neticesinde
Tarım ve Orman Bakan-
lığı’na kayıt yaptıran çiftçi-
lerin sayısı da %300 arttı.

Kayıtlı çiftçilerle
imzalanacak 

Beykoz Belediyesi yeni
sezon öncesinde ilçedeki
çiftçilerin kapısını çalarak
bu yılki sözleşme şartlarını
görüşmeye başladı. İlçede
tarımsal kalkınmaya öncü-
lük etmesi beklenen proje-
den yalnızca Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın Çiftçi

Kayıt Sistemi (ÇKS), Örtü
Altı Kayıt Sistemi ve Hay-
vancılık Kayıt Sistemi’ne
kayıtlı aktif çiftçiler yararla-
nabiliyor. 2021 yılında des-
tek verdiği çiftçi ve ürün
sayısını artırmayı planla-
yan Beykoz Belediyesi,
proje şartlarına uygun çift-
çilerle yerinde ziyaret ve in-
celemeler sonrasında
sözleşme imzalayacak. İlçe
Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü’nün denetimindeki
alanlarda yürütülecek uy-
gulama karpuzdan kiraza,
mantardan kiviye geniş bir
yelpazede ilçede tarımı ya-
pılan ve pazar değeri olan
birçok ürün için geçerli 
olacak.

156’lık delikanlı

Boğaz'ın kıyısındaki eşsiz manzarasıyla tarihte pek çok ismi de ağırlayan 156 yaşındaki
Beylerbeyi Sarayı, sahip olduğu yapım tekniklerine uygun şekilde restore ediliyor

Beylerbeyi Sarayının iç bölümünde mermer taklidi sıva yoğun şekilde kulla-
nılırken, özellikle dış etkenlere maruz kalan bölümlerde onarım ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu bölümleri onaran stuko mermer ustası Ahmet Karaduman da korozyona uğramış, kı-
rılma olmuş bölgeleri tespit ederek buralarda çürütme yapıp, restorasyonu aslına uygun ger-

çekleştirdiklerini belirtti. Karaduman, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Doğal renkli
pigmentlerimiz var. Kemik tutkalından yaptığımız hamur şeklindeki malzemeyi hasarlı bölgeye birebir

renklerine göre uyguluyoruz. Bazı kısımların yüzeylerinde sorun görülmese de arkalarında çürüme, bo-
şalma oluyor. Bu kısımlara yönelik de uygulamamız var. Özel bir kireç sıvayı bölgenin arkasındaki boşluğu
doldurup daha sonra dikiş sistemine geçiyoruz. Sağlam zemine ulaşıp özel paslanmaz çelik malzemeyle

dikiş atıyoruz ve tamiratını yapıyoruz. Dökümden sonra su zımparası yapılıyor. 7-8 aşa-
malı şerbeti, bir gün aralıklı kurumaya bırakıp yapıyoruz. Son olarak da

yüzeysel işlemler bittikten sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruma
mevsim şartlarına göre değişiyor, 1 hafta-15 sürebiliyor.

Kuruduktan sonra özel olarak aslına uygun yaptığımız
cila ile mevcut parlaklığını

sağlıyo-
ruz."
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BEYLERBEYI

Tiyatrolar yaşam savaşı veriyor
Pandemiyle çıkmaza sürüklenen özel tiyatroların durumunu çarpıcı rakamlarla 
gözler önüne seren rapor yayınlandı. Tiyatro Kooperatifi tarafından hazırlanan 
raporda, özel tiyatroların üçte ikisinin borçlanarak yaşama savaşı verdiği belirtildi
İstanBul Bilgi Üniversitesi Kül-
tür Politikaları Yönetimi ve Araş-
tırma Merkezi ve ortaklarının
katılımıyla yürüttüğü araştırma
sonucu ara rapor yayınlayan Ti-
yatro Kooperatifi, dikkat çekici
tespitler yaptı.  Raporda, salgın
sürecinde ek destek alamadıkları
takdirde özel tiyatroların yarısının
sahnelerini kapatmak zorunda
kalacakları belirtildi. Bu süreçte
birçok sahne emekçisinin yaşa-
mını sürdürmek için alanının dı-
şında mesleklerde çalışmak
zorunda olduklarına dikkat
çekilen raporda, pandemi
döneminde özel sektörden
destek alabilen özel tiyatro
oranının sadece yüzde 10
olduğu aktarıldı.Özel tiyat-
roların gelirinin yüzde 90’ını
bilet satışından elde ettiği
bilgisine yer verilen ra-
porda, özel tiyatroların
yüzde 63’ünün toplam bilet
gelirinin 500 TL’nin altına
düştüğü vurgulanıyor.
Araştırma, Tiyatro Koope-
ratifi ortaklarının üçte ikisi-
nin (yüzde 60) borçlanma

zorunluluğu içinde olduğunu da
ortaya koydu. Raporda, borçla-
nan tiyatroların yaklaşık üçte iki-
sinin 2019-2020 sezonunda
herhangi bir kamu fonundan fay-
dalanmadığı, destek alanların ise
borçlarının ancak yüzde 23’ünün
karşılandığı tespitine yer verildi.
Salgın sürecinde hiçbir şekilde
gelir elde edemeyen tiyatroların
herkes gibi fatura, personel
maaşı, vergiler gibi tüm finansal
yükleri devam ederken, kira öde-
meye devam etmek zorunda olan

özel tiyatro oranının da yüzde 87
olması, yaşanan durumun zorlu-
ğunu bir kez daha gözler önüne
seriyor.

Bilet, hatıra, eşya...

Raporda önerilere de yer verildi.
Hem seyircilerin hem de kurum-
ların, gerek özel tiyatroların çevri-
miçi ve fiziksel oyun
gösterimlerine bilet alarak, gerek
hatıra eşyalarından satın alarak
gerekse yürütülen kitlesel fonlama
kampanyalarına bağış yaparak

maddi destekte bulunabileceğini
belirtti. Tiyatro Kooperatifi, özel
tiyatroların güncel etkinlik ve
kampanyalarının sosyal medyada
duyurulması, özel tiyatrolara ve
projelere sponsor olunması, veri-
len desteklerin görünür kılınarak
diğer kurumlara da kültür sanat
alanında destek verme konu-
sunda ilham olunması gibi katkı-
ların da büyük önem taşıdığına
dikkat çekti.

64 ortak yapı var

Tiyatro Kooperatifi, mesleki
alanda özel tiyatroları tem-
silen, tiyatro sektöründeki
tüm üretim ve uygulama
süreçlerinin iyileştirilmesi ve
profesyonelleştirilmesi ama-
cıyla, 26 Haziran 2019’da
İstanbul’daki özel tiyatrola-
rın bir araya gelmesiyle ku-
ruldu. Yönetim kurulu
başkanlığını Iraz Yön-
tem’in, başkan yardımcılı-
ğını Yeşim Özsoy’un
üstlendiği kooperatifin 64
ortağı bulunuyor.”
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Öte yandan Pandemide tiyatroların ya-
şadığı sorunları anlatan "Perde Kapan-
masın Diye" belgeselinin
tamamlanabilmesi için destek kam-
panyası başlatıldı. Yönetmenliğini Men-
nan Yılmaz ve Sertaç Yıldız’ın yaptığı
belgesele https://fongogo.com/Pro-
ject/perde-kapanmasin-diye linkinden
destek olmak mümkün. Yılmaz ve Yıl-
dız, pandemiden en çok zarar gören
sanat dallarından birinin tiyatro oldu-
ğunu anımsatarak, şu görüşleri ifade et-
tiler: “Pandeminin başlamasıyla birlikte
kapanan tiyatrolar temmuz ayında açıl-
masına rağmen pandemi tedbirleri ne-
deniyle beklenen seyirciye ulaşamadı.
Birçok tiyatro kapandı ya da kapanma
tehlikesi ile karşı karşıya. Birçok tiyatro
salon kirası, fatura, personel maaşları,
vergi gibi temel ödemelerini yapamıyor.
Yeni bir tiyatro yasasıyla, bu zor döne-
min aşılmasını sağlayacak yasal düzen-
lemelerle, tiyatronun geleceğinin
kurtarılması en temel talepleri. Bu tiyat-
roların varlığını sürdürmesi ülkenin sa-
natının geleceği açısından çok önemli.
Bu nedenle ivedilikle tiyatro emekçileri-
nin yaşadığı sorunları ortaya koyan bir
çalışma yapmaya karar verdik. 
Hazırlayacağımız belgesel projesi ile
salgının başlamasından günümüze
kadar tiyatrocuların ne yaşadığını or-
taya çıkarmak ve kamuoyundaki 
farkındalığı artırmak istiyoruz.

Tiyatrolara
destek olun

YILDIZ: KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYİZ
Sosyal Market tarafından başlatılan yardım seferberliği kapsamında
4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmak üzere hazırlanan yardım
kolilerinin dağıtımına başlandı. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,
“Beyoğlu'nda kimse mağduriyet yaşamaz” dedi

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan
ayı münasebetiyle ihtiyaç sahipleri
için yardım seferberliği başlatıldı.
Sosyal Market tarafından hazırla-
nan yardım kolileri hazırlanmaya
başlandı. Hazırlanan yardım koli-
leri, korona virüs tedbirleri nede-
niyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine
götürülerek teslim edilmeye baş-
landı. Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız da ihtiyaç sahip-
lerinin evlerine yardım kolisi gö-
türdü. Sosyal Market’ten düzenli
olarak yardım alan 5 bin kart sa-
hibi aile ile pandemi nedeniyle Ra-
mazan ayı boyunca ihtiyacı olan

274 aileye yardım kolisi dağıtıla-
cak. Sosyal marketin yıl boyunca
12 ay 365 gün vatandaşının ya-
nında olduğunu vurgulayan Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi Sosyal
Market yıl boyunca 12 ay 365 gün
aslında vatandaşımızın yanında,
ihtiyacı olan gıda bankacılığı esa-
sına göre çalışan bir sosyal marke-
tiz. Buraya hayırseverlerimiz bu
kanun kapsamında bağış yaptıkla-
rında bir takım vergi muafiyeti bir
takım imkanlar kendilerine sunulu-
yor” dedi.  
ÖMER FARUK ARPACIK

Beylerbeyi Sarayının her iki katında 6 salon ile 25 oda, tuvalet ve banyolar yer alıyor. 
Saray, Mabeyn-i Hümayun, Hünkar Dairesi ve Harem Dairesi adı verilen 3 bölümden oluşuyor. 
Sarayın ziyarete açık olan Mabeyn ve Harem bölümlerinin yer aldığı ana yapısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


