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Bakanlar Kurulu
meğerse...

Hakan SÖNMEZ

Taksim Meydanı'nda sivil zabıta ekip-
lerinden bir görevli, seyyar satıcıya tokat

attı. Belediye, görevli yardımcı zabıta
personeli hakkında soruşturma başlattı.

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü sivil
ekipleri, Taksim Meydanı'nda izin-

siz seyyar su ve çay satan bir gruba müda-
hale etti. Meydanda satılan plastik şişe
sularına el koyan görevlilerden biri, kendi-
sini engellemeye çalışan seyyar satıcıyla
tartıştı. Yaşanan kargaşada yardımcı za-
bıta memuru, küfür ettiği belirtilen seyyar

satıcılardan birine tokat attı, Daha sonra
diğer zabıta ekipleri araya girerek seyyar
satıcıları olay yerinden uzaklaştırdı. Be-
yoğlu Belediyesi tarafından yaşanan
olayla ilgili yapılan açıklamada ilgili perso-
nel hakkında soruşturma başlatıldığı belir-
tilerek, "Hiçbir davranışımız milletimizi
rencide edemez" ifadelerine yer verildi.
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İBB Meclisi AK Parti Grup
Başkanvekili Tevfik Göksu,

"İBB’de cuma namazına gidenler
fişleniyor" iddiasında bulundu.
Göksu'nun iddiası ile ilgili İBB'den
yapılan açıklamada, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi çatısı altında
hiçbir daire başkanlığı, müdürlük ya
da birimde “İbadet İzin Talep
Formu” uygulamasının kesinlikle
bulunmadığı vur-
gulandı. Açıkla-
mada, "Ayrıca
hitap ve yazım
tarzı da görselin
müdürlüğümüz
tarafından düzen-
lenmediğini açıkça
ortaya koymakta-
dır" denildi.
I SAYFA 5
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Göksu paylaştı
İBB yalanladı!

23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı’nın

101. Yıldönümünde Beylikdüzü
Belediyesi, ilçede yaşayan çocuk-
lara 23 yeni park hediye etti. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, ve Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Ça-
lık’ın katılımıyla koronavirüs
tedbirleri kapsamında gerçekleşen

açılış törenin ardından 6 önemli
projenin de temeli atıldı. Çocuk-
lara ve gençlere miras olarak çıl-
gın projeler değil; bilim, sanat ve
kültür ile yoğrulmuş bir gelecek
tasarlamak için var gücüyle çalış-
tığını vurgulayan Başkan Mehmet
Murat Çalık, “Biz 23 Nisan'dan
aldığımız ilhamla bir ya-
şamı, bir kültürü ve bir
geleceği inşa ediyo-
ruz" diye konuştu.
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BİR KÜLTÜRÜ VE BİR GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da
"Belediye başkanlarımız

pandemi öncesi pandemi sonrası
bir tarih yazıyorlar. Baskılara rağ-
men ellerindeki kaynakları en iyi şe-
kilde beldedekiler için kullanıyorlar.
Onlar mutlu olduğu sürece bele-
diye başkanlarımız da mutlu. Eğer

onlar mutsuzsa onların
mutlu olmaları için bele-

diye başkanlarımız elle-
rinden gelen her türlü

çabayı gösteriyorlar. Yeni bir tarih
yazıyoruz aslında" açıklamasını
yaptı. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu ise başkanlığı devrettiği
Mehmet Murat Çalık'ın büyük hiz-
metlere imza attığını belirterek, "Bu
bayrağı daha da yukarıya taşıyor
başkanımız. Beylikdüzü’nde son iki
yılda 40 parkın açılmış olması çok
değerli. Kentlerin huzurlu olması
ülkenin huzurlu olmasıdur" dedi. 
I SAYFA 9
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KAYNAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANIYORLAR

Prof. Dr. Sevinç Asilhan,
"Küresel ısınma, Doğu

Karadeniz bölgesinde kuraklık
yaşanmasına, ülke genelinde taş-
kınlar ve kasırgalar meydana
gelip, pek çok canlı türünün yok
olmasına neden olacak. İstan-
bul'un ise meteorolojik bütün
özellikleri değişecek, yaz ayla-

rında yaşanılmayacak kadar sı-
caklık ve şiddetli seller meydana
gelecek. Ek tedbirler almamız
lazım. Sıcaklık artışı için büyük
tedbirler almadan bu şekilde
devam edersek, atmosferdeki
canlıların sayısı azalacak ve bir-
çok canlının nesli tükenecek" 
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, par-
tisinin TBMM Grup Toplantı-

sı'nda 128 milyar dolar tartışmalarıyla
ilgili konuştu. Erdoğan, "Ne rakam
doğru, ne rakama yüklenen anlam
doğru, ne bu rakam üzerinden üretilen
kampanya doğru. Baştan sona yanlış,
baştan sona cehalet" ifadelerini kul-
landı. Erdoğan, "CHP'nin içinde, az

buçuk bilanço okumayı bilenler varsa,
Merkez Bankası, BDDK ve Strateji
Bütçe Başkanlığımızın herkese açık
olan internet sitelerindeki verilere ba-
karak, bu hesabı kolaylıkla çıkartabilir-
ler. CHP içinde bilanço okumayı bilen
yoksa partimizden, bürokrasiden bir
uzman göndererek kendilerine yardımcı
olabiliriz" önerisinde bulundu. I SAYFA 7
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BASTAN SONA 
CEHALET! NE RAKAM DOĞRU

NE DE ANLAMI

İSTANBUL'DA
ŞİDDETLİ

SELLER 
OLACAK!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

“ O SANDIK GELECEK...”

İYİ Parti lideri Meral Akşe-
ner, grup toplantısında yap-

tığı konuşmada, "Bunlar artık son
şahlanışlarınız. O sandık gelecek ve
kutlu karar göklerden tepenize ine-
cek. Sizin gidişiniz milletimizin şah-
lanışı olacak. Geliyor gelmekte olan.
Patates, soğan güle
güle Erdoğan"
dedi. Akşener,
"Milletimiz,
iktidarın bece-
riksiz ellerinde
hırpalanmasın
istedik. Ancak
Sayın Erdoğan
meşhur inadıyla
bildiğini oku-
maya devam
etti" açıkla-
masını
yaptı.
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GÜLE GÜLE 
ERDOĞAN!
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Tevfik Göksu

İYİ’LER TARAFSIZLIK İSTEDİ

İYİ Parti Büyükçekmece İlçe
Başkanı Burhan Karatosun

ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,
Damga Gazetesi Sahibi Mehmet
Mert'i ziyaret etti. Ziyarette Meh-
met Mert ve ekibine gazetecilik
adına yaptıkları için teşekkür eden
İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Baş-
kanı Burhan Karatosun, "Gazeteci-
lik her geçen gün zorlaşsa da yaşam
olduğu sürece gerçek basına hepi-
mizin ihtiyacı var" dedi. Mert ise,
"Öncelikle amacımız okurlarımızı
bilgilendirmek ve doğru haber 
almalarını sağlamak" dedi. 
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Objektif basına
ihtiyacımız var

SUÇLAMALAR İFTİRA...

Şantajla suçlanan sunucu
Neşe Sapmaz ve eski Beşik-

taş Belediye Başkanı Murat Hazi-
nedar'ın yargılandıkları davanın
duruşmasında yapımcı Yaşar İrvül
tanık olarak dinlendi. İrvül, Hazine-
dar'ın şantajına tanık olduğunu
söyledi. Neşe Sapmaz ise "Suç 
uydurulmuş, bana iftira atılmıştır.
Daha önceden taciz davası açmış-
tım. Yaşar İrvül,
beni Ümit Arı-
kan’la iş amaçlı ta-
nıştırdı, iki gün
sonra bana cinsel
içerikli mesajlar
yolladı" ifadelerini
kullandı. Hazine-
dar ise suçlamala-
rın iftira olduğunu
söylerek, “Benim
bu olayla ilgim
yok” dedi. I SAYFA 3
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Cinsel içerikli 
mesaj gönderdi

Neşe Sapmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu
açılış ve temel atma töreninde CHP'li belediyelere "ayrım yapmadan hizmet edin" mesajı
verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih 
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu
açılış ve temel atma töreninde CHP'li belediyelere "ayrım yapmadan hizmet edin" mesajı
verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih 
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu
açılış ve temel atma töreninde CHP'li belediyelere "ayrım yapmadan hizmet edin" mesajı
verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih 
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu
açılış ve temel atma töreninde CHP'li belediyelere "ayrım yapmadan hizmet edin" mesajı
verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih 
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu
açılış ve temel atma töreninde CHP'li belediyelere "ayrım yapmadan hizmet edin" mesajı
verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih 
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu
açılış ve temel atma töreninde CHP'li belediyelere "ayrım yapmadan hizmet edin" mesajı
verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih 
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

TARIH YAZIYOR
BASKANLARIMIZ 

HABER
BARIŞ KIŞ

BÜTÜN ENGELLERİ AŞACAĞIZ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu, İl Başkanı Kaftancıoğlu ve Belediye
Başkanı Çalık açılışı yapılan parklarda incelemede bulundu. CHP Lideri, "Yeni bir siyaset
anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Engellerden
yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır" ifadelerini kullandı. 

50 kişilik gruba
izin verilmedi

1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü ile ilgili açık-

lama yapmak için çeşitli
sendikalara bağlı yaklaşık 50 kişi-
lik grup, Bakırköy Özgürlük Mey-
danı'nda bir araya geldi. Açıklama
öncesi meydanda yoğun güvenlik
önlemi alan polis, Bakırköy Kay-
makamlığı'nca alınan karar gereği
toplanma ve yürüyüş yasağı kararı
olduğu uyarısı yaptı. Ancak dağıl-
mamakta ısrar eden gruba polis
müdahale etti. Polis, grup üyele-
rini gözaltına alarak emniyet 
müdürlüğüne götürdü. I SAYFA 3
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TABLO ÇOK ÜRKÜTÜCÜ

Bir tane hasta 
alacak yer yok!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan,
vaka artışları nedeniyle has-

tanelerde yer kalmadığını belirtti.
Ceyhan, "Covid yatakları da dolu,
yoğun bakım yatakları da dolu, bir
tane bile hasta alacak yerimiz yok"
dedi. Ceyhan, "Tek silahımız dev-
letin alması gereken önlemler ve
bireysel önlemler. Örneğin çocuk-

larda, benim ça-
lıştığım hastane
Hacettepe'de ta-
mamen doluyuz.
Bir tane bile
hasta alacak yeri-
miz yok. Ciddi
bir sorunla karşı
karşıyayız" diye
konuştu. 
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Mehmet Ceyhan

UÇANKUŞ’TA KRİZ ÇIKTI

Gazetecilerin
maaş isyanı!

Uçankuş TV’de çalışan ga-
zeteciler yasal haklarını ve

maaşlarını alabilmek için kanal 
binası önünde toplandı. Yapılan
açıklamada, "Televizyonda gayri
hukuki şartlarda çalıştırılan, SGK
primleri dahi tam yatırılmayan,
fazla mesai ücretleri ödenmeyen
basın çalışanları kendilerini haksız

biçimde işsiz ve
aşsız bırakan
‘sözde gazeteci’
patron Hüseyin
Can Tanrıyar’dan
haklarını istiyor"
denildi. I SAYFA 9
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HİÇ KİMSE MİLLETİ RENCİDE EDEMEZ

SEYYARA TOKAT!
3 BAKAN İŞ BAŞI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
yaptığı kabine değişikliğiyle bakan olarak

atanan Derya Yanık, Vedat Bilgin ile Mehmet
Muş TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek
görevlerine başladı. Kürsüye yemin töreni için
çıkan Mehmet Muş'un, Cumhur İttfikakı men-
subu milletvekillerince uzun süre alkışlarla karşı-
lanması dikkat çekti. Ticaret Bakanı Muş'un
yemin etmesinin ardından milletvekilliği düştüğü
için AK Parti'nin milletvekili sayısı 288'e indi.
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Meral
Akşener

AKP’nin yönettiği, MHP’nin de koşulsuz 
destek verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’nin ortaya çıkardığı sorunlara bakar mısınız?

Türkiye son aylardır, sürekli sorular ve 
alınamayan cevaplarla meşgul. İşte bunlardan

bazıları:
-Berat Albayrak nerede?
-128 milyar dolar nerede?
-İBB’nin bağışladığı atlar

nerede?
-AKP’li belediye başkanları

eliyle yurt dışına kaçırılan 
insanlar nerede?

-Aşılar nerede?

Barış Yarkadaş köşe yazısı sayfa 5’te

Recep 
Tayyip 
Erdoğan



TürkiYe’de öğrenim gören 22 yaşındaki
Kenyalı Albani Abdinoor Issack, şiddetli
karın ağrısı şikayetiyle Kayseri’de birkaç

sağlık kuruluşuna başvurdu. Abdinoor’a apandisiti-
nin patladığı ve acil ameliyat olması gerektiği söy-
lendi. Abdinoor ise Kenyalı bir arkadaşının tavsiyesi
üzerine geldiği Memorial Kayseri Hastanesi’nde şid-
detli ağrının nedeninin apandisit olmadığını, karın ve
bağırsaklarda oluşan yapışıklıkların bu yakınmalara
yol açtığını öğrendi. Genel Cerrahi Bölümü’nden Op.
Dr. Hasan Uzer ve Prof. Dr. Alper Akcan tarafından
ameliyat edilen Albani Abdinoor Issack, “Gereksiz
yere apandisit ameliyatı olacaktım ama biraz daha
geç kalınsaydı hayati tehlikem olabilirdi, kısa sürede
sağlığıma kavuştuğum çok mutluyum” diye konuştu.

Apandisiti patlamış 

Kenya’dan 1 yıl önce öğrenim görmek için Türkiye’ye
gelen Albani Abdinoor Issack, Türkçeyi Aydın’da öğ-
rendikten sonra üniversite eğitimi almayı planladığı
Kayseri’ye geldi. Kenyalı arkadaşlarının yanında
kalan Abdinoor, aniden rahatsızlandı. Şiddetli karın
ağrısı nedeniyle birçok sağlık kuruluşunun acil servi-
sine giden Abdinoor’a apandisitinin patladığı söy-
lendi. Ağrının başka bir nedeni olabileceğini düşünen
Abdinoor ise arkadaşının tavsiyesi üzerine Memorial
Kayseri Hastanesi’ne gelerek muayene oldu.

Abdinoor hastanede takibe alındı

Yapılan tetkiklerinin ardından Albani Abdinoor Is-
sack, hastanede takibe alındı. Genel Cerrahi Bö-
lümü’nden Op. Dr. Hasan Uzer’in takip ettiği
Abdinoor’da ağrıya neden olan bağırsaklardaki yapı-
şıklık bulgularının gerilemediğini gözlemlendi. Bunun
üzerine Dr. Uzer, Abdinoor ameliyata alındı. Genel
Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Alper Akcan’ın da ka-
tıldığı ameliyat yaklaşık 2,5 saat sürdü. Ameliyatın ar-
dından Albani Abdinoor Issack kısa sürede sağlığına
kavuştu.

Türkiye’deki sağlık sistemi çok iyi

Albani Abdinoor Issack, Türkiye’de sağlık sisteminin
çok iyi olduğunu belirterek, “Arkadaşım burada tedavi
görmüştü. Memorial ismini Türkiye’ye geldiğimde
görmüştüm. Burada doktorlar ve hemşireler benimle
çok iyi ilgilendi. Kendimi evimde gibi hissettim. Özel-
likle bendeki sorunu belirleyen Memorial Kayseri
Hastanesi’nin deneyimli doktorlarına çok teşekkür
ediyorum” dedi.

Yazar Zoë Tucker ile çizer Rachel Katstal-
ler’in, teknoloji tarihinin en parıltılı isimle-
rinden biri haline gelecek olan küçük bir

kız çocuğunun gerçek hikâyesini anlattığı “Ada Lo-
velace ve Sayıların Başını Döndüren Makine”, Koç
Üniversitesi Çocuk’ta (KÜ Çocuk) yayımlandı.  Ada
problemlere bayılır. Bu problemler ister küçük ister
büyük olsun, onun için hiç fark etmez. En çok da
içinden çıkılması zor problemleri sever.
Kütüphanede ne bulursa okur, karmakarışık mate-
matik işlemlerini çözer ve çılgın makineler icat eder.
Ada, yaşıtlarından farksız küçük bir kız çocuğu gibi
görünse de, dünyayı değiştirmek üzeredir... Şair bir
baba ile matematik sevdalısı bir annenin kız çocuğu
olarak dünyaya gelen Ada, dünyanın ilk bilgisayar
programcısı olarak tanınıyor. Dünyayı öyle bir de-
ğiştirmek ki, 2009’dan bu yana her yıl ekim ayının
ikinci salı günü, “Ada Lovelace Günü” kabul edili-
yor. Ada Lovelace Günü, teknoloji ve bilim alanında
çalışan ve başarı gösteren kadınları bir araya getire-
rek yeni nesillere ilham verme ve cesaretlendirme he-
defiyle kutlanıyor. Ada Lovelace ve Sayıların Başını
Döndüren Makine’de yazar Zoë Tucker ile çizer
Rachel Katstaller, teknoloji tarihinin en parıltılı isim-
lerinden biri haline gelecek olan küçük bir kız çocu-
ğunun hayret verici gerçek hikâyesini anlatıyorlar.
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RAMAZAN’DA KALBI 
YORAN BUYUK HATA
O ruç tutmak beden ve ruh sağlı-

ğımızı olumlu yönde etkilese
de, bazı kurallara dikkat etme-

diğimizde tam aksine vücudumuzu;
özellikle de kalbimizi yoruyor! Ritim bo-
zukluğu, kan basıncında ani yükselmeye
bağlı gelişen kalp krizi ve felç, oruç tutar-
ken beslenmelerine ve yaşam alışkanlık-
larına dikkat etmeyen kalp hastalarını
bekleyen tehlikeler! Acıbadem Üniversi-
tesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uz-
manı Prof. Dr. Ahmet Karabulut bu
nedenle kalp hastalarının doktorlarına
danışmadan asla oruç tutmamaları ge-
rektiği uyarısında bulunarak, “Oruç tu-
tarken doktorun önerilerine de harfiyen
uyulmalı. Ayrıca gündüzü aç geçirmek
akşam yemek rutinimizi değiştirebilece-
ğimiz anlamına gelmemeli. Normal za-
manlarda tek ana yemekle yetindiğimiz
soframızda Ramazan’da da tek ana ye-
mekle devam etmeliyiz. Çünkü kalp has-
talarında belirli bir yeme düzenine
alışmış mideye iftar ile yapılacak aşırı
yüklenme; şişkinlik, hazımsızlık, karın
ağrısı, çarpıntı ve tansiyon yüksekliği,
daha da kötüsü kalp kriziyle sonuçlana-
biliyor.“ diyor. Peki hangi hatalı alışkan-
lıklarımız kalbimizi yoruyor? Acıbadem
Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyo-
loji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut
oruç tutarken kalbi yoran 10 önemli ha-
tayı anlattı; önemi öneriler ve uyarılarda
bulundu!

Hata: Hekime danışmadan 
oruç tutmak

Ramazan’da ilaçların saatinde zorunlu
bir değişim yaşanıyor; ilaçlar genellikle
sahur ve iftarda alınıyor. Kardiyoloji Uz-
manı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, “Bu-
rada atlanılan nokta ise sahur ile iftar
arasındaki sürenin uzunluğu ve iftar ile
sahur arasındaki sürenin  kısa olması-
dır.” diyerek şunları söylüyor: “Bir ilaç-
tan günde iki kez alan hastada sahur
sonrası ilaç etkisinde artma ve yan etki
riski oluşurken, iftara doğru ise ilaç etki-
sinin son bulması ve hastalığın alev-
lenme riski doğuyor. Bu nedenle
Ramazan’da günde tek doz alınan 24
saat etkili ilaçlar ön planda tercih edil-
meli. Aynı ilaçtan günde 2-3 kez alma
zorunluluğu olan hastalar ise oruç tut-
mamalı.” 

Hata: Orucu sigarayla açmak

Ramazan sigarayı bırakmak için en ideal
dönem aslında. Ancak bu alışkanlığınız
devam ediyorsa orucunuzu sakın siga-
rayla açmayın! Ayrıca iftardan sonra peş
peşe sigara içmekten de kaçının. Çünkü
bu durum vücuttaki iltihabi reaksiyonu
arttırıyor ve damarlarda kirli bir ortam
oluşmasına neden oluyor. Bunun sonu-
cunda da damarlar üzerinde ek stres
oluşuyor ve damar içinde pıhtı gelişimi
riski artıyor. Sonuç; kalp krizi ve inme
riskinde artış!  

Hata: İftar tabağını hızla bitirmek

İftar sofraları genelde daha zengin ve
ağır yapıda oluyor. Çok sayıda ana ye-
meğin hızlıca tüketilmesi ise bir anda in-
sülin salınımını ciddi olarak kamçılıyor.
Artan kan şekeri ve fazladan insülin salı-
nımı nedeniyle damar duvarları üzerinde
ek stres oluşuyor. Bu tablo da besinlerin

sindiriminde gecikme, şişkinlik, tansiyon
ve çarpıntı ataklarına yol açabiliyor.
Daha da kötüsü çok hızlı yemek kalp
krizine davetiye çıkarabiliyor! Kalbinizi
yormamak için iftar yemeğini yavaş
yavaş tüketmeye özen gösterin. Lokma-
larınızı 10-20 kez çiğnedikten sonra
yutun. 

Hata: Sahuru atlamak 

Uykuya düşkün kişiler için sahura kalk-
mamak iyi bir alternatif gibi görünse de,
sahur yapmadan tek öğünle oruç tut-
mak özellikle kronik hastalığı olanlarda
vücudu zorluyor. Sahur yapılmadan
oruç tutulduğunda kan şekeri düşüşüne
bağlı olarak şiddetli baş ağrıları, çarpıntı
ve tansiyon atakları gelişebiliyor. Bu yüz-
den mutlaka sahura kalkmalı, kahvaltılık
gıdalarla birlikte en azından 2-3 bardak
su tüketmelisiniz. 

Hata: Rutin yeme alışkanlığının
dışına çıkmak

Ramazan’da yaptığımız bir başka
önemli hata da, rutin yeme alışkanlığı-
mızın dışına çıkmak oluyor. Tüm gün
oruç tuttuktan sonra kendinizi ödüllen-
dirmek için sofranızı gereğinden fazla
donatmayın, ana yemeğinizi tek çeşitle
sınırlayın. Yüksek kalorili, yağlı ve çeşit
çeşit ana yemeklerden kaçının. İftarı su

ve çorbayla açın. Hurma, yeşil salata ve
az şekerli komposto ya da hoşaf sofra-
nızda mutlaka yer alsın. 

Hata: İftar ve sahurda tatlı yemek

Ramazan’da sindirimi daha zor ve kan
şekerini ani zıplatan şerbetli hamur tatlı-
ların tüketiminde genellikle aşırıya kaçı-
yoruz. Ancak tatlının fazla miktarda
tüketilmesi kan şekeri ve kolesterol den-
gesini bozuyor. “Tatlıların iftar yeme-
ğinde tercih edilmesi fazladan insülin
salınımına yol açıyor. Sahurda yenilen
tatlılar da gün içerisinde oluşacak açlık
ve susuzluk hissini arttırıyor.” uyarısında
bulunan Prof. Dr. Ahmet Karabulut,
tatlı tüketimi için en uygun zamanın
yatsı vakti olduğunu söylüyor. Prof. Dr.
Ahmet Karabulut, hamurlu ve şerbetli
tatlı tüketiminin kısıtlanması gerektiğini
de hatırlatarak, “Tatlılarda ön planda ev
yapımı sütlü tatlılar olmalı. Tatlı ihtiyacı-
nızı karşılamanın en sağlıklı yolu ise
meyve tüketmektir.” diyor. 

Hata: Tuzu abartmak

Ramazan’da en çok yapılan hatalardan
biri de yemeklerin çok tuzlu tüketilmesi.
Yemeği hazırlarken tadına bakamadığı-
mız için genelde çok fazla miktarda tuz
ilave ediyoruz. İftarda yemek yanına ko-
nulan tuzlu peynir, zeytin ve turşu da tuz
alımını artırıyor. Sonuç; bir anda yüksek
tuz tüketimine bağlı fırlayan tansiyon!
Prof. Dr. Ahmet Karabulut tuz tüketimi
ile hipertansiyon ve kalp yetersizliği ara-
sında doğrudan bir bağlantı olduğuna
dikkat çekerek, “Fazladan tuz kan basın-
cında ani artışlar yaparak kalp üzerinde
ek yük oluşturuyor. Bu durum kendini
nefes darlığı ve ödemle gösterebilen kalp
yetersizliğiyle sonuçlanabiliyor. Dolayı-
sıyla günde bir çay kaşığı tuz limitini aş-
mamalısınız.” diyor.

Hata: Su ihtiyacını gazlı 
içeceklerle gidermek 

Ramazan’da ihtiyacımız olan suyu ge-
nellikle yeterince tüketmiyoruz. Bu sorun
iftar yemeğinde su gereksinimimizi şer-
bet ve gazlı içeceklerle karşılamaya çalış-
mamızdan kaynaklanıyor. Sahurda da

suyun yerini genelde çay alıyor. “Oysa
su kalp ve damar sağlımız için hayattır.
Az su tüketilmesi kanın koyulaşmasına
ve damar sağlığının bozulmasına yol
açıyor.” uyarısında bulunan Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut,
şunları söylüyor: “Az su içenlerde tansi-
yon oynamalarına ve ritim bozuklukla-
rına daha sık rastlanıyor. Bu nedenle
orucu suyla açmayı ve sahuru suyla ka-
patmayı alışkanlık haline getirin. Sağlığı-
nızı riske atmamak için iftar ile sahurun
başında ve sonunda birer bardak su iç-
meli, iftar ile sahur arasında da 1.5 litre
su tüketmeye özen göstermelisiniz. Ay-
rıca unutmayın ki gazlı içecekler diyafra-
mın kalbe bası yapmasına, dolayısıyla
da ritim problemlerine ve nefes darlığına
neden olabiliyor.”

NEŞE MERT

Ani işitme kaybı ihmal edilmemeli
Son bir yıldır günlük yaşantımızı
derinden etkileyen koronavirüs pan-
demisinde bazı sağlık sorunlarımızı

göz ardı ederek hastaneye gitmeyi öteleyebili-
yoruz. Tıpkı ani işitme kayıplarında olduğu
gibi… Ancak ‘nasıl olsa geçer’ diye düşündü-
ğümüz ani işitme kaybı, erken tedavi edilmedi-
ğinde kalıcı hasara yol açabiliyor! Acıbadem
Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kulak,
Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Haluk Özkarakaş, “Kulağınızda çok kısa süre
içinde, çoğu zaman birdenbire denilebilecek
tarzda işitme azalması, uğuldama, çınlama
olursa, yakınmanın başlamasının üzerinden 24
saat geçmeden doktora başvurmanız gerekir”
diyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

ani işitme kaybına yönelik önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu. 

Doktora başvurmak gerekir

Telefonla konuşurken birdenbire karşınızdakini
duymamaya başlıyorsunuz ya da televizyonun
sesi yok olup sadece görüntülerle başbaşa kalı-
yorsunuz… Ansızın ama çok kısa süreli yaşa-
dığınız işitme kaybı kendiliğinden düzelip
yeniden duymaya başlayınca da ‘geçici bir
sorun, şimdi bu pandemi sürecinde hastaneye
gitmeye değmez, nasılsa düzeldi’ diye bakıyor-
sunuz… Ancak yanlış yapıyorsunuz! Yaşam
kalitesini azaltmasının yanında önemli bir sağ-
lık sorunu olan ani işitme kaybının mutlaka
dikkate alınması gerekiyor. Acıbadem Dr. Şi-

nasi Can (Kadıköy) Hastanesi Kulak, Burun
ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk
Özkarakaş her yaşta görülebilmekle birlikte
hem kadınlarda hem erkeklerde genellikle 40’lı
yaşlarda ortaya çıkan ani işitme kaybının ih-
male gelmeyeceğini belirtiyor. Ani işitme kaybı
tedavisinin ne denli erken başlanırsa o denli ba-
şarılı olacağını, memnun edici sonuç alınaca-
ğını vurgulayan Prof. Dr. Haluk Özkarakaş
“Kulağınızda çok kısa süre içinde, çoğu zaman
birdenbire denebilecek tarzda işitme azalması,
uğuldama, çınlama olursa, yakınmanın başla-
ması üzerinden yirmi dört saat geçmeden dok-
tora başvurmak gerekir” diyor. Beş temel
duyumuzdan biri olan işitme; fiziksel, sosyal ve
toplumsal olarak günlük yaşantımızın çok

önemli bir parçası. Kişinin yaşam kalitesi açı-
sından da büyük önem taşıyan işitmede olası
bir ihmal, tedaviyi de önemli ölçüde etkiliyor.
Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, birbirini takip eden
üç ses frekansında, üç günden daha kısa sürede
gelişen ani işitme kaybına; kulak çınlaması, baş
dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayet-
lerin de eşlik etmesi durumunda zaman kay-
betmemek gerektiğini vurgulayarak şöyle
konuşuyor: “Sürenin geciktirilmesi operasyonu
ve başarı oranını önemli oranda sınırlamakta-
dır. Ani işitme kaybı ve uğultu çok kısa sürede,
belki de hasta sadece gazetesini okurken başla-
mış olabilir. Beraberinde şiddetli baş dönmesi
olması çoğu zaman dikkat çekici olmalıdır.
Hele de bu yakınma kulağa gelen bir darbe,

ıkınma, yük kaldırma gibi hareketler sırasında
olduysa daha da anlam taşıyacaktır.“ KBB he-
kiminin fistül testinde pozitif sonuç çıkması du-
rumunda uygulayacağı tedavi yaklaşımı ile
işitme ve baş dönmesi sorununun düzelebildi-
ğini belirten Prof. Dr. Haluk Özkarakaş
“Zaman geçirmeden hastane başvurusu ve
etkin değerlendirme, ardından cerrahi yaklaşım
çok önem taşımaktadır. Doğal olarak her baş
dönmesi ile beraber gelen ani işitme kaybı olan
hastalara operasyon önermiyorum” diyor.
ZEYNEP VURAL

Türkiye'ye 
geldi şifa buldu

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut
oruç tutarken kalbi yoran 10 önemli hatayı anlattı; önemi öneriler ve uyarılarda bulundu

Hata: İftardan hemen
sonra spor yapmak
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet
Karabulut egzersiz ve düzenli hare-
ketin kalp sağlığını olumlu etkileyen
en önemli aktivite olduğunu hatırla-
tarak, “Ancak Ramazan’da genel-
likle egzersizlere ara veriliyor. Oysa
oruç sağlık için egzersiz yapmaya
engel değildir. Çok zor kazanılan eg-
zersiz aktivitesine Ramazan’da da
devam edilmeli.” diyerek, şöyle
devam ediyor: “Yürüyüş, en sık öner-
diğimiz egzersiz şeklidir. İftardan
önce yapacağınız 30-40 dakikalık
yürüyüş metabolizmanızı hızlandıra-
rak iftarı daha sağlıklı şekilde karşı-
lamanızı sağlayacaktır. Ayrıca
iftarda tüketeceğiniz gıdaların sindi-
rimini de kolaylaştıracaktır. Ancak
dikkat! İftardan hemen sonra yapı-
lan egzersiz ise şişkinlik, karın ağrısı
ve nefes darlığıyla sonuçlanabilir. Bu
nedenler iftar sonrasında yürüyüş
yapmanız daha faydalı olacaktır.”

Ramazan’da çoğumuzun uyku dü-
zeni bozuluyor; sahur gece uyku-
sunu bölüyor ve sahur sonrasında
uykuya dalmak zorlaşıyor. Uykusuz-
luk gün içerisinde gerginlik hali,
vücut ağrıları, çarpıntı ve tansiyon
yükselmesine yol açabiliyor. Bu ne-
denle yatağa akşam saat 23:00’ten
önce girmeye özen gösterin. Ayrıca
gündüz bir saati geçmeyecek şe-
kilde uyumanız, uyku problemlerinin
oluşumunun önüne geçecektir.

Hata: Geceyi
uykusuz geçirmek

KBB Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özkarakaş ani işitme kaybına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Bu kitap kaçmaz
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bAkırköy'de 1
Mayıs ile ilgili
açıklama yapmak

isteyen gruba polis müda-
hale etti. 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü ile ilgili
açıklama yaplak için çeşitli

sendikalara bağlı yaklaşık 50
kişilik grup, Özgürlük Mey-
danı'nda bir araya geldi.
Açıklama öncesi meydanda
yoğun güvenlik önlemi alan
polis, Bakırköy Kaymakamlı-
ğı'nca alınan karar gereği

toplanma ve yürüyüş yasağı
kararı olduğu uyarısı yaptı.
Ancak dağılmamakta ısrar
eden gruba polis müdahale
etti. Polis, grup üyelerini göz-
altına alarak emniyet müdür-
lüğüne götürdü.

beşİtAş Barbaros Bul-
varında sabah yaşanan
kazada İETT otobüsü alt

geçitten geçerken kontrolden çıka-
rak bariyerlere çarpmış, bariyerler-
den kopan parça otobüsün içerisine
girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölü-
müne, Münir B.'nin yaralanmasına
neden olmuştu. Kazanın ardından
Cumhuriyet Savcılığı da konuyla il-
gili soruşturma başlattı. Olay yerine
gelen Cumhuriyet Savcısı, otobüste
incelemelerde bulundu. Otobüs içe-
risindeki kamera görüntülerini de
izleyen savcı, şoförün kaza sıra-

sında cep telefonu ile ilgilendiğini
belirledi. Gözaltına alınan şoför,
polis merkezine götürüldü. Cumhu-
riyet Savcısının incelemelerinin ar-
dından Yalçın'ın cesedi Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza
yapan otobüs de çekici yardımı ile
olay yerinden kaldırıldı. Öte yan-
dan, kazada hayatını kaybeden
Sevgi Yamaç Yalçın'ın Beşiktaş'ta
bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve
sabah işe gitmek üzere Sultanga-
zi'deki evinden yola çıktığı öğrenildi.
Yalçın'ın evli ve iki çocuk annesi ol-
duğu belirtildi. DHA

1 Mayıs için toplanan gruba polis müdahalesi

Şantaj suçlamasını
kabul etmedı

Ünlü iş adamı Ümit
Arıkan'a şantaj yaptığı

iddiasıyla yargılanan ve
3 yıla kadar hapisleri

istenen Neşe Sapmaz ve
Beşiktaş Belediyesi eski

Başkanı Murat
Hazinedar'ın davasının

görülmesine devam
edildi. Duruşmada 

dinlenen sanık
Hazinedar, şantaj

suçlamasını kabul etmedi

S unucu Neşe Sapmaz, kendisine taciz mesaj-
ları attığı iddiasıyla ünlü iş adamı Ümit Arı-
kan'dan şikayetçi olmuş, Arıkan hakkında

‘cinsel taciz' suçundan dava açılmıştı. Daha sonra
ise Sapmaz, şikayetini geri çekmişti. Asliye Ceza
Mahkemesi, Ümit Arıkan'ın beraatına karar ver-
mişti. Beraat eden Arıkan, Sapmaz'ın kendisine,
Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar
aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon TL istediği id-
diasıyla şikayetçi olmuştu. İş adamı Ümit Arıkan'ın
şikayetini değerlendiren savcılık, sunucu Neşe Sap-
maz ile Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat
Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmasına
karar vermiş, ardından ise dava açılmıştı.

ben kimseden para istemedim

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen
duruşmada sanık Neşe Sapmaz, sanık Murat
Hazinedar ve Müşteki Ümit Arıkan hazır bu-
lundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Yaşar

İrvül, sanık Neşe ile müşteki Ümit'i tanıştırdığını
söyleyerek “Daha sonra arkadaş oldular bir
müddet sonra bana Neşe'den bir mesaj geldi.
‘Arkadaşını şikayet ettim' yazıyordu. Sonra ta-
raflar arasında yargılama süreci başladı. Ümit,
yanlış anlaşıldığını, özür dilemek istediğini söy-
lediğinde ise konuya Murat Hazinedar dahil ol-
muştu” dedi. Sanık Murat Hazinedar ise, “Ben
asla kimseden 1 milyon TL istemedim. Ümit ile
maçta karşılaştık. Neşe ile yaptığım görüşmenin
akıbeti hakkında konuştuk. Ümit'e, ‘Neşe bu işi
bir milyon TL'ye bitirmez. Çok ısrarcı dedim' ”
şeklinde konuştu. Müşteki Ümit Arıkan ise be-
yanında “Murat'ın söylediği gibi onunla maçta
karşılaştık. ‘Sen tanınmış bir iş adamısın. Bu
konu basına düşerse adın lekelenir. Aile huzurun
bozulur. O kıza istediği parayı vereceksin. Bir
milyon' deyip yanımdan ayrıldı. Paranın cinsini
belli etmedi. Yaşar da şantaja tanıklık etti” şek-
linde ifade verdi. Mahkeme duruşmayı eksik hu-

susların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

olayın geçmişi

Sunucu Neşe Sapmaz'ın kendisine taciz mesajları
attığını iddia ettiği iş adamı Ümit Arıkan hakkında
dava açılmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince,
Arıkan beraat etmişti. Beraat sonrası iş adamı
Ümit Arıkan, Sapmaz'ın Murat Hazinedar aracılı-
ğıyla şantaj yaparak 1 milyon TL istediğini iddia
ederek şikayetçi olmuştu. Arıkan'ın şikayeti sonrası
Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı
Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatıl-
mıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz'ın kendi-
sine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın
hesabına geçmesinin ardından Arıkan hakkındaki
şikayetinden vazgeçtiği yer almıştı. Yine Murat
Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikayetin-
den vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle
kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrette-
pe'de bir daire olsun dua et. Kadın tanınan biri,
sen rezil olursun. Eğitimcisin, okulların kapatılır'
şeklindeki mesajların ve telefon konuşmalarının
şantaja yardım olduğu anlatılmıştı. Neşe Sapmaz
ile Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazine-
dar hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde "Şan-
taj" suçundan 3'er yıla kadar hapis ve 5 bin güne
kadar adli para cezası ile isteminde bulunulmuştu.

İstanbul'da
uyuşturucu
satıcılarına
yönelik yapılan 
operasyonlarda
78 kilo uyuşturucu
madde ele 
geçirilirken, 
8 şüpheli
yakalandı. 
Şok baskınlardan
birinde uyuşturucu
maddenin 
tuvalet klozetine ve
lavaboya
döküldüğü
görülürken, 
operasyon polis
kamerasına yansıdı

İstAnbul İl Emniyet
Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şu-

besi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına
yönelik 9 Mart ile 20 Nisan tarihleri
arasında 4 farklı operasyon düzen-
ledi. Zeytinburnu, Esenyurt, Şişli ve
Bağcılar'da düzenlenen operas-
yonda, 8 şüpheli yakalanarak göz-

altına alındı. Baskınlarda 30 kilo
metamfetamin, 7 kilo 700 gram ko-
kain, 33 kilo Hint keneviri, 5 kilo
eroin ve 2 kilo 400 gram esrar ile 1
ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 10
mermi ve 40 bin 355 TL ile 100
dolar para ele geçirildi. Toplam 78
kilo 100 gram uyuşturucunun ele
geçirildiği operasyonlardan birinde,

polis baskını karşısında şaşkına
dönen uyuşturucu tacirlerinin, esrar
maddesini tuvalet klozetine ve lava-
boya döktükleri belirlendi. Tuvalet
klozetine ve lavaboya dökülen
uyuşturucular polis tarafından el
konulurken, operasyonda, yatak ba-
zalarında ve dolaplarda uyuşturucu
maddeler ele geçirildi. Baskında ya-

kalanan toplam 8 kişiden 7'si çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan 1 şüpheli ise ‘adli
kontrol' artı ile salıverildi. Öte yan-
dan operasyonlar polis kamerala-
rına da yansıdı. Baskın yapılan
adreslerden birinde uyuşturucu
maddeyi tuvalete dökerken yakalan-
dığı belirtildi.

Zehir tacirlerine
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Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift
katlı İETT otobüsünde Sevgi
Yamaç Yalçın isimli kadın yolcu
hayatını kaybetti, bir yolcu ise
yaralandı. Olayı soruşturan
savcılık, gözaltına alınan şoförün
kaza sırasında telefonuyla
ilgilendiğini belirledi

Korkunç kazanın sebebi telefonmuş

OlAy, geçtiğimiz akşam
saat 19.45 sıralarında Av-
cılar Yeşilkent Mahalle-

si'nde meydana geldi. İddiaya göre,
henüz belirlenemeyen bir nedenden
dolayı siyah renkli minibüs ile bir
otomobil arasında kovalamaca ya-
şandı. Kovalamacada minibüsün içe-
risindeki bir şahıs dışarıya doğru
tabancayla ateş açtı. Açılan ateş so-
nucu çıkan kurşunlardan bir tanesi
ise iftar vakti fırının camına geldi.
Kovalamaca sırasında tabancadan
çıkan kurşun vatandaşların pide
almak için beklediği fırına isabet etti.
O sırada iftar öncesinde pide almak
için bekleyen vatandaşlar az kalsın
canından oluyordu. Kurşunun va-
tandaşlara isabet etmemesi ise olası
bir faciayı önledi. Öte yandan, içeri-
sinden ateş açılan siyah renkli mini-
büs ara sokaklara girerek kayıplara
karıştı.

Fırının camına geldi

Olay anında orada olduğunu söyle-
yen ve adını vermek istemeyen bir
genç, “Siyah minibüsle bir araç geldi.
Elinde silah vardı. Silahla ateş etti.
Biz korkudan aşağı kaçtık. Bir tane
adam da elinde sopayla aşağı dereye

doğru kaçıyordu. Hatta mermi fırına
doğru gelmiş. Karşı komşudan
adamlar indi. Silah aldılar. Ateş eden
adamı takip etmeye gittiler. Olay ol-
duğu zaman iftar vaktiydi. Mahalle-
mizin fırınında pide sırası vardı. Ateş
edildikten sonra herkes kaçtı. Cama
geldi mermi” dedi.

Kovalamaca anı 
kameraya yansıdı

Taraflar arasındaki kovalamaca anı
güvenlik kamerasına yansıdı. Görün-
tülerde, beyaz renkli iki minibüsün
yanından hızlıca geçen bir otomobil
ile arkadan gelen siyah renkli mini-
büs arasında kovalamaca yaşanıyor.
Yaşanılan kovalamaca esnasında dı-
şarıya ateş açılıyor.DHA

Avcılar’da kör kurşun!
Avcılar'da bir araç içerisinden yoldaki başka bir araca sıkılan kurşun,
fırına isabet etti. Pide kuyruğunda bekleyen vatandaşlar şans eseri yara
almazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

esenler'de geçen Pa-
zartesi kız kardeşini öldü-
ren şüpheli Kemal B.,

emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. Olay, Esenler
Mahmutbey yolu, Sultangazi istika-
metinde Pazartesi akşam saatle-
rinde meydana gelmişti.
Yol kenarındaki ağaçlık alanda bı-
çaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül,
ağır yaralı olarak kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. Saldırıyı ger-
çekleştirdiği tespit edilen ve saatler
sonrasında yakalanan ağabey
Kemal B.'nin, emniyette cinayeti iş-
lediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüp-

heli, emniyetteki işlemleri ve sağlık
kontrolünün ardından adliyeye sevk
edildi. 

Kardeş katili adliyeye gitti

ArnAvutköy'de aracına
sığmayan varili
kapağı açık bı-

rakılan bagaja koyan va-
tandaşın, taşınma
yöntemi bu kadar da
olmaz dedirtti. Varili tut-
ması için iki çocuk da ba-
gaja oturttulurken,
tehlikeli taşımacılık an-
bean cep telefonu kame-
ralarına yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy
ilçesinde koca varil araca

sığmayınca ilginç bir yönteme başvu-
ruldu. Bagajın kapağı açık
bırakıldı. Koca varil güç-
lükle bagaja sığdırıldı. Ya-
yına da varili tutması için
iki çocuk oturtuldu. Bu şe-
kilde yola çıkan vatanda-
şın vurdumduymazlığı "bu
kadarına da pes artık" de-
dirtti. Varilin tehlikeli bir
şekilde taşınması arkadan
gelen başka bir sürücünün
cep telefonu kamerasına
yansıdı.

Deli misiniz evladım!

ArnAvutköy'de bir in-
şaatta çalışan yabancı uy-
ruklu 41 yaşındaki işçi

inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
Kaza sonucu vefat eden işçinin can-
sız bedeni hastane morguna kaldı-
rıldı. Olay, dün 13.45 sularında
Arnavutköy Taşoluk mahallesindeki
4 katlı bir inşaatta meydana geldi. İd-
diaya göre Nabi Reşo isimli 41 yaşın-
daki işçi, inşaatın 2.ci katında
çalışırken bir anda dengesini kaybetti.
2.ci kattan düşen Reşo'nun düştü-
ğünü gören inşaattaki diğer çalışan-
lar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır

bir şekilde yaralanan Nabi Reşo'yu
ilk müdahalenin ardından Arnavut-
köy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Nabi Reşo'nun, yapılan bütün müda-
halelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybettiği öğrenildi.

İnşaattan düşüp öldü

Hazinedar,
“Hakkımdaki

iddiaların
tamamı

büyük bir
yalandan 
ibaret”

diye konuştu.



“ Müşteriyi kazıklamanın ticari zekâ,
halkı sürekli kandırmanın siyasi zekâ,
ambulans arkasına takılmanın pratik

zekâ, şike yaparak kazanmanın sportif
zekâ, iyi niyeti suiistimal etmenin kıvrak
zekâ olarak algılandığı bir ülkenin zekaya
değil, ahlaka ihtiyacı vardır." diyor ünlü
oyuncu Haluk Bilginer.

Ahlaka muhtaç hale gelmiş bütün toplu-
luklarda önce utanma duygusu firar etmiş
ve o topluluğun vicdanı bir tür çimentoyla
beton bir yüzey kazanarak ruh ve canlılığını
kaybetmiştir. Utanma duygusu çok narin,

insanı bir değerdir. Çünkü utanma ötekine
karşı hassasiyet terazimizi dengeler.

Hala utanmayı başarabiliyorsak, hala
ötekini önemsiyoruz demektir. Utanma 
duygusunun yokluğu, ötekinin de yokluğu
anlamına gelir. Öteki yoksa, iğrenç 
bencilliğimizle baş başayız demektir.

Bizi engelleyecek, bizi sınırlayacak, hiç-
bir etik ve ahlaki kural yoksa, ağzımızla kuş
tutsak bile insan olmayı başarmayız. Utan-
mak ya da diğer bir ifadeyle utanma duygu-
suna sahip olmak, insan olmanın, insani
davranışların en belirleyici kriteridir.Haluk
Bilginer çok haklı, Kişisel bütün çıkarları-
mızı zekâ adı altında toplayıp ve bu ne
idüğü belirsiz zekaya da bir meşruiyet atfet-

tiğimizde, bir üç kağıtçı gibi,
el çabukluğuyla zekayı, utanma duygusu ye-
rine ikame etmiş oluruz.  Toplumsal yarar ile
kişisel çıkar söz konusu olduğunda, ya da
başka bir ifade ile toplumsal yarar ve kişisel
bir çıkar arasında seçim yapmak zorunda
kaldığımız da zekâ, gözlerimizin renginden
daha çok önemli ve değerli hale gelmez.
Toplumsal yararı, kişisel çıkar bencilliğiyle

delen zekâ, bu yanıyla elimizde biriken kir-
den daha kıymetli olamaz. Çünkü göz rengi-
miz ya da elimizdeki kir nasıl birer biyolojik
olguysa, zekâ da onlardan daha farklı değil-
dir.Ama güzide ülkemiz de bütün büyük
haksızlık ve zorbalıkların altında, o haksız-
lık ve zorbalığı meşru hale getiren bir zekâ
övgüsü görülür. Açıkça söylemek gerekirse,
bu manada hırsızlık bile çok zekice bir dav-
ranış olarak alkış toplar.  Oysa zekâ bir ana-
liz vasıtasıdır. Seçer, ayıklar ve parçaları
birleştirir. Bu durum henüz bir eylem ve ka-
rara dönüşmemiştir. Eylem ve karar irade-
sini şekillendiren kültürdür. Kültür, meşru
bulmuyorsa o zekâ hırsızlık yapmaz, yapa-
maz. Utanma duygusu ve vicdanın örselen-

mesi, bu bakımdan kesinlikle kültüreldir.
Yani, bir toplum, ar duygusunu önemsemi-
yor, vicdan da sadece kendi gemisinde kap-
tanlık yapıyorsa ve bu durum hiç kimseyi
rahatsız etmiyorsa, o toplum iyilik meleke-
lerini kaybetmiş demektir.Bunun daha acılı
tablosuysa, bu rezil durumlar ayakta alkış-
lanıyorsa, işte o toplum çok ciddi biçimde
kötülük tohumlarını ekmiş demektir.Çünkü
bu kadar aleni ahlaksızlığın varacağı yer
çok ciddi toplumsal çatışmaların yaşanacağı
atmosferdir. Hiçbir iyilik kötülüğü görmez-
likten gelemez. Hiçbir ahlaksızlık, iyilerin
acı verici derslerinden kurtulamaz. Utan-
mayı unutmuş olanlara birileri o ulvi 
duyguları yeniden hatırlatır.

Utanmayı bilmek! www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK
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F atih Dervişali Mahallesi Açıkbaş
Sokak'ta, Şeyhülislam Müftü Hü-
seyin Efendi'nin mezarının bir bö-

lümü, iki binanın duvarları altında
kalıyor. Apartmanlardan birinin alt ka-
tında oturanların penceresi direkt mezar-
lığa bakarken, diğer binanın tuvalet
penceresi de yine mezarla bitişik du-
rumda. 100 yıl önceki sigorta haritasında
ise o noktanın mezarlık olduğu açık bir
şekilde görülüyor. 1970 yılında yerleştiri-
len mezar taşında, "Doğum ve ölüm ta-
rihi bilinmeyen Şeyhülislam Müftü
Hüseyin Efendi" yazıyor. Tarihçi yazar
Mehmet Dilbaz, "Muhtemelen burası bir
hazire. Bir mezarın üzerine 2 tane birden
bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de
mezara lütfedip bir parça bırakmışlar.
Mezar binanın altına girmiş" ifadelerini
kullandı.

Bir parça bırakmışlar!

Dilbaz, mezarın olduğu Dervişali Ma-
hallesi'nde açıklamalarda bulundu. Dil-
baz, "Burada Osmanlı'nın torunlarının,
ecdadına gösterdiği revayı, saygıyı ar-
kada görüyorsunuz. Muhtemelen burası
bir hazire. Bir mezarın üzerine 2 tane bir-
den bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken
de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar.
Mezar binanın altına girmiş. Üzerindeki
taş 1970'lerde konulmuş, Müftü Hüseyin
Efendi diye konuluyor. Müftü Hüseyin
Efendi 4. Murat döneminin ünlü bir şey-
hülislamı. 4. Murat tarafından denizde
idam ettirilen ama Müftü Hüseyin Efen-
di'nin tarihsel kayıtlarda Büyükçekmece
açıklarında idam edilip oradan kumsala
gömüldüğünü biliyoruz. Eğer bizim bil-
mediğimiz bir şekilde naaş oradan bu-
raya taşındıysa buraya defnedildiyse
bilemem. Buna dair bir kayıt yok belki bi-
risi kendi kafasına göre bir yazı yazmış
olabilir. Ama her halükarda net olan bir
şey var. Burası mezarlık ve orada bir
mezar var. Zaten orada bir mezarın ol-
ması sahibinin çok önemi kalmıyor. Bu-
rada bir mezar var ve net olan şu, biz 8
bin yıllık kadim bir kentte son 550-600
yıldır bu kentte" diye konuştu.

Bu resmen skandal

Mezarın bakımsız bırakıldığını ifade
eden Mehmet Dilbaz, "Arkadaki net bir

mezar. Mezarın taşını yandaki binanın
altında kalacak şekilde yapmışız. Yani
burada mezarı bile bile üzerine bina dik-
mişiz. Üzerinde hayvan pisliklerinin bile
görüldüğü burada bir tuvalet camının ol-
duğu bir yer. Arka tarafta bir tuvalet var,
burada bir Osmanlı kabri var. Üzerine
yazılan yazı doğru ise burada 4. Murat'ın
Şeyhülislamının kabri var. Ve onun ya-
nında bir tuvalet var. Skandal bu" ifade-
lerini kullandı. 

Ben koymadım ki!

Mezarın üzerinde yapılan binanın alt ka-
tında oturan Meryem Doğan, durumdan
rahatsız olmadıklarını söyledi. Doğan,
"Asla rahatsız etmiyor. Neden rahatsız
etsin ki? Asla etmiyor. Çünkü o mezar
çevrilmiş. Herkes işine gücüne bakıyor.
Mezara da rahatsızlık verilmiyor. Bizi ko-
ruduğuna inanıyorum, neden inanmaya-
yım? Hani deyim olarak derler ya 'mezar
olunca korkar mısınız' diye, asla bir kor-
kumuz da yok. Senelerdir alıştık. 25-30
senedir burada oturuyorum. Alıştık. 
Onu ben koymadım ki, oraya tarihe 
saygısızlık yapayım" dedi. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1360667)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI’NDAN

Planın Özü : ÇEKMEKÖY ilçesi, Çatalmeşe 
Mahallesi, 153, 155, 184, 189, 190 adaların 
bir kısmı ile 154, 175, 176, 177, 178 adaların 
tamamının 18. Madde sınırı dışına çıkarılmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli plan; Büyükşehir Belediye 
Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye
Başkanınca 24.11.2020 tarihinde onaylanmış 
olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası 
Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve
www.ibb.gov.tr web sayfasında otuz gün süre 
ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

1 MEZAR UZERINE
2 BINA DIKTILER!

İftar yok koli var
Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde hayır-
sever vatandaşların da katkılarıyla bu yıl ilk etapta
15 gıda kolisi dağıtmayı planlayan belediye ekip-
leri, Kayseri ve Afyon illerinde patates ve soğan
üreticilerinden temin ettiği ürünleri de sosyal bele-
diyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
Belediye ekipleri ilçenin 24 mahallesinde belirle-
nen ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek
erzak kolisi, patates ve soğan dağıtırken ailelerin
acil ihtiyaçları da tespit ediliyor.

Biz büyük bir aileyiz

Büyükçekmece Belediyesi’nin geçmiş yıllarda
"Biriz beraberiz, büyük bir aileyiz" sloganıyla fırın
ve unlu mamul üreten iş yerlerinde başlattığı "Da-
yanışma Askısı Projesi" bu yılda oldukça yoğun
ilgi görüyor. "Dayanışma Askısı"na yardımsever
vatandaşlar tarafından asılan Ramazan pidesi ve
ekmekler ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı
sağlarken, Ramazan’ın ruhunu yansıtan daya-
nışma ve paylaşma duygusu da yaşatılmış oluyor. 

Renkli bir sahur gecesi 

23 Nisan’ı resmettiler

Bağcılar Belediyesi’nin Ramazan etkinliği
olan “Sahur Devriyesi” programına
katılan sanatçı Safiye Soyman ile Faik
Öztürk ilçe sakinlerine renkli bir sahur
yaşattı. İkili bir yandan davul çalıp maniler
söyledi bir yandan da vatandaşlarla 
sohbetler edip keyifli zaman geçirdi
Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen
ve her gece bir radyocunun katıldığı “Sahur Devriyesi”
isimli programına dün gece magazin dünyasının renkli
çifti Safiye Soyman ile Faik Öztürk konuk oldu. Yıldız-
tepe Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte Soyman ile
Öztürk gece yarısı mahallenin sokaklarında dolaşmaya
başladı. Öztürk’ün çaldığı davulun sesine eşlik eden
Soyman, “Ramazan geldi hoş geldi, Safiye ile Faik
geldi” diyerek maniler söyledi.

Herkesi güldürdü

Davulun sesiyle sahura kalkanlar karşılarında ünlü iki-
liyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi el salladı
kimi evinden çıkıp onlarla fotoğraf çekildi. Salınan se-
petleri pideyle dolduran Öztürk yaptığı esprilerle herkesi
güldürdü. Program sosyal medya üzerinden online ola-
rak da yayınlandı. Programa telefonla bağlanan Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Soyman ve
Öztürk’e hoş geldin deyip sohbet etti. Çok güzel bir Ra-
mazan gecesi geçirdiklerini söyleyen Soyman, “Çok
güzel bir program oldu. Bizi çok heyecanlandırdı. Başta
başkanımız Lokman Çağırıcı olmak üzere emeği geçen-
leri kutluyorum. Her sene devam etmesini isterim" dedi.
Sahur Devriyesi programında önümüzdeki günlerde
çok sürpriz isimlerin konuk olacağı belirtildi.

ataşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği resim şenli-
ğine 6 bin çocuk katıldı.Çocuklarda 23 Nisan bilincinin
oluşturulması ve milli bayramlara olan ilgilerinin artırıl-
ması amacıyla hazırlanan resim şenliğinde Çocuk Bay-
ramı coşkusunu en iyi yansıtan resimler seçildi. Şenliğe
katılan her çocuğa, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
tarafından bir kırtasiye seti hediye edildi.

Bilbordlarda yer alacak

İlk ve orta öğretim gören 6-13 yaş arası Ataşehirli ço-
cukların katıldığı şenlikte; ön elemede Ataşehir Beledi-
yesi resim öğretmenleri tarafından 6-9 yaş ve 10-13 yaş
gruplarından 100 resim ana jürinin değerlendirilmesi
için seçildi. Akademisyenler ve resim öğretmenlerinden
oluşan ana jüri tarafından da Ataşehir’deki billboard-
larda yer almak üzere her iki yaş grubundan 5’er resim
seçildi. Resim şenliğinin ana jürisinde akademisyenler
Marcus Graf, Seydi Murat Koç, Gülveli Kaya ve resim
öğretmenleri Pembe Karakaya ile Serpil Gündoğdu Ye-
şilırmak yer aldı. 6
bin resim arasın-
dan seçilen 10
resim, 23 Nisan
haftasında Ataşehir
Belediyesi’ne ait
billboardlarda yer
alarak sergilenecek. 

Fatih'te Şeyhülislam Müftü Hüseyin Efendi'nin mezarı iki binanın arasında kaldı. Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz, "Bir mezarın üzerine 2 tane
birden bina inşa edilmiş. Bina inşa edilirken de mezara lütfedip bir parça bırakmışlar. Mezar binanın altına girmiş" ifadelerini kullandı

Aynı mahallede yaşayan Senanur
Baytur, "Mahalleden alışılan bir
durum. Kimseye tuhaf gelmiyor
artık. Bizim yan tarafa yeni bir
gelin taşınmıştı. O ilk taşındığı
zaman su kendi kendine açılmış
bir gece. O da onun geldiğini dü-
şünmüştü. Yere havlu sermiş ab-
dest alması için. Öyle korkmuştu
ama sonradan o da alıştı. Bize bir
rahatsızlık vermiyor bu görüntü.
Şuradaki binada duran yaşlı bir
teyze vardı, o bakıyordu buraya
ama o da taşındı, şu an bakan
yok" diye konuştu. Fatih Belediye-
si'nden yapılan açıklamada ise,
mezarlığın 2005 yılında Anıtlar
Kurulu tarafından tescil edildiği,
2020 yılı itibari ile de belediye ta-
rafından burası için bir proje ça-
lışması yürütüldüğü belirtildi.

Senanur
Baytur

RAHATSIZ OLMUYORUZ

Covid -19 salgını tedbirleri kapsamında gelenek-
sel mahalle iftarlarını iptal eden Büyükçekmece
Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların
temel gıda maddesi ihtiyaçlarını karşılıyor.

TURİST DOSTU İSTANBUL
Visa Türkiye Genel Mü-
dürü Merve Tezel, "İstan-
bul'un salgın sonrasında
dünya genelindeki turist
dostu akıllı kentler arasında
öne çıkmasına katkıda bu-
lunmak en büyük arzumuz."
ifadelerini kullandı. Visa'dan
yapılan açıklamaya göre, bir
yılı aşkın zamandır süregelen
salgın koşulları sonucunda
temassız kartlı ödemeler tü-
keticilerin en çok tercih ettiği
ödeme yöntemi haline geldi.
Avrupa'da artık Visa kartları
ile yüz yüze işlemlerin yüzde
80'den fazlası temassız ola-
rak gerçekleşti. Türkiye'de de
Bankalararası Kart Merkezi
(BKM) verilerine göre te-
massız ödemeler şubat itiba-
rıyla bir önceki yılın 3 katına
çıkarak eşik atladı. Uzmanlar
bu trendin kalıcı olacağını ve
temassız ödemelerin kulla-
nım alanlarının perakende
alışverişin dışında daha da
yaygınlaşacağını öngörüyor.
Toplu ulaşım bu alanların

başında geliyor. Aralarında iş
yaşamının ve turizmin yoğun
olduğu Londra, New York,
Roma ve Madrid'in de yer
aldığı dünya genelinde
400'den fazla kent Visa tek-
nolojisi ile toplu taşıma araç-
larında yerli ve yabancı kredi
ve banka kartlarıyla temassız
geçişe izin veriyor.
Yolcular her gün kullandık-
ları kredi ve banka kartlarını
veya bunların yüklü olduğu
mobil cihazlarını doğrudan
turnikelerden geçiş yapmak
için kullanabiliyor. Böylelikle
para taşıma, bilet alma veya
para yükleme gerekliliği orta-
dan kalkıyor.
Ulaşımda yabancı ödeme
kartlarının da kullanımını
sağlayan bu sistem, turizm
potansiyelinin yüksek olduğu
kentlerde turistlere, nereden
bilet alınacağını düşünme-
den veya bilet sırasında bek-
lemeden turnikelerden kredi
veya banka kartlarıyla ko-
layca geçiş imkanı sağlıyor.



D ünya Meteoroloji Örgütü (WMO),
2020 yılının şimdiye kadar kaydedilen
en sıcak 3 yıldan biri olduğunu açık-

larken kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve
orman yangınları gibi aşırı hava olayları da
dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı.
Raporun Türkiye’ye yansımalarını değerlen-
diren İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoro-
loji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevinç Asilhan, atmosferde sıcaklık
değerlerinin her geçen gün arttığını belirterek,
“Son 10 yılda küresel sıcaklığın daha önceki
dönemlere göre 1,2 santigrat derece arttığını
gözlemledik. Bu sıcaklığın artışını durdur-
mak için gereken küresel aksiyon alınmadığı
için sıcaklık artışı her geçen gün devam edi-
yor. Bu sıcaklıklara bağlı olarak da ani deği-
şiklikler meydana geliyor. Örneğin bir anda
yağışın başlaması, taşkınların olması veya
uzun süre yağışın olmaması gibi durumlarla
karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Kaynaklar azalıyor

Özellikle sektörlerin sürdürülebilirlik için acil
tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Prof.
Dr. Sevinç Asilhan, şu ifadeleri kullandı: "Ül-
kelerin sınırları olabilir. Ancak atmosferdeki
bu hareketlilik sınır tanımıyor. Atmosfere her-
hangi bir etkide bulunduğumuz zaman sa-
dece o bölge etkilenmiyor. Diğer bütün
bölgelerde etkileniyor. Atmosferde gerçekle-
şen sıcaklık değişimi bizim içtiğimiz sudan
tutun soluduğumuz havaya kadar etki ediyor.

Bu şekilde devam ederse ileride içecek suyu-
muz bile kalmayacak. Bugünkü şartlarda bile
2.2 milyar insan kaliteli suya ulaşamıyor. Her
gün 6 bin çocuk sağlıklı su olmaması nede-
niyle ölüyor. Kısacası yaşam kaynaklarımız
azalıyor. Birey olarak da elbette tedbirler al-
malıyız. Fakat burada en önemli görev üreti-
cilere düşüyor."

Herkes sorumlu davranmalı

"Ancak atmosferi büyük ölçüde etkileyen üre-
ticiler, gelecek 10 yıl içerisinde çalışmalarını
değiştirmeli. Çocuklarımızın ve torunlarımı-
zın yaşamlarını devam ettirebilmesi için so-
rumluluk hissederek bugünden harekete
geçmemiz gerekiyor" diyen Asilhan, "Sıcak-
lıktaki artış nedeniyle yaz ayları yaşanamaya-
cak kadar sıcak geçiyor. Ardından kısa bir
süre sonra sel meydana geliyor. Bunlar yaşa-
nırken insan kayıpları da gerçekleşiyor. Türki-
ye’de sürekli taşkınlardan ve kuraklıktan
bahsediyoruz. Ülkemizde iklim değişikliği
artık her şeyin içerisinde yer almaya başladı.
Ancak bu durumun yeterli olduğunu düşün-
müyorum. Ek tedbirler almamız lazım. Sı-
caklık artışı için büyük tedbirler almadan bu
şekilde devam edersek, atmosferdeki canlıla-
rın sayısı azalacak ve birçok canlının nesli tü-
kenecek. Aynı zamanda soğuk dönemlerde
yağan kar yağışlarının su kaynaklarını besle-
diğini biliyoruz. Ancak büyük şehirlerde var
olan şehirleşme, bu su kaynakları üzerinde
olumsuz etkilere sahip" diye konuştu. DHA
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gÖKSU PAylASTI İBB yAlANlAdI!

İbbMeclisi AK Parti Grup Baş-
kanvekili ve Esenler Belediye Baş-
kanı Tevfik Göksu'nun sosyal

medya hesabından yaptığı “CHP’li İBB Yö-
netimi Cuma namazına giden personelini
fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri
TEK PARTİ dönemini İBB’de yaşatacaklar.
Artık bundan sonraki adımları da İBB’de
ikna odaları kurmak olacak herhalde” pay-
laşımı tartışma yarattı. Göksu, İBB'de
Cuma namazına gidenlerin fişlendiği iddia-
sına kanıt olarak 2016 tarihli Başbakanlık
genelgesine atıf yapılan “İbadet izin talep
formu”nu da sosyal medya hesabında pay-
laştı. Bu konuda birçok sosyal medya yo-
rumu ve haber yapıldı.

Formu ilk kez gördük

Göksu'nun iddiası ile ilgili İBB'den açık-
lama geldi. Açıklamada, İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi çatısı altında hiçbir daire baş-
kanlığı, müdürlük ya da birimde “İbadet
İzin Talep Formu” uygulamasının kesinlikle
bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada
“Kaldı ki, bu formu İBB olarak biz de ilk
kez sosyal medyadaki paylaşımla gördük.
İddiaya konu olan form, İBB müdürlükleri
tarafından kullanılan form ve belge forma-
tına uymamaktadır. Ayrıca hitap ve yazım
tarzı da görselin müdürlüğümüz tarafından
düzenlenmediğini açıkça ortaya koymakta-
dır” denildi.

İbadet için düzenleme

İBB'nin hiçbir iştirak ve biriminde, çalışanla-
rın ibadet özgürlüğüne engel olunması gibi
bir durumun asla söz konusu olmadığı ifade
edilerek “Aksine, İBB çatısı altında bulunan
tüm personele olduğu gibi, Sağlık Daire
Başkanlığı bünyesinde gören yapan çalışan-

lara da ibadetlerini özgürce yerine getirebil-
meleri için her türlü imkan tanınmakta ve
gerekli mesai düzenlemeleri yapılmaktadır"
denildi.

Form 2016 tarihli 

Göksu'nun paylaştığı “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet
İzin Formu” başlıklı yazıda 2016 tarihli Baş-
bakanlık genelgesinin yer aldığı görülüyor.
Yazıda “Başbakanlık Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü 07.01.2016 tarih ve 010-
06/192 sayılı genelgesine istinaden, İstanbul
Valiliği'nin 14.01.2016 tarihinde 010.06.01-
E3726 sayılı ‘Cuma İzni' yazısında çalışma
prosedürlerinde belirtildiği üzere izinli saat-
lerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edile-
rek mesai kaybına yol açmayacak şekilde
Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi
için gereğini arz ederim” deniliyor.

Barış YARKADAŞ
TARİHE NOT...

https://twitter.com/barisyarkadas

NEREDE?

A
KP’nin yönettiği, MHP’nin de koşulsuz
destek verdiği Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin ortaya çıkardığı 

sorunlara bakar mısınız?
Türkiye son aylardır, sürekli sorular ve alınama-

yan cevaplarla meşgul. İşte bunlardan bazıları:
-Berat Albayrak nerede?
-128 milyar dolar nerede?
-İBB’nin bağışladığı atlar nerede?
-AKP’li belediye başkanları eliyle yurt dışına 

kaçırılan insanlar nerede?
-Aşılar nerede? 

GÜNDEME BAKIN

llah aşkına, ülkenin gündemine bakın! Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanki çarçur
edilen 128 milyar dolardan hiç sorumlu değilmiş
gibi kenara çekildi ve kayboldu.128 milyar doların
akıbetini ise bilen yok. Merkez Bankası eliyle 
eritilen ve belki de buharlaştırılan paranın nerede
olduğunu anlatabilen tek bir AKP’li görmedim, 
göremedim…

HER GÜN YENİ BİR SKANDAL

Ya kaybolan atlara ne demeli? İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin Adalar’daki faytonları kaldır-
masının ardından ilçe belediyelerine verdiği atların
akıbeti bilinmiyor. Hatay’daki bir belediye, kendi-
lerine zimmetlenen 100 atı kaybediyor. MHP’li 
belediye başkanı, atların nerede olduğunu 
söyleyemediği için partisinden istifa etmek
zorunda kalıyor.

Son rezalet ise yine AKP’li belediyelerde patlak
verdi. “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme Etkin-
liği” adı altında düzenlenen gezilerin altında yatan
pislik ortalığa saçıldı. Buna ilişkin tüm 
ayrıntıları okudunuz.

150 MİLYON TL’LİK PAZAR

Hizmet pasaportu olarak bilinen “Gri Pasa-
port”u 7 bin dolar aldıkları kişilere dağıtan bir
çete, AKP’li belediyelerdeki ilişki ağlarını kullana-
rak, bir iddiaya göre 2006 yılından bu yana 3000 
kişiyi yurt dışına kaçırıyor. Alman polisinin yaptığı
değerlendirmeye göre, bu kirli ağ 150 milyon 
TL gibi bir gelir elde ediyor.

Şimdi tüm Türkiye; “Bu paralar nerede? 
Yurt dışına giden insanlar nerede?” sorusuna

cevap arıyor.

ADI VAR KENDİ YOK

Cevap aranan sorulardan biri de “adı var kendi
yok” aşılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürekli
“Geldi, geliyor, gelecek” diyor ama aşılar bir türlü
gelmiyor! 

AKP’nin 19 yıllık iktidarının sonu da sanırım 
bu sorularla geliyor!

Nerede?
Nerede?
Nerede?
Ah nerede, vah nerede…

ISTANBUL’U 
BEKLEYEN 
TEHLIKE!

ISTANBUL’U 
BEKLEYEN 
TEHLIKE!

ISTANBUL’U 
BEKLEYEN 
TEHLIKE!

ISTANBUL’U 
BEKLEYEN 
TEHLIKE!

ISTANBUL’U 
BEKLEYEN 
TEHLIKE!

ISTANBUL’U 
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meteorolojik bütün özellikleri değişecek, yaz aylarında yaşanılmaya-
cak kadar sıcaklık ve şiddetli seller meydana gelecek" dedi.
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Prof. Dr. Sevinç Asilhan ,"Küresel ısınma, Doğu Karadeniz bölgesinde
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DOĞU KARADENİZ’DE 
KURAKLIK OLACAK!
"Artık neredeyse dönülmez bir
aşamadayız. Dünya Meteoroloji
Örgütü (WMO) yayınladığı ra-
pora göre, sıcaklığı 2 derecenin al-
tında tutmamız lazım" diyen
Asilhan, "Ancak şu an atmosferde
sıcaklık 1 derecenin üzerine çıktı.
Bundan sonra gerçekleşecek 0.1
derecelik bir artış bile atmosferi
çok fazla etkileyecek. Türkiye’de
ise sıcaklık değeri değiştikçe ülkede
bulunan yeşil alanlar da yok olu-
yor. Örneğin Türkiye’de gerçekle-
şecek 1 ya da 2 derecelik sıcaklık
artışı, yeşil alanlarımızdan biri
olan Doğu Karadeniz bölgesinde
kuraklık olması demek.Yine sıcak-
lık artışına bağlı olarak ülke gene-
linde taşkınların artması,
kasırgaların meydana gelmesi, ül-
kemizdeki canlı türlerinin birçoğu-
nun yok olması ve İstanbul’un
meteorolojik bütün özelliklerinin
değişmesi anlamına gelir. İstan-

bul’un, meteorolojik bütün özellik-
leri değişecek. Sıcaklık artışına
bağlı meteorolojik değişiklikler, yaz
aylarının yaşanamayacak kadar
sıcak geçmesine kısa süre sonra da
sel yaşanmasına neden olacak"
açıklamasında bulundu. 

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB’de cuma namazına gidenler
fişleniyor" iddiasında bulundu. Göksu'nun iddiası ile ilgili İBB'den yapılan açıklamada,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hiçbir daire başkanlığı, müdürlük ya da
birimde “İbadet İzin Talep Formu” uygulamasının kesinlikle bulunmadığı vurgulandı

Adlİyeyİ gezdİler

İstanbul Barosu Genç Avu-
katlar Birliği Başkanı Kerem
Donat aracılığıyla Çad ve De-

mokratik Kongo Cumhuriyeti' nden yak-
laşık 60 avukat, İstanbul Adalet
Sarayı'na gelip, gezdi. Avukatlara, avukat
Candaş Gürol rehberlik etti.  İstanbul 1
Nolu Barosu'nu gezdikten sonra çay ve
Türk kahvesi ikram edilen konuk avukat-
lar, talepleri üzerine ağır ceza mahkemesi
duruşma salonu da görme imkanı buldu.
Avukatların gezisi toplu fotoğraf çeki-
miyle son buldu.

Büyük atılımlar yaptı

Turist avukatlardan biri, "Türkiye hukuk
anlamında çok büyük atılımlar yaptı. Bu-

rada çok ciddi, müthiş bir iş yapılmış.
Bizim açımızdan farklı olan savcılık ve
mahkemenin aynı bina içerisinde oluşu,
her şeyin bir arada olması hukuka ulaş-
mada büyük kolaylık" dedi. İstanbul Ba-
rosu Genç Avukatlar Birliği Başkanı
Kerem Donat da "Meslektaşlarımızla bu
görüşmeler 2019 yılında başladı. 2019 yı-
lında Avrupa'da Genç Avukatlar Birliği
toplandı. Türkiye'den İstanbul Barosu
davet edildi, temsilen ben gittim. Demo-
kratik Kongo Cumhuriyeti ve Çad, bu
birliğin içinde değiller fakat katılmak isti-
yorlar. Başlangıç olarak da dünyanın en
büyük barosu olan İstanbul Barosu'nu
tercih ettiler. Bizler de kendilerine yar-
dımcı olduk" diye konuştu. DHA

Orta Afrika ülkeleri olan Çad ve Demokratik Kongo
Cumhuriyeti'nden bir grup avukat, Çağlayan'daki
İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.



G eçen yıl coronavirüs salgını yü-
zünden canıyla ve geçim derdiyle
boğuşan vatandaşların, bunlar

yetmezmiş gibi bir de artan vergi incele-
meleriyle cebelleştiği ortaya çıktı. Vergi
uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün Hazine ve
Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı ça-
lışmaya göre, pandeminin olumsuz etki-
lerine rağmen 2020 yılında vergi
incelemelerinin sayısı önceki yıla göre
yüzde 13.07 oranında artarak 145 bin
202'ye ulaştı. Geçen yıl inceleme sayısı-
nın yanında tarhı istenen vergi tutarı ile
vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük ceza tutarlarının da artış gös-
terdiği görüldü. Vergi ve ceza önerilerin-
deki artış ise inceleme sayısındaki artışın
çok üstünde gerçekleşti. Örneğin, vergi
incelemeleri neticesinde 2019 yılında
önerilen vergi tarhiyat tutarı 10.4 milyar
TL iken bu tutar yüzde 139.4 artışla 24.9
milyar TL'ye ulaştı. Geçen yıl tarhı isteni-
len vergi tutarı, toplam vergi gelirleri ile
kıyaslandığında yüzde 2'ler seviyesinde
gerçekleşti. Vergi incelemelerinde Katma
Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) başı çekti. 2020 yılının
pandemiyle yaşanan bir yıl olduğunu, iş-
letmelerin kapandığını, a'dan z'ye herke-
sin hayatının değiştiğini ve milyonlarca

insanın işsizlik ve geçim derdiyle sınandı-
ğını vurgulayan Bingöl, “Ama değişme-
yen şeyler de oldu: Vergi incelemeleri.
İstatistiklere baktığımızda, sanki canlı bir
ekonomiye sahipmişiz gibi vergi incele-
melerinin son gaz devam ettiğini görüyo-
ruz” diye konuştu.

Kamuda tasarruf şart

Vergi artışlarının temel kaynağının bütçe
açığı olduğuna dikkat çeken Bingöl, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Artan her kamu
harcaması, vatandaşın sırtına yüklenecek
yeni vergi artışı ve zam anlamına gelir.

Yani kamuda tasarruf olmadan, vatan-
daşın sırtındaki vergi yükü azalmaz,
hatta artar. ‘Vergiyi tabana yaymak' ifa-
desi siyasetçiler tarafından sıkça kullanıl-
makla birlikte hatalıdır. Teknik olarak
vergi tabanını genişletmek suretiyle, vergi
indirim, istisna, muafiyetleri ile vergi
kayıp ve kaçakları nedeniyle vergileneme-
yen unsurların vergi kapsamına alınması
sağlanmalıdır. Böylece verginin dar bir
kesim üzerinde kalmasının önüne geçilir,
vergi yükünün belli kesimler üzerinde yo-
ğunlaşması engellenir ve vergi adaleti yö-
nünde önemli bir adım atılır.”

AB Horizon 2020 Projesi Makine Teçhizat Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/206619
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı 
No:5 Kat:4 34146 BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124494260 - 2124494163
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ibb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem AB Horizon 2020 Projesi Makine Teçhizat 

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

b) Teslim yerleri : İdarenin İstanbul İli İçerisinde göstereceği 
yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malın 
İstanbul ili sınırları içinde idarenin gösterdiği yerlere 
şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette 
Taşınır Geçici Alındı Belgesi karşılığında idareye teslimine 
kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamının 
teslimatı tek parti halinde yapılacak olup teslimat süresi 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale 

İşleri Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. 
Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 18.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri CNC Router Kontrol Makinası'nın teknik şartnameye uygunluğunu tevsik
etmek amacıyla aşağıdaki marka/model tablosunu firmalarının antetli kağıdına hazırlayarak kaşeli ve
imzalı şekilde teklif eklerinde sunacaklardır.
Sıra No Malzeme Açıklaması Marka Model Üretici veya İthalatçı Bilgisi
1 CNC Router Kontrol Makinası

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale İşleri Müdür-
lüğü, Zarf Teslim Bürosu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İstan-
bul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1360499)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR
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Geçen yıl salgına rağmen vergi incelemeleri yüzde 13.07, vergi tarhiyatı ise yüzde 139.4 arttı. Dr.
Bingöl, “Ayda 1.431 liraya mahkum edilen işsizlerin, tahsilat yapamayan mükelleflerin durumu vergi
incelemeleriyle katmerlendi, vatandaşlar bir önceki yıla göre yüzde 23.6 daha çok vergi ödedi” dedi

Halk sürekli
vergi ödüyor

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YÜCETÜRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT
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Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr
gazetedamga@hotmail.com
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Tüketicinin işi oldukça zor
Bu yıl ramazan 

döneminde yiyecek
içecek satışlarının

yüzde 20 büyümesi
beklenirken, panik

sürecini atlatan 
tüketici stok yapmayı

da bıraktı

GEÇEN yıl pandeminin başlangıç
dönemine denk gelen ramazan
ayında evde stoklamaların da et-

kisi ile hızlı tüketim ürünleri satışlarında
yüzde 20'lik büyüme kaydedilirken, bu ra-
mazanda paniksiz ve bütçeye uygun alışve-
riş trendi öne çıkıyor. NielsenIQ,
araştırmasına göre, sokağa çıkma yasakları
ve tedbirler nedeniyle bu yılda yiyecek içecek
satışlarının yüzde 20 artması bekleniyor.
Türkiye'de finansal durumundan bağımsız

olarak dikkatli harcama yaptığını söyleyen
tüketiciler toplumun yüzde 99'unu oluştu-
rurken, pirinç, yağ, bulgur, mercimek, pey-
nir, süt, yoğurt, un, maden suyu, gazlı
içecekler ve meyve suyu gibi kategorilerde
büyüme bekleniyor. 2020 döneminde gazlı
içecekler yüzde 150, kuru meyveler yüzde
153, çay ise yüzde 114'lük büyüme ile en
çok satışı artan ürünler olurken, bu yıl da
alışverişlerin bu alanlarda yoğunlaşması
bekleniyor.

Bitcoin yara
sarmak istiyor
Madencilerin Bitcoin ağına harcadıkları tahmini
hesaplama gücünü ifade eden hash oranındaki
sert düşüş ve ABD'nin "para aklama suçlaması"na
hazırlandığına ilişkin savlara dayandırılan 
nedenlerle gerileyen Bitcoin, hafta sonunda indiği
52 bin dolardan 57 bin dolar düzeyine döndü

DÜNYANIN en yaygın işlem gören kripto
para birimi Bitcoin dün yüzde 14 değer
kaybederek 51,541 dolara kadar gerile-

dikten sonra bugün kayıplarını kısmen telafi ederek
56 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. CoinMarket-
Cap’ta yer alan bilgiye göre çok sayıda Bitcoin ma-
dencisinin bulunduğu Çin’in Sincan bölgesinde
elektrik kesintisi yaşanırken ve bu kesinti nedeniyle
Bitcoin’de satış görüldü. Kripto varlıkların saklan-
ması hakkında hizmet veren Ledgermatic’in
CEO’su Luke Sully, insanların “Çin’de elektrik ke-
sintisi hakkında yer alan haberlerin ardından, bunun
ağ üzerindeki etkisini düşünmeden satışa geçmiş
olabileceğini” söyledi. Sully “Elektrik kesintisi temel
bir zafiyeti gözler önüne seriyor; Bitcoin ağının bir
merkezi olmasa da madenciliğin var.” dedi. Kripto
para birimlerinde Türkiye’nin alışveriş işlemlerinde
kullanılmalarını yasakladığını açıklamasının ardın-
dan da gerileme yaşanmıştı. Pek çok kripto para pi-
yasası, haftanın her günü 24 saat işleme açık olduğu
için, hacimlerin düştüğü saatlerde fiyatlarda sert 
hareketler görülebiliyor. 
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Prof. Dr. İlhan Başgöz

E rdoğan, AK Parti TBMM Grup
Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,
geçen hafta AK Parti Gençlik Kol-

ları Merkez Yürütme Kurulunu da teşkil
ederek, Genel Merkez organlarının yöne-
tim süreçlerini tamamladıklarını belirtti.
Dün gece, hem bir bakanlığı ikiye böldük-
lerini hem de toplamda 3 yeni bakan ata-
ması yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız
Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı-
mız Ruhsar Pekcan’a, bugüne kadarki
hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kabi-
nemizde birlikte mesai yürüteceğimiz Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya
Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, Ticaret
Bakanımız Mehmet Muş’a başarılar dili-
yorum" ifadesini kullandı.

Büyük engeller aştık

"Artık, Genel Merkezimizle, Meclis Gru-
bumuzla, kabinemizle, beldesinden iline
kadar tüm teşkilatlarımızla 2023’e odak-
lanmamız gereken bir döneme girdik"
diyen Erdoğan, bugünlere kolay gelinme-
diği gibi bundan sonrasının da kolay ol-
mayacağını bildiklerini söyledi. AK
Parti'nin kuruluşunu ilan ettikleri 2001
Ağustos ayından bugüne kadar nice
büyük engelleri başarıyla geçtiklerini, nice
badirelerin üstesinden geldiklerini, nice
eserlere ve hizmetlere imza attıklarını be-
lirten Erdoğan, "Geride bıraktığımız 20
yıla yaklaşan döneme baktığımızda şunu
görüyoruz: Kuruluş döneminden sonra
Cumhuriyet devrinin en verimli, en üret-
ken ve aynı zamanda en çok mücadele
yaşanan dilimi, bu 20 yıldır" dedi.

Eski Türkiye'yi anlattı

Türkiye büyüdükçe, karşısına çıkan sorun-
ların, tuzakların, maruz kaldığı saldırıların
çapının da büyüdüğüne dikkati çeken Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatırla-
yınız? Türkiye, sanayide dışa bağımlı
olduğu dönemlerde, tedarikteki en küçük
bir aksilik, savunması dahil her alanda ül-
kenin tökezlemesine sebep oluyordu. Tica-
retimizin derinliğinin sığ olduğu
dönemlerde, distribütörlük dışında yatı-
rıma ve üretime dayalı uzun vadeli girişim-
lere cesaret edilemiyordu. Tarımımızın
sadece kendimize yeterli olmasıyla övü-
nürken, niçin bu alanda dünyanın önde
gelen ihracatçıları arasında yer almadığı-
mız sorusu akıllara dahi gelmiyordu. Mil-
letimizi çeşitli sosyal fay hatları üzerinden
bölme, birbiriyle çatıştırma girişimlerine
şahit olduk. Mesela 1970’li yıllarda ideolo-
jik kamplaşmalar, meşrep farklılıkları üze-
rinden kardeşi kardeşe kırdırmaya kalktılar.
Aynı şekilde 1990’lı yıllarda aynı oyunu
kökenler üzerinden tekrar sahneye sürdü-
ler. Bu arada ekonomiyi de hiç boş bırak-
madılar. Sadece birkaç milyar dolarlık bir
spekülasyonla, üstelik de dünyada bunu
tetikleyecek herhangi bir gelişme yokken,
1994 yılında ülkemizi büyük bir krize sü-
rüklediler. Aradan çok geçmeden, bu defa
2001 yılında, kendi iç dinamiklerimizi kul-
lanarak, yeni bir krizi başımıza musallat
ettiler. Ey Kılıçdaroğlu, şöyle hafızanı bir
yokla bakalım varsa. Gecelik faizlerin
yüzde 7 bin 500’e çıktığı, 20 bankaya el
konup milyarlarca dolarlık zararın tama-
mının millete fatura edildiği bu dönemin
baş aktörleri, şimdi bize karşı kampanya
yürüten CHP yöneticileriydi. AK Parti ola-
rak işte böyle bir Türkiye’yi devraldık."

Be ahlaksız, be edepsiz!

Ülkede güven ve istikrar iklimini tesis ede-
rek, tarihin en büyük demokrasi ve kal-
kınma hamlesini başlattıklarını, bu tarihi
hamleye yönelik kriz tehditlerinin de hiç
eksik olmadığını ifade eden Erdoğan,
"Şimdi de çıkmış bir ahlaksız, bir edepsiz
benim akıbetimin de Menderes'in akıbeti
olabileceğini ümit ettiğini söylüyor. Be ah-
laksız, be edepsiz, biz bu yola çıkarken ke-
fenimizi giyerek yola çıktık. Biz ölümden

korkmadık. Bizim imanımızın gereği,
ölümü korkutmaktır ve bu yolculuğumuzu
da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten
ölüm denildiği zaman kaçacak delik ara-
yanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetin-
den hoşnut mu oluyorsunuz, memnun mu
oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayan-
lar da sizdiniz. Şimdi bize de aynı akıbeti
mi hatırlatıyorsunuz? Boşuna uğraşmayın,
boşuna gayret etmeyin; evelallah biz bun-
ların hepsine hazırız. 15 Temmuz'da bunu
gördük ve 15 Temmuz'u hazırlayanlara bu
ülkeyi mezar ettik. Senin genel başkanın
tankların arasından kaçıp Bakırköy Beledi-
yesine giderken biz orada milletimizle,
milli iradeyle beraber sadece ülkemize
değil tüm dünyaya selam verdik. Dik dur-
duk. Asla geri durmadık. Ama siz hemen
kaçtınız Bakırköy Belediyesinde çay-kahve
sohbetine daldınız, oradan seyrettiniz;
daha çok seyredeceksiniz ve biz bu yolda
aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Öyle kalkıp,
yaptığınız basın toplantılarıyla falan benim
akıbetimin böyle olacağından hiç bah-
setme. Biz şuna inanmışız: 'Her nefis
ölümü tadacaktır.' Bitti. Ama senin değer-
lerin içinde böyle bir şey yoksa onu ben
bilmem. Ama sen de tadacaksın, onu bil.
Biz bu yolculukta böyle devam ediyoruz.
Bu yolculuk bir vatan yolculuğudur ve bu
vatanı ayağa kaldırma yolculuğudur. Nef-
simiz bu yolda feda olsun dedik ve bu yola
böyle çıktık" tepkisini gösterdi. 

Nedir bu diledikleri felaket?

"Sahada terör örgütlerine, uluslararası
alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz
mücadeleyi, ekonomide de faiz-kur-enflas-
yon şer üçgenine karşı yürüttük" diyen Er-
doğan, "Şanlı 15 Temmuz kıyamını adeta
cezalandırmak için başlatılan ekonomik sal-
dırıya seyirci mi kalacaktık? Harekatlarımı-
zın ardından maruz kaldığımız ekonomik
tuzaklara seyirci mi kalacaktık. Ağustos
2018'de ABD yönetiminin başlattığı ekono-
mik saldırılara sessiz mi kalacaktık?
CHP'nin ve onun peşine takılanların 128
milyar meselesini işte bu fotoğraf içinde
okumak gerekiyor. Ne rakam doğru, ne ra-
kama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam
üzerinden üretilen kampanya doğru. Or-
tada gerçekten 128 milyar doların akıbetini
anlama arayışı olmadığı için söylenen söz-
lerde doğru olan hiçbir şey yoktur. Baştan
sona yanlış, baştan sona cehalet. Cehalet
deyip geçmemek lazım. 3 çeşit cehalet var-
dır. Birincisi bir şeyi bilmemektir. İkincisi ce-
haletin karesidir. Öğretim gördüğü için

konunun ne olduğunu bilir, eğitimi olma-
dığı için nasılını bilmez. Bunlara gafil denir.
Üçüncüsü ise cehaletin küpüdür. Öğretim-
den geçtiği için konunun ne olduğunu bilir,
eğitimli olduğunu için nasılını da bilir. Bile-
rek ve isteyerek konunun nedenini harman-
layarak, sürekli senaryo peşinde koşmaktır.
Bunların artık gizlemeye dahi ihtiyaç duy-
madıkları temennileri, Türkiye’nin önce,
tıpkı 1994 ve 2001 yılında olduğu gibi çok
derin ve keskin bir ekonomik kriz yaşaması,
ardından da siyasi değişime maruz kalma-
sıdır. Uluslararası sermayeye Türkiye'ye ya-
tırım yapmayın diyecek kadar muvazeneyi
yitirmişlerdir. CHP'nin etrafında kümelenen
bu ekip son dönemde yatırımcıları ürküt-
mek, milletimizin moralini bozmak için dört
bir koldan çalışıyor. Diğer konularda dikiş
tutturamayınca, şimdi yanlış olduğunu en
iyi kendilerinin bildiği '128 milyar dolar ne-
rede?' yalanına sarıldılar. Erdoğan düşman-
lığı, AK Parti düşmanlığı, Cumhur İttifakı
düşmanlığı bu cehli mikap kesiminin gözle-
rini öyle bir kör etmiştir ki ülkenin ve mille-
tin felaketinden medet umar hale
gelmişlerdir. Nedir bu diledikleri felaket?"
diye sordu. 

Su içer gibi yalan söylüyor

"Bir yalan nasıl şevkle söylenir gördünüz
değil mi?" diye soran Erdoğan, "CHP'nin
başındaki zata sorsanız hesap uzmanıyım
der ama geçmişte bilinen tek yönetim hika-
yesi SSK'yı batırmaktır. Kılıçdaroğlu'nun
rehberini öğrendiniz mi? O bayan.. Büyük
söyleyeceksin diyor. O da emredersiniz
diyor ve büyük söylüyor. BDDK ve ardın-
dan o süreç. Şayet bu kişi 128 milyar dolar
nerede sorusuna MB bilançolarını okuma-
dan soruyorsa geçmişte kendine tevdi edilen
görevlere yazıklar olsun. Bu kampanyanın
peşine düşenlerin bir kısmını üzülerek, bir 
kısmını gülerek takip ediyoruz. Sağa sola
pankart asarak, bu yalan kampanyasına fi-
güranlık yapanları gördükçe içimizde acıma
duygusu da uyanmıyor değil. Bu meseleye
doğrudan girmemek için epeyce sabrettik.
Baktık ki birileri önemsememekten kaynak-
lanan sessizliğimizi korku sanarak yalanla-
rın dozunu arttırıyor. Bugün etraflıca
meseleye girme kararı aldık. Türkiye bu
manzarayı hak etmiyor. Türkiye bu muha-
lefet üslubunu kesinlikle haketmiyor. Yalanı
su içer gibi söyleyebilen bu karikatür tipleri
de haketmiyor.  Bırakınız 128 milyar doların
ne olduğunu, nasıl yönetildiğini, 128 tuğlayı
üst üste koymuşluğu dahi yok olan Kılıçda-
roğlu, kalkmış bunları konuşuyor" dedi.

U luslararası bir üne sahip halkbilimci
Prof. Dr. İlhan Başgöz'ü geçen hafta
kaybettik. İlhan Başgöz, Ankara Üni-

versitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
(DTCF) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden
1945 yılında mezun oldu. 1946-1950 yılları
arasında yine DTCF'de Prof. Dr. Pertev Naili Bo-
ratav'ın asistanlığını yaptı. Boratav'ın kurduğu
Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı Kürsüsü'nde
doktorasını tamamlayan ilk bilim insanların-
dandı. 1950-1952 yılları arasında Tokat Lise-
si'nde edebiyat  öğretmenliği yaptı. Ardından
İngiltere'ye gitti oradan da 1960 yılında
ABD'ye. ABD'de Berkeley Üniversitesi'nde bir
süre çalışan Başgöz, daha sonra uzun yıllar çalı-
şacağı Indiana Üniversitesi'ne geçti.

İlhan Başgöz'ü farklı kılan hangi özellikti ki,
onu yerelin dar alanından çıkarıp evrensel bir
değer haline getirdi? Başgöz'ün başarısının al-
tında bizzat alana çıkarak binlerce sayfalık der-
lemeler yapması, daha da önemlisi bu
derlemeleri güncel kuramlar üzerinden analiz
etmiş olması yatmaktadır. Başgöz'e kadar Tür-
kiye'de folklor araştırmaları Ziya Gökalp gele-
neği üzerinden sürdürülmekteydi. Ziya Gökalp'in
folklor anlayışı ise Alman ulusçuluğuna temel
oluşturan romantizm akımına dayanmaktaydı. 

Alman romantikleri, ulusal devlet modelini
kurmak için alt yapısı (sömürge faaliyetleri, sa-
nayileşme ve gelişmiş bir burjuva sınıfı gibi) ye-
terli olmayan Almanya'nın bu eksikliğini ulusal
bir bilinç geliştirerek gidermek istemişlerdir. Bu
bilinci besleyecek kaynağın da saf ve temiz kal-
dığına inandıkları Alman köylülerinde olduğunu
iddia etmişlerdir. Alman düşünür Johann Gottf-
ried Herder, her ulusun bir “volksgeist”ı (ulu-
sun/halkın ruhu) olduğunu iddia etmiş ve bunun
dışavurumlarının da masallar, destanlar ve halk
şarkıları olduğunu söylemiştir. Herder'e göre her
ulus birbirinden farklı, kendilerine has sosyal ve
kültürel bir yapıya sahiptir. Herder'in “volksge-
ist” düşüncesinden etkilenen Alman romantik-
leri, “bozulmamış” ulus ruhunu Almanya
kırsalında aramaya koyulmuşlardı. Bunlar ara-
sında Grimm Kardeşler olarak bilinen Jacop
Grimm ve Wilhelm Grimm; Pamuk Prenses ve
Yedi Cüceler, Külkedisi, Hansel’le Gratel, Bre-
men Mızıkacıları, Kırmızı Başlıklı Kız ve Uyu-
yan Güzel gibi pek çok masalı derlemişlerdir.

Türkiye'de de Ziya Gökalp öncülüğünde geli-
şen folklor araştırmaları Türklük bilinci geliş-
tirme amacı taşımaktaydı. Büyük oranda hala
etkili olan bu yaklaşım, Türk halk kültürü öğe-
leri olarak tanımlanan masal, destan, türkü vb.
öğeleri derleyip bir Türk kültürü envanteri oluş-
turmayı, dolayısıyla ulusal bir bilinç yaratmayı
amaçlamaktadır. Ne var ki, bu yaklaşımda idea-
lize edilmiş bir ulus kimliğinin yaratılması temel
amaç olduğundan, folklor öğelerinden “zararlı”
ve “müstehcen” olarak görülenler, tasarlanan
ulus kimliğine uymadığı gerekçesiyle kayıt altına
alınmamıştır. 

Bu arada folklor terimi gündelik dilde yaygın
olarak halk oyunları/dansları anlamında yanlış
bir kullanıma sahiptir. Oysa “folklor” terimi, İn-
gilizce halk anlamına gelen folk ve  bilgi/bilim
anlamındaki lore kelimelerinin birleşmesiyle
oluşan bir bilim dalıdır. Türkçe'ye halkbilim ola-
rak çevrilmiştir. Folklorcu da dans eden/oynayan
değil; halk kültürünü araştıran, analiz eden ve
yorumlayan bilim insanıdır.

Bir folklorcu olarak Başgöz, ülkede egemen
olan romantik yaklaşımın dışına çıkarak,  halk
öyküleri ve destanlardan oluşan kendi derleme-
lerini Rus folklorcu Vladimir Propp'un geliştir-
diği biçim ve motif merkezli yapısal araştırma
yöntemi üzerinden analiz etmiştir. İdeal bir ulus
kimliği yaratmak isteyen romantiklerden farklı
olarak yapısalcılar, dilbilim çalışmalarının etki-
siyle evrensel bir analiz modeli geliştirmişler ve
derlenen masal ve destanları bu model üzerin-
den karşılaştırarak incelemişlerdir. Bu sayede
masal ve destanların, birbirlerinden uzak coğ-
rafyalarda anlatılsalar ve aralarında konu fark-
lılıkları olsa bile değişmeyen ortak bir yapıya
sahip oldukları anlaşılmıştır.

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan folklor

yaklaşımı, Herder'in iddia ettiği
şekliyle, “ulusal kültürlerin” farklılığına ve
“biz” olanın biricikliğine odaklanmışken, Baş-
göz tarafından kullanılan Propp'un yapısalcı
yaklaşımı kültürler/halklar arasındaki ortaklık
ve benzerliğe odaklanmıştır. Dolayısıyla yapısal-
cılar, folklor öğelerini ulusal kimlikle sınırlayan
romantiklerin aksine, evrensel bir kültür teorisi
geliştirme iddiasındadırlar.

Başgöz'ün, folklor çalışmalarında yeni yakla-
şımları kullanarak elde ettiği başarısı elbette
karşılıksız kalmamıştır. Yurtdışında sayısız
ödülle onurlandırılan Başgöz, ülkemizde ise ken-
disine ödetilen sayısız bedelle cezalandırılmıştır.
Bu coğrafyada üniversitelerde bile yeniliklere
öncülük edenler, yani “icat çıkaranlar” sevil-
mez. Nitekim önce Başgöz'ün hocası Pertev
Naili Boratav çalıştığı Ankara Üniversitesi
DTCF'den atıldı, ardından da kendisi. Üniversi-
teden ilişiği kesilen Başgöz, geçinmek için öğret-
menlik yaptığı Tokat Lisesi'nden de atıldı.
Yetmedi, Türk Ceza Kanununun 101. maddesin-
den yargılanıp cezaevine konuldu. 8 ay ceza-
evinde kalan Başgöz, ülkesinde kendisine iş
verilmediği için yurtdışına çıkmak zorunda kal-
mıştır. Ancak devlet tarafından sakıncalı olarak
görüldüğünden pasaport verilmeyerek yurtdışına
çıkışı da engellenmeye çalışılmıştır. Daha kor-
kuncu Türkiye'deki “meslektaş”ları tarafından
Amerika'da çalıştığı üniversitenin rektörüne,
“İlhan Başgöz komünisttir neden onu çalıştırı-
yorsunuz” şeklinde ifadelerin yer aldığı mektup-
lar gönderilmiştir.

İronik bir şekilde Başgöz'ün ölüm haberini,
yıllar önce atıldığı Ankara Üniversitesi'nin; 23,
24, 25 ve 26. dönem AKP Adana milletvekili
olan rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar kendi sos-
yal medya hesabından duyurdu. Ayrıca üniver-
site web sayfasında yayınlanan taziye mesajı şu
şekildeydi: "Halkbilimi alanında dünya çapında
saygın çalışmaları bulunan, Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi mezunumuz Prof. Dr. İlhan Baş-
göz yaşama veda etmiştir. Hocamızı saygı ve
rahmetle anıyoruz." Mesajda sadece DTCF me-
zunumuz deniyor, düşüncelerinden dolayı üniver-
sitemizin attığı akademisyen diye bir ibare
elbette yok. Durun, ironi bitmedi daha; Baş-
göz'ün cenaze töreni rektör beyin de katılımıyla,
yıllar önce kovulduğu DTCF'de yapıldı. Ne
vefa(!) ama değil mi? Başgöz hoca, sağken atıl-
dığı fakültesine öldükten sonra kabul edildi!
Sanki aynı üniversitede daha yakın bir zaman
önce onlarca akademisyen, tıpkı Başgöz ve Bo-
ratav gibi gerekçesiz bir şekilde atılmamış ve
sanki Başgöz'ün vefatından bir hafta önce An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden
Doç. Dr. Meltem Kayıran hocanın işine son ve-
rilmemiş gibi!

Benzer bir vefa(!) örneğini Başgöz'ün 2000-
2008 yılları arasında çalıştığı Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi de gösterdi. Yüzüncü Yıl'ın eski rek-
törü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın, ki kendisi Yüzüncü
Yıl'a üniversite kimliği kazandıran rektördür, ri-
casıyla İlhan Başgöz, o zaman çalıştığı Bilkent
Üniversitesi'nden Van Yüzüncü Yıl Üniversite-
si'ne gelip burada halkbilim bölümünü kurdu.
İşte bu nedenle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
de; “uzun süre ABD’de görev yapan, 2000-
2008 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesinde de konuk profesörlük yapan ve son
olarak ODTÜ’de çalışmalarına devam eden,
dünyaca ünlü Türk Halkbilimci Prof. Dr. Meh-
met İlhan Başgöz, hayatını kaybetti. Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi olarak, Üniversitemize
büyük katkıları olan saygı değer hocamıza Al-
lah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve öğrenci-
lerine başsağlığı diliyoruz” şeklinde bir taziye
mesajı yayınladı. Sanki Başgöz'ün kurduğu
halkbilim bölümünü o ayrıldıktan hemen sonra
kapatmamışlar gibi ve sanki 2017 yılında arala-
rında Başgöz'ün kapatılan bölümünün tek halk-
bilimcisinin de olduğu  20'ye yakın akademisyeni
gerekçesiz bir şekilde atmamışlar gibi.

ceyhansuvari@gmail.com

damgaweb@gmail.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda 128 milyar dolar tartış-
malarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru,
ne bu rakam üzerinden üretilen kampanya doğru. Baştan sona yanlış, baştan sona 
cehalet" ifadelerini kullandı. Kabine değişikliğiyle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Dün 
gece hem bir bakanlığımızı ikiye böldük, hem de 3 bakan atamasını yaptık" dedi

ORTADA ÖYLE BİR RAKAM YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü;
"Ortada 128 milyar dolar diye
bir rakam, gerçekle ilişkisi olan
bir rakam yok. Merkez Bankası
işlemleriyle ilgili analizi hangi
tarihten başlattığınıza ve hangi
tarihte sona erdirdiğinize bağlı
olarak pek çok farklı rakamla
karşılaşabilirsiniz. Piyasa deni-
len bu dinamik sistemde belki
bu anda bile milyarca dolar el
değiştiği için rakam yenileniyor.
Her ne kadar MB Başkanımız
da, Hazine ve Maliye Bakanı-
mız da meseleyi etraflıca anlat-
tıysa da bunlar duymak isteyen
kulaklara ulaşıyor. Kendi arka-
daşlarının doğruyu
söylemelerine bile ta-
hammüle demedikleri
için meseleyi kendi
mecralarına çektiler.
Sayın Kesici doğruyu
söyledi, bir gün geçti
Kesici 'Genel Başkanı-
mın söylediğine katılı-
yorum' dedi. Bayan
ne dedi, 'Büyük söyle-

yeceksiniz' dedi. Bu soruyu so-
ranların amacı gerçekten Mer-
kez Bankası rezervlerindeki
değişimi öğrenmekse, bunun
yolu çok kolay. CHP'nin içinde,
az buçuk bilanço okumayı bi-
lenler varsa, Merkez Bankası,
BDDK ve Strateji Bütçe Baş-
kanlığımızın herkese açık olan
internet sitelerindeki verilere
bakarak, bu hesabı kolaylıkla
çıkartabilirler. CHP içinde bi-
lanço okumayı bilen yoksa par-
timizden, bürokrasiden bir
uzman göndererek kendilerine
yardımcı olabiliriz. CHP Genel
Başkanı dün çıkmış, 'Bu 128
milyar dolarla şunlar yapılırdı,

şunlara şu kadar
para dağıtılırdı' diye
kürsüden atıp tutu-
yor. Bu zat her-
halde, bu 128
milyar doların kendi
cebindeki bir para
olduğunu, istediği
yere istediği gibi
keyfince dağıtabile-
ceğini sanıyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, par-
tisinin TBMM’deki grup toplantısında
konuştu. Neredeyse bütün konuşmasında
iktidarı eleştiren Akşener, "Sayın Erdoğan ve
ekibinin millet menfaatine söylenen sözlere
kulak asmamak gibi zararlı bir huyu var. Salgın

konusunda ilk günden beri bütün uyarılarımız
yaptık, önerilerimiz sunduk. Doktor vekil
arkadaşlarımız önerilerde bulundular. Biz bu
önerileri iktidarı oluşturan muhteremlere ilet-
tik. Milletimiz, iktidarın beceriksiz ellerinde
hırpalanmasın istedik. Ancak Sayın Erdoğan
meşhur inadıyla bildiğini okumaya devam etti”
ifadelerini kullandı.

Güle güle Erdoğan!
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Y anılmıyorsam 2004 yılıydı! Dönemin Başbakanı
Tayyip Erdoğan  ticari faaliyetlerini sürdürmesi
nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler için, ‘‘Ti-

caretten kazancım olmasa Başbakanlık maaşıyla geçi-
nemem ‘‘Ortaklığım ve yönetimdeki yerim sürüyor ama
şirketlerin faaliyetlerini eniştesi ile ortaklarının yürüttü-
ğünü ve Başbakan olunca ticari işlerini kayyuma dev-
retmeyi dahi düşündüğünü, ancak hukukçulara
sorduğunda bunun mümkün olmadığı yanıtını aldığını
söylemişti. 

Bu bizler içinde değişik bir deneyim olacaktı. Çünkü;
Gazeteci Bülent Ecevit, Mühendis Necmettin Erbakan,
Hukukçu ve aynı zamanda 14. Anayasa Mahkemesi
Başkanı Ahmet Necdet Sezer, Fizikçi, bilim insanı
Erdal İnönü ve bir dönem Asker Kaçağı olduğuna ina-
nılan Osmanlı döneminde albay, cumhuriyet döneminde
orgeneral ve Genelkurmay Başkanlığı, cumhuriyetin
ilanından sonra Türkiye'nin ilk Başbakanı, ikinci Cum-
hurbaşkanı, istiklal madalyası sahibi, Lozan kahramanı
Rahmetli İsmet İnönüden sonra ticaret erbabı bir Baş-
bakan ve Cumhurbaşkanına sahip olmak. 

Belki çoğu insan için bu durum gayet normalmiş gibi
görünebilirdi. Lakin kişinin hem ticaretle uğraşıyor
hemde ülke yönetiminde yer alıyor olması siyaseten etik
değildi. Çünkü bu kişilerin görevlerini kendi çıkarlarına
yönelik kullanması mümkündü ve bunu engelleyecek bir
kanun maddesi olmadığı gibi bizlere de ya tutarsa man-
tığı ile kişinin iyi niyetine, sözüne, ahlaklı bir insan ol-
masına inanmak kalıyordu. 

Nitekim bunun en basit örneğini; eşi dezenfektan şir-
ketleri sahibi olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın
oturduğu KOLTUĞA eşinin firmasından reelde 1.5 mil-
yon, iddiaya göre ise 9 milyon, liralık dezenfektan aldığı
iddiası ile görmüştük. (Demek ki sayın Ruhsar hanıma
da birileri gibi bakanlıktan aldığı maaş yetmiyor ola-
caktı ki yoksa koskoca Ticaret Bakanı neden bakanlığın
satınalması ile ilgilensin ki!)

Belki de fesat olan bizlerdik! 

Yoksa gemi filoları olan Sayın Binali Yıldırım Ulaş-
tırma ve Denizcilik Bakanı olduğu dönemde görevini
kötüye kullanıp oğlunun ve birilerinin gemiciklerine asla
ve asla kıyak yapmamıştır. 

Keza; Kültür ve Turizm Bakanı sayın Mehmet Nuri
Ersoy kendi Turizm şirketlerine, 

Sağlık Bakanı sayın Fahrettin Koca kendi 
hastanesine, 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kendi okullarına
en ufak bir faydasının dahi olduğunu düşünmüyorum.

Ki ben olsam kabineyi biraz daha şenlikli hale getir-
mek adına milletin A...na koyan helal süt emmiş Meh-
met Cengiz’i Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı,

Ali Ağaoğlu’nu Çevre ve şehircilik Bakanı,
Orhan Gencebay’ı da Kültür ve Turizm Bakanı yapar

zorlu geçen bu kriz ve pandemi döneminde birazda
olsun toplumu eğlendirmeye yönelirdim.

İşin şakası bir tarafa da, bu ülkede gerçek olan tek
şey “liyakat” sizliğin çok daha işe yaradığı gerçeği idi.
Yani iktidara yakın isen ne eğitime ihtiyacın vardı ne de
bir başarı elde etmiş olmana.

Hal böyleyken adamcılık mantığı ile göreve getirilen
birinden siyaseten neyin etik olduğunu idrak etmesini
beklemek hata olurdu. Aynen eşinin firmasından, ba-
şında bulunduğu bakanlığa dezenfektan malzemesi alıp
bunun etik olduğunu düşünülmesi gibi. 

Bakanlar Kurulu değil
patronlar kulübü!

B eylikdüzü Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle
düzenlediği “23 Nisan'da 23 Park açılışı”

ve 6 yeni tesisin temel atma törenine CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu katıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşma-
sında CHP'li belediye başkanlarına ayrım yap-
madan hizmet mesajını yineleyerek yeni, bir
siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmeyi hedefledik-
lerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları-
mız pandemi öncesi pandemi sonrası bir tarih
yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynak-
ları en iyi şekilde beldedekiler için kullanıyorlar.
Onlar mutlu olduğu sürece belediye başkanları-
mız da mutlu. Eğer onlar mutsuzsa onların
mutlu olmaları için belediye başkanlarımız elle-
rinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Yeni
bir tarih yazıyoruz aslında. Yeni bir anlayışı siya-
sette, yeni bir anlayışı Türkiye’ye getirmek istiyo-
ruz. Böbürlenen değil, vatandaşını aşağıda gören
değil, vatandaşları arasında ayrım yapan değil.
Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı
göstererek, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatan-
daşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor bütün
belediye başkanlarımız" açıklamasını yaptı. 

İstanbul hepimizin 

"Büyükşehir Belediye Başkanımız konuşurken
daha önceki dönemlerde ‘bizim belediye, bizden
olmayan belediye' şeklinde ayrım yapıldığını,
farklı partiden kazanan belediyelere yeterince hiz-
met götürülmediğini ifade etti" diyen Kılıçda-
roğlu, "Ama kendisine de söyledim ‘bütün
belediyeleri eşit hizmet götürmeye kararlıyım’
diyor. İşte bizdeki siyaset anlayışıyla bizim dışı-
mızdakilerin siyaset anlayışı bu. Neden ayrım ya-
pıyorsunuz? İstanbul hepimizin İstanbul'u. Üç
büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim
bir kent İstanbul. Bu kentte yaşayan insanların
arasında ayrım, ayrıcalık olur mu? Ortak hedef
herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Herkesin
mutlu olduğu bir Türkiye" ifadelerini kullandı. 

23 parkımızı açıyoruz 

23 Nisan'ı 7’den 70’e herkersin kutlandığını akta-
ran Kılıçdaroğlu, "En büyük bayram; çünkü ege-
menliği bir kişiden alıp halka verdik. ‘Egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir' dedik. 23 Nisan'ın
temel özelliği budur zaten. 23 Nisan’ın çocuklar
için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun ye-
şertilmesidir. Düşüncelerini özgürce ifade etsin,
vicdan sahibi olsun, adaletli olsun diyoruz.

Bugün 23 parkımızı açıyoruz Beylikdüzü’nde.
Birlikte İstanbul’u yemyeşil bir İstanbul yapma
kararlılığındayız. İstanbul’u yaşanılır bir kent ha-
line getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz.
Geçmişte İstanbul’u yönetenler bile ‘İstanbul’a
ihanet ettik' dediler. Bizim kitabımızda ihanet
etmek yoktur. Biz sevgiyle bakarız insana. Ağacın
da hakkı vardır, kuşun da hakkı vardır. Her canlı-
nın hakkı vardır o hakkı korumak hepimizin gör-
evidir" diye konuştu. 

Engelleri aşacağız

Bir kenti beton ormanına döndürmek yerine
CHP'li belediyelerin yaşanılabilir bir kent haline
getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir
siyaset anlayışını belediyelerimizden başlayarak
bütün Türkiye’ye göstereceğiz. Engellerden yana
şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aş-
maktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın en-
geli konuldu ama bütün o engelleri aştılar.
Bağımsız Türkiye'yi kurdular, Parlamentoyu açtı-
lar. Bir bayram çocuklarımıza armağan ettiler.
Geleceğe umutla, sevgiyle, hoşgörü ile baksınlar
diye. Türkiye'yi korusunlar diye. Sadece Türki-
ye'nin değil dünyanın sorunlarına da ilgi göster-
sinler diye. Temel hedefimiz, temel görevimiz
budur. İşin özü çevre kadar yeşillik kadar güzel
bir şey yoktur. İnsan zaten doğanın br parçasıdır
ve oradan ayıramazsınız. Dolayısıyla doğanın ya-
şanabilir olması lazım" dedi. 

2 yılda 40 park açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamooğlu ise "23 Nisan'la
23 parkı birleştirerek bir açılış yapılıyor olması
çok anlamlı. Bu zor günlerde pandeminin, salgın
hastalığın insanların hayatlarını zorlaştırdığı böy-
lesi bir dönemde açık alanların ne kadar önemli
olduğunu hepimiz biliyoruz. Kentin bu anlamda
yeşermesini, insanların daha sağlıklı alanlarda
vakit geçirmesini sağlaması yönünde attığı adım-
lar çok çok kıymetli. Beylikdüzü özellikle 2014'ten
bu yana attığı adımlarla İstanbul'un en yeşil ilçe-
rinden birisi oldu. Bu bayrağı daha da yukarıya
taşıyor başkanımız. Son 2 yılda 40 parkın açılmış
olması da çok çok değerli. İnsanlarımızın kent-
lerde huzurlu olması kentlerde, keyif içinde yaşa-
ması ülkemizin huzuru anlamına gelir" ifadelerini
kullandı. 

Bilimin ışığında proje

Açılış törenine ev sahipliği yapan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da “As-
lında bugün burada 23 tane parkımızı açıyor, 6
tane tesisimizin temelini atıyor değiliz. Biz 23
Nisan'dan aldığımız ilhamla bir yaşamı, bir kül-
türü ve bir geleceği inşa ediyoruz. Biz egemenli-

ğin bize verdiği özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar
yaşatmanın, çocuklarımıza yapacağımız yatı-
rımlardan geçtiğini biliyor ve bu şekilde adımla-
rımızı atacağımızı biliyoruz. Bugün burada
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara ar-
mağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ruhuyla 23 parkımızı çocukları-
mıza hediye edeceğiz. Yine burada İstanbul'a
nefes olan Beylikdüzü'nde eğitimde fırsat eşitli-
ğini sağlamak için 2 kreş, 1 kütüphanenin, özel
gerekinimli bireylerimizin imkanını sağlamak
için, Engelsiz Yaşam Merkezimizi, milli müca-
dele ruhunu gençlerimize aşılamak için Sivas
Kongre Binamızı ve Gençlik Merkezimizi ve
yine inançların saygıyla yaşadığı bir kent inşa
etmek için camimizin temellerini atacağız. Gör-
düğünüz gibi biz ülkemizin çocuklarına ve genç-
lerine miras olarak çılgın projeler değil aklın,
bilimin ışığında; sanat, kültürle yoğrulmuş bir
gelecek tasarlamak için var gücümüzle 
çalışıyoruz" dedi. 

Zor günlerden geçiyoruz

"Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Dayanışma ru-
hunun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha
anladık" diyen Çalık, "İçinde olduğumuz Rama-
zan ayında dayanışma duygusunu daha da güç-
lendiriyoruz. Bu zor günlerden aldığımız güçle
Beylikdüzü için çalışıyoruz. Son 2 yılda yaptığı-
mız 40 parktan biri olan kentsel tarımın en güzel
örneğinin sergilendiği Yaşam Bahçesi'nde 50
ton mahsül üretitk. Bu 50 ton mahsülü 9 bin ai-
lemize ücretsiz oluşturduk. Bu kentin toprakları,
bu kenti doyuracak felsefesi ile hareket ediyoruz.
Aslında Beylikdüzü'ndeki değişim Ekrem İma-
moğlu önderliğinde 2014'te başlamıştı. Bugün
bu değişim İmamoğlu'nun sayesinde İstan-
bul'da artarak devam ediyor. Ben kıymetli baş-
kanıma 39 ilçeye adaletli hizmet götürdüğü için
teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin gerçekleştirdiği toplu açılış ve temel atma töreninde
CHP'li belediyelere “ayrım yapmadan hizmet edin” mesajı verdi. CHP lideri, “Belediye başkanlarımız pandemi öncesi
pandemi sonrası bir tarih yazıyorlar. Baskılara rağmen ellerindeki kaynakları en iyi şekilde kullanıyorlar” dedi

BASKANLARIMIZ 
TARIH YAZIYOR

BARIŞ KIŞ

ALLAH BİZİ 
BU MİLLETİN 
KALBİNDEN
ÇIKARMASIN
Mustafa Kemal Ata-
türk'ün "Bütün cihan bil-
melidir ki artık bu devletin
başında hiçbir makam,
kuvvet yoktur. Yalnız bir
kuvvet vardır o da milli
egemenliktir. Yalnız bir
makam vardır o da mille-
tin kalbi, vicdani ve mevcu-
diyetidir" sözüne atıfta
bulunan Çalık, "Türkiye
Cumhuriyeti ve bu devleti
kuran irade ilelebet var
olsun. Allah bizi bu mille-
tin kalbinden hiç çıkarma-
sın. Bu vesileyle 23 Nisan
Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramını'nı kutluyor, Ra-
mazan Bayramı'nı şimdi-
den tebrik ediyorum.
Temellerini attığımız bu
eserlere katkı veren hayır-
sever iş insanlarına, Demir
Grup ailesine, Akkuş aile-
sine ve Matbaacılar Site-
si'ne çok teşekkür
ediyorum. Tesislerin Bey-
likdüzü'ne hayırlı olmasını
diliyorum" diye konuştu. 

TÜM İLÇELERE 
EŞİT MUAMELE
"Şu anda İstanbul'da
başladığımız, tasarımı bit-
miş ve başlamak üzere ol-
duğumuz ve inşallah bu 5
yıl içerisinde bitirmeyi he-
deflediğimiz tam 30 mil-
yon metrekarelik bir yeşil
alan hedefimiz var" diyen
İmamoğlu, "Bu hedef
büyük olduğu kadar ama
asla yetmez diyeceğimiz,
daha fazlasını başarmak
zorunda olduğumuz bir
kentte yaşıyoruz. Yeşili isti-
yoruz kentin daha çağdaş
bir görünüme kavuşmasını
istiyoruz. Hani inadına ya-
pılacaksa bu yapılmalı.
İnadına insanların lehine
bir şey yapılmalı, bir avuç
insanın lehine bir şey yapıl-
mamalı. O bakımdan İs-
tanbul'da bu anlamda
adımlarımızı atarken az
önce başkanımızın da
ifade ettiği gibi gerçekten
39 ilçeye de eşit davranan
bir 5 yılı var etmeyi özenle
yürüttüğümüzü bilmenizi
isterim" ifadelerini 
kullandı. 

Gazeteciler isyan etti
Uçankuş TV’de çalışan gazeteciler ise yasal haklarını ve maaşlarını alabilmek için kanal binası önünde
toplandı. Yapılan açıklamada, “Televizyonda gayri hukuki şartlarda çalıştırılan, SGK primleri dahi tam
yatırılmayan, fazla mesai ücretleri ödenmeyen basın çalışanları kendilerini haksız biçimde işsiz ve aşsız
bırakan ‘sözde gazeteci’ patron Hüseyin Can Tanrıyar’dan haklarını istiyor” denildi

Can Tanrıyar'ın sahibi ol-
duğu Uçankuş TV'de son
haftalarda hareketlilik ya-

şandı. Kanalın finansörü olduğu
ileri sürülen, bir dönem inşaat sektö-
rünün önemli isimlerinden olan işa-
damı verdiği paranın karşılığını
alamadığı iddiasıyla kanal binasına
korumalarıyla geldiği ve kanalın yö-
netimini değiştirdiği iddiaları gün-
deme gelmişti. Konuyu gündeme
getiren Odatv, kanalda daha sonra
kavgaların yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Emekçileri rencide ediyor

Uçankuş TV’de çalışan gazeteciler
ise yasal haklarını ve maaşlarını ala-
bilmek için kanal binası önünde top-
landı. Gazetecilerin açıklaması
şöyle: "Uçankuş TV‘de patron Hü-
seyin Can Tanrıyar tarafından işle-
rinden edilen, aylarca maaşları
ödenmediği halde zorunlu izne gön-
derilen 80’den fazla basın emekçisi

artık isyan etti. Televizyonda gayri
hukuki şartlarda çalıştırılan, SGK
primleri dahi tam yatırılmayan, fazla
mesai ücretleri ödenmeyen basın ça-
lışanları mübarek Ramazan ayında
kendilerini haksız biçimde işsiz ve
aşsız bırakan ‘sözde gazeteci’ patron
Hüseyin Can Tanrıyar’dan alın teri
haklarını istiyor. 
Hüseyin Can Tanrıyar ise gazeteci-
lere haklarını ödemek yerine sosyal
medya mecralarında dalga geçerce-
sine ‘lüks ve şatafat içindeki yaşa-
mını’ paylaşarak, aylarca kendisine
7/24 çalışarak emeğini veren basın
emekçilerini rencide ediyor. Üstüne
üstlük yayın mecralarından gazeteci-
lik etiği ile bağdaşmayan paylaşım-
lar ile haber niteliği olmayan kişilik
haklarını zedeleyen montaj görüntü
ve düzmece metinlerle haklarını
ödemediği gazetecilerin, basın
emekçilerinin meslek onurunu da
zedeliyor"
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Y emen'de yıllardır devam eden iç
savaş nedeniyle büyüyen insani
kriz, korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre,
ülkede nüfusun yüzde 80'i insani yar-
dıma ve korunmaya muhtaç. İç savaş-
tan yorgun düşen Yemenliler iyilik,
paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı
ramazanda insani yardım faaliyetle-
riyle rahat bir "nefes" alıyor. Yemenli
Selva es-Sari de nüfusun yoğunlukta
olduğu başkent Sana'da insani yardım
girişimlerine öncülük eden kadın akti-
vistlerden biri. Sari, mübarek ayda
başlatılan "İnsani Yardım ve Kalkınma
İçin İyilik Mesajı" girişimiyle ihtiyaç
sahiplerine elini uzatıyor. Sari, yaptığı
açıklamada, ramazan ayının "iyilik ve
cömertlik ayı" olduğunu hatırlatarak,
bu mübarek ayı, "Hazreti Muham-
med'i örnek alan hayır sahibi kişilerin,
iyilik ve cömertlikte yarıştığı büyük bir
fırsat" olarak nitelendirdi. Sari, rama-
zan vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine, kim-
sesizlere, hastalara, geliri olmayan
kadınlara ellerinden gelen desteği ver-
meye çalıştıklarını belirtti.

Destek olmaya çalışacağız

Bu girişim bünyesinde birtakım insani
yardımlar düzenlediklerini ifade eden
Sari, şunları söyledi:"Yardıma muhtaç
kişilere erzak ve iftar yemeği dağıtıyo-
ruz. Ramazan sonunda da bayramlık
dağıtımı yapacağız. Öte yandan küçük
kalkınma projelerimiz de mevcut. Bazı
ailelere iş fırsatı olması ve geçimlerini
temin etmelerine katkı sağlamak ama-
cıyla dikiş makinası ve motosiklet yar-
dımında bulunacağız. Bu şekilde
savaşın getirdiği büyük zorluklarla
mücadele eden yoksul ailelere bir
nebze de olsa destek olmaya çalışaca-
ğız." Bu dayanışma ve yardımlaşma
ruhunun ramazan ayıyla sınırlı kalma-
ması temennisinde bulunan Sari,
"Eğer şu ramazan ruhuyla yılın 6 ayı
çalışsak yardım dağıtmak için ne bir
muhtaç ne de hasta bulacağız." diye
konuştu. Yemenli aktivist Abdulfettah

Ahmed el-Hamadi de iç savaş nede-
niyle ülkede olağanüstü durumları ya-
şandığını, maaşların kesildiğini,
ekonomik durumun çok kötüye gitti-
ğini, yoksulluk ve hastalığın arttığını
hatırlattı. Ülkede zor şartlar altında
başlatılan bu insani girişimlerin,
Yemen halkının acılarını hafiflettiğine
işaret eden Hamadi, "Ramazan
ayında sivil toplum kuruluşlarının bir
çoğu aktif çalışıyor. İnsani yardım yü-
rüten her dernek ve kuruluşun çeşitli
finansman kaynakları ve sponsorları
var. Öte yandan bireysel olarak hayır
yapan kişiler de mevcut. Bazı tüccar-
lar zekatını gıda maddeleri üzerinden
verirken kimisi iftarlık olarak veriyor.
Biz de bunları ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırıyoruz." diye konuştu. Kendisinin de
bu çorbada tuzunun olmasını istedi-

ğini söyleyen Hamadi, bir grup arka-
daşıyla sosyal paylaşım sitesi Facebo-
ok'ta "İyiliğin Parmak İzi" adlı bir
girişim başlattıklarını anlattı. İki yıldır
ramazan aylarında başkent Sana ve
diğer illerdeki muhtaç ailelere gıda ko-
lileri dağıttıklarını dile getiren Ha-
madi, kolilerde un, pirinç, sıvı yağ,
şeker, hurma, salça, hazır çorba ve
makarna gibi ürünlerin olduğu bilgi-
sini verdi. Hamadi, "Herkes kendi
komşusunu gözetir, üzerine düşen
görevi yerine getirir ve yardımlara el
verirse, bu zincir bir şekilde tamamla-
nır. Böylece Yemen halkının büyük bir
çoğunluğunun yaşadığı sıkıntıları nis-
peten çözmüş oluruz." ifadelerini kul-
landı. Yemen'in en kalabalık nüfusuna
sahip Taiz ilinde ikamet eden yardım
gönüllüsü Amir Abdullah da bölge-

deki yoksullara uzanan yardım elinin,
ramazan ayı boyunca daha aktif hale
geldiğini aktardı. Abdullah, Taiz'in
büyük bir insanlık krizinin içinde oldu-
ğunu, Husilerin yıllardır uyguladığı
ablukanın bu krizi daha da derinleştir-
diğini söyledi. Mübarek ay vesilesiyle
yoksul ailelere yapılan gıda veya nakdi
yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak
yer aldıklarını anlatan Abdullah, "Bazı
genç arkadaşlarla hayır sahiplerinden,
maddi durumu iyi olan kişilerden ba-
ğışlar topluyor ve yoksullara ulaştırı-
yoruz. Gıda kolileri dağıtıyoruz." diye
konuştu. Ramazan ayı sonunda da
fakir ailelere bayramlık kıyafet dağıta-
caklarını belirten Abdullah, son iki yıl-
dır ramazanda gönüllü çalışmalarda
yer almaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

İsraİl polisi korumasındaki 181 fanatik Ya-
hudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski
Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın

avlusuna girdi. Fanatik Yahudilerin polis himayesinde
Mescid-i Aksa'ya baskınları ramazan ayında da devam
ediyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Kudüs
İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada,
İsrail polisi korumasındaki 181 fanatik Yahudi'nin Mes-
cid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada,
65'inin sivil polis olduğu Yahudi grubun, Harem-i Şe-

rif'in avlularında dolaştıktan sonra kutsal mabetten ay-
rıldığı ifade edildi. Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e
düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırman-
masına neden oluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te
bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma
özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile
Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler
ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi al-
tında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulun-
duğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i

Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu
savunuyor. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26
Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre
Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına
bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bu-
lunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin
izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde
kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelen-
diren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların
egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. DHA

Afrika çare
arayışı içinde

Dünya Sağlık Örgü-
tünden (DSÖ) yapı-
lan yazılı açıklamada,

son 2 senede Gana, Kenya ve
Malavi'deki aşılama programı
kapsamında 1,7 milyon dozdan
fazla aşının yapıldığı kayde-
dildi. Aşının, Afrika'nın 3 ülke-
sinde 650 binden fazla çocuğa
uygulandığı belirtildi. "RTS,S"
adıyla bilinen ve 4 doz uygula-
nan aşıların, koruyucu önlem-
lere erişimi olmayanlar için
büyük önem arz ettiğine işaret
eden DSÖ Bağışıklık, Aşılama
ve Biyoloji Direktörü Dr. Kat-
herine O’Brien, "Bu aşı, sıtma-
dan korunmayı daha eşitlikçi
kılmada ve daha fazla hayat
kurtarmada anahtar olabilir."
ifadesini kullandı.

Her 2 dakikada ölüme
neden oluyor

Dünyanın birçok yerinde her
yıl yüz binlerce kişinin ölü-
müne yol açan sıtma hastalığı
için geliştirilen aşı, ilk kez
Nisan 2019'da Malavi’de uy-
gulanmaya başlandı. Ölümcül
hastalıkların başında gelen ve
her 2 dakikada bir çocuğun
ölümüne neden olan sıtma, en
çok Afrika'da görülüyor. Para-
zit taşıyan sivrisineklerin sok-
masıyla bulaşan ve ortalama 7
günlük kuluçka süresinin ar-
dından ortaya çıkan sıtma;
ateş, titreme, terleme, baş ağ-
rısı, bulantı, kusma, kas ağrısı,
halsizlik gibi grip benzeri be-
lirtilerle kendini belli ediyor.

Dünyada sıtma hastalığına karşı geliştirilen
ilk aşının, Afrika'nın 3 ülkesinde 650 binden
fazla çocuğa uygulandığı bildirildi

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de ramazan ayında hızlanan
insani yardım faaliyetleri, iç savaş yorgunu yoksul halkın bir nebze olsun ferahlamasını sağlıyor

Mescİd-İ AksA’yA bAskın

YEMEN HALKI YARDIM
SAYESINDE AYAKTA DURUMLARI

KÖTÜ

Vox, Madrid kent
merkezine astığı
seçim afişinde, ebe-

veyni olmayan 18 yaşının altın-
daki göçmen çocuklara yapılan
yardımı hedef alarak, "Bir göç-
men çocuğa ayda 4700 avro,
anneannene 426 avro" ifadesi-
nin yanında, yaşlı bir kadın ile
şiddet yanlısı gösterilerde görü-
len yüzü maskeli bir gencin fo-
toğrafını kullandı. Madrid
savcılığı, söz konusu afişle ilgili
olarak "nefret suçu" işlendiği id-
diasıyla soruşturma başlatıldı-
ğını duyururken, sol koalisyon
hükümeti de Vox'un bu afişine
karşı yasal işlemler başlataca-
ğını bildirdi. Sosyal Haklar Ba-
kanı Ione Belarra, "Demokratik
kurumlar çocuklara yönelik ay-
rımcılığa ve aşırı sağcı nefretin
yayılmasına kayıtsız kalamaz-
lar.", Eşitlikler Bakanı Irene
Montero da "Nefrete ve insan
hakları ihlaline kayıtsız kal-

mama yükümlülüğümüz var.
Anayasa ve demokrasi üstün
gelmelidir." açıklamasında bu-
lundu. Aşırı sol görüşlü Unidas
Podemos partisinin lideri olan
ve başbakan yardımcılığı gör-
evinden istifa ederek Mad-
rid'deki seçimlerde partisinin
başkan adayı olarak öne çıkan
Pablo Iglesias da Vox'un afişi
için "Nazi propagandası" de-
ğerlendirmesini yaptı. İslam ve
göçmen karşıtı bir politika izle-
yen Vox partisi, İspanya'daki
Katalonya krizi ve ekonomik
sorunlarla bağlantılı yaptığı po-
pülist siyasetle oy toplarken
mevcut durumda ülke gene-
linde 3. büyük siyasi parti konu-
munda bulunuyor. Madrid'de 4
Mayıs'ta yapılacak yerel parla-
mento seçimini sağ görüşlü
Halk Partisi'nin kazanması
ancak iktidara gelebilmesi için
Vox'un desteğinin gerekli ol-
duğu yorumları yapılıyor.

Bak sen şu İspanyola!
İspanya'nın Madrid özerk yönetiminde 4 Mayıs'ta yapılacak yerel
parlamento seçimleri öncesinde, göçmenleri hedef alan afişler
asan aşırı sağ görüşlü Vox partisi hakkında soruşturma başlatıldı

Vox partisi, 18 yaşının altındaki göç-
men çocuklara yapılan yardımı hedef
alarak, "Bir göçmen çocuğa ayda 4700
avro, anneannene 426 avro" ifadesi-
nin yanında, yaşlı bir kadın ile şiddet
yanlısı gösterilerde görülen yüzü mas-
keli bir gencin fotoğrafını kullandı. 

İran barış çağrısı yaptı

Ukrayna'da savaş hazırlığı

İran Cumhurbaş-
kanı Hasan Ruhani,
ülkesi ile Pakistan'ın

Afganistan'daki barış süreci-
nin yönetilmesinde rollerini
icra etmesi gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığından
yapılan açıklamaya göre, Pa-
kistan Dışişleri Bakanı Şah
Mahmud Kureyşi'yi kabul
eden Ruhani, iki ülke ilişkileri
ve Afganistan'daki barış süre-
cini değerlendirdi. ABD'nin
bölgedeki askeri varlığının
"güvenlik ve istikrara hizmet
etmediğini" savunan Ruhani,
"İran ve Pakistan, Afganis-
tan'ın en etkili ve önemli kom-
şuları olarak bu ülkedeki barış
sürecinin yönetilmesinde rol-
lerini icra etmelidir. İran, bu
konudaki rolünü icra etmek
için Pakistan ve Afganistan ile

iş birliğini memnuniyetle kar-
şılıyor." ifadelerini kullandı.
Ruhani, iki ülke arasında iş
birliğinin artırılması için yapı-
lan anlaşmaların hayata geçi-
rilmesinin önemine işaret
ederek, Pakistan'ın enerji ihti-
yacını temin etmeye hazır ol-
duklarını yineledi. Kureyşi de
yakın gelecekte iki ülke ilişkile-
rinin özellikle ticari alanda
yeni bir aşamaya geçmesini
temenni ettiklerini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesi ile
Pakistan'ın Afganistan'daki barış sürecinin
yönetilmesinde rollerini icra etmesi gerektiğini söyledi

Ukrayna Devlet
Başkanlığından yapı-
lan açıklamada, Dev-

let Başkanı Vladimir
Zelenskiy'nin "özel dönemlerde"
seferberlik ilan etmeden orduya
yedek asker çağırmayı sağlayan
yasayı onayladığı ifade edildi.
Açıklamada, yasaya göre Uk-
rayna ordusunun "özel dönem-
lerde", seferberlik ilan etmeden
savaş tecrübesi olan askerleri
hizmete alabileceği kaydedildi.
Ayrıca yasa sayesinde yedek as-
kerlerin hızlı şekilde orduya katı-
labileceği ve saldırı durumunda
ordunun savaş kapasitesini artı-
racağı belirtildi. Yasa, 30 Mart'ta
Ukrayna Parlamentosunda 450

milletvekilinden 256'sının oyuyla
kabul edilmişti. Ukrayna Genel-
kurmay Başkanı Ruslan Hom-
çak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı
konuşmada, Rusya'nın tatbikat
bahanesiyle Ukrayna sınırları
yakınlarına askeri sevkiyat yaptı-
ğını belirtmişti. Donbas bölge-
sindeki krizin çözümüne ilişkin
Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten
oluşan Üçlü Temas Grubu, 27
Temmuz 2020'den itibaren kap-
samlı ateşkes kararı almıştı. Böl-
gede sözde bağımsızlığını ilan
eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla
Kiev yönetimi arasında 2014'ten
bu yana süren çatışmalarda, 13
binden fazla kişi hayatını 
kaybetti.
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 RİSKLİ
 SARSMA
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 EYER ÖRTÜSÜ
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 HIRSLANMAK

 İYİMSERLİK

Soldan Sağa:
1. Arınmış, soyutlanmış. - Günah. 2. Madenleri tel du-
rumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delik-
leri olan çelik araç. - Gözde sarıya çalan kestane rengi. 
3. İdeoloji ile ilgili. 4. Sağlam, kesin bilgi. 5. Boş vakti 
olmayan, meşgul. - Namzet. 6. Sıkıntı, bezginlik, usanç, 
acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz. - İçine 
maya karıştırılmış. 7. Dernekevi. - Tünelden ... Çıkış 
(Hüseyin Rahmi Gürpınar / Öykü, 1934). 8. Gelecek. - 
Bütün, tüm. 9. Ölü. - İşte.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Cömert. - Bir kez dolanacak miktarda olan. 2. Fo-
toğraf, yazı vb. görüntülerin radyo dalgalarıyla uzak-
tan iletilmesini sağlayan sistem. 3. Ülkü. - Herhangi bir 
şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik. 4. 
Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı 
pamuk ipliğinden dokunan bez. 5. Ege, iye. - Viyola. 
6. Uygun bulma, tasdik. 7. Sarıya çalan açık kahveren-
gi. - Her vakit, sürekli olarak. 8. Söylenen bir sözün 
doğruluğuna inandırmak için “en iyisini Allah bilir” 
anlamında kullanılan bir söz. 9. Uzak Doğu’da yetişen 
Amerika elmasından çıkan zamk. - Kurulu bir şeyi par-
çalayarak dağıtma.
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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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F azıl Say’ın müzikleriyle; Beren
Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar,
Fatih Türkmenoğlu, Genco Erkal,

Selçuk Yöntem, Songül Öden ve Yekta
Kopan’ın kitap okuyarak destek verdiği
proje kapsamında 100 bin çocuğun ki-
taplarla buluşması hedefleniyor. Okuyan
Bir Gelecek platformu sayesinde binlerce
çocuğun evine ilk kez kitap gireceğini
vurgulayan AÇEV Yönetim Kurulu
Üyesi Ayşecan Özyeğin Oktay, “Dil geli-
şimi gibi temel yetkinliklerin geliştirilmesi,
çocuklarımızın geleceği için tartışmasız
öneme sahip. Dil gelişimi için de onları
mümkün olduğu kadar erken kitaplarla
tanıştırmak gerekiyor” diye konuştu. Tür-
kiye’de 5-6 yaş çocuklarının yüzde
71’inin evinde 3’ten az çocuk kitabı ya da
resimli kitap bulunduğunu belirten
AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz
Maşalacı, “Bilimsel araştırmalar yüksek
sosyoekonomik düzeyden ailelerin ço-
cuklarının 4 yaşına geldiklerinde 45 mil-
yon kelime, düşük sosyoekonomik
seviyedeki çocukların sadece 13 milyon
kelime duyduklarını gösteriyor. 32 milyon
kelimelik bu farkı kapatmak için çocuk-
ları küçük yaştan itibaren kitaplar aracılı-
ğıyla yeni kelime ve kavramlarla
tanıştırmak büyük önem taşıyor” dedi.

Çocuklara armağan edilecek

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 5 yıl-
dır sürdürdüğü ve bugüne kadar 12 bin
çocuğa ulaşan Okuyan Bir Gelecek pro-
jesini dijital platforma taşıdı. AÇEV’in
Okuyan Bir Gelecek platformunu
(www.okuyanbirgelecek.org) ziyaret eden
çocuklar ünlü sanatçıların sesinden ki-
tapları dinlerken ebeveynler de çocukları-
nın dil ve zihinsel gelişimine destek
olacak kitaplara ulaşabiliyor. Platform
üzerinden bir bağış hareketi de başlatan
AÇEV, evlerinde kitap olmayan 100 bin
çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefli-
yor. Fazıl Say’ın müzikleriyle destek ol-
duğu projede çocuk kitaplarına Beren
Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Fatih
Türkmenoğlu, Genco Erkal, Selçuk Yön-
tem, Songül Öden ve Yekta Kopan ses
veriyor.  AÇEV, daha fazla aileye ilham
vermek ve daha büyük bir toplumsal etki
yaratmak hedefiyle oluşturduğu Okuyan
Bir Gelecek platformunu 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda
tüm çocuklara armağan ediyor. 

İnsana yatırım çok önemli

AÇEV’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak
katkı sunmaktan ve Vakıf’ın misyonunu
devam ettirmekten büyük gurur ve mut-
luluk duyduğunu belirten AÇEV Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ayşecan Özyeğin
Oktay şunları söyledi: “Özyeğin ailesi ve
FİBA Grubu olarak tüm sosyal yatırım-
larımızda ‘En önemli yatırım insana ya-
pılan yatırımdır’ ilkesinden hareket
ediyoruz. AÇEV, Hüsnü Özyeğin Vakfı
ve Özyeğin Üniversitesi; hepsi eğitim
odaklı. Ama AÇEV’in bunlar arasında
çok önemli bir yeri var. Çünkü erken ço-
cuklukta eğitimin temellerinin sağlam
atılması için çalışıyor. Yürüttüğümüz ça-
lışmalarla bugün bu alanda ilk akla gelen
kurumlardan olmak gerçekten çok gurur
verici. Ben de kuruluşundan bu yana
AÇEV’in çalışmalarının içindeyim, haya-

tımın çok önemli
bir bö-

lümünde AÇEV vardı. Bir anlamda bir-
likte büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Vak-
fın çalışmalarını hep çok anlamlı ve
değerli buldum ama anne olduktan
sonra önemini daha iyi anladım. Çocuk-
lar bu dönemde ne verirseniz alıyor, ge-
liştirerek size yansıtıyor. Dil gelişimi gibi
temel yetkinliklerin geliştirilmesi, çocuk-
larımızın geleceği için tartışmasız öneme
sahip. Dil gelişimi için de onları mümkün
olduğu kadar erken kitaplarla tanıştırmak
gerekiyor.”

Binlerce çocuğun evine
ilk kez kitap girecek

5 yıl önce Okuyan Bir Gelecek hedefiyle
yola çıktıklarını belirten Özyeğin Oktay,
“Bugün ise projemizi dijital bir platforma
taşıyarak daha çok kişiye ulaşmayı he-
defliyoruz. Bu platform sayesinde hedefi-
miz, 100 bin çocuğu kitaplarla
buluşturmak. Böylece belki de binlerce
çocuğun evine ilk kez kitap girecek. Bir
çocuğun bile kitapla buluştuğunu, kitap-
ların dünyasına girdiğini düşünmek bizi
çok heyecanlandırıyor. Bu heyecanımızı
paylaşan ve Okuyan Bir Gelecek hayali-
mize ortak olacak herkesin ve tüm ku-
rumların desteklerini bekliyoruz. 23
Nisan gibi önemli bir günde tüm çocuk-
lara böyle anlamlı bir armağan verebildi-
ğimiz için çok mutluyum” dedi. Okuyan
Bir Gelecek platformu, 16 adet yayınevi,
42 yazar, 41 çizerin desteği ile Ki-
dega ve İhtiyaç Haritası’nın
çözüm ortaklığıyla hayata
geçiriliyor. Kitaplar, Ki-
dega kitap satış plat-
formu üzerinden
temin edilerek
İhtiyaç Hari-
tası aracılığı
ile belirle-
nen ihtiyaç
sahibi ço-
cuklara
ulaştırılır-
ken,  pro-
jenin ülke
genelinde
yaygınlaş-
ması he-
defleniyor. 

Fazıl Say
destek
verdi

Proje için kendi
bestelerini ve klasik
eserleri yorumlayan;
aynı zamanda ünlü isimle-
rin projeye destek için bir araya
getirilmesine büyük emek veren Fazıl
Say ise projeyle ilgili şunları söyledi: “An-
kara’da edebiyatla içli dışlı bir ailede bü-
yüyen bir çocuk olarak, kitapların
zihinsel ve entelektüel gelişim için ne
kadar önemli olduğunu, bir çocuğun
dünyasını anlamada ve anlatmada keli-
melerin önemini çok iyi biliyorum. Erken
yaşlardaki çocuklar için dil gelişimi çok
önemli bir konu fakat benim çocuklu-
ğumda yakaladığım şans, her aile için
mümkün olmuyor. Maalesef bazı ailele-
rin dil gelişimine katkı sağlayacak mater-
yallere erişimi oldukça kısıtlı. Bazı
ailelerde ise, erişim mümkün olsa da, ge-
lişimde kitapların yeri iyi bilinmiyor. Bu
sebeple bu alanda yapılacak her çalışma-
nın çok önemli olduğuna inanıyorum ve
elimden gelen desteği vermeye gayret
ediyorum. Bence Okuyan Bir Gelecek

platformu da yalnızca çocukların
değil, ailelerin de kitap-

larla ilgili farkındalı-
ğını artırması

açısından

önem taşıyor. Bu projenin müziklerini
üstlenmek benim için de hem heyecan
hem mutluluk verici oldu. Hem kendi
bestelerimle hem de bazı klasikleri yo-
rumlayarak projeye destek verdim. Bu
sayede edebiyatı ve müziği birleştirdik;
çocukları sanatın renkli ve zengin dünya-
sıyla buluşturduk.”

Materyal ihtiyacı arttı

Bilimsel araştırmalar yüksek sosyoeko-
nomik düzeyden ailelerde yetişen çocuk-
ların 4 yaşına geldiklerinde 45 milyon
kelime duyduklarını, oysa düşük sosyo-
ekonomik seviyede yetişen çocukların sa-
dece 13 milyon kelime duyduklarını
gösteriyor. Türkiye’nin 2018 PISA so-
nuçlarına göre, sosyoekonomik olarak en
üst yüzde 25’lik dilimde yer alan öğrenci-
lerin ortalama okuma puanı 513 iken en
alt yüzde 25’lik dilimdekilerin 437. Ara-
daki fark büyük oranda erken çocukluk
döneminden başlayan bu eşitsizlikten
kaynaklanıyor.  Aradaki 32 milyon keli-
melik farkı kapatabilmek için çocukları
küçük yaşlardan itibaren kitaplar aracılı-
ğıyla yeni kelimeler ve kavramlarla tanış-
tırmak büyük önem taşıdığını belirten
AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz
Maşalacı projeyle ilgili şunları söyledi:
“Kitap okuma ile ilgili bilimsel araştırma-

ların

önemli bulgu-
larına rağmen, ülkemize baktığımızda
maalesef 5-6 yaş çocuklarının yüzde
71’inin evinde 3’ten az çocuk kitabı ya da
resimli kitap bulunuyor. İçinde bulundu-
ğumuz salgın dönemi maalesef bu eşit-
sizlikleri daha da derinleştirme riskine
sahip. Salgın öncesinde de birçok araş-
tırma, gelir ve eğitim düzeyi azaldıkça
ebeveynlerin çocuklarını desteklemeye
yönelik bilgi ve becerileri ile ev ortamın-
daki öğrenme materyallerinin miktarının
azaldığını bizlere söylüyordu. Ancak sal-
gın nedeniyle okul ve mahalle ortamında
sunulan imkanlardan mahrum kalan ço-
cuklar, ev ortamında olan kaynaklarla sı-
nırlı kaldı. Salgın bu nedenle hane
ortamlarını destekleme konusunda bize
yön verdi ve cesaretlendirdi. Okuyan Bir
Gelecek platformunu ile erken yaşlarda
olumsuz şartlarda yaşayan çocukların
daha avantajlı olan akranlarından geri
kalmasını önlemeye çalışıyoruz. Bunu iki
şekilde yapıyoruz: Birincisi, platformda
okunan her kitapla birlikte, çocuklar yeni
kelimeler öğreniyor; her kitaba özel ha-
zırladığımız oyun ve etkinlik önerileriyle

ebeveyn çocuk etkileşimi de artıyor.
İkincisi, proje kapsamında hazır-

lanan kitler bağışçıların destek-
leriyle ihtiyaç sahibi ailelere

ulaştırılıyor. Herkesin büt-
çesi ve imkanları doğrul-

tusunda katkıda
bulunabileceği bir

seçenek var, yeter
ki hayallerimize

ortak olun.
Gelin, birlikte

Okuyan Bir
Gelecek
inşa ede-
lim.”
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Okuyan bir gelecek
MÜGE CESUR ÖZMEN

Çocuklara gönderilmek üzere hazırlanan
sette AÇEV’in erken çocukluk uzmanları ta-
rafından seçilen 5 resimli hikaye kitabı, kitap
etkinlik yönergeleri, 1 çocuk dergisi, 1 resim def-
teri ve kuru boya seti yer alıyor. Kitaplar, Kidega
kitap satış platformu üzerinden satın alınarak 120
TL’lik setler oluşturuluyor. 3747’ye SMS göndererek
ya da FonZip üzerinden istenilen miktarda bağış ya-
parak, daha çok çocuğun projeden faydalanmasına
destek olunabiliyor.

120 lira 
bağış yeterli

Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı (AÇEV), daha fazla
çocuğun erken yaşta 
kitaplarla buluşmasını
sağlayarak dil gelişimlerini,
yaratıcılıklarını ve hayal 
güçlerini desteklemek amacıyla
Okuyan Bir Gelecek 
platformunu 
(www.okuyanbirgelecek.org)
kurdu

Borusan Sanat

yine dolu dolu
Borusan Sanat, dijital
platformlar üzerinden
dinleyicileri ile buluşmaya
devam ediyor. 25 Nisan
Pazar günü saat 11.30’da
borusansanat.tv’de Patrick
Hahn’ın yönetiminde 
BİFO’nun vereceği 
Gelenekten Geleceğe isimli
konserin yanı sıra; onursal
şef Gürer Aykal yönetiminde
viyolonselci Camille
Thomas’nın BİFO’ya eşlik
ettiği, Klasik Müziğin
Ustaları başlığını taşıyan
konser bir kez daha izleyicisi
ile buluşuyor

ÇevrimiÇi video platformu borusan-
sanat.tv üzerinden yayınladığı ücretsiz
konser kayıtlarıyla izleyicilerine buluş-

maya devam eden Borusan Sanat, ağırladığı bir-
birinden değerli solist ve şefler ile bu hafta da
keyifli bir program hazırladı. 25 Nisan Pazar
günü borusansanat.tv’de BİFO’yu, ünü, anava-
tanı Avusturya’daki başarılarının ardından tüm
Avrupa’ya ve Amerika’ya yayılan, senfonik ve
koral repertuvarın yanı sıra opera eserlerine olan
hâkimiyetiyle de dikkat çeken; Ekim 2021 itiba-
rıyla BİFO’nun sanat danışmanı ve daimi konuk
şefliğine getirilecek olan Patrick Hahn yönetiyor.
Konserde 20. yüzyılın müzik dilini belirleyen iki
dev isim olan Anton von Webern ve Benjamin
Britten’ın yapıtları, tüm zamanların ilham perisi
Mozart’ın ünlü "Linz" Senfoni’si ile birleşecek.
25 Nisan Pazar günü saat 11.00’de yayınlanacak
kayıtta ise Serhan Bali konser öncesi keyifli soh-
betleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Ustalar Geçidi konseri 

25 Nisan Pazar günü saat 11.30’da onursal şef
Gürer Aykal yönetiminde viyolonselci Camille
Thomas’nın BİFO’ya eşlik ettiği, “Klasik Müziğin
Ustaları” başlığını taşıyan konser bu hafta bir kez
daha izleyicilerin karşısında. Camille Thomas eş-
liğinde BİFO, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile
Robert Schumann’ın konçerto repertuvarına ka-

zandırdığı nadir incilerden biri olan La minör
Konçertosu’nu seslendirilecek. 
Konser ayrıca, Türkiye’de çağdaş müziğin üre-
timi ve eğitimi üzerine yeri doldurulamayacak
emekler vermiş olan değerli bestecimiz ve eğitme-
nimiz Muammer Sun’un Yaylı Çalgılar Orkes-
trası için Türküler ve Oyun Havaları alt başlığını
taşıyan Demet adlı yapıtı ile başlayacak. Saat
11.00’de yayınlanacak kayıtta ise Nisan Ak konser
öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de
olacak.

Deniz Mahir Kartal, 
Borusan Müzik Evi’nde!

Borusan Klasik radyonun sevilen programı “Bo-
rusan Müzik Evi”, çağdaş müzik ve disiplinler-
arası performansları dinleyicilerine sunmaya
devam ediyor. 23 Nisan Cuma günü saat 23.00’te
müzik yapımcısı Deniz Mahir Kartal, daha önce
yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı
için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle
buluşacak. Karnaval.com üzerinden yayın yapan
Borusan Klasik’e internette karnaval.com/boru-
sanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone
(App Store) ve Android (Google Play Store) ci-
hazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulama-
sıyla, iPad için yine App Store’dan indireceğiniz
“Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsi-
niz. SEMANUR POLAT

Ünlü komedyen
Cem Yılmaz da

AÇEV’in başlattığı
organizasyona

katılarak,
çocuklar için
kitap okudu.



TFF 1’inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim
Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, yeniden
UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. UE-
FA’ya üye tüm federasyonların başkan ve yö-
neticilerin katıldığı UEFA’nın 45’inci Olağan
Kongresi, bugün İsviçre’nin Montrö kentinde
yapıldı. UEFA Kongresi’nde Türkiye Futbol
Federasyonu’nu Başkan Nihat Özdemir,
1’inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu
Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Ku-
rulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreter
Kadir Kardaş temsil etti. TFF 1’inci Başkan-
vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet
Yardımcı, 16 sandalyeli UEFA Yönetim Ku-
rulu’nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapı-
lan oylamada 47 oy alarak tekrar yönetim
kuruluna seçildi. Yardımcı, 5 Nisan 2017 tari-
hinde yapılan 41’inci Olağan UEFA Kongre-
si'ndeki seçimi kazanarak UEFA Yönetim
Kurulu’na girmiş ve TFF Onursal Başkanı
Şenes Erzik'ten sonra bu başarıya ulaşan ilk
Türk olmuştu. Yardımcı’nın da aralarında ol-
duğu sekiz yönetim kurulu üyesinin görev sü-
resi 4 yıl olacak. UEFA Yönetim Kurulu’na
seçilen 8 kişi ve ülkeleri arasında Türkiye’den
sadece Yardımcı var.
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NEREDEN NEREYE!
2 004 yılında Selami Altun geçirdiği iş kazası so-

nucunda tekerlekli sandalyeyle yaşamak zo-
runda kaldı. Doktorların spor yapmaya

yöneltmesi üzerine paralimpik halter yapmaya baş-
ladı. Babasını spor salonuna götüren Berfin Altun,
halter hocalarının ısrarları sonucu haltere başladı.
Daha sonra da 3 yılın ardından Türkiye Şampiyonu
olarak Milli Takıma seçildi. Haltere 2010 yılında ba-
basının vesilesiyle başladığını söyleyen Berfin Altun,
"Babam bedensel engelli ve kendine aktivite ararken
spor branşlarına merak saldı. Diğer branşları engelin-
den dolayı yapamadı ve son olarak halterde şansını
denemek istedi. Babam antrenmanlar için spor salo-
nuna giderken biz de yanında gidiyorduk. Daha
sonra biz babamın yanında gide gele antrenman yap-
maya başladık" dedi.

Fazla ağır kaldırma derdi

Annesinin sık sık, "Ağır kaldırma bir yerin sakatlanır"
diye uyarılarda bulunduğunu belirten Berfin Altun,
"İlerleyen dönemlerde daha ağır yüklerle çalışmaya
başladık. Annem antrenmanlarda bizi izledikçe ve biz
daha fazla ağırlıklarla çalışınca annem sakatlıkları
gördü. Annem bana sürekli ‘Bu sporu yapma, bir
yerin ağrır, bir sakatlık olur’ diye çok telkinde bu-
lundu. Yapmamızı istemedi hatta bizi ağır yüklerin al-
tında görünce ağlamaya başlıyordu. Ama ben
“Hedeflerim var anne” dedim ve bana saygı duydu"
diye konuştu.

Bazı arkadaşlar yanlış düşünüyor

Şu ana kadar birçok ödül aldığını ifade eden Berfin
Altun, "Avrupa şampiyonluğum var iki kere, dünya

ikinciliğim ve dünya üçüncülüğüm var. Avrupa’da
ikincilik ve üçüncülük yaşadım. Bu başarılara rağmen
arkadaşlarımda farklı tepkiler alıyorum. Erkekler 
genelde bana ‘Bu erkek sporu, başka bir branş bula-
madın mı’ diyorlar. Kız arkadaşlarım ise ‘Kanka vo-
leybola gitseydin daha güzeldi. Bir kadına yakışacak
spor yap’ diyorlar. Ben de herkesin hedeflerinin farklı
olduğunu söyleyince saygı duyuyorum. Benim hede-
fim ise her sporcunun olduğu gibi Tokyo Olimpiyat-
ları. Onun için çalışıyorum, onun için çabalıyorum.
İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için
elimden gelenin en iyisini yapacağım" açıklamala-
rında bulundu. DHA

Avrupa Halter Şampiyonası’nda silkmede bronz madalya kazanan Berfin Altun (22), haltere başladığında annesinin, "Kızım bu sporu
yapma bir yerin ağrır, bir sakatlık olur" dediğini belirtirken, artık tek hedefinin Tokyo Olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1360422)

TESİSAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
ÇATALCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tesisat İşleri Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/236335
1-İdarenin
a) Adresi :FERHATPAŞA MAHALLESİ FERHATPAŞA CADDESİ N0:1 

34540 ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2127891042 - 2127891106
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@catalca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :61 İŞ KALEMİNDEN OLUŞAN TESİSAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİDİR.

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

b) Yapılacağı yer :ÇATALCA BELEDİYESİ SORUMLULUK SAHASI
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİRFERHATPAŞA CADDESİ NO: 50 

ÇATALCA / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :04.05.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göste-
ren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİH VE 27961  SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ
GRUPLARI TEBLİĞİNDE (C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK
KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇATALCA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE VE SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Beşiktaş'ın dün oynadığı Demir
Grup Sivasspor maçında sakat-
lanarak oyuna devam edemeyen
Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk
üst adalesinde kanama ve ödem

tespit edildiği açıklandı.Siyah-be-
yazlı kulüpten yapılan açıkla-
mada, "Vincent Aboubakar’ın
yapılan klinik değerlendirme ve
MR görüntülemesinde, sağ uyluk

üst adalesinde (rectus femoris)
kanama ve ödem bulgularına
rastlanmıştır. Aboubakar'ın teda-
visine sağlık ekibimiz tarafından
başlanmıştır." denildi.

Aboubakar’dan Beşiktaş’a kötü haber

İstanbul’da tenis
coşkusu sürüyor
TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Cham-
pionship Istanbul turnuvasında 2’nci gün ilk tur maçları ile devam etti
19 Nisan Pazartesi günü başlayan ve 25 Nisan Pazar
günü sona erecek turnuvada 4 numaralı seri başı
Daria Kasatkina, elemelerden gelen Hırvat raket Te-
reza Mrdeza'yı 6-1, 6-0'la rahat geçti. Marta Kostyuk,
Rus raket Kamilla Rakhimova'yı 6-4, 6-3'lük setlerle 2-
0 mağlup etti ve 2’nci tura yükseldi. Ukraynalı Marta
Kostyuk 2’nci turda Kasatkina'nın rakibi olacak. Tec-
rübeli Fransız tenisçi Kristina Mladenovic, Avusturyalı
şanslı kaybeden Barbara Haas’ı 6-4, 6-3’lük setlerle
yenerek 2’nci tura adını yazdırdı. Yağmur nedeniyle
yarıda kalan, iki Rus raketin mücadelesinde 6 numa-
ralı seri başı Anastasia Pavlyuchenkova’yı 7-6, 6-7, 6-
4'lük setlerle yenen Anastasia Potapova 2’nci tura
çıkmayı başardı. Potapova 2’nci turda Kateryna Koz-
lova'yı 6-4, 7-6’lık setlerle mağlup eden Sorana Cirstea
ile karşılaşacak. 1 numaralı seri başı Belçikalı raket
Elise Mertens elemelerden gelen İspanyol raket Lara
Arruabarrena karşısında 6-2, 6-0'lık rahat bir galibiyet
aldı. Belçikalı raket 2’nci turda İsviçreli Viktorija Golu-
bic ile kozlarını paylaşacak. Can Üner kortunun 2’nci
maçında sahne alan Ana Bogdan Japon raket Nao
Hibino’yu 6-3’lük iki sette yenerek son 16 raket ara-
sında yerini aldı. 3 numaralı seri başı Rus tenisçi Vero-
nika Kudermetova, Amerikalı Bernarda Pera’yı 3 saat
süren zorlu mücadelede 6-4, 3-6, 7-6 ile yenerek yo-
luna 2’nci turda devam edecek.

Büyükakçay fark yarattı

Maça yakın zamanda kaybettiği antrenörü Can
Üner’in fotoğrafının üzerinde bulunduğu tişört ile
çıkan temsilcimiz Çağla Büyükakçay 2 saat 34 dakika
süren mücadele sonunda dünya 42 numarası Bar-

bora Krejcikova’ya karşı ilk seti tie-break’te 7-6 ka-
zandı. İkinci seti 6-2, son seti ise 6-0 alan Krejcikova
2’nci tura yükselen isim oldu. Çağla Büyükakçay yo-
luna çiftlerde devam edecek. Çek raket Krejcikova,
2’nci turda Rumen Ana Bogdan ile karşılaşacak. Tur-
nuvaya wild card ile katılan Rus tenisçi Vera Zvona-
reva, Sloven Polona Hercog’u 6-3’lük iki sette yenerek
2’nci tura adını yazdıran bir başka raket oldu. Günün
son maçında ise 2 WTA şampiyonluğu bulunan Fran-
sız tenisçi Fiona Ferro, turnuvanın 2 numaralı seri
başı dünya 21 numarası Petra Martic’i 7-5, 6-2 yene-
rek son 16’ya kaldı. TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde
mücadeleler yarın ilk ve ikinci tur maçları ile devam
edecek. DHA

Helal olsun Süleyman
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 ki-
loda Süleyman Atlı, finalde Rus rakibi Nachyn
Mongush'u mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Av-
rupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçimiz Sü-
leyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı
Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde
de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1)
yenerek finale çıktı. 26 yaşındaki güreşçimiz, bugün
akşam seansında Rus sporcu Nachyn Mongush ile
karşı karşıya geldi. Süleyman Atlı, rakibini mağlup
ederek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal
medyadan paylaştığı mesajla Süleyman Atlı'yı kut-
ladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Avrupa Güreş

Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın ma-
dalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektiren
milli sporcumuz Süleyman Atlı'yı yürekten tebrik
ediyorum" ifadesine yer verdi. 
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T ürkiye A Milli Futbol Takımı'nın Dünya
Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda
oynadığı 3 maç sonunda 7 toplamasını

değerlendiren Güneş, "Başlangıç olarak iyi.
Dünya Kupası elemelerinde oynayacağımız 10
maçın 3'ünü yaptık. İki güçlü rakibimizle de oy-
nadık. 7 puan olarak lider olmamız başlangıç
için iyi. Hem moral, hem de güven açısından
mesafe aldık. İki güçlü takıma karşı kazanıp
daha zayıf görünen bir rakibe karşı puan kaybet-
mek bizi de, Türk futbolseverleri de üzdü. Futbo-
lun içinde var. Paket olarak bakıyoruz. Mart ayı
bizim için iyi geçti. Lider başladık ve inşallah
maçlar bitiğinde de lider oluruz. Eylül ayındaki
performansımız, 3 maçta alacağımız puanlar
bize yeni bir avantaj sağlayabilir. Karadağ ve Ce-
belitarık ile sahamızda, Hollanda ile deplas-
manda karşılaşacağız. Eylül ayında alacağımız 7
ya da 9 puan avantajımızı devam ettirir" diye 
konuştu. 

Yeni sezon için düşünülen tarih

Süper Lig'de gelecek yıl sezonun Ağustos ayında
başlatılması ile ilgili bir fikrinin olduğunu söyle-
yen Güneş, "Alınan her kararda herkesin fikrinin
alınmasından yanayım. Geçen sezon olağanüstü
bir durum vardı. Liglerde ara verme şansı kal-
madı. Daha önce 2-3 aylık bir ara verme du-
rumu olmuştu. Sonrasında ligler başladı.
Aradaki boşluğu kulüp yöneticileri transfer için
ligin başlama tarihinin geç yapılmasını istediler.
Ligin geç başlaması için Kulüpler Birliği'nden bir
baskı geldi. Beni de birçok antrenörün de görüşü
Ağustos ayının ortaları ya da sonlarına doğru
başlamasıydı. Öyle olsaydı milli maçlara kadar
2-3 maç daha yapılabilirdi. Bu sıkışma olmaya-
caktı. Bunun etkilerini sadece milli takım değil
kulüpler de yaşadı. Takımlar Avrupa
kupalarına kaldıktan sonra patır
patır döküldü. Bir sebebin de bu ol-
duğunu düşünüyorum. Bu sezon
daha erken başlayacak ve iki tarih
var. Ağustos'un başı ya da ortası. En
geç Ağustos ortasında başlamasını
istiyorum. Kendi adıma fikrim bu.
Kulüpler Birliği'nin görüşleri alına-
cak, hatta antrenörler ve futbolcula-
rın da görüşleri alınmalı. Bu
istişarelerden sonra son kararı da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
vermeli. Geçen sezon alınan karar
çok sağlıklı bir karar değildi" şek-
linde konuştu.

Şu an herkes en iyi durumda

EURO 2021'in bir yıl ertelenmesini de değerlen-
diren tecrübeli teknik adam, "Her şeyin zama-
nında olmasında yarar var. Geçen sene kasım
ayında Andorra maçını oynadık. Kasım ve Aralık
ayında organizasyon için hazırlık yaptık. Analiz-
lerimi yapmıştık ve Şubat ayında tüm işlerimiz
bitmişti. Mart ayında pandemi başlayınca bütün
hazırlıkları çöpe atmış olduk. Kamp yerlerimiz
Almanya, İtalya ve Azerbaycan'da belliydi, onu
gözden geçirdik. Hazırlıklarımız bitti. Oyuncular
bir başarı yakalamıştı ve sıcağı sıcağına neler ya-
pabileceğimiz görecektik. Avrupa Şampiyonası'nı
pas geçtik, Uluslar Ligi önümüze çıktı. Avrupa
Şampiyonası'nın yerini alamaz ama biz daha iyi
netice almalıydık. Kötü bir oyun ve kötü bir
sonuç elde ettik. Dersler çıkardık. 2021 sezonuna
Mart ayı ile birlikte başladık ve oyuncuların şu an
hazır olduğunu düşünüyorum. Etkililer ve başa-
rılı oldular. Liglerin sonu geliyor ama sakatlıklar
ve performans düşüklükleri olabiliyor. İdeal ka-

romuz belli ama eksik mevkilere ve performansı
düşük oyuncular yerine isimler düşünüyoruz.
Sonrasında 11 Haziran'daki şampiyonaya katıla-
cağız. Liglerin bitimiyle Antalya'da bir kamp ge-
çireceğiz. Almanya'da bir kamp dönemi olacak.
10 Haziran'da Roma'ya gideceğiz, 11 Haziran'da
İtalya ile oynayarak Azerbaycan'a geçeceğiz.
Şampiyonaya 2 ay var ama şu an performansla-
rına bakıldığında oyuncuların iyi olduğunu dü-
şünüyorum. Lig bittiğinde onun zihinsel ve
fiziksel yorgunluğu olacak ve bunu gidermeye
çalışacağız" açıklamasında bulundu. 

Dünya Kupasını çok önemsiyorum

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupa-
sı'nda yer almayı çok önemsediklerini söyleyen

Güneş, "Dünya Kupası bize uzak bir hayal oldu.
1954 yılında gitmişiz ve 48 yıl gidilmemiş, misafir
olarak gidilmiş, izlemeye gidilmiş, Uzakdoğu'da
düzenlenen şampiyonada bunu hayata geçirdik.
Güzel bir olaydı. Teknik ekibi, oyuncusu, yöneti-
cisi medyası taraftarı, hakemi hepsi oradaydı. Bu
kadromuzla şansımızın olacağını düşünüyoruz.
Katılmayı da çok istiyoruz. Benim için Dünya
Kupası ikinci olacak ama oyuncular için ilk ola-
cak. Gelecekte en büyük miras olacağını düşünü-
yorum. Sonrasında yaparlarsa ilki gibi olmaz ve
ilkinin değerini bilmek lazım. Katar öncesi grup-
tan çıkmalarını bekliyorum. Çok aralıklı olan iş-
leri sevmiyorum. Başarısız sonuçlar alsak bile
sürekli orada olarak adımızı duyursak, ülkemizi
tanıtabilsek bizim için de gurur verici olacak.
Dünya Kupası'nı çok önemsiyorum. Avrupa
Şampiyonası da 2'nci büyük bir turnuva olacak.
İki büyük turnuvaya katılmış olacağız. Oyuncu
grubunun yaşı genç. 2026 kadrosunda da bu
oyuncular olacaktır ve belki de 2030'da da ola-

caklar. Tecrübe kazanarak o turnuvalarda da
daha iyi olacaklardır. 5-10 yıllık dönemi iyi geçi-
rebileceğimizi düşünüyorum. Saha sonuçları
önemli ve güvene katkı yapacağını düşünüyo-
rum. Bu nedenle destek de gerekiyor" diye 
konuştu. 

Önemli bazı isimler var

Her Türk futbolcunun milli takımda yer alabile-
ceğini dile getiren Güneş, "Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı her futbolcu yetenekliyse ve ihtiyacımız
varsa kadroya alabiliriz. Almanya'da Darms-
tadt'ta oynayan Serdar Dursun takip ettiğimiz
bir oyuncu. Ali Akman'daki sorun da takımda
oynaması gerekiyordu. Yetenekli oyuncu ama
oynamıyor, nasıl yola çıkacağım? Oynayan hazır

bir oyuncu olsa düşünülebilirdi
ama şu an soru işareti. İlerde in-
şallah milli takımla başarılı olur.
Ercan Kara'da sıkıntımız vardı.
Avusturya Milli Takımı bir hazır-
lık maçında onu kullandı.  Belki
düşünecektik ama pandemide iz-
leme şansımız olmadı ve ilişki
kurma bakımından sıkıntı yaşattı.
Yurt dışında da yurt içinde de bu
tarz oyuncular var. Cenk bizim
için büyük kayıp. Cenk oynasa da
oynamasa da varlığıyla takıma
büyük katkı yapan bir arkadaşı-
mız. İnşallah en kısa sürede iyile-
şir. Son iki maçta Cenk yoktu,
Burak oynadı ve çok da iyi oy-

nadı. Kenan ve Enes de diğer oyuncular. Ümit
Milli Takım'da Halil Dervişoğlu var, Güven Yal-
çın var. Ligde de gol sıralamasına bakarsak
Adem Büyük var" şeklinde konuştu. 

İyi kalecilerimiz var 

Milli takıma seçilen isimlere dışardan kulüpçülük
yapılarak eleştiri yapılmasının doğru olmadığını
söyleyen Güneş, "Bizde kulüp diye bir şey yok.
Oyuncular milli takıma geldiğinde kulüp diye bir
şey olmuyor ama dışarda kulüpçülük yapılıyor.
Milli takımda oyuncusunu görmek, istemek
güzel. Kendi oyuncusu olduğu için oynamasını
istemesi kötü. Birisi bir şey dediği için değil,
oyuncular hak ettiği için burada. Burada önemli
olan oyuncuların etkilenmemesi. 3 kaleci alıyo-
ruz, alınmayan kaleci kötü kaleci mi? O da iyi ka-
leci. Alınmadığı zaman oynayanı kötülemek bize
saygısızlık. Milli takımı temsil ediyor. Uğurcan da
Altay da iyi kaleci ama Mert de iyi kaleci. Daha
yeni başladılar. Elimizdeki kaleciler iyi kaleciler.
Uğurcan, Mert, Altay ve Gökhan var. Berke,
Utku, Ersin, Doğan ve İrfan Can var. Çok kaleci
var. Sinan hala Belçika'da oynuyor. Bu isimler-
den bazıları gelecek" dedi. 

Sol bek için iki genç isim 

Tecrübeli teknik adam, "Eksik olan mevkilerimizi
tamamlamak istiyoruz, o nedenle üretimden
bahsediyoruz. Sırbistan ile oynadığımız maçta
stoperde Mahmut ve Okay'ı oynatmak duru-
munda kaldık. Takımda 4 stoper varken 1 stope-
rimiz kalmadı. Sol bekte Hasan Ali var, Umut ve
Caner var. Rıdvan gelebilir, Uğur Çiftçi gelebilir.
Sakıb'ı çok beğeniyordum ama bir sakatlık ge-
çirdi ve dönemedi. Başka bir oyuncu çıkabilir.
Ravil Tagir sol bek düşünülebilir, sol stoper oy-
nuyor, Ümit Milli Takım'da iyi, yaşı küçük ama
oynamıyor. Beklentimiz büyük Altınordu'dan
geldi ama oynamıyor 1 yılını kaybetti" dedi. 

Bana ne Lille'den!

Fransa Ligi'nde Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz,
Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma
giydiği Lille'i milli oyuncular oynadığı için takip
ettiğini söyleyen Güneş, "Lille de diğer takım-
larda olduğu gibi lig yarışını sürdürüyor ama
bizim çocuklarımız orada olduğu için benim gibi
Türk futbolseverler maçları takip ediyor. Heye-
canla gururlanarak izliyoruz. Kim şampiyon

olsun derseniz Lille derim ama bizim çocuklar
olmasa Lille'den banane. İyi de oynuyorlar inşal-
lah devam ederler" ifadelerini kullandı. 

Burak Yılmaz örnek olabilir 

Milli takımın kaptanı Burak Yılmaz için de Şenol
Güneş şunları söyled; "Burak'ı konuşmadan
önce nereden geldiğini bilirsen nereye gideceğini
bilirsin. Burak bunu öğrendi. Bir Burak, bir Arda,
bir Caner, bir Gökhan Gönül, bir Mehmet Topal
kolay gelmedi. Nuri Şahin çok yetenekli bir
oyuncu ama neden erken bıraktı? Burak bazı
dalgalanmalar ve sıkıntılar yaşadı. Burak'ın her
gün öğrendiğini düşünüyorum. Bütün oyuncu-
lara ders olarak gösterilmeli. Burak geçmişinde
çok dönemde bırakabilirdi, hatalar yapmadı mı,
tabii ki yaptı. Tabii ki hatalar yapacağız ama
bunları ikinci kez yapmayacağız. Her şeyi bir ke-
nara koyun, futbolu, ülkenin tanıtımını, kazan-
dığı dövizi Türkiye'ye getiriyor. Yusuf'un gidişi,
Cenk'in gidişi. Rakamlara bak. Cenk 23 milyon
Euro kazandır Beşiktaş'a gitti ama dönüyor yine
Beşiktaş'ı seviyor." 

Sergen Yalçın başarılı olacak 

Sergen Yalçın'dan da övgüyle bahseden Güneş,
"Başkasına benzemeden kendi yolumu kendim
çizdim ama herkesten de destek aldım. Aile, ve
antrenörlerden bir şeyler alarak bugünlere gel-
dim. Sergen çok başarılı. Beşiktaş'ta çalışmış
olmam, Sergen'in Şenol Güneş ya da Milne gibi
olmasını gerektirmez, daha da başarılı olacağını
düşünüyorum. Çünkü önü açık. Bu sezon da ba-
şarılı olacak gibi görünüyor ve inşallah da olur.
Tüm Türk teknik adamlar başarılı olsun. Ser-
gen'in oyun zekası, kariyeri ve şimdi de antrenör-
lük durumu iyi gidiyor. Değişiyor ve gelişiyor, o
da onu büyütüyor. Başarılar elde ettikçe geleceği
göreceğiz. Fatih Terim, Mustafa Denizli kaç yıl-
dır bu işin içinde. Fatih Terim 50 yıldır bu işin
içinde. Sergen 2-3 sene, Okan hoca 4-5 senedir
bu işin içinde. Buradan bakarak genelleme yap-
mak mümkün değil. Metin Türe, Özkan Sümer,
Gündüz Tekin Onay benim hocamdı. Benim
uluslararası başarım onlardan iyi olduğumu gös-
termez, onlar benden çok daha büyük işler yaptı"
açıklamasında bulundu. DHA
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Türkiye A Milli Futbol
Takımı Teknik Direktörü

Şenol Güneş, Dünya
Kupası hedefinden

Avrupa Şampiyonası'na,
yeni sezon

planlamasından milli
takım kadrosuna kadar

birçok konuda
açıklamalarda bulundu.

Güneş, “Türk Milli Takımı
oldukça genç bir takım.

Bu takım 2030 Dünya
Kupası'nda da olacak.

Geleceğe hazırız” dedi

TURK MILLI TAKIMI
gElEcEgE
hazırdır
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AvrupA Şampiyonası'nda ilk maç
olan İtalya mücadelesinin de önemine
değinen Güneş, "İtalya maçını ayrı bir
yere koyuyorum. Diğer iki maç farklı.
Belki çok iyi oynayacağız ve kaybedece-
ğiz, belki de kötü oynayıp kazanacağız
ya da kaybedeceğiz. İtalya ile oynadığı-
mız maçla gücümüzü göstermek istiyo-
ruz. Kazansak da kaybetsek de ilk
maçta gücümüzü görmek istiyorum.
İtalya'ya kaybedebilirsin ama dünyanın
sonu değil, diğer iki maçı ise kazanma-
lıyız. İtalya'ya kaybedersek bile iyi oyna-
mak önemli. Genç oyunculara sahibiz
ve bu tarz oyunlarla güvenimiz artacak.
Hollanda ve Norveç maçları o nedenle
önemliydi. İtalya da genç ve başarılı bir
takım ve iyi bir oyunları var" dedi. 

İtalya maçı
önemli

Eskrim’de 
milli bir marka
Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim
Şampiyonası’nda milli sporcu Aleyna Ertürk, bir ilke imza atarak yıldızlar
kadın epe branşında dünya altıncısı oldu. Aleyna Ertürk, “Bu zamana
kadar yıldızlar branşından alınmış olan en iyi derece” dedi
Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıkla-
malarda bulunan 16 yaşındaki milli eskrimci
Aleyna Ertürk, “2 ay boyuncu kapalıydık,
kendi evimde antrenörlerimin verdiği antren-
man reçetelerini uyguladım. Dışarıda elimden
geldiği kadarıyla antrenmanlarımı devam et-
tirdim. Normalleşme süreciyle birlikte kondis-
yon antrenmanlarımı gerçekleştirdim. Eskrim
antrenmanlarıma düzenli olarak geldim. Ku-
lübümüz açıldı ve antrenörlerimiz çalıştırdı
beni düzenli bir şekilde. Bu şekilde şampiyo-
naya hazırlandım. Yıldızlar branşından
dünya altıncısı oldum. Bu beni çok mutlu etti
öncelikle. Bu zamana kadar yıldızlar bran-
şında alınmış olan en iyi derece şu anda. Çok
mutluyum açıkçası. Yarış öncesi heyecanlay-
dım ama sonradan rahatladığımı düşünüyo-
rum” diye konuştu. 

Ülkemi temsil etmek istiyorum

Eskrimin epe dalında yarışan milli sporcu,
hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurgulaya-
rak, “Yıldızlar branşında Avrupa, Dünya bi-

rincisi olmak istiyorum. Gençler ve büyük-
lerde de aynı şekilde. Olimpiyatlarda da tabi
ki ülkemi temsil edip, ülkemi kürsüye çıkar-
mak istiyorum. En büyük hayalim bu. Bunu
gerçekleştirmek için de çok çabalıyorum, çok
emek veriyorum. İlerde de bunu yapabilece-
ğimi düşünüyorum, inanıyorum. Son 2 yıldır
da Türkiye’de yıldız, genç, büyükler kategori-
sinde birinci sıradayım. Yapabileceğimi bili-
yorum” ifadelerini kullandı.

Hiç antrenman kaçırmaz 

Çankaya Eskrim Kulübü Başkanı Ozan Sarı
da, Aleyna’nın çalışma prensibine dikkat
çekti. Sarı, "Burada genç sporculara örnek ol-
ması açısından Aleyna belki 5 yılda 10 an-
trenman kaçırmamıştır. Çok ciddi antrenman
yapan, düzenli olarak antrenörlerini, hocala-
rını dinleyen bir sporcumuz ve bunun karşılı-
ğında yıldızlar dünya altıncısı olarak şu anda
aldı. Kulüp olarak Aleyna’ya olabildiğince
destek vermeye çalışıyoruz imkanlarımız da-
hilinde” dedi. DHA

Burak Yılmaz’dan övgüyle söz eden
Şenol Güneş, “Burak bazı dalgalanmalar ve 
sıkıntılar yaşadı. Burak'ın her gün öğrendiğini
düşünüyorum. Bütün oyunculara ders olarak
gösterilmeli. Burak geçmişinde çok dönemde
bırakabilirdi, hatalar yapmadı mı, tabii ki yaptı.
Tabii ki hatalar yapacağız ama bunları ikinci
kez yapmayacağız. Her şeyi bir kenara koyun,
futbolu, ülkenin tanıtımını, kazandığı dövizi 
Türkiye'ye getiriyor” ifadelerini kullandı.
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TuRaN TaşKıN ÖzER
CHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI

VEySEl
KaRaTay
GELECEK PARTİSİ
ESENYURT İLÇE BAŞKANI

ÖzDEMiR PolaT
İYİ PARTİ GENEL İDARE
KURULU ÜYESİ

EyÜP
GÜNay
BEYLİKDÜZÜ 
SİVASLILAR 
DERNEK BAŞKANI

DuRMuş
şahİN
CHP BEYLİKDÜZÜ 
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

MuaMMER cEylaN
CEYLAN İNŞAAT 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MuRaT ÇEliK

aDNaN TuNcER
GENÇ PARTİ BEYLİKDÜZÜ

İLÇE BAŞKANI

İlyaS yılMaz 
CHP BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI

23 NİSAN 
ULUSAL EGEMENLİK VE 

ÇOCUK 
BAYRAMI

KUTLU OLSUN

23 NİSAN 
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK

BAYRAMI KUTLU OLSUN

NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

KEMal SıR  
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ
TEŞKİLAT BAŞKANI

NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

NİSAN 
ULUSAL 

EGEMENLİK VE 
ÇOCUK

BAYRAMI
KUTLU OLSUN

ENVER 
DEMİR
İYİ PARTİ
BELEDİYE 
MECLİS ÜYESİ


