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Yeni bir koltuk mu 
hazırlıyorsunuz?

ÖZTRAK’TAN ‘DAMAT’ ÇIKIŞI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
"Damat nerede" kampanya-

sına ilişkin Hazine ve Maliye Ba-
kanı Lütfi Elvan’ın “Seviyesiz
söylem”, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın da “Kazanımların altında
onun imzası var” ifadelerine yanıt
verdi. Öztrak, “Hayırdır? Damadı-
nıza yeni bir koltuk mu hazırlıyor-
sunuz? Bugün ülkemizin en büyük
açığı ne cari
açıktır ne de
bütçe açığıdır.
Bugün ülkemi-
zin en büyük
açığı; herkesi
kucaklayacak,
tarafsız bir
cumhurbaşkanı
açığıdır" ifadele-
rini kullandı.
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Faik Öztrak

Koronaya rağmen 
salon lebaleb dolu!

İKTİDARI ELEŞTİRDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, 16 şehit verdi-

ğimiz Gara operasyonu nedeniyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleş-
tirdi. Babacan, "Bakıyoruz hesap
vermesi gerekenler kendi partisinin
güle eğlene kongresini yaptıkları
salondan telefonla arıyorlar. Utan-
mak, sıkılmak
yok. Kongre 
ortamı eğlenceli,
lebaleb dolu co-
rona virüse rağ-
men. Aldığınız
kararların fatura-
sını başkasına 
kesemezsiniz"
şeklinde konuştu.
I SAYFA 7
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Ali Babacan

Yeni bir single 
hazırlığı vardı

BARLAS UĞURLANDI

Türk pop müziğinin önemli
isimlerinden Serpil Barlas İs-

tanbul'da toprağa verildi. Eşi Uğur
Dikmen, "Amerika'dan geldiği za-
mandan beri bir ritim bozukluğu
vardı. Çalışmalarına devam edi-
yordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk
sabaha kadar.
Single hazırlığı
vardı. İstirahat
ediyordu, bir
şeyler istedi,
verdim. Ritim
bozukluğunu
ciddiye 
almıyorlar ama
yoruluyordu"
açıklamasını
yaptı. I SAYFA 5
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Serpil Barlas

AK Parti Grup Başkanvekili
Özlem Zengin, "AK Parti

Grup Başkanvekili olarak, bir kadın
olarak çok sistematik saldırıya 
uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır
devam ediyor" dedi. Zengin, saldırı-
ların nedenine ilişkin de "Gara ile
alakalı meselenin hızlıca üstünü 
örtmek için, bunu CHP de yaptı,

Sayın Kılıçda-
roğlu da yaptı.
Fail olarak, ne
alaka, Sayın
Cumhurbaşka-
nımızı gösteri-
yor. Bir hedef
şaşırtma olarak
görüyorum" ifa-
delerini kullandı.
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Özlem Zengin

Önemli konuya 
çomak sokuldu

PUL GÖNDERİYORLAR

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, "Cezaevlerinde terör

örgütü mensuplarının zaman
zaman eylem hazırlığında oldu-
ğunu duyuyoruz" dedi. Şentop,
"Cezaevlerinde bazı terör örgütü
mensuplarına pullar gönderildiği,
eski ve yeni vekilleri tarafından,
büyük hacimde pullar gönderildi-
ğini ve cezaevlerinden bazı mektup
kampanyalarını organize etmek için

düzenlenen bir
faaliyet oldu-
ğunu ifade etmek
isterim. Cezaev-
leriyle ilgili bir or-
ganizasyon
konusunda
önemli bir 
konuya çomak
sokuldu" dedi. 
I SAYFA 7
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Mustafa Şentop

Belge açıklasın
masal anlatmasın

SOYLU’YA YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu'nun Gara'ya gittiğini

öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili
Dilan Dirayet Taşdemir, “Bu bir
koltuk kurtarma operasyonudur.
Dedikodu üzerinden gizli tanık ve
iftiracıların yalan dolan beyanları
üzerinden nefret söylemine başvur-
mak hedef göstermek acizlikten

başka bir şey 
değildir. Bu 
siyasetin adı
çamur at izi 
kalsın siyasetidir.
Ben Gare'ye git-
medim. Belgele-
riyle açıklasın,
masal anlatma-
sın” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Dilan Dirayet Taşdemir

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, partisinin Hal-

kapınar Spor Salonu'nda düzenlenen
AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongre-
si'ne katıldı. Erdoğan konuşmasında
Berat Albayrak'a yönelik iddialara
cevap verirken, "Son zamanlarda
CHP ve şürekâsının Berat Albayrak’ı
ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte
şahsımı hedef alan bir kampanya yü-
rütüyor" dedi. Merkez Bankası re-

zervleri hakkındaki iddialara da cevap
veren Erdoğan, "Ne dövizin buhar-
laşması ne haksız kazanç söz konu-
sudur. Bu döviz işlemleri sayesinde
ülkemiz uluslararası alanda, hedefle-
rine bağlı kalmayı başardı" ifadelerini
kullandı. Erdoğan, "Berat Bey'in ifa
ettiği görevlerdeki en büyük talihsiz-
liği, 'damat' sıfatının, bu alanlardaki
birikimi, gayreti ve başarısının önüne
geçirilmiş olmasıdır" diye konuştu.
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İstinaf Mahkemesi, Mal-
tepe’de 30 Mart 2019’da

aynı iş yerinde çalıştığı Fatma 
Şengül’ü evinin önünde silahla 
ateş ederek öldüren Zeynel Akbaş'a
"Haksız tahrik altında öldürme" 
suçundan yerel mahkemece verilen
18 yıl hapis cezasının bozulmasına
karar verdi. Duruşmanın ardından
gözyaşlarını tutamayan ve yakınla-
rına sarılan Fatma Şengül'ün kızı
Açelya Şengül, "Başardık, müebbet
aldı. Bir nebze de olsun içimizi 
rahatlattı bu ceza" dedi. I SAYFA 8
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Pandemi döneminde
önünde oluşan uzun kuy-

ruklarla gündeme gelen İstan-
bul'daki Halk Ekmek büfeleri,
dikkat çeken bir suçlama ile karşı
karşıya. İstanbul Ekmek Üretici-
leri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, 
İstanbul Valiliği'ne dilekçe vererek
İstanbul Halk Ekmek'in yaptığı
faaliyetler ile ekmeği siyasete alet

ettiğini savundu. Halk Ekmek
fabrikasının; yeni yönetim döne-
minde kuruluş ve faaliyet amacını
ikinci plana bırakarak siyasi rant
sağlama aracı olarak kullanıldığı
iddia edildi. Dilekçede hukuki
süreç başlatılacağı belirtilerek,
"Cumhuriyet tarihinde sokak 
aralarında ‘araçla seyyar ekmek
satan' belediye ile ilk defa karşı-
laştık" açıklamalarında bulundu.

ç Valilik dilekçeyi İBB Baş-
kanlığı'na göndererek bilgi

istedi. İBB Halk Ekmek A.Ş de
verdiği yanıtta, tüm iddiaların ger-
çeğe aykırı ve mesnetsiz olduğu
belirtildi. "İHE A.Ş. kuruluş amacı
doğrultusunda İstanbul halkına
hizmet etmek zorundadır" denilen
açıklamada, "Pandemi koşulla-
rında artan talep büfelerde kuy-
ruklara sebep olmuştur.

Büfelerimizin olmadığı bölgelere
vatandaşlarımızın isteği doğrultu-
sunda büfelerin kurulması için ça-
lışmalar yürütülmektedir. Yeni
büfelerin kurulmasına kadar geçe-
cek geçiş döneminde lokasyon
sabit kalmak koşulu ile mobil büfe
hizmeti verilmektedir. Ücretsiz
ekmek dağıtılmamaktadır. Bu
iddia son derece çirkin ve yakışık-
sızdır" tepkisi gösterildi. I SAYFA 9
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amaCInIn DIşIna ÇIKIp SİyaSİ RanTa DÖnDÜ aSla ÜCRETSİZ EKmEK DağITIlmamaKTaDIR

Kartal'da 6 Şubat 2019 tari-
hinde Yeşilyurt Apartma-

nı'nın çökmesinin üzerinden iki yıl
geçti. 21 kişinin hayatını kaybet-
tiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı
enkazdan 19 saat sonra 7 yaşın-
daki Azra Havva Tekgöz çıkartıldı.
Tedavi altına alınan Havva iki
yılda olduğu 55 ameliyatın ardın-
dan yaşıtları gibi yürümeye ve

koşmaya başladı. Havva'nın ba-
bası Fethi Ahmet Tekgöz, “Baca-
ğının hissi yoktu. Yataktaydı.
Tuvalete kaldırıp götürüyorduk.
Kendi ihtiyacını kendisi göremi-
yordu. Arkadaşları oynuyor, canı
sıkılıyor. Ayaklanıp yürümeye baş-
layınca bizlerde heyecanlandık ve
mutlu olduk. Dünyaları verseler
onun yerine değişmeyiz" dedi.

ç
DÜnyalaRI VERSElER onun yERİnE DEğİşmEyİZ

Saadet zinciri
kurmuşlar!

İstanbul'da kurdukları 
şirketlerle, saadet zincirine

benzeri bir yöntemle çok sayıda
kişiyi dolandırdıkları iddia edilen
İran uyruklu bir dolandırıcılık 
çetesine yönelik soruşturma ta-
mamlandı. Savcılık, biri Türk
olan 23 şüpheli hakkında 13 yıl
ile 926 yıl arasında değişen oran-
larda hapis cezasıyla cezalan-
dırılmalarını talep etti. I SAYFA 8
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DAMAT SIFATI
ONUNE GECTI!

ALBAYRAK HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip

Erdoğan, partisinin yeni İstanbul İl
Başkanı adayı olarak Osman Nuri Ka-
baktepe'yi belirledi. AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir,

"Partimize ve İstanbul’umuza hayırlı
olsun" paylaşımını yaptı. AK Parti 
İstanbul İl Başkanlığı'nda da İl Başkan-
lığına aday olarak açıklanan Osman
Nuri Kabaktepe'nin de katılımıyla 
istişare toplantısı yapıldı. I SAYFA 9
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İSTANBUL’DA YENİ DÖNEM

Bir nebze olsun
içimiz rahatladı
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İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği, İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek’i valiliğe şikayet etti. Dernek,
Halk Ekmek büfelerinin fırıncılar için haksız rekabet yarattığını, sokak aralarında bedava ekmek
dağıtıldığını ve ekmeğin siyasete alet edildiğini savundu. İBB'den yapılan açıklamada ise "Ücretsiz
ekmek dağıtımı yapılmamaktadır. Bu iddia son derece çirkin ve yakışıksızdır" tepkisi gösterildi

İstanbul genelinde 533 büfe bulunuyor. Aylar süren
tartışmaların ardından yeni 142 ekmek büfesi daha

açılması talebi kabul edildi ve çalışmalar başladı. Yeni
büfe tartışmasının sürdüğü dönemde geçici bir çözüm

olarak 40 mobil araçla ekmek satışına başlandı.

40 MOBİL ARAÇ EKMEK SATIYOR

HAVVA ARTIK
KOSABILIYOR!
Kartal'da 2019 yılında çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazın-
dan 19 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz, geçirdiği 55
operasyon sayesinde artık yürüyüp yaşıtları gibi koşabiliyor

Minik Havva’nın eski sağlığına ka-
vuşması en çok ailesini sevindirdi. 

İstanbul'da en çok trafik 
kazası yaşanan noktalar İs-

tanbul Emniyeti ekipleri tarafından
takibe alındı ve çok önemli bir ça-
lışma gerçekleştirildi. Detaylı ana-
lizler sonucu en sık kaza yaşanan
10 nokta tespit edildi. Emniyetin
bu noktalarda kaza nedenlerini
araştırdığı öğrenildi. I SAYFA 5
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İstanbul’un 10 kör noktasıİstanbul’un 10 kör noktasıİstanbul’un 10 kör noktasıİstanbul’un 10 kör noktasıİstanbul’un 10 kör noktasıİstanbul’un 10 kör noktası Fatih Terim

farkı görülüyor
Galatasaray dikenli yollardan
geçerek, 7 zorlu maçın 7'sini de

kazanıp şampiyonluk yolunda çok
büyük bir adım attı. Beşiktaş maçın-
dan büyük ders çıkaran sarı-kırmızılı-
lar, her maçı ayrı bir final olarak görüp,
maç maç hazırlanarak zafere ulaştı. 
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan

Bayram 
Şenocak

Numan
Kurtulmuş

Osman Nuri
Kabaktepe
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C ovid-19 enfeksiyonuna yakalanmak herkes için kaygı
verici. Ancak öyle bir grup var ki onlar sadece kendi-
leri için kaygılanmıyor, henüz doğmayan bebekleri-

nin de sağlığından endişe ediyorlar. Çünkü hamilelik
sırasında meydana gelen diyaframın yükselmesi, solunum
mukozasının ödemli olması ve oksijen tüketiminin artması
gibi nedenler anne adaylarının solunum yolu enfeksiyonlarına
yatkın olmalarına neden oluyor. Bu durum da Covid-19 en-
feksiyonuna yakalanma riskini artırıyor. Pandeminin ilk gün-
lerinden itibaren enfeksiyona yakalanan anne adaylarına dair
bazı bilgiler ise kafa karışıklığına yol açıyor. Acıbadem Inter-
national Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Günay Gündüz, bu kaygıların birçok konuda yaşandığını be-
lirterek, toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler üzerine ayrın-
tılı açıklama yaptı. Covid-19 pozitif olmanın sezaryenle
doğuma yol açmayacağına, bugüne kadar yapılan araştırma-
lara göre enfeksiyonun anne karnındaki bebeğe bulaşmayaca-
ğına ve doğumdan sonra bebeğin emzirilebileceğine vurgu
yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Günay
Gündüz, “Herkes gibi pandemi kurallarına dikkat ederek ya-
şamak, düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemek ve sağlıklı
beslenmek anne adaylarını da koruyor.” diye konuşuyor.

Yanlış: Her hamile Covid-19 için risk grubunda yer alır

Doğrusu: Hamileler Covid-19 için risk grubunda yer almaz-
lar. Ancak bazı hamilelerde görülen kimi sağlık sorunları ve
kronik hastalıklar onları daha riskli hale getiriyor. Diyabet,
yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kanser, böbrek ve karaciğer
yetmezliği gibi hastalıkları olan hamileler riskli grupta yer alı-
yorlar. 

Yanlış: Virüsten korunmak için ek önlemler gerekir

Doğrusu: Hamilelerin Covid-19’dan korunmak için ek önlem
almalarına gerek yok. Toplumun geri kalanında olduğu gibi
ellerin sık yıkanması, sosyal mesafe ve maske kurallarına dik-
kat etmek önem taşıyor. Dr. Günay Gündüz, öksürük, solu-

num sıkıntısı gibi belirtilerde hemen doktora başvurulması ge-
rektiğini yineliyor. 

Yanlış: Enfeksiyon tedavisi için
hamilelere ilaç verilmez

Doğrusu: Şüpheli ya da Covid-19 virüsü bulaşmış olan ha-
milelere fiziksel ve psikolojik destek verilmesi önem taşıyor.
Genel durumu iyi olan hamilelerin Covid-19 sürecini evde
izole olarak tamamlayabileceklerini belirten Dr. Günay Gün-
düz, “Hastalığı şiddetli geçiren hamile hastalar hastaneye ya-
tırılıyor. Ağrı kesici, ateş düşürücü gerekliyse uygun antiviral
tedavi ve hidratasyon (sıvı takviyesi) yapılıyor” diye bilgi 
veriyor.

Yanlış: Bulaşma riski nedeniyle rutin
gebelik kontrollerine gidilmemeli

Doğrusu: Hastanelerdeki bulaşma riski göz önünde bulun-
durulmalı. Ancak hekimin gerekli gördüğü sıklıkta kontrollere
devam edilmesi gerekiyor. Hamilelikte diyabet ve hipertansi-
yon gibi hastalıkların taranmasının ve tedavi edilmesinin
Covid-19 enfeksiyonun bulaşma ve ağır geçirme riskini azalt-
tığına dikkat çeken Dr. Günay Gündüz, “Anne adayı ve bebek
sağlığı açısından yeterli kontrollerin de yapılması 
gerekiyor” diyor. 

Yanlış: Covid-19 anne karnındaki bebeğe de bulaşır

Doğrusu: Hastalıkla ilgili araştırma verileri henüz çok sınırlı,
ancak hamile kadındaki virüsün bebeğine bulaştığına dair
kesin bilgi bulunmuyor. Bugüne kadar anneden henüz doğ-
mamış bebeğine böyle bir geçişin olduğunu gösteren her-
hangi bir kanıt olmadığını belirten Dr. Günay Gündüz,
“Ultrason kontrolleriyle anne karnındaki bebeğin sağlığı ve
büyümesi yakından takip edilmeli.” diye konuşuyor.

Yanlış: Covid-19 düşüğe neden olur

Doğrusu: Bu hastalığın seyri, etkileri hakkında henüz yeterli
ve detaylı çalışma bulunmadığına dikkat çeken Dr. Günay
Gündüz, “Bugüne kadar olan veriler Covid-19 virüsünün ha-

milelikte düşük ya da erken bebek kaybı riskinde artış olmadı-
ğını gösteriyor. Ancak erken doğum riski olabiliyor. Bu ne-
denle dünyaya gelen bebeğin yeni doğan yoğun bakım
ünitesinde kalabileceği akılda tutulmalı.” diyor.

Yanlış: Covid-19 pozitif ise sezaryenle
doğum zorunlu olur

Doğrusu: Anne ve bebek açısından doğumu ertelemenin tıbbi
bir sakıncası yoksa doğum uygun bir zamana ertelenebiliyor.
Doğumun zorunlu olduğu durumlarda ise gerekli önlemler
alınarak beklenmeden bebek dünyaya getiriliyor. Covid-19
pozitif olan hamilelerde sezaryenle doğumun bir zorunluluk
olmadığını kaydeden Dr. Günay Gündüz, “Sezaryen tıbbi bir
gereklilik olduğunda uygulanır. Covid-19 enfeksiyonu bu
yöntemi zorunluluk haline getirmez” diye vurguluyor. 

Yanlış: Covid-19 virüsü taşıyan anne
bebeğine dokunamaz, emziremez

Doğrusu: Anne bebek arasındaki yakın temas ve emzirme
bebeğin gelişiminde büyük önem taşıyor. Annenin Covid-
19 virüsü taşısa bile el hijyeni, maske ve ortam havalandır-
ması gibi gerekli önlemleri alarak bebeğini emzirebileceğini
ifade eden Dr. Günay Gündüz, “Anne ile bebek arasında
ten tene temasa izin verilmeli. Aynı odada kalabilirler. An-
nenin maske kullanması gerekiyor. Ancak boğulma gibi ka-
zalara yol açabileceği için bebeğe maske ya da siperlik

takılmaz” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Yanlış: Hamilelikte akciğer filmi ya da 
bilgisayarlı tomografi çekimi yapılmaz

Doğrusu: Gereken durumlarda akciğer filmi de bilgisayarlı to-
mografi de çekilebilir. Hamilelikte anne karnındaki bebek için
güvenli radyasyon değeri 5 rad olarak kabul ediliyor. Dr.
Günay Gündüz, gerekli olan durumlarda anne adayının karın
bölgesinin kurşun yelekle korunarak her iki çekim işleminin de
yapılabileceğini kaydediyor. 

Yanlış: Hamileler Covid-19’u daha şiddetli geçirir

Doğrusu: Pandemi başladığından bu yana yapılan araştırma-
larda hamilelikte Covid-19 enfeksiyonunun daha şiddetli ge-
çeceğini gösteren anlamlı sonuçlar görünmüyor. Dr. Günay
Gündüz, anne adaylarının hastalık seyrinin virüs bulaşan
diğer kişilerden anlamlı bir farklılık göstermediğini belirtiyor.
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Günay Gündüz, “Herkes gibi pandemi
kurallarına dikkat ederek yaşamak, düzenli doktor kontrollerini ihmal etmemek
ve sağlıklı beslenmek anne adaylarını da koruyor” diye konuştu

HAMILELER PANDEMI SURECINDE 
NE YAPMALI?
ZEYNEP VURAL

MELATONiNi
ARTIRAN 

5 ETKiLi
ÖNERi!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uzmanı Prof.
Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, melatonin artıran 5 etkili öneriyi sıraladı

Covid-19 pandemisinde virüsün yol açtığı sağ-
lık problemleri, yakınlarımızın kaybı ve sürecin
getirdiği maddi güçlükler gibi pek çok etken ne-

deniyle yaşadığımız kaygı, uykumuzu da sabote ediyor!
Pandemi sürecinde zamanımızın çoğunu evde geçirme-
miz sonucu gün ışığından yoksun kalmak, yeterince hare-
ket edememek, özel ve sosyal hayatımızda yaşadığımız
gerilimler, yaptığımız zamansız şekerlemeler, yeme içme
saatlerinin değişmesi gibi pek çok faktör de uyku düzeni-
mizi bozuyor. Bunların yanı sıra televizyon, tablet veya
akıllı telefonlar ile led ampulün yaydığı mavi ışığa fazla
maruz kalmamız, pandemide adını sıkça duyduğumuz bir
hormon olan  ‘melatonin’ salınımda baskılanma veya ge-
cikmeye neden olarak uykuya geçiş süresini uzatıyor. Acı-
badem Kozyatağı Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Uyku
Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, tüm bu etkenler
nedeniyle pandemi sürecinde uykuya dalmak ve sürdür-
mek gibi uyku bozukluklarının daha sık görüldüğünü be-
lirterek, Covid-19 virüsünden korunmak için  ‘maske, el
yıkama ve sosyal mesafe’ gibi aldığımız önlemler kadar,
uyku-uyanıklık döngüsünü sağlayan melatonin hormonu-
nun düzenli salgılanmasının da çok önemli olduğuna işa-
ret ediyor. 

Covid-19’a karşı kilit role sahip

Yapılan çalışmalara göre; melatonin hormonu, uyku uya-
nıklık düzenini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sistemini
güçlendirici, hücre savaşını, solunum yetmezliğine yol
açan sitokin fırtınasını baskılayıcı ve akciğerde sertleşme,
yani fibrozis gelişimini engelleyici rolü nedeniyle Covid-19
virüsüne karşı savaşmamızda kilit role sahip. Örneğin, İs-
panya’ da yoğun bakım hastalarında uygulanan melato-
nin tedavisiyle hastanede kalış süresinin yüzde 40 kısaldığı
ve ölümün gözlenmediğini gösteren çalışmalar mevcut.
Dolayısıyla melatonin hormonunun düzenli salgılanması
için yeterli ve kaliteli uyumamız, büyük önem taşıyor. Peki,
melatonin hormonunu artırmak için neler yapmalı, neler-
den kaçınmalıyız? Göğüs Hastalıkları ve Uyku Uzmanı
Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, melatonin hormonunu ar-
tıran 5 etkili kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda
bulundu.  
1. KURAL: 23:00-05:00 saatleri arasında uykuda olun
Melatonin hormonunun etkisinden maksimum düzeyde
yararlanmak için 23:00-05:00 saatleri arasında uykuda ol-

maya özen gösterin. Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu uyku
için hazırlığa gündüz başlamanız gerektiğini belirterek,
şöyle devam ediyor: “İdeal olarak sabah uyanır uyanmaz
güneşe maruz kalmaya, mümkünse her gün 20 dakika
veya haftada 3 gün 45’er dakika yürüyüş yapmaya özen
gösterin. Bedenimiz ne zaman soğursa, uykuya dalmak
daha kolaylaşıyor. Ancak akşam geç saatte yapılan egzer-
sizler vücut ısısını artırarak uykuya geçişi geciktirdiği için
egzersizi mümkün olduğunca gün ışığında yapmaya, ev
içi egzersizleri uyku saatinden 3-4 saat öncesinde tamam-
lamaya dikkat edin.” 
2. KURAL: Gece lambası kullanmayın 
Melatonin salınımı gün ışığının azalmasıyla birlikte başlı-
yor, karanlıkta artıyor ve sabaha karşı duruyor. Melatonin
düzeyini artırmak için karanlıkta uyumanız çok önemli.
Gece lambası kullanmayın, eğer gerekiyorsa mümkün ol-
duğunca az ışığa maruz kalın. 
3. KURAL: Yatmadan 3-4 saat önce mavi ışıkları
kapatın   
Hava karardığında abartılı parlak ışığa maruz kalmayın.
“Yatmadan 3-4 saat öncesinde mavi ışık kaynağı olan tel-
evizyon, tablet ve akıllı telefonların ışığından kaçınmanız
önemli.” uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları ve Uyku
Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, şöyle devam edi-
yor: “Mavi ışık biyolojik saatimizi yanlış uyararak bedeni-
mize hala gündüz vakti olduğunu söyleyip, melatonin
salınımını geciktiriyor. Eğer mavi ışık içeren cihazları kul-
lanmak zorundaysanız bu durumda mavi ışığı bloke eden
gözlüklerden faydalanabilir veya gece moduna geçerek
sorunu hafifletebilirsiniz.”
4. KURAL: Kahve, alkol, sigara üçlüsüne dikkat!
Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, kahve, sigara ve
alkol üçlüsünden kaçınmanız şart. Prof. Dr. Ceyda Erel
Kırışoğlu kafeinin melatonin düzeyini düşürdüğünü vur-
gulayarak, “Uykuya dalmada sorun yaşıyorsanız kafein
içeren kahve gibi içecekleri saat 14:00’ten sonra tüketme-
melisiniz. Aynı şekilde sigara gibi tütün ürünleri de en az
kahve kadar uyku kaçıran etkiye sahip. Toplumdaki yaygın
inanışın aksine alkol tüketimi de uyku kalitesini olumsuz
etkiler ve uykunun sık bölünmesine neden olur.” diyor. 
5. KURAL: Melatonin içeren besinler tüketin 
Melatonin içeren besinleri sofranızda düzenli olarak bu-
lundurun. Vişne, nar, yumurta, süt ürünleri,  somon ve
sardalya balığıÜ. NEŞE MERT

Beyin tümörü için çare var
ÜlkeMizde tıpta ve teknolojide yaşanan hızlı ge-
lişmeler, beyin tümörlerinin tedavisinde bugüne
dek ‘olmaz’ denilenleri mümkün kılarken, ‘burun

içinden girilerek’ ve ‘kaş üzerinden minik bir kesi ile’ beyin
ameliyatı gerçekleştirilmesi de çığır açan yöntemler olarak
karşımıza çıkıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kenan Koç, teda-
vide önemli olanaklar sağlayan bu iki yeni yöntemi ve fay-
dalarını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Ülkemizde son yıllarda beyin tümörlerinin tedavisinde çok
ciddi ilerlemeler yaşanıyor. Öyle ki; tümörlerin daha iyi ta-
nınmasını sağlayan nöroradyoloji ve nöropatoloji bilim dal-
larında yaşanan hızlı gelişmelere, anestezideki gelişmelerin
de eklenmesi beyin cerrahisinin etkinliğini daha da artırıyor.
Günümüzde beyin cerrahisi ameliyatlarının çoğunluğu
mikroskop kullanılarak mikrocerrahi yöntemiyle yapılıyor.
Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beyin, Sinir ve
Omurilik Cerrahisi Uz-
manı Prof. Dr. Kenan
Koç, “Endoskopik ameli-
yatların beyin cerrahisinde
kullanımı da son yıllarda
giderek yaygınlaşmaya
başladı. Endoskop 2 mm
kalınlığında, çalışılacak
alanda ışık sağlayarak ve
alandaki görüntüyü bir
monitöre aktararak ameli-
yata olanak sağlıyor” 
diye konuştu.

Her ev bir sahne
Milyon Yapım, gelir elde edemeyen müzisyenler
için “Her Ev Bir Sahne” projesi başlattı. Türki-
ye’nin dört bir yanından 240 müzisyen 10 gün bo-

yunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konserler, Pepsi’nin
katkılarıyla gerçekleşecek. 28 Şubat tarihine kadar gerçekle-
şecek konserlerin bilet satışlarından elde edilecek gelir, katı-
lımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacak. Proje
kapsamında, başvurular ile seçilen Türkiye’nin dört bir ya-
nından 240 müzisyen, 10 gün boyunca 24 saat kesintisiz
canlı konserler verecek. Her sanatçının maksimum 45’er da-
kika konser vereceği etkinlik, Türkiye’nin ilk biletli online et-
kinlik platformu
Sosyo’dan canlı ya-
yınlanıyor. Dünyada
bir ilk olma özelliğini
taşıyan “Her Ev Bir
Sahne” etkinliğinin bi-
letleri 10 liradan satılı-
yor. Türkiye’nin
önemli sanatçıları;
Moğollar, Manga,
Gazapizm, Flört,
Buray ve Gripin’in de
aralarında olduğu bir-
çok sanatçı çekecekleri
videolarla projeye des-
tek veriyor.



O lay, 18 Şubat 2021
tarihinde saat 07.40
sıralarında Sultan-

gazi İsmetpaşa Mahalle-
si'nde yaşandı. İşe giden bir
kişinin yanına yaklaşan üç
kişi, bir süre konuştukları
genci bir anda yere yatırarak
darp etmeye başladı. Kendi-
sini gasp edenlere karşı yerde
direnmeye çalışan genci,
ceplerini karıştıran saldırgan-
lardan biri bacağından bı-
çakladı. Gencin, yardım
çığlıklarını duyan bir vatan-
daş evinin balkonundan ya-
şanan dehşeti gördü.
Vatandaşın bağırması ve po-
lise haber vermesi üzerine üç
saldırgan koşarak kaçtı. Olay
yerine gelen polis ve sağlık
ekipleri, ilk müdahalenin ar-
dından yaralı genci ambu-
lansla hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinin ar-
dından taburcu edilen gen-
cin, kendisini darp eden ve
bıçaklayan üç kişiden şika-
yetçi olmadığı öğrenildi.

Dehşet anları 
kameralarda

Yaşanan gasp dehşeti, bir
apartmanın güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntü-
lerde, yanına yaklaştıkları
gençle bir süre yürüyen sal-
dırganların kısa bir süre
sonra, darp etmeye başlaya-
rak yere yatırdıkları gencin
ceplerini karıştırdığı, birinin
elinde bıçak olduğu görülü-
yor. Gencin zanlılara diren-
diği, bu esnada bacağından
bıçaklandığı ve bir vatanda-
şın  bağırması üzerine saldır-
ganların koşarak kaçtığı
kameraya yansıyor. DHA
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Olay saat 00.00 sıralarında Be-
yoğlu Tarlabaşı Bulvarı Fatih isti-
kametinde gerçekleşti. Edinilen

bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğre-
nilen kişi yolun karşısına geçmek için de-
mirlerden atlayarak yola çıktı. Bu sırada
Fatih istikametinde ilerleyen G.A.'nın kul-
landığı 34 THJ 28 plakalı taksi yola fırla-
yan yabancı uyruklu kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen
kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber
vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri
yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye
kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin
devam ettiği öğrenildi. Kaza anını gören bir
kişi olayı şöyle anlattı: "Karşıdan, demirden
çıktı. Tam şurada vurdu, çocuk arabanın
üzerinde buraya kadar sürüklendi. Ara-

bada yolcu yoktu. Belki de şoförde dal-
gındı, yola birden çıktı. Frene asıldı ama
çok kötü bir şekilde havaya fırlayıp buraya
düştü. Yüzüstü düşmüştü, hemen gelip çe-
virdik. Durumu kötüydü ambulansa haber
verdik.” Kazaya karışan taksi sürücüsü
G.A. ifadesi alınmak için polis merkezine
götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruştur-
ması devam ediyor.  DHA

Yolun ortasında yaşam savaşı Camdan atladı
bacağı kırıldıBeyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu

kişiye taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

sancaktEpE'dE gürültü ih-
barı üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri üç katlı binanın

birinci katında bulunan dairenin kapısını
çaldı. Paniğe kapılarak camdan atlayan
yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı
başarırken ikisinin bacakları kırıldı. Olay
saat 04:30 sıralarında İnönü Mahallesi
Minber Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle ya-
pılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis
ekipleri, üç katlı binanın birinci katında
bulunan dairenin kapısını çaldı. Binanın
arkasından gelen sesler üzerine oraya yö-
nelen polis ekipleri balkondan atlayan
şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balko-
nundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı ba-
şarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı.
Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu
olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine
gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye
kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakala-
mak için çalışma başlattı.

Köpeğin
peşinde

EsEnyurt'ta TEM bağlantı
yolunda köpeğin peşinden gi-
derken otomobilin çarptığı 8

yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan
otomobilin sürücüsü durmayarak kaçtı.
Olay, saat 16.00 sıralarında TEM bağ-
lantı yolu Haramidere mevkiinde yaşandı.
İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim D. arka-
daşıyla birlikte oynadığı ve yolun karşısına
geçen sokak köpeğinin peşinden gitti. Bu
sırada hızla gelen ve sürücüsünün fark et-
mediği otomobil, çocuğa çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle küçük çocuk kanlar içinde
yere düştü. Sürücü, durmayarak otomo-
bilden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çocuğun başında bekleyip
yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelme-
siyle yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak
tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla
ilgili inceleme devam ediyor.

Küçük çocuğun
zor anları

silivri'dE ev balkonundaki
kapının demirlerine kafasını sı-
kıştıran 6 yaşındaki çocuk, it-

faiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Yeni
Mahalle Varnalı Caddesi'nde bulunan altı
katlı binanın birinci katında meydana
geldi. Evinde oyun oynayan 6 yaşındaki
Enes A. kafasını balkondaki kapının de-
mirlerine sıkıştırdı. Çocuğu kurtaramayan
aile, ihbarda bulunması üzerine olay ge-
rine gelen İBB Silivri İtfaiye ekipleri geldi.
Ekiplerin çalışması sonucu Enes A. yara
almadan kurtarıldı. Enes A. kendisini kur-
taran itfaiye görevlisinin "Bir yerin ağrıdı
mı?" sorusuna, "Ağrımadı da, korktum bi-
razcık" diye cevap verdi.

Esenyurt'ta kağıt toplayan Afgan uyruklu yaklaşık 30 kişilik iki grup arasında çıkan
kavgada 1 kişi öldüren katil zanlısı polis ekipleri tarafından çatıda saklanırken
yakaladı. Yakalanma anı ve olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

EsEnyurt Osman Gazi Mahallesi 1659 So-
kak'ta, iddiaya göre, kağıt toplayan Afgan uy-
ruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 30 kişi

arasında tartışma çıktı. Kağıt toplama yerlerini paylaşa-
madıkları sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup
birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yaşanan kav-
gada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekipleri
olayla ilgili çalışmalara başladı. Yapılan araştırmalar

sonucunda bir kişiyi öldüren katil zanlısı çatıda sakla-
nırken yakaladı. O anlar ise kameraya saniye saniye
yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri
biten şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişinin öldüğü 3 ki-
şinin de ağır yaralandığı olayla ilgili yeni görüntüler de
ortaya çıktı. Görüntülerde, sokakta kalabalık şekilde
kavga eden kişilerin olduğu görüldü.

Evlilik vaadiyle dolandırıldı
Esenyurt'ta yabacı uyruklu bir kadın ile
bir erkek, yabancı uyruklu bir kişiyi evli-
lik vaadiyle dolandırarak, 2 bin 500

Dolar alıp kayıplara karıştı. Olay Merkez Mahallesi
1152 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yabancı uy-
ruklu Amir K., internet üzerinden bir kadınla tanıştı.
Uzun süre sonra kadın, Amir K.'ya evlenmek istedi-
ğini söyledi. Sokakta bulunan bir eve giren kişiler,
burada imam nikahı kıydıktan sonra para talep etti.

Amir K. bankadan 2 bin 500 Dolar çekerek kadına
verdi. Kadın paraları aldıktan sonra merkete gide-
ceğini söyledi. Kadının geri gelmeyeceğini anlayan
Amir K., imam nikahı kıyılan eve geri giderek kadını
aramaya başladı. Amir K.,  evde kimsenin olmadı-
ğını görünce polis ekiplerine haber verdi. Polis
ekipleri ev sahibini gözaltına alırken, paraları alıp
kaçan kadın ve yanında bulunan bir erkeği yakala-
mak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de
sabah 

saatlerinde işine 
gitmekte olan
gençten para

isteyip
bıçaklayan

saldırganlar, 
bir vatandaşın

olayı görüp
bağırması 

üzerine kaçtılar.
Yaşanan gasp

dehşeti, güvenlik
kameralarına

yansıdı

HEM GASP HEM
BICAKLAMA!

Katil zanlısı
çatıda yakalandı



İ stanbul'da kuraklık nedeniyle ba-
rajlardaki doluluk oranı 9 Ocak
2021 tarihinde yüzde 19.16'ya

kadar düşmüştü. Önce yağmur ardın-
dan gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte
barajların su seviyelerindeki artış hızla
sürüyor. En düşük doluluk oranının öl-
çüldüğü günden bu yana geçen sürede
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı
yüzde 51.33'e ulaştı.

Geçmiş yıllara göre düşük

Ancak yinede İstanbul'un barajlarındaki
doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyas-
landığında düşük kaldı. Aynı dönemin
2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk
oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geç-
mişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk

yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü. Baraj-
lardaki doluluk oranı artışından Terkos
Baraj gölü su havzası da nasibini aldı.
Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki do-
luluk oranı yüzde 30'lu seviyelere kadar
düşerken karların erimeye başlamasıyla
doluluk oranı yüzde 48.14'e kadar yük-
seldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde
azalma nedeniyle çamurun içine oturan
sandallar yeniden yüzmeye başladı.
Bölge havadan görüntülendi. İstan-
bul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 ba-
rajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine
çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise
Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında
doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu
anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk
oranıyla Sazlıdere barajı oldu. DHA
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İ ktidara gelmeden önce birlikte iş bir-
liği yapıp, ardından yani 15 Tem-
muz'da gerçek yüzü ortaya çıkan feto

ile olan ilişkilerini 'Allah bizi affetsin' diye-
rek kurtardıktan sonra estirdiği olumlu rüz-
gâr sonucu bomba, kurşunları susturan ve
ülke ekonomisine büyük katkı sunan barış
sürecinde HDP ile kol kola bir çalışma baş-
latan ve bu başarılı taktikle 18 yılı geride
bırakıp hedefine doğru iki adım geri bir
adım ileri atarak yol alan ve bu yolu MHP

ile devam ettiren mevcut iktidar AK Parti-
nin, İYİ Parti ile birlikte yereli CHP'ye ka-
zandıran, Dolmabahçe'de beraber masaya
oturduğu HDP olduğu aşikar.

Zira HDP'nin aldığı 6 milyon oyun yanı
sıra dünyaya muhafazakâr bakan Kürt oyla-
rına Türk oyları kadar ihtiyacı var mevcut
iktidarın.

Bunu sağlamak ve oyların kendisine yö-
nelmesi için ortaya konulan plan ve projele-
rin netice vermemesi ardından yeni bir

projeyi yani HDP'yi kapattırıp, baskın bir
seçimle ortada kalan ve CHP 'ye gitmeyecek
olan muhafazakâr oyların bir bölümü ile ik-
tidarına devam edip "Durmak yok" dediği
yoluna, iktidarına devam etmektir.

Bunun içinde toplumu geren Milliyetçi
oyları kaçırmayan, MHP"yi küstürmeyen

yüzde 13'leri bulan oy oranıyla Milliyetçi
oyları alan İYİ partiden biraz olsun oy
almak ya da İYİ partiyi kendisiyle ittifaka
zorlamak için taktiğe ihtiyacı var. Bunun en
kolay yolu da HDP'yi öcü gösterip, 
dövmektir.

HDP'yi dövmesinin diğer bir amacı
CHP'ye gidecek olan Türk oylarını engelle-
mek ve İYİ Partinin oylarını kendisine 
yönlendirmek.

Ancak iktidarı kara kara düşündüren ve
HDP'yi kapatması halinde HDP'nin oylarının
kendisine değil, oyların büyük bölümünün
gideceği CHP'nin İş Bankası hislerine el

koyma hesabına benzer bir hesap yapıla-
cağa benzer.

Ve geriye kalan tek şey HDP'nin belediye
başkanları gibi haklarında fezleke düzenle-
nen vekilleri hapse atmaktansa iktidara
benim bir önerim olacak.. O da; HDP'li Mil-
letvekillerinin tezkere, meskere diyerek bir
şeyler uydurup, çıkarılması düşünülen yeni
adalet reformunun torbasına atılacak bir
kanunla vekilliklerini alıp, yerlerine kayyum
ataması daha kolay olacak gibi.

Çünkü bu işin HDP'yi kapatmakla kalma-
yacağını Erdoğan da biliyor, Erdoğan'ın de-
vamını isteyenler de...

Vekillerin yerine kayyum atasak mı?

İstanbul'da etkili olan yağmurlu ve
kar yağışlı sistemler barajların
doluluk oranını olumlu yönde 
etkiledi. İSKİ verilerine göre 

İstanbul'un barajlarındaki doluluk
oranı yüzde 51.33 olarak ölçüldü.
Barajlarda şu anda 445 milyon 

metreküp su birikti. Bu su miktarı
hesaplamalara göre bu su hiç

yağmur yağmaması durumunda
bile yaklaşık 160 gün yetiyor

sultangazİ'ndE sahibinin, ağızlığı olmadığı
halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokak üze-
rinde kediyi yaraladı. Sahibi ve çok sayıda ma-

halleli, köpeğe ağzındaki kediyi bıraktırmak için çaba
harcadı ancak bunda başarılı olamadı. Olayın ardından
mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi. Köpek sahibine
11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.

Dövmeye kalktılar

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün yaşandı. So-
kağa çıkma kısıtlaması varken, ağızlığı olmadığı halde sahi-
binin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokakta gördüğü kediye
saldırarak onu yakaladı. Sahibi ve mahalleli uzun süre bo-
yunca çaba gösterse de kediyi köpeğin ağzından alamadı.
Sahibine tepki gösteren mahalleliden bazıları ellerine sopa
alarak köpeğe vurdu. Köpek buna rağmen kediyi bırakma-
yarak yaraladı. Olayın ardından bazı kişiler köpeğin sahibi
B.Ç.'ye tepki gösterip onu dövmeye kalktı. Vatandaşlar
araya girerek, köpeğin sahibini olay yerinden uzaklaştırdı.
Daha sonra köpeğin sahibinin evine giden belediye ekipleri
köpeği alarak barınağa götürdü.Yaşanan vahşet anları va-
tandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan Köpeğin sahibi B.Ç.'ye ise yasaklı ırk olan "Pit-
bull" cinsi köpek beslediği için 11 bin 467 TL idari para ce-
zası uygulandı. B.Ç. işlemlerinin ardından "Mala Zarar
Verme" suçundan adliyeye sevk edildi. DHA

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
445 MILYON 
METREKUP SU
İstanbul barajlarının 
doluluk oranları şöyle:
-ömerli barajı doluluk oranı yüzde 60.31
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30
-sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47
-büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63
-alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
-terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14
-kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49
-elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71
-darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53
-ıstrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83

445 MILYON 
METREKUP SU

Yeni sıçrama tahtası olacak
İstanbul Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Türk Dünyası Ödülleri sahiplerini buldu.
Ödül töreninde konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü
Ocakları’nın Şuşa’da açacağı okul Türk Dünyası ile ilişkilerde yeni bir sıçrama tahtası 
olacak. Eğitim ve kültür faaliyetlerine aralıksız devam edeceğiz" dedi

İstanbul Ülkü Ocakları tara-
fından bu yıl yedincisi düzenle-
nen “Türk Dünyası Ödülleri”

sahiplerini buldu. Pendik’teki Yunus
Emre Kültür Merkezi’nde Covid-19 ön-
lemlerinin sıkı sıkıya alındığı ve kısıtlı sa-
yıda misafirin katıldığı törene Ülkü
Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet
Yiğit Yıldırım’ın da katıldı. 13 kötegoride
Türk Dünyası Ödülüne layık görülen kişi
ya da kurumlara ödülleri takdim edidi.

Oylamada 248 bin 956 oy kullanıldı.

Fedakarlığa hazırız

Açılış konuşmasını İstanbul Ülkü Ocakları
Başkanı Kazım Erdi Aktunç yaptı. Konuş-
masına Gara şehitlerini ve Hocalı katlia-
mında hayatlarını kaybedenlerini anarak
başlayan Aktunç, törende ödül alacak kişi ve
kurumları tebrik etti. Aktunç, "Biz Milliyetçi
Ülkücü Türk Gençliği olarak Türk birliğinin
hakikat olacağını biliyoruz. İnancımızı da
Tük milletinin şan ve şeref dolu mazisinden
alıyoruz. Ülkücüler, 21. yüzyılın maddeye
dayalı anlayışı içerisinde Türk Milleti’nin
bekası için hiçbir fedakârlıktan çekinmeye-
cek, ilhamını ve cesaretini Türk Milleti’nin
ruh köklerinden alan kahramanlardır" ifade-
lerini kullandı.

Çakıroğlu’nu unutmadı

İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Sayın
Kazım Erdi Aktunç’un ardından bir ko-
nuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı
Ahmet Yiğit Yıldırım da Gara’da ve Ho-
calı’da katliamında hayatını kaybedenleri
anarken, Ege Üniversitesi’nde şehit olan
Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu da unutmadı.
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi’nin in-
sanlık tarihiyle yaşıt olduğunu belirten Yıldı-
rım, "Mazluma umut zalime korku salan
Türk Milleti, ilimde, kültürde, sanatta kısaca
hayatın her alanında derin izler bırakmıştır.
Açıkça diyebiliriz ki tarihten Türkleri çıkart-
salar geriye yalnızca birkaç sahifelik fasikül
kalır. Hz. Peygamberin övgüsüne mazhar
olmuş şanlı ecdadımız tarihi coğrafyaya dar

etmiştir. Bu aziz millet Hoca Ahmet Yesevi-
ler, Yunus Emreler, Hacı Bektaşlar, Sarı Sal-
tuklar, Kaşgarlı Mahmutlar, Yusuf Has
Hacipler çıkarmış şanlı bir millettir. Her Ül-
kücü bilir ki; gönül coğrafyamızın hudutları
günümüzün siyasi sınırlarına sığmayacak
bir büyüklüktedir. Vata-
nımızın hudutları
Edirne’den başla-
yıp Kars’da bit-
mez. Bugün
Libya’da 1 mil-
yondan fazla
Türk yaşamak-
tadır. Orta As-
ya’nın en ücra
köşesinde Türk’ün
ayak izini bulursunuz.
Çin’in ta kalbinden atılan
nara Avrupa’nın göbeğinde yankılanır" dedi. 

Mirasa sahip çıkılacak

Ülkü Ocakları’nın İzmir’de 12 Ada, Adalar
denizi için yaptığı ve büyük yankı uyandıran
"İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü"ne değinen
Yıldırım, "Türk Gençliği, atalarının mirasına
sahip çıkacaktır. Adalar Denizi’ndeki hakla-
rını sonuna kadar koruyacaktır" dedi. Ülkü
Ocakları’nın Şuşa’da açacağı okulun Türk
Dünyası ile ilişkilerde yeni bir sıçrama tah-
tası olacağını kaydeden Ülkü Ocakları
Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü
Ocakları’nın eğitim ve kültür faaliyetlerine
aralıksız devam edeceğini söyledi. 1944 yı-
lındaki Türkçülük-Turancılık davasına atıfta
bulunan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıl-

dırım, sözlerine şöyle devam etti; "Başbuğu-
muz Alparslan Türkeş ve dava arkadaşları
Nihal Atsız, Nejdet Sencer, Reha Oğuz
Türkkan gibiler Türkçülükle suçlanırken
bugün devletimizin her alanda haklarını sa-
vunması, soydaşlarını yalnız bırakmaması
ülkücü hareketin bir başarısıdır. Bu başarı

şehitlerimiz, gazilerimizin, sizlerin başarı-
sıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve

dava arkadaşları huzur içinde yat-
maktadır."

Yılın akademisyeni ödülü: Prof. Dr. 
İlyas Topsakal/İstanbul Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı
Yılın Türk dünyasına hizmet ödülü:
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar
Yılın basın- medya ödülü: Nazlı Çelik
Yılın sivil toplum kuruluşu ödülü: Ahi
Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Başkanı İbrahim Çam
Yılın yazarı ödülü: Prof. Dr. Ahmed Güner
Sayar
Yılın Türk kültürüne hizmet ödülü: Dr.
Süleyman Aydın ve Doç. Dr. Gökçe 
Yükselen Peler
Yılın sanatçısı ödülü: Erol Sayan
Yılın fikir ve araştırma kuruluşu: TASAV
Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı
İsmail Faruk Aksu
Yılın müzik ödülü: Mustafa Yıldızdoğan

ÖDÜL ALAN KİŞİ 
VE KURUMLAR

Yollar 
YenİlenİYor

EsEnyurt Belediyesi, ilçe genelinde vatan-
daşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalış-
malarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne

bağlı ekipler, Pınar Mahallesi 1216 ve Örnek Mahallesi
1352. Sokak’ta parke, yol ve kaldırım yenileme işlemi
gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek
için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Mahalle
karıştı!

DOLULUK
ORANI
YÜZDE 
51.33



SALI 23 ŞUBAT 2021

İSTANBUL 5

Ç atalca'da 2020'nin Mart ayından bu yana ya-
şanan kısıtlamalar sebebi ile zor durumda
olan vatandaşlarımıza yönelik şu ana kadar

yapılanlara bakıyorum da...
Ramazan ayında yaptığımız erzak kampanyasında

yüzlerce erzak dağıtımını, geçtiğimiz aylarda ger-
çekleştirdiğimiz erzak kolisi kampanyamızda 2 bine
yakın erzak dağıtımı, bin adet polar mont dağıtımı
ve en son özellikle pandemi yasakları çerçevesinde
kapalı olan kahvehane, lokanta, restaurant gibi işlet-
melerde çalışan ama bugün çalışamayan vatandaşla-
rımıza yönelik olarak 200 Kilo Kıyma, 1 ton sebze,
2 ton meyve, 800 adet 5 Litre su, 1000 adet ekmek,
4 adet küçük baş kurbandan oluşan kampanyayı da
dün tamamladık. Bu kampanyalar Damga Gazetesi
Çatalca Koordinatörlüğü olarak ben ve ekibimin biz-
zat başlatmış olduğu ve halkımızın da gönüllü olarak
iştirakte bulunduğu kampanyalardır.

Hele ki son kampanyamızda özellikle araç ve
şoför (Elleri ile tek tek dağıtıma katılan) desteği ve
her zaman ki gibi manevi desteği ile bizlere katkıda
bulunan başta Belediye Başkanı Mesut Üner'e huzur-
larınızda bir defa daha teşekkür etmek boynumun
borcu. Ve yine manevi desteği ve bu dağıtım ekipleri-
mizin izinleri konusundaki desteği sebebi ile İlçe
Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş'e de teşekkür
etmek istiyorum. Ekibimiz dağıtımda iken bizzat ka-
tılıp onlara tatlı ikramında bulunup, onlara tek tek
teşekkür ettiler.

Ekip demişken, bu ekip ilçemizin gençlerinden,
benim gibi orta yaşlılarından oluşan ekip. Her gün
başka başka simalar katıldılar. Hepsine çok çok te-
şekkür ediyorum.

Çatalca Gençlik Merkezi Mensubu gençlerimizin
de hakkı ödenmez. Onlardan da Allah razı olsun. Ve
Muhtarlarımız, 39 mahallemizin muhtarları... Kapı
kapı bu erzakların dağıtımında çok çok emekleri var.

Ve en önemlisi, başlatmış olduğum bu kampan-
yaya " Benimde Çorbada Tuzum Olsun" diyerek katı-
lım sağlayan dostlarım, esnaflarım ve iş adamlarım!
Her birisine rabbim misli ile karşılığını versin. 

Biz tek değiliz!

Çatalca'da yardımlar konusunda çok şükür o
kadar kendi kendisine yeten bir ilçeyiz ki, Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner'İn bizzat talimatları
doğrultusunda; 10 binlerce erzak kolisi, binlerce ton
kömür, binlerce ekmek, ilçemizdeki çocuklar için
binlerce mont, bot, pantolon, yüzlerce yeni doğan be-
beklere mama, bez gibi... O kadar çok dağıtım yaptı-
lar ki! Hele pandeminin ilk dönemlerinde
dezenfektan ve maske! Kimsenin hani parası ile bile
bulamadığı zamanda! 

Ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfımız!

Bir yıl içerisinde 17 Milyon 500 Bin TL'ye yakın
nakdi ve ayni yardımların tamamının tutarında va-
tandaşımıza desteklerde bulunulmuş.

Ve siyasi partilerimiz!

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partinin ilçemizdeki
vatandaşlara yönelik yardımlaşma noktasındaki ça-
lışmalarına hepimiz şahidiz. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi'nin de sosyal yardımlaşmalarından ilçemiz
nasibini alıyor. Yani bu ilçede öylesine bir yardım-
laşma akışı söz konusu ki! Bunun tartışılması bile
bence saçma olur.

En son ilçe kaymakamımız Er-
doğan Turan Ermiş, Mart ve Nisan Ay-
larında alacağı maaşları özellikle pandemi
zamanında kapalı olan esnafların çalışanlarına ve ai-
lelerine aktarılması için Sosyal Yardımlaşma Vak-
fına bağışladı. Bence ayakta alkışlanacak bir
hareketti ve ben bu hareketin devamını ilçemizde
görev yapan diğer daire müdürlerinden de bekliyo-
rum. Ve buradan bir defa daha haykırmak istiyo-
rum. Biz Çatalca olarak hakikaten kendi yağımızda
çok ta iyi bir şekilde kavruluruz. Çünkü biz Çatalca
olarak, yine tüm Çatalca'ya yeteriz! 

İşsizlik ve Çatalca!

İşten çıkarılma diye bir şey yok şu an için yasal
anlamda! ama çalıştığı halde işsiz kalan o kadar çok
kardeşimiz, arkadaşımız ve vatandaşımız olmuş ki...
Bunu mahalle mahalle gezince, yerinde ve bizzat va-
tandaşımızın kendisinden dinleyerek öğrenebiliyoruz.
İşsizlik- İş ihtiyacı gibi konularda da çok yakında bir
çalışmam olacak. Ve ben inanıyorum ki İş veren ile
iş arayanı buluşturacağımız bir platformu meydana
getirmek bizler için çok ta zor olmayacaktır. 

Köy yolları...

Akalan ve Subaşı arasındaki yolu konuşmak ve
dile getirmek gerekiyor. En son yama çalışması Ka-
rayolları Ekipleri tarafından yapılmıştı ve şu an ina-
nın her an kazaya sebebiyet verebilecek bir hal aldı.
Müthiş şikayetler alıyorum. Gelen mesajları burada
yayınlamaya kalksam, herhalde 5 günlük köşe yazısı
kadar bi yer kaplar. Kestanelik- Karacaköy arasın-
daki yol, Başakköy- Çİftlikköy arasındaki yol, Yalı-
köy Yoluna hele ne söylesem az. Karayolları ve İBB
acil bir şekilde tüm bu yollarda çalışma yapmalı.

Diğer yandan mahallelerin sokak araları. Tam bir
felaket. Her mahallede hem de. Yolu çok düzgün,
hatta yolu düzgün diyebileceğim hiçbir yer kalma-
mış. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i bu an-
lamda uyarmanın bir gereksinim olduğunu
düşünüyorum. En acil işlerden bir tanesi tüm mahal-
lelerdeki ara sokaklar! Tamamen artık kanaat getir-
dim. 

Çatalca Belediyesi Basın Birimi!

Basın Bürosu! Nedir? Belediye Başkanının Ha-
berlerini kendileri yapıp dağıtan bir birim mi?
Yoksa, hele ki halk ile olacak olan bir toplantıyı ga-
zetecilere bildirip, mevut toplantının tüm gazete-
lerde haber olmasını sağlaması gereken bir birim
midir? Bu sıralar Çatalca Belediyesi Basın Birimi
ne yazık ki gazetecilerin sabrını imtihan ediyor?
Yahu gazeteci o toplantıya gelecek! Orada ki yaşa-
nanları, oradaki duyguları, oradaki havayı teneffüs
edecek ki, her bir gazetede aynı haber çıkmasın.
Bugün için Çatalca Belediye Başkanının tüm gaze-
telerde aynı gün çıkan haberlerine bakıyorsun aynı
cümleler, aynı ağızdan çıkmış konuşmalar gibi. Ha-
berlerde ruh yok! Yazan tek kalem çünkü. Diyece-
ğim ki "Mesut Üner mi gazetecileri istemiyor acaba"
Allah'tan ki kendisini bu ilçede ki herkesten çok
daha iyi tanıyorum.

4 COCUKTAN
ISIM ONERISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gelin, Türk uzay yolcularına
Türkçe bir isim bulalım" çağrısını Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerin-
den cevap geldi. 10 yaşlarında olan 4 çocuk uzaya gidecek Türk yolculara
Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat ve Uzay Gökmen’i isimlerini önerdi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın "Milli Uzay Progra-
mı'ndaki birincil ve en önemli

hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yı-
lında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek-
tir. İnşallah Ay'a gidiyoruz.
Hazırlıklarına başladığımız Ay prog-
ramıyla bu hedefi 2 aşamada tamam-
lamayı düşünüyoruz" açıklamasının
ardından “Gelin, Türk uzay yolcula-
rına Türkçe bir isim bulalım" çağrı-
sına Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’nde
eğitim gören ve astronot olmak iste-
yen 4 çocuktan Türkçe isim önerisi
geldi. Türkiye’nin en fonksiyonel
parklarından olan Tuzla Belediyesi
Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan Pla-
netaryum-Gözlemevi’nde uzay ve as-
tronotluk üzerine bilgiler alan
çocuklar Türk uzay yolcularına dü-

şündükleri isimleri söyledi. Çocuklar,
Uzay Adam, Gök Bilimci, Gök Kanat
ve Uzay Gökmen’i isimlerini önerdi.

Uzayı merak ediyorum

10 yaşında olan Arda Yağız Kavak,
”Uzayda kullanılan roket ve kıyafet-
leri inceledik. Uzayı çok seviyorum ve
merak ediyorum. Uzaya gidecek Türk
yolculara Uzay Adam ismini öneriyo-
rum. Çünkü uzaya çıkan bir insan
Uzay Adam’dır diye düşünüyorum”
dedi. 11 yaşında olan ve büyüyünce
astronot olmak isteyen Işıl Köprücü,
“ Burada uzay ile alakalı bilgiler öğ-
rendik. Birçok bildiğimiz bilgilerin
üzerine birçok bilgi daha kattık. Ben
de Gök Bilimci ismini öneriyorum.
Çünkü gök hakkında ve uzay hak-
kında bildikleri şeyleri olması hem de

uzay olduğu için ikisinin birleşimi Gök
Bilimci’dir” diye konuştu.

Astronotları araştırdık

Üçüncü sınıfa giden Berrin Duman,
"Büyüyünce astronot olmayı düşünü-
yorum. Çünkü uzayı seviyorum.
Merak ediyorum. Burada bilgiler üze-
rine bilgiler ekledim. Burada çok ilginç
şeyler var. Çok güzel bir yer. Ben Gök
Kanat ismini söylüyorum. Çünkü
uzay, gök ve kanat astronotlar hava ol-
madığı için uçuyor gibi oluyor” ifadele-
rini kullandı. Ertuğrul Toydemir ise
“Astronot olmak istiyorum. Burada as-
tronotları araştırdık. Uzaya gittikleri ro-
ketin ne olduğunu araştırdık. Uzay
Gökmen’i diyorum. Çünkü uzaya gidi-
yor ve uzayı araştıracağı için bu ismi
söylüyorum" dedi.  DHA

2017 yılında 186 kişi, 2018
yılında 141 kişi, 2019 yı-
lında, 117 kişi ve 2020 yı-

lında ise 91 kişi yaşanan trafik
kazalarında yaşamını yitirdi. Binlerce
kişi yaralandı. Yüzlerce araç da kullanı-
lamaz hale geldi. İstanbul Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü yaşanan
kazaları mercek altına aldı. Detaylı
analizler sonucu en sık kaza yaşanan
10 nokta tespit edildi. Demet Komiser
konu ile ilgili, "Bu kaza sıcak noktala-
rında meydana gelen kazaların sebep-
lerini sürücü hataları mı yolun
yapısından mı kaynaklandığını detaylı
analizler yaptık. Bu analizlerin sonucu
yolun fiziki yapısıyla ilgili bir eksiklik
tespit ettiğimizde yolun kavşak çalış-
ması ışık konulması üst geçit alt geçit
tespit ettiğimizde bununla ilgili kuru-
luşa bu durumu bildirdik" açıklamasını
yaptı. 

Yüzde 52 buçuk azaldı

Demet Komiser, “Sürücü hatalarıyla
kaynaklı trafik kazalarında ilgili analiz-
lerimizle de o noktalarda en yoğun sa-

atlerde trafik kazalarının yaşandığı en
yoğun saatlerde o kusurlarla ilgili dene-
timlerimizi sıklaştırdık. Son 3 yılda ya-
şanan ölümlü trafik kazaları yüzde 52
buçuk azaldı. Bunların ikisi Anadolu
yakasında. Pendik sahil yolu, D100
Kozyatağı mevkii. 8'i Avrupa yaka-
sında. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Piyale-
paşa, Vatan Caddesi, Haliç Köprüsü,
Tem Otoyolu Sultangazi ayrımları Bü-

yükdere caddesi, Barbaros bulvarı. Bu
noktalarda denetimlerimizi sıklaştırdık.
İstanbul'da en çok kaza yapılan nokta-
lardan biri de Fatih'te bulunan Akdeniz
ve Vatan caddesinin kesişimi. Trafik
ekipleri bu noktada kazaları önlemek
için denetim yapıyor. Ekipler öte yan-
dan yayaya çarpma ve motosiklet ka-
zalarını önleme amaçlı çalışmalarını
sürdürüyor” bilgisini verdi. 

ISTANBUL’UN 
10 KOR NOKTASI

Benim Çatalca’m bu! gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

İstanbul'da en çok trafik kazası yaşanan noktalar İstanbul Emniyeti
ekipleri tarafından takibe alındı ve çok önemli bir çalışma gerçekleşti-
rildi. Detaylı analizler sonucu en sık kaza yaşanan 10 nokta tespit edildi Yeni bir single hazırlığı vardı

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serpil Barlas İstanbul'da toprağa verildi. Eşi Uğur 
Dikmen, "Amerika'dan geldiği zamandan beri bir ritim bozukluğu vardı. Çalışmalarına devam
ediyordu. Oturuyorduk, çalışıyorduk sabaha kadar. Single hazırlığı vardı" ifadelerini kullandı

Özellikle 1980'li yıl-
larda seslendirdiği şar-
kılarla tanınan sanatçı

Serpil Barlas, önceki gece Beşik-
taş'taki evinde ritim bozukluğuna
bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 62
yaşında hayatını kaybetti. Bar-
las'ın cenaze töreni bugün, koro-
navirüs tedbirleri kapsamında
Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti.
Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi
gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar,
yakınları ve sevenleri katıldı. Ünlü
şarkıcının cenazesi kılınan nama-
zın ardından Feriköy Mezarlı-
ğı'nda defnedildi.

Sabaha kadar çalışıyorduk

Eşinin bir süredir single hazırlığı
içinde olduğunu söyleyen eşi
Uğur Dikmen, "Amerika'dan gel-
diği zamandan beri bir ritim bo-
zukluğu vardı. Çalışmalarına
devam ediyordu. Oturuyorduk,
çalışıyorduk sabaha kadar. Single
hazırlığı vardı. Ben de bir sürü 
şey hazırlıyordum. Alışveriş yap-
tım, geldim oturuyordu. İstirahat
ediyordu, bir şeyler istedi, verdim.
Ritim bozukluğunu ciddiye almı-
yorlar ama yoruluyordu" 
açıklamalarında bulundu.

Çok narin biriydi

Barlas'ın annesi Aysel İpar'dan
önce sahneye çıkmaya başladığını
ifade eden Teyzesi Güngör Öner
de "Çok narin, çok hassas, kim-
seyi incitmez. Biraz içine kapa-
nıktı hatta. 16 yaşında falan
başladı bu işe. Çok disipliniydi.
Annem vefat ettiği zaman, geldi. 

Tekrar gitmesi lazımdı Ankara'ya,
ben de onunla beraber gitmiştim.
Herkesin ona ne kadar saygı duy-
duğunu gördüm.  14 ay önce gö-
rüşmüştük en son. Hep telefonla
görüşüyorduk. Ablam da onun
gibi şarkıcı. Babamın da sesi gü-
zeldi. Annesinden önce başladı
Serpil şarkı söylemeye" dedi. DHA

Beyoğlu'nda, ölü yunus ka-
raya vurdu. Yunusun gözünün
kenarında kurşun deliği olduğu

tahmin edilen yara dikkat çekiyor. Olay,
saat 11.20 sıralarında Beyoğlu Karaköy
İskelesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bil-
giye göre, bir yunus karaya sürüklendi.

Yunusub hareketsiz şekilde durduğu fark
eden vatandaşlar durumu, İSTAÇ yetkili-
lerine bildirdi. Olay yerine gelen İSTAÇ
ekipleri, yunusun tekneye çıkarıp götürdü.
Yapılan ilk incelemelerde yunusun gözü-
nün hemen yanındaki kurşun deliği ol-
duğu tespit edildi.

Ölü yunus karaya vurdu

BURALARDA
SÜREKLİ 

KAZA OLUYOR

Serpil Barlas
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Y ozgat'ın Yerköy ilçesinde 2017 yı-
lında 5 bin metrekare alanda kuru-
lan Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde

kümes, tüy işleme merkezi, kesimhane ve
kuluçkahane bulunuyor. Yerli kaz ırkları
ıslah edilerek yumurta ve et üretiminin ar-
tırılmasının amaçlandığı tesiste, kesilen
kazların tüyleri hammadde olarak Al-
manya ve Macaristan'a ihraç ediliyor.
Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma
Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr.
Mehmet Akif Boz, kaz ıslah merkezinin
Türkiye'de ilk olduğunu belirtti. Boz, te-
siste hayvanların özellikle yumurta ve et

verimini yükseltme konusunda çalışmalar
yaptıklarını anlatarak, "Bunun dışında
elde ettiğimiz ürünleri de sanayide işlen-
mesi için hammadde üretimi sağlamaya
çalışıyoruz. Türkiye'de bir milyonun üze-
rinde ka z kesimi yapılmaktadır. Bu kazla-
rın tüyleri ticarete fazla bir konu olmuyor.
Dünyada kaz tüyü çok önemli bir veri
olarak kullanılıyor. Bu nedenle biz de
Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kaz tü-
yünü hammadde olarak işleyip ihraç
etmek için uğraş veriyoruz, bilimsel ça-
lışma yapıyoruz, ticarete konu olması için
projeler hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bütün ürünlerden faydalanıyoruz
Konya Ovası Projesi destekleriyle yapılan
tüy işleme tesisinde, kesilen kazların tüy-
lerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade
eden Boz, "Tüyleri hammadde haline ge-
tirdik ve kaz tüyünü ülkemizdeki ihraç
izni olan firmalar aracılığıyla Almanya ve
Macaristan'a ihraç ediyoruz. Kazın bütün
ürünlerinden faydalanmak için uğraşıyo-
ruz. İlimizde ve ülkemizde kaz tüyleri eko-
nomik bir getiri olarak kazandırılabilir.
Hedefimiz ilimizd kesilen tüm kazların
tüylerini işleyerek üreticiye de katkı sun-
mak istiyoruz" diye konuştu. 

Tekstil için çok değerli

Kaz tüyünün ağırlıklı olarak tekstil sana-
yinde kullanıldığını belirten Boz, "Özel-
likle yumuşak tüy olarak yastık ve yorgan
yapımında, ortopedik yataklarda, hastane
yataklarında kaz tüyü kullanılmaktadır.
Bunun dışında kaban mont, kışlık kıyafet-
lerde kullanıyor. Kaz tüyü yalıtım özelliği
nedeniyle çok önemlidir, kazlar kış ayla-
rında eksi 40 dereceye kadar yaşayabilen
hayvanlardır. Bu nedenle kaz tüyü tekstil
sanayinde yalıtım özelliği nedeniyle çok
önemlidir" ifadesini kullandı.

TürKiye genelinde Ocak 2021'de
173 bin 143 gayrimenkul satışı
gerçekleştirildi, satışlardan 1 mil-

yar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı ge-
liri sağlandı. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün verilerine göre, ocak ayında

ülke genelinde 70 bin 587 konut, 49 bin 578
tarla, 31 bin 813 arsa, 8 bin 64 iş yeri, 13 bin
101 de diğer kategorilerinde gayrimenkul sa-
tışı yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde
geçen ay 173 bin 143 taşınmaz el değiştirdi.
Satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre

yüzde 23 azaldı. Tapuda ocak ayında satışı
yapılan taşınmazlardan toplam 1 milyar 72
milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri elde
edildi. Aynı ayda gayrimenkul satışlarının
yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye
Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi

ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipo-
tek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi,
kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 999
bin 868 işlem yapıldı.Tüm bu işlemlerden
elde edilen harç geliri ile toplam rakam 1
milyar 317 milyon 943 bin 766 liraya ulaştı.

Ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ocak ayında ülke genelinde satılan taşınmazlar

arasında 70 bin 587 konut, 8 bin 64 iş yeri, 49 bin 578 tarla ve 31 bin 813 arsa yer aldı
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Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Yerköy
Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde üretilen kaz tüyleri, Almanya ve Macaristan'a ihraç ediliyor

Ara vermeden
çalışıyoruz

Kredi kartları
aldı başını gitti

TicareT Bakanı Ruhsar Pekcan, Twit-
ter hesabından yaptığı paylaşımda,
bugün yürürlüğe giren, şirket kuruluş

sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerine git-
meden elektronik ortamda imzalanmasına
imkan tanıyan düzenlemeye ilişkin değerlendir-
mede bulundu. İşletmelerin imza beyanlarının
tamamen elektronik or-
tamda temin edilebilmesine
ilişkin yasal altyapıyı oluş-
turduklarını ve diğer ku-
rumlarla entegrasyon
çalışmalarına da başladık-
larını bildiren Pekcan,
"Süreç tamamlandığında
imza verileri Bakanlığı-
mızca elektronik ortamda
temin edilerek Merkezi Sicil
Kayıt Sistemi'ne (MERSİS)
kaydedilecek, böylece tica-
ret sicili müdürlüğüne gidilmesine gerek kalma-
dan elektronik ortamda şirket kurma süreçlerinin
tamamlanması mümkün olacak." bilgisini pay-
laştı. Pekcan, düzenlemeyle fiziki olarak verilecek
imza beyanlarında ticaret sicili müdürlüklerinin
yanı sıra noterleri de yetkilendirdiklerine işaret
ederek, "Ülkemizdeki iş süreçlerini kolaylaştır-
mak konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla
sürdürüyoruz. İş dünyamızın da heyecanla bek-
lediği bu yeni düzenlemelerimizin hayırlı olma-
sını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön
ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan
toplam ödeme tutarı bir önceki yılın

aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar
TL oldu. Pandemi ile birlikte internet alışverişleri-
nin artması kartlı ödeme tutarını yukarı çekiyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının
ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM'nin veri-
lerine göre, ocak ayı sonunda Türkiye'de 76,5 mil-
yon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka kartı
ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
2020 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı
adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde
5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31'lik
artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon
adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 10 oranında artış gösterdi.

103 milyar lira ödeme yapıldı 

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları
ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan top-
lam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Bu öde-
melerin 86,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılır-
ken, 15,6 milyar TL'sinde banka kartları, 1,2 milyar
TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Büyüme
oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile öde-
melerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme
oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde
28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu
oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü küçülme içinde
Ford Otosan A.Ş., Bitlis’in Tatvan ilçesinde yetkili bayiliğini yapan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited
Şirketiyle 'küçülme' gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. İşsiz kalan 50 çalışan ve yönetici, duruma tepki gösterdi

Ford Otosan A.Ş.'nin almış
olduğu kararın kanunsuz ve
hukuksuz olduğunu öne

süren şirket yöneticileri ve çalışanları, iş
yeri önünde bir araya gelerek basın açık-
laması yaptı. Alınan karar nedeniyle işsiz
kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan işçi-
ler, mağdur durumda olduklarını ifade
ederek, yetkililerden konunun çözümü
noktasında yardım talebinde bulundular.
Konuyla ilgili işçilerle basın açıklaması
yapan Tatvan Ford Aydınlar Otomotiv
Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi
Faruk Aydın, alınan kararın kanunsuz ve
hukuksuz olduğunu savundu. Ford Oto-
san A.Ş. ile imzaladıkları sözleşme süre-
cinde, 2013-2014 yılında alınan söz
konusu küçülme kararının kendilerinden
gizlendiğini öne süren Faruk Aydın,
“Ford'un küçülme kararı 2013-2014 yı-
lında Otosan A.Ş. tarafından kararlaştı-
rılmış olmasına karşın, bu husus alım
aşamasında firmamıza iletilmemiş, hatta
bir duruma gizlenmiştir. İkale protokolü;
Otosan A.Ş. tarafından tek taraflı ve kötü
niyetli olarak hazırlanmıştır. Firmamıza
cebren ve hile ile imzalatılmıştır. Ana söz-
leşmede ‘süresiz' olan bayilik sözleşmesi,
haksız olarak fesih edilmesi nedeniyle
doğacak tazminatlarını firmaya verme-
mek için hazırlanmıştır. Bunun Ticaret
Kanunu, Medeni Kanun, İş Kanunu,

Rakabet Kanunu, Borçlar Kanunu, bayi-
lik sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak
ve kötü niyetli olarak düzenlendiği bir
gerçektir” dedi.

Bayilik sözleşmesi vardı

Söz konusu kararın şirket olarak kendile-
rinin iflasına, 50 çalışanın ise mağduriye-
tine neden olacağını dikkat çeken Aydın,
“Ford Otosan A.Ş.'nin yetkili servisi ola-
rak hizmet veren Tatvan Ford Aydınlar
Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi-
miz tarafından 2016 yılı ikinci yarısında
mülkiyeti ile birlikte 16 milyon liraya
satın alınmıştır. Alım aşamasında Ford
Otosan A.Ş. tarafından 3 kişilik bir heyet
Tatvan'da firmamız ile görüşerek bizim
firmamız ile uzun yıllar çalışmak istedik-
lerini beyan ederek bu işletmeyi almamızı
istediler. Ford'un küçülme kararı 2013-
2014 yılında Otosan A.Ş. tarafından ka-
rarlaştırılmış olmasına karşın, bu husus
alım aşamasında firmamıza iletilmemiş,
hatta bir duruma gizlenmiştir. Firmamı-
zın 1,5 yıllık bir geçmişi bulunmaktayken
bu kanunsuz ve hukuksuz eylem ile karşı
karşıya kalınmıştır. Tatvan Aydınlar Oto-
motiv bu korona virüs ve ekonomik kriz
döneminde dahi 50 çalışanı ile küçül-
meye gitmeden faaliyetlerine devam et-
miştir. Firmamızın ne 5 yıllık bir geçmişi
ne de 5 yıllık bir karnesi mevcuttur. Fir-

mamız ile Otosan arasında süresiz bir
bayilik sözleşmesi mevcuttur. Ford Oto-
san ana sözleşmeden doğan kanuni hak-
larımızı vermemek için kötü niyetli olarak
entrikalar düzenleyerek yetkimizi feshet-
miştir. Türkiye'de firmamızın feshedil-
mesi gibi bir durumun örneği yoktur.
Yaşanan bu hadise Koç Holding CEO'su
Levent Çakıroğlu'na intikal ettirilmiş, ko-
nunun çözüleceğini belirterek firmamıza
haber verileceğini ifade etmişse de ancak
bugüne kadar tarafımıza herhangi bir
geri dönüş yapılmamıştır. Firmamıza,
temel haklarını vermemek için kötü ni-
yetli olarak, hukuka aykırı bir şekilde tek

taraflı ve cebren ikale sözleşmesi imzala-
tılmıştır. Söz konusu bu sözleşme gerçek-
lik ve dürüstlük kurallarına aykırıdır. Ford
Otosan A.Ş. tarafından açıkça kötü ni-
yetli olan bu karar, 50 personelimizin
işsiz kalmasına ve firmamızın ise iflasına
neden olacaktır. Şirket olarak sonuna
kadar bu haklı hukuki mücadelemizi ya-
pacağımızı söylemek istiyorum. Yetkili-
lerden çözüm noktasında konuya el
atmalarını beklerken, bu hukuksuz uygu-
lamaların da sonlandırılmasını ve zul-
mün sona erdirilmesini talep ediyoruz”
diye konuştu. Yapılan basın açıklaması-
nın ardından işçiler sessizce dağıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan, elektronik 
ortamda şirket kurulmasına olanak
sağlayan düzenlemeye ilişkin, "Ülke-
mizdeki iş süreçlerini kolaylaştırmak
konusundaki çalışmalarımızı kararlı-
lıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı
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BMM Başkanı Mustafa Şentop,
Türk Dil Yılı çerçevesinde ve UNES-
CO'nun kararıyla Bilge Tonyukuk

Yazıtının dikilişinin 1300'üncü yıl dönü-
müne ithafen Uluslararası Türk Akademisi
ve Altındağ Belediyesinin işbirliğiyle ger-
çekleştirilen Türk Dünyası Tonyukuk Par-
kının açılışını yaptı. Şentop, parkın
açılışının ardından gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Şentop, HDP'li 9 milletvekili
hakkında hazırlanan fezlekeler ile
'PKK/KCK propagandası yapma' suçun-
dan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin
kararın Meclis'e gelip gelmediğine ilişkin,
"Bu sabah itibarıyla Meclis'e ulaşan bir
fezleke yok. Bunlar savcılık tarafından ha-
zırlandıktan sonra Adalet Bakanlığına
gönderiliyor. Oradan Cumhurbaşkanlığına
gönderiliyor. Sonra TBMM'ye geliyor. Do-
layısıyla henüz Meclis'e ulaşmış fezleke
yok. Meclis'te başka fezlekeler de var. Baş-
kanlığımıza gelince fezlekeleri karma ko-
misyona havale ediyoruz, Adalet ve
Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan.
Karma komisyon bu değerlendirmeyi ya-
pacaktır" dedi.

Aynı mahiyette değil

Şentop, Ömer Faruk Gergerlioğlu ile
CHP'li Enis Berberoğlu kararlarına ilişkin
kıyaslamalar yapıldığına dikkat çekerek,
"Aynı mahiyette bir durum söz konusu
değil. Enis Berberoğlu dosyasında daha
önce dokunulmazlığı kaldırılmış ve yargıla-
nan bir milletvekilinin sonradan seçimle
tekrar dokunulmazlık kazanması tartış-
ması vardı. Halbuki Gergerlioğlu ile ilgili
husus yürütülen soruşturma ve dava süreci
anayasada dokunulmazlığın istisnası olan
iki husustan birine dayanmaktadır. Malum
dokunulmazlıkların iki istisnası var anaya-
sada. Birisi ağır cezalık suçüstü halinde
dokunulmazlık olmaz. İkincisi ise anayasa-

nın 14'üncü maddesinde belirlenen suç-
larla ilgili bir yargılama, soruşturma. Mil-
letvekili seçilmeden önce başlamış olması
söz konusuysa o zaman da dokunulmazlık
söz konusu değildir. Bir vekilin seçimle do-
kunulmazlık kazanması durumu Enis Ber-
beroğlu'nda vardı. Burada ise
dokunulmazlığın kazanılması durumu
yoktur. Böyle bir soruşturma varsa burada
'dokunulmazlık kazanılamaz' diyor ana-
yasa hükmü. Dolayısıyla birbirilerine kı-
yaslanabilir durumlar değil. Meclis, geldiği
zaman hukukçularla görüşecek, bu ko-
nuda bir karar vereceğiz" diye konuştu.
Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu'nun Gara'ya gittiğini açıklaması ardın-

dan soruşturma başlatılan HDP Ağrı Mil-
letvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili de
"Onunla ilgili de henüz Meclisimize ulaşan
herhangi bir şey yok. Bu konuyla ilgili
Meclis'e geldiği zaman usule göre gereken-
ler yapılacaktır" ifadelerini kullandı. 

Ahlaksız saldırı alanı

Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkan-
vekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e
yönelik sosyal medyadaki saldırıları üzün-
tüyle öğrendiğini belirterek, "İstanbul Baş-
savcılığı soruşturma başlattı. Sosyal
medya bu tür işlere, alanlara açık; bize de
çoğu zaman bu tür hakaretler oluyor sos-
yal medyada. Hukuki süreçler başladıktan

sonra bunların tamamına yakını ya alkol
aldığında farkında olmadan attığını, ya he-
sabının çalındığını, ya fark etmediğini söy-
lüyorlar. Sosyal medya bu tür yakışıksız
ahlaksız alçakça saldırıların bir alanıdır.
Maalesef böyle olmamalıdır. Bunun olma-
ması için de hukuken bu işleri yapanlara
gerekli cezaların verilmesi gerekir. Bu ba-
kımdan yargı sürecinin önemli olduğunun
kanaatindeyim. Cezaevlerinde gerek
FETÖ, gerek PKK mensuplarının zaman
zaman bir takım eylem organizasyonları
içinde olduğunu görüyoruz duyuyoruz.
Belli konularda kamuoyu oluşturmak, bir
takım yalanlar, devlete iftiraları ortaya
koyup bunları çoğaltarak, mektuplarla
farklı şekillerde kamuoyunun gündemine
taşımak için bazı çalışmalar yapıldığını gö-
rüyoruz. Bazı milletvekillerinin de bu terör
örgütü tarafından hazırlandığı belli olan,
içeriği bu anlamda iyi çalışılmış bazı mek-
tupları meclis gündemine soru önergesi
şeklinde veya başka şekillerde taşıdıklarına
ben de zaman zaman zaman şahit oluyo-
rum" diye konuştu.

Teröristlere pul gönderdiler

Şentop, eski ve mevcut milletvekilleri tara-
fından cezaevlerinde bazı terör örgütü
mensuplarına pullar gönderildiği bilgisinin
geldiğini kaydederek "Bunların cezaevlerin-
den bazı mektup kampanyalarının orga-
nize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle
ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Gerekli
işleri, hukuk ve cezaevlerinin yönetimi ba-
kımında Adalet Bakanlığımız yürütüyor.
Ancak cezaevleriyle ilgili bir organizasyon
konusunda önemli bir konuya çomak so-
kulduğunu ifade etmek isterim. Bu rahat-
sızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak
gerekir. Ama bu hiçbir zaman hiç kimseye
bir başkasına hakaret etme imkanı ve hakkı
tanımamalı. Bunlar ağır şekilde cezalandı-
rılmalıdır" diye konuştu. 

Alamut Kalesi; 
Haşhaşiyyun Cenneti

G
eçmişte yaşanmış birçok tarihi olayları doğru
bir şekilde okuyup, analiz edebilirsek işte o
zaman geçmiş geleceğe ışık olur ve fayda sağ-

lar. İnsanoğlunun yeryüzüne geldiği günden bugüne
inanç ve dini değerler her dönem farklı şahsiyetler,
dönemler ve yönetimler tarafından kullanılmış, kulla-
nılmaya devam ediyor...

Konumuza dönecek olursak 11. Yüzyıl İranında
Alamut Kalesi, Hasan Sabbah’ın kurduğu Haşhaşiler
örgütünü kullanarak dünyaya hükmetmeye kalkmış,
kendini peygamber olarak tanıtarak bir çok taraftar
kazanmış, fedailerine cenneti vaadetmiş birisidir.

Alamut kalesinde yapay bir cennet oluşturuyor ve
fedailerine uyuşturucu vererek oraya gönderiyor, fe-
dailer de gerçekten kendilerini cennette sanıp Seydu-
na'ya ( Hasan Sabbah) daha da inanıyorlar ve her
istediğini gözleri kapalı yerine getiriyorlar. Ölsek bile
nasıl olsa cennete gideceğiz diye kendilerini öldür-
mekten bile çekinmiyorlar.

Alamut kalesinde kendi askerlerini eğitip yetiştiri-
yor ve cennetin anahtarının kendisinde olduğunu
iddia edip yetiştirdiği fedaileri korkunç cinayetler iş-
lemek üzere görevlendiriyor.

Haşhaşiler, Sabbahîler ya da Suikastçılar, Hasan
bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında Ala-
mut Kalesi’ni zapt ettiğinde kurulmuş olan dinî tari-
kat ve siyasî örgüttür.

Alamut kitabında, tarihi şahsiyetler ve olayların
yanı sıra insanoğlunun yaratılışından bugüne inanç
değerlerinin acımasızca istismar edilmesi gözler
önüne sermektedir. Halbuki bütün inanç ve dinlerin
temelinde akıl , düşünce ve sağduyu olduğu akıl sa-
hibi her insanın idrakiyle anlaşılabilir. Bunların yanı-
sıra devletlerin, yönetimlerin veya devletleri yıkmak,
ele geçirmek isteyenlerin inanç ve dini kendi çıkarları
için kullandığını, siyasallaştırdığını da bir kez daha
görmüş olduk. Bilgi, eğitim ve bilinç seviyesi ne
kadar düşerse fanatiklik de o ölçüde artar...

Onur KaraKOç

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyo-
ruz" dedi. Şentop, "Cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği, eski ve yeni vekilleri tarafından, büyük ha-
cimde pullar gönderildiğini ve cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarını organize etmek için düzenlenen bir faaliyet olduğunu
ifade etmek isterim. Cezaevleriyle ilgili bir organizasyon konusunda önemli bir konuya çomak sokuldu" ifadelerini kullandı

Güle eğlene 
kongre yapıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 16 şehit
verdiğimiz Gara operasyonu nedeniyle Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ı eleştirdi. Babacan, "Hesap vermesi
gerekenler kendi partisinin güle eğlene kongresini
yaptıkları salondan telefonla arıyorlar. Aldığınız 
kararların faturasını başkasına kesemezsiniz" dedi

İzmİr’egiden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, partisinin Altınordu ilçe kongresinde
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16

şehit verdiğimiz Gara operasyonuna değinen Babacan
şunları söyledi: "Tüm milletimize bir kez daha başsağlığı
diliyorum. İki hafta önce o haftanın başında Cumhurbaş-
kanı “Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izleme-
nizi özellikle tavsiye ediyorum, sizlere birçok güzellikleri
takdim edeceğim” diye bir açıklama yaptı, bir müjde bek-
lentisi oluşturdu. Çarşamba sabahı oldu, müjde yok.
Öğlen oldu, müjde yok, akşam oldu bir haber yok."

Adeta şov yapıyorlar

"Cumhurbaşkanı her fırsatta konuşuyor ama bahsettiği
müjde bir türlü açıklanmıyor" diyen Babacan, "Ekranlar
suspus, medya suspus. Sonunda maalesef müjde değil
çok acı bir haber aldık. PKK terör örgütü tarafından ka-
çırılıp, 2015'ten beri alıkonulan vatandaşlarımızın, o ope-
rasyonda görev almış olan askerlerimizle beraber şehit
olduğunu öğrendik. Bakıyoruz hesap vermesi gerekenler
kendi partisinin güle eğlene kongresini yaptıkları salon-
dan telefonla arıyorlar. Utanmak, sıkılmak yok. Kongre
ortamı eğlenceli, lebaleb dolu corona virüse rağmen.
Oradan herkesin duyacağı şekilde şehit annesine telefon
ediliyor mikrofonlarla ve hoparlörle bağlanılmaya çalışı-
lıyor. Düğün evinden cenaze evine telefon açıp adeta şov
yapmaktan çekinmiyorlar. Bunların artık bu toplumun
gerçeklerinden, bu ülkenin vatandaşlarının hissiyatından
ne kadar kopmuş olduklarının belki de en önemli göster-
gelerinden bir tanesini daha yeni yaşadık. Bu ülkenin kıy-
metli gençlerinin birilerinin siyasi rantı için feda
edilmesini reddediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Sorumluluk alan yok!

Babacan konuşmasının devamında, "Ben buradan
Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Hepimiz biliyoruz
ki bu operasyon başarılı olsaydı, müjde haberiyle Cum-
hurbaşkanı kameraların karşısına geçecekti. Sanki vatan-
daşlarımız BEŞ seneden fazla bir süredir terör örgütü
tarafından alıkonulmamış gibi bunu başarı olacak suna-
caktı. “Ben başardım, ben yaptım” diyecekti. Ama öyle
olmadı yapılan hatalar neticesinde 16 vatandaşımızı kay-
bettik ve bu başarısızlıktan dolayı sorumluluğu üstlenen
kimse yok ortada. Sayın Erdoğan aldığınız kararların fa-
turasını başkasına kesemezsiniz. Nerede bir hata yaptım
diye düşünün" açıklamasını yaptı. 

Gara'da terör örgütü PKK tarafından
alıkonulan 13 asker ve polisin katledilme-
sinden sonra, "Gara'ya giden HDP'li bir

kadın milletvekili var" diyen Soylu, katıldığı prog-
ramda teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP’li
Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’da

olduğunu söylediğini aktarmıştı.  Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, Bakan Soylu’nun açıklamalarını ihbar
kabul ederek HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşde-
mir hakkında soruşturma başlatmıştı.  HDP Genel
Merkezi'nde açıklama yapan HDP'li Taşdemir şu ifa-
deleri kullandı: "Bu bir koltuk kurtarma operasyonu-
dur. Soylu bunları kanıtlamalı. Dedikodu üzerinden
gizli tanık ve iftiracıların yalan dolan beyanları üzerin-

den nefret söylemine başvurmak hedef göstermek
acizlikten başka bir şey değildir. Bu siyasetin adı
çamur at izi kalsın siyasetidir. Cemaat yöntemini be-
nimsemiş Soylu, bu yöntemleri kullanarak itibar sui-
kastına başvurmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Ne
zaman hangi gün gittim Gare’ye? Belgeleriyle açıkla-
sın, masal anlatmasın. Ordunun bile girmekte zorlan-
dığı bölgeye ne zaman gittim?” diye sordu. 

Ben Gare’ye gitmedim!

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop,

gazetecilerin 
sorularını 
cevapladı.



İ stanbul Bölge Adliye Mahke-
mesi 1. Ceza Dairesi’nde görü-
len duruşmaya tutuklu sanık

Zeynel Akbaş, Ses ve Görüntülü Bili-
şim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.
Duruşmada Fatma Şengül’ün ailesi
ve taraf avukatları da yer aldı. Tu-
tuklu sanık Zeynel Akbaş evli ve 2
çocuğu olduğunu belirterek "Mak-
tulle aynı iş yerinde çalışıyorduk, pek
geçinemiyorduk. Bana hakaret içe-
rikli sözleri oluyordu. Olay günü mi-
nibüsten indim. Tesadüfen maktulle
karşılaştık. Kendisine ‘Günaydın’
dedim. Ancak o bana ‘Senin iğrenç
suratını görmek istemiyorum’ dedi.
Ben de, ‘Bana bu hakareti yapmaya-
caktın’ deyip üzerimde bulunan ta-
bancayı çıkartarak maktule ateş
ettim. Daha sonra yaptığımdan piş-
man oldum. Silahı taşımamın nedeni
yaşadığım yerin tekin olmamasından
kaynaklanmaktadır. Ben geçimsiz bir
insan değilim. Uzun zamandır aynı
mahallede oturuyorum. Hiç kimseyle
bir münakaşam olmamıştır" dedi.

Annem bunu hak etmedi

Sanığın savunması üzerine söz alan
maktulün kızı Açelya Şengül, "Sanık
eylemi planlamış ve annemi öldürm-
üştür. Savunmaları kendini cezadan
kurtarmaya yöneliktir" ifadelerini
kullanarak sanığın en ağır şekilde ce-
zalandırılmasını istedi. Maktulün
oğlu Koray Şengül ise "Annem böyle
bir durumu hak etmedi. Sanıktan şi-
kayetçiyiz. İndirimsiz bir şekilde ce-
zalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Müşteki avukatı Aylin Mert, sanığın
"Tasarlayarak öldürme" suçundan
cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan Zeynel Akbaş ise
"Planlı bir eylem değildi. Hipertansi-
yon hastalığımdan dolayı ey-
lemi istemsiz olarak
gerçekleştirdim. Olaydan do-
layı pişmanım, üzgünüm"
dedi.

Müebbet hapis 
cezası verildi

Ceza Dairesi, sanık Zeynel
Akbaş’a hakkında yerel mah-
kemenin "Haksız tahrik altında
kasten öldürme" suçundan
verdiği 18 yıl hapis cezasını bozdu.
Daire, Fatma Şengül’den sanığa yö-
nelen herhangi bir haksız davranışın
bulunmadığına kanaat getirerek
sanık hakkında haksız tahrik hüküm-

lerinin uygulanmasının usul ve ya-
saya aykırı olduğunu belirtti. Daire,
sanığın "Kasten öldürme" suçundan
müebbet hapis cezasıyla cezalandı-
rılmasına karar verdi. Üye hakim ka-

rara muhalefet şerhi koydu. Muhale-
fet şerhinde, olay günü sanığın daha
önceden temin ettiği silahla maktu-
lün evinin önüne geldiği, çıkışını bek-
lediği ve maktul evden çıktıktan
sonra yanına giderek 4 el ateş ederek
öldürdüğü ifade edildi. Şerhte, sanı-
ğın "Tasarlayarak öldürme" suçun-
dan cezalandırılması gerektiği
belirtildi.

Kokusunu duyamayacağım

Duruşmanın ardından gözyaşlarını
tutamayan ve yakınlarına sarılan
Açelya Şengül, "Müebbet hapis ce-
zası aldı. Yani verilen 18 yıla karşı biz
çok büyük bir mücadele verdik ka-
dınlarla birlikte. Öncelikle buraya
gelen emek veren bütün kadınlara
çok teşekkür ediyorum. Başardık,
müebbet aldı. Tabi gönül isterdi ki

ağırlaştırılmış müebbet
olsun. Yani en ağır cezayla
da yargılansa ben bir daha
annemin kokusunu duyama-
yacağım. Bir daha asla an-
neme sarılamayacağım. Bir
nebze de olsun içimizi rahat-
lattı bu ceza. Davanın Yargı-
tay yolu açık, karşı tarafın
avukatı ve biz de Yargıtay’a
başvuracağız ama müebbet
hapis cezası alması bütün ka-

dınlar olarak hepimizin içini rahat-
lattı. Ben anneme çiçekler aldım,
buradan çıkıp mezarına gideceğim.
Yanımda olduğunuz için çok teşek-
kür ederim" dedi. DHA
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAKHANE 
BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEMİR VE DEMİR MALZEMESİ ALIMI

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şişli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kaynakhane Biriminde kullanılmak üzere demir ve
demir Malzemesi 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 : 2021/88201
1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 

ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127088888 - 2122101390
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@sisli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şişli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 

Kaynakhane Biriminde kullanılmak üzere 24 kalem demir ve 
demir malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Şişli Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Yüklenici ile idare arasında sözleşmenin karşılıklı imzalanmasına 

müteakiben başlanacak olup, işe başlanılmasına müteakip 30 gün 
içerisinde ürünler tek seferde teslim edilecektir. İdarenin yazılı veya 
sözlü talebi üzerine Belediyemiz depolarına yükleme, nakliye, indirme 
ve istiflenmesi yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir. Mesai 
saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde teslimat kabul edilmeyecek 
olup, malzemelerin teslimatı mesai günlerinde 08:00-15:00 saatleri 
arasında gerçekleştirilecektir. Malzeme teslimi için iki taraflı sipariş 
fişi ve eki teslim tesellüm tutanağı düzenlenecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:1 Şişli Belediye Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 04.03.2021 - 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 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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 Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli Belediye 
Başkanlığı 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, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

İstinaf Mahkemesi, Maltepe’de 30 Mart
2019’da aynı iş yerinde çalıştığı Fatma
Şengül’ü evinin önünde silahla ateş ederek
öldüren Zeynel Akbaş'a "Haksız tahrik altında
öldürme" suçundan yerel mahkemece verilen
18 yıl hapis cezasının bozulmasına karar verdi.
Duruşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan
ve yakınlarına sarılan Fatma Şengül'ün kızı
Açelya Şengül, "Başardık, müebbet aldı. Tabi
gönül isterdi ki ağırlaştırılmış müebbet olsun.
Bir daha asla anneme sarılamayacağım. Bir
nebze de olsun içimizi rahatlattı bu ceza" dedi

BIR NEBZE OLSUN
ICIMIZ RAHATLADI

B enim canım ülkem ne çektin be...
Ne çektin dövizden, faizden, cari
açıktan, işsizlikten ve bunları yönete-

meyen siyasilerden. Avrupa’da en büyük
tarım arazisine sahip ülke iken, toprağının
her karış zerresi birer hazine değeri taşırken
bu garibanlık bu yoksulluk neden?

Dolar 8,50 TL civarından 7 TL civarına,
Euro 10 TL civarından 8,50 TL civarına geri-
ledi. Döviz rekor üstüne rekor kırarken bun-
lara bağlı olarak gıda fiyatları ve faiz en üst
seviyelere çıktı. Döviz hızla düşerken gıda fi-
yatları ve faiz zirveyi çok sevmiş olacak ki ye-
rinden kıpırdamıyor. Döviz düştüğü halde gıda
fiyatları düşme eğilimine bile girmiyor. Bunun
adı rant fırsatçılık değilde nedir?

Kendi ülken içinde kendi kaynaklarını kul-
lanamayıp, üretemeyip, garanti para karşılığı
elaleme iş verip dağ gibi büyüyen iç borçtan
ne çektin be...

Benim canım ülkem dış borçtan ne 
çektin be...

Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl so-
nunda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde
12,9 artışla 138,7 milyar dolara ulaştı. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış
borç stoku yüzde 4,1 artarak 58 milyar dolar,
diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku
yüzde 1 artarak 59,3 milyar dolar oldu. 
Tek tesellimiz şükürler olsun İMF’ye 
borcumuz yok.

Benim canım ülkem ne çektin be cari 

açıktan...
Cari açık, bir ülkenin ihraç ettiği

ürünlerden aldığı paraya kıyasla, ithal ettiği
ürünlere daha fazla para harcadığında mey-
dana gelir.

Ne demiş aşık Veysel;
“Koyun verdi kuzu verdi süt verdi
Yemek verdi ekmek verdi et verdi
Kazma ile döğmeyince kıt verdi
Benim sadık yarim kara topraktır.”
Diyorum ki; tarıma, çiftçiye, hayvancı-

lığa, sanayiye yatırım yapalım. hububat ithal
etmeyelim. Çiftçiyi, hayvancılığı destekleye-

lim Anguslar ülkerinde kalsın. (Angus et
üretiminde yoğun olarak kullanılan bir sığır
türüdür. İskoçya’nın Angus bölgelerinde ye-
tişir) memlekette zaten yeterince Angus var.

Aslında bu kadar borçlanmaların içinde,
ne kadar da zengin bir ülke olduğumuzun

farkında bile değiliz. İhtiyacımız olan kendi
kendimize yetebilmek ve üretebilmekten 
geçiyor.

Bize; Karaman koyunu, Ankara keçisi,
Kars kazı, Gemlik zeytini, Giresun fındığı,
Trakya ayçiçeği, Osmancık pirinci, Antep
fıstığı, Anamur muzu, Malatya kayısısı,
Rize çayı, Adana karpuzu, Çanakkale doma-
tesi, çarşamba mısırı, Aydın inciri yeter de
artar bile. Memleketimin her köşesinde say-
makla bitiremeyeceğim tarım ve hayvancılık
zenginliği var. Sadece üzerine sanayileşmeyi
ekleyip dışa bağımlı olmadan işleyebilmek.

Canım ülkemde herkesin gündeminde
olan, benim sayamadıklarımda var;

Tüm ülkeye yetecek kadar var olan ve ar-
tanını dışarıya satacağımız doğalgaz rezer-
vilerimizi, Dünya markası yapacağımız yerli
otomobil üretimimizi, insansız savunma sa-
nayimizi, Son günlerde gündemde olan ve en
az 5-6 ulusal gazetenin manşete taşıdığı
2023’de uzaya gitme sevdamızı daha 
saymadım.

Canım ülkemde tüm mesele bilmekten ge-
çiyor aslında...

En önemlisi hayalle gerçeği ayıra bilmek.
En önemlisi dürüst ola bilmek.
En önemlisi her düşünceye saygı duya

bilmek.
En önemlisi kendi kendimize yete bilmek.
En önemlisi ürete bilmek.
En önemlisi YÖNETE BİLMEK. 

Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete
Osman KÖSE

osmankose@hotmail.fr

Avukat Aylin Mert ise şöyle konuştu:
"Bugün göreceli iyi bir haberle karşı-
nızdayız. İstinaf Mahkemesi, ilk de-
rece mahkemesinin vermiş olduğu
haksız tahrik indirimini kaldırdı.
Mahkeme, sanığın indirimsiz bir şe-
kilde cezalandırılmasına karar verdi.
Bu bizlerin bu alanda bulunan kadın-
ların, bu alanda bulunamayıp yüre-
ğinin mücadelesinin bizimle
olduğunu bildiğimiz kadınların mü-
cadelesinin sonucudur. Bugün buruk
bir sevinç içindeyiz, yine de tama-
men hukuka uygun bir karar oldu-
ğunu söyleyemeyiz. Fatma Şengül
cinayetinin tasarlanarak işlenmiş bir
cinayet olduğunu söylüyorduk. Dos-
yadaki tüm deliller bunu işaret 
ediyordu."

BURUK BİR SEVİNÇ 
İÇERİSİNDEYİZ

Saadet zinciri kurmuşlar!
İstanbul'da kurdukları şirketlerle, saadet zincirine benzeri bir yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia
edilen İran uyruklu bir dolandırıcılık çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. Savcılık, biri Türk olan 23 şüpheli
hakkında 13 yıl ile 926 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti

İranlı saadet zinciri çetesine yönelik soruş-
turma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
tamamlandı. 94 sayfalık iddianamede, 46

kişi "müşteki", aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 23
kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İran uyruklu olan şüp-
helilerin önceleri Malezya'da Akademi Creator isimli
eğitim biriminde eğitim seminerleri adı altında, eğitimler
düzenledikleri, bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca
internet üzerinden yaptık-
ları reklam ve tanıtımlarla
dünya genelinde enerji şir-
ketleri olduğunu, bu enerji
şirketlerine yatırım yapma-
ları halinde üyelik duru-
muna ve yatırım miktarına
bağlı olarak yatırdıkları pa-
ranın her ay düzenli olarak
yüzde 10 kar payı ödene-
ceği, ayrıca iki yıl kalınması

koşulu ile yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar
payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları kaydedildi.
İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken
Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci
bölümünde, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar
payı verilmesinden sonra hatta bir kısmına hiç ödeme
yapılmaksızın internet üzerinden para kazanıyormuş
gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyala-

dıkları, ödeme alabilmeleri
için yeni üye yapmaları ge-
rektiği yönünde telkinde
bulundukları, oluşturduk-
ları sistem ve saadet zinci-
riyle şikayetçileri zarara
uğrattıkları anlatıldı.
Şüphelilerin Seyed Jafar
Jafari önderliğinde hareket
ettiklerinin kaydedilği 
belirtildi. DHA

Ata yurdundan Bağcılar’a ziyaret
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, siyasetçi ve iş adamlarından

oluşan 7 kişilik Kazakistanlı heyeti makamında ağırladı. Ziyaretin
ardındean konuşan Çağırıcı, "Yararlı ve güzel bir görüşme oldu" dedi

Türkiye’de bir
dizi temas-
larda bulu-

nan 7 kişilik Kazakistanlı
heyet, Bağcılar Beledi-
yesi’ni ziyaret etti. Turan
Partisi Genel Başkanı
Nurzhan Altayev, İş Adam-
lar Derneği Başkanı ve Al-
matı Yönetim Üniversitesi
Rektörü Asylbek Khoz-
hakhmetov, Ai-Say Şirketi
Genel Müdürü Askar
Omar, Turan Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Zhazira
Duisenbekova, İş Adamı
Zhenisbek Dulat, İş Adamı

Zhomart Kosanov ve
Ykylas Vakfı Başkanı Ka-
lilla Majanov’dan oluşan
ekibi Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı
karşıladı.

Birlik sağlamak
istiyorlar

Samimi bir havada geçen
görüşmede taraflar ara-
sında Türk dünyasının bir-
liğine katkıda bulunmak,
güç vermek konularında
fikir alışverişi yapıldı. Par-
tilerinin amacının Türk
dünyasında birliği sağla-

mak olduğunu söyleyen
Altayev, “Türkiye’ye Turan
birliğini tanıtmaya geldik.
Buradaki politikacılar, ga-
zeteciler, sivil toplum kuru-
luşları olsun bütün herkesi
dolaşıp amacımızı anlatı-
yoruz. İlk olarak Bağcılar
Belediyesi’nden başladık.
İş adamları da bizimle bir-
likte geldi. Buradaki iş
adamlarıyla tanışıp kayna-
şıp ortaklık yapmak istiyor-
lar. Kazakistan’da yatırım
yapmak isteyenlere de her
türlü yardımı sağlayaca-
ğız” diye konuştu.



P andemi döneminde önünde olu-
şan uzun kuyruklarla gündeme
gelen İstanbul'daki Halk Ekmek

büfeleri, dikkat çeken bir suçlama ile karşı
karşıya. İstanbul Ekmek Üreticileri Der-
neği (EKÜDER)Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Zeki Sarıhan, 4 Şubat 2021
tarihinde İstanbul Valiliği İdare ve Dene-
tim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek İBB'ye
bağlı  İstanbul Halk Ekmek (İHE) Ano-
nim Şirketi'nin yaptığı faaliyetler ile ek-
meği siyasete alet ettiğini savunarak
şikayetçi oldu. EKÜDER'in dilekçesinde
tepki çekecek iddialar yer aldı. Dilekçede,
Halk Ekmek fabrikasının; yeni yönetim
döneminde kuruluş ve faaliyet amacını
ikinci plana bırakarak siyasi rant sağlama
aracı olarak kullanıldığı iddia edildi.

Büfeler kaldırılsın

Halk Ekmek'in kamu imkanlarını kullana-
rak sokak ve caddelere yerleştirdiği  büfe-
lerde ekmek satmasının fırınlara karşı
haksız rekabet ve adaletsizlik olduğu sa-
vunuldu. Dilekçede, İstanbul'a yakışma-
yan görüntüler oluşturan hijyen
kurallarına aykırı ekmek satışı yapan bü-
felerin kaldırılması istenerek “650 büfenin
kaldırılması sonucu; ekmek, 9 bin zincir
market ve 150 bin civarındaki bakkal,
market ve benzer yerler aracılığı ile satışa
sunulmalıdır” önerisi getirildi. “İhtiyaç

sahiplerine şova yönelik ücretsiz ekmek
dağıtımına son verilmesi” de istenerek
sektörle işbirliği yapılarak daha fazla ek-
meğin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebi-
leceği kaydedildi.

Hukuki süreç başlatacağız

Dilekçede, "Hiçbir sektör STK'sı ve fırıncı
ihtiyaç sahibi ya da dar gelirli vatandaşın
daha ucuz ekmek veya ücretsiz ekmek te-

minine asla karşı değildir. İlgili ve yetkili
makamların bu konuda atacağı her
adıma destek vermeye hazırdır. İBB Halk
Ekmek fabrikasının halkın ekmeğini siya-
set malzemesi olarak kullanılmasına karşı
yasaların verdiği tüm imkanları kullana-
rak yargısal ve hukuki süreçleri başlataca-
ğız” denildi. Dilekçede özellikle, İBB
Meclisi'nde çoğunluktaki AKP-MHP gru-
bundan aylarca yeni büfeler için onay alı-

namayınca geçici çözüm olarak İBB'nin
devreye aldığı mobil büfeler şikayet ko-
nusu oldu. "Cumhuriyet tarihinde sokak
aralarında ‘araçla seyyar ekmek satan' be-
lediye ile ilk defa karşılaştık" denilerek
"1940'lı yıllarda ekmeğin karneye bağlan-
ması ile tarihe geçenlerin halefleri sokak-
larda seyyar ekmek satışı yaparak
seleflerinin yolundan gitmekte olduklarını
gösterdi" ifadesi kullanıldı.

Siyasi çıkar mı var?

Dilekçede, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve
İBB Başkanlığı ihtiyaç sahiplerine ucuz ya
da bedelsiz ekmek temininde samimi
olup olmadığı konusunda tereddüt için-
deyiz. Ekmek üzerinde vatandaşa hizmet
vermenin yolu mahalle, sokak aralarında
bedava ekmek dağıtmak değil. İstanbul
genelinde 3 bin fırın var. Bu fırınların
büyük çoğunluğu askıda ekmek uygula-
ması yapıyor. Her gün yaklaşık 50 bin
ekmek bedelsiz ihtiyaç sahiplerine ulaşı-
yor. İBB öncülüğünde mevcut askıda
ekmek uygulaması revize edilerek daha
rasyonel ve kapsamlı hale getirilirse yakla-
şık 200 bin ekmek bedelsiz ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılabilir. Amaç, gerçek ihtiyaç
sahiplerine ekmek ulaştırmak mı yoksa
insanların zaruri ihtiyaç teminde yaşadığı

zorluğu siyasete alet ederek siyasi çıkar
temin etmek mi?" diye soruldu. 

SALI 23 ŞUBAT 2021

GÜNDEM 9

Hakan SÖNMEZ

hknsnmz59@hotmail.com

Ö nce sayısı açıklanır.
Sonra isimleri.
Ve ardından Türk Bayrağına sarılı tabutla-

rını görürüz ekran başında. 
Ve elbette "ateş düştüğü yeri yakar." Çünkü bile-

mezdik bu vatanın bekası için canını hiçe sayıp şehit
olan askerimizin, polisimizin ve korucularımızın ge-
ride bıraktığı anne, baba, eş, evlat ve kardeşlerin içini
yakan kor ateşin ne denli acı verdiğini. 

Yüzünü dahi görmediğimiz, ismini yada hangi
şartlarda büyüdüğü konusunda en ufak bir bilgi sahibi
olmadığımız o değerlerimizdi 83 milyon Türk Halkı-
nın huzurunu sağlamak adına kendinden, ömrümden
ve sevdiklerinden fedakarlık göstererek görevi ba-
şında şehit ve gazi olmaları.

Sayılar içimizi yaksada o aynı çatışma yada pu-
suda yaralı olarak kurtulan güvenlik güçlerimizin
nefes aldıklarını ve yaşıyor olduklarını bilmek bu-
rukta olsa bir teselli oluyordu bizler için.

Hele ki sarf edilen “bu vatan için değil kolumuzu,
gözümüzü, bacağımızı ölüme bile koşarak gideriz”
cümlesi daha ağzı annesinden emdiği süt kokan 14 ve
15 yaşında eline oyuncak yerine silah alıp Çanakka-
lede destan yazan kurtuluş savaşı kahramanlarımızın
bıraktığı emanetin ne denli doğru ellere teslim edildi-
ğinin bir göstergesiydi aslında. 

İçimizi bir tek şey acıtıyordu!

O da şehit ve gazilerimize gösterilen ilginin bir
süre sonra yerini kaderine terk ediliyor olmasıydı.
Yani yıldan yıla düzenlenen sade bir tören ve iki satır
yazı ile hatırlanıyor olmak bile onları mutlu etmeye
yetiyordu.

Sınırlıydı yani vefamız!

Ve sonrasın refakatçileri eşliğinde geldikleri (göz-
lerini kaybeden, ayağı protez olan, tekerlekli sandal-
yeye mahkum olan gazilerimizin 364 gün sonra
tekrar hatırlanmak üzere ettikleri hüzünlü vedalar.)

Asalet mi? 

Devlet ne veriyorsa onunla yetinip üstüne Allah
devletimize zeval vermesin diyebilmekti! 

Çünkü göğüslerinde taşıdıkları onur madalyasıydı
onları böylesine asil yapan. 

Bu vesile ile dağda, düz ovada görev yaparak şehit
ve gazi olan bütün asker ve polisimize bu ülke insa-
nım adına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Toprağı vatan yapan 
şehit ve gaziler, insanı ulus

yapan ise değerleridir...

HALK EKMEK’ı 
sıKAYET ETTıLER

İstanbul Ekmek Üreticileri
Derneği, 1 liraya ekmek 

satarak İstanbullunun ucuz
ekmek ihtiyacını karşılayan
İBB’ye bağlı İstanbul Halk 

Ekmek’i (İHE) İstanbul
Valiliği’ne şikayet etti. Dernek,

Halk Ekmek büfelerinin
fırıncılar için halksız rekabet
yarattığını, ekmeğin siyasete

alet edildiğini savundu

1 TL’YE EKMEK SATILIYOR
İstanbul'a 250 gram ekmeği 1 TL'ye ulaştıran İstanbul Halk Ekmek yıllardır günlük
800-900 bin adet olan ekmek üretimini, pandeminin de etkisi ile zorlaşan hayat
şartları talebi arttırdığı için 1 milyon 400 bine çıkardı. Kent genelinde 533 büfe 
bulunuyor. Aylar süren tartışmaların ardından yeni 142 ekmek büfesi daha açılması
talebi kabul edildi ve çalışmalar başladı. Yeni büfe tartışmasının sürdüğü dönemde
geçici bir çözüm olarak 40 mobil araçla ekmek satışına başlandı.

Valilik dilekçeyi İBB Başkanlığı'na göndere-
rek bilgi istedi. İBB Halk Ekmek A.Ş de di-
lekçedeki iddialara yanıt vererek valiliğe
iletti. Yanıtta, dilekçedeki tüm iddiaların ger-
çeğe aykırı ve mesnetsiz olduğu belirtilerek
tüm iddialara tek tek yanıt verildi. "İHE, fı-
rıncı esnafının mağdur edilmemesi adına
her türlü gayreti ve özeni göstermektedir.
Büfe kurulumu yapılırken fırınlara mümkün
mertebe yakın olmamasına dikkat edilmek-
tedir. Ancak İHE A.Ş. kuruluş amacı doğrul-
tusunda İstanbul halkına hizmet etmek
zorundadır" denilen açıklamada, "Pandemi
koşullarında artan talep büfelerde kuyruk-
lara sebep olmuştur. Bu nedenle büfelerimi-
zin olmadığı bölgelere vatandaşlarımızın

isteği doğrultusunda büfelerin kurulması
için çalışmalar yürütülmektedir. Yeni büfele-
rin kurulmasına kadar geçecek geçiş döne-

minde lokasyon sabit kalmak koşulu ile
mobil büfe hizmeti verilmektedir. İstanbul
Halk Ekmek ‘ücretsiz ekmek dağıtımı' yap-
mamaktadır. Bu iddia son derece çirkin ve
yakışıksızdır. Ücretsiz ekmek sadece İBB
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafın-
dan, ihtiyaç sahibi ailelere verilen ‘Sosyal
Yardım Kartı' vasıtasıyla dağıtılmaktadır.
Hal böyle iken mobil ekmek satış araçları-
mız; ihtiyaç sahibi ailelere, sokaklarda ge-
zerek ekmek dağıtımı yapmamakta olup
yoksulluk haritasına uygun şekilde, İBB'nin
ilgili birimleri tarafından sosyal yardım kartı
sahiplerinin ulaşımını kolaylaştıracak şe-
kilde konumlandırılmaktadır" ifadelerine yer
verildi. 

GERÇEĞE AYKIRI VE MESNETSİZ

AK PARTi’DE YENi DÖNEM
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni İstanbul İl Başkanı adayı olarak Osman Nuri Kabaktepe'yi belirledi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, İl Başkanlığına aday olarak açıklanan Osman Nuri Kabaktepe'nin de katılımıyla istişare toplantısı yapıldı

aK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, çarşamba
günü yapılacak olan 7. Olağan

Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını
duyurmuştu. AK Parti’nin İstanbul İl Baş-
kan adayı resmen Osman Nuri Kabaktepe
oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Erkan Kandemir, Kabaktepe’yle ilgili, "24
Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği-
miz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kon-
gremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle
Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız
olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek
olan İl Başkanımız Bayram Şenocak’a bu-
güne kadar göstermiş olduğu emek ve
gayretleri için teşekkür ediyorum. Parti-
mize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun"
paylaşımını yaptı. AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mahir Ünal da konuyla ilgili
açıklama yaptı ve "7. Olağan İstanbul İl
Başkanlığı Kongremizde, Genel Başkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri

ile İl Başkan adayı olarak belirlenen
Osman Nuri Kabaktepe'yi tebrik edi-

yor, muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

İstişare toplantısı yapıldı

Bu arada AK Parti İstanbul İl Başkanlı-
ğı'nda, İl Başkanlığına aday olarak açıkla-
nan Osman Nuri Kabaktepe'nin de
katılımıyla istişare toplantısı yapıldı. İsti-
şare toplantısına, AK Parti Genel Başkan-

vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan
Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya,
Vedat Demiröz ve Erkan Kandemir, İstan-
bul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletve-
killeri, 3 kademe il yönetim kurulu üyeleri,
ilçe başkanları, belediye başkanları ve İs-
tanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Ka-
baktepe katıldı. 

Şenocak'a teşekkür!

Kabaktepe'nin açıklanmasının ardından
çok sayıda kutlama mesajı geldi. Kabakte-
pe'yi tercih edenlerden olduğu iddia edilen
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Gmksu,
"2018 yılından bugüne AK Parti İstanbul
İl Başkanımız olarak şehrimize hizmet
eden, İBB AK Parti Grup Başkanvekili
olarak da birlikte çalıştığım Bayram Şeno-
cak başkanımıza hizmetleri için teşekkür
ediyor, aday gösterilen Osman Nuri Ka-
baktepe başkanımıza başarılar diliyorum"
mesajını paylaştı. Sancaktepe Belediye
Başkanı Şeyma Döğücü ise "Cumhurbaş-
kanımızın tensipleriyle, 7. Olağan İstanbul
İl Kongremizde İl Başkan Adayı olarak
belirlenen Osman Nuri Kabaktepe Bey’i
tebrik ediyor, Bayram Şenocak Bey’e de
çalışmaları ve emeklerinden ötürü şükran-
larımı sunuyorum. İstanbul’umuza hayırlı
uğurlu olsun inşallah" dedi. 

Fatsa'da 1 Aralık 1970'te doğan Kabak-
tepe, Fatsa İmam Hatip Lisesi'nin ardından
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde
eğitimine devam etti. Kabaktepe, lisans eği-
timinin ardından aynı üniversitede felsefe
alanında yüksek lisans derecesini aldı. Refah
Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli kademe-
lerde görevler üstlenen Kabaktepe, Saadet
Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin yanı sıra
Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. Kabak-
tepe, 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde
Saadet Partisi Fatsa Belediyesi başkan adayı

olarak yarıştı. Kabaktepe, geçmiş yıllarda
Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı'nı
da üstlendi. İlim Yayma Cemiyeti'nde dene-
tim kurulu üyeliği, Türkiye Gençlik Vak-
fı'nda (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu
üyeliği yapan Kabaktepe, bir dönem Cihan-
nüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu
Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini
yürüttü. Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeli-
ğine 2016'da seçilen ve halen Vakıf'ta Baş-
kanvekili olarak görevini sürdüren
Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.

KABAKTEPE KiMDiR?

Motosiklet
avına çıktılar

Esenyurt'ta 10 farklı noktada Motosikletli
Polis Timleri tarafından özellikle motosiklet-
lere yönelik helikopter destekli denetim ya-

pıldı. Durdurulan sürücülerin evrak kontrollerinin
ardından motosikletlerin şasi numaraları kontrol edile-
rek çalıntı olup olmadığı denetlendi. Denetime 72'si
motoskiletli 90 tim katıldı. Polis helikopteri tarafından
havadan destek verilen denetimde özellikle çalıntı mo-
tosikletlere yönelik denetim yapıldı. Motosiklet sürü-
cüleri tek tek durdurularak ehliyet, ruhsat ve kimlikleri
kontrol edildi. Evrak kontrolünün ardından çalıntı mo-
tosikletlerde sıkça başvurulan şasi numarası değişik-
liği de incelendi. Ruhsatta yer alan şasi numarası ile
motorda bulunan şasi numarasının uyumlu olup olma-
dığı kontrol edildi. Daha önce motosikletinin çalındı-
ğını belirten motosiklet tamircisi Gökhan Kaya,
"Genelde şase numaraları değiştiriliyor. Çelik şasi-
lerde üzerini direkt spiralle siliyor. Alüminyum şasileri
olan motosikletleri genelde çalmıyorlar. Çalarlarsa
eğer şasi söküp atalar, parçaları satarlar. Esenyurt
bölgesinde çok sık yaşanan bir şey. Özellikle Yeşilkent,
Beylikdüzü, Kıraç tarafında çalıntı motosiklet olayları
çok yaşanıyor" dedi. DHA

Dışı manav içi kahvehane!
Kağıthane Sanayi Mahal-
lesi'ndeki bir kahvehanede
oyun oynandığı ihbarını alan

polis harekete geçti. Polis ekipleri girişte
manav olarak görünen kahvehaneye
baskın yaptı. Masalarda oturan çok sa-
yıda kişi sokağa çıkma kısıtlamasını del-
diği, maske takmadığı ve sosyal mesafe
kurallarına uymadığı tespit edildi.
Bunun üzerine 36 kişiye "Umumi Hıfzı-
sıhha Kanununa Muhalefet" suçundan
toplamda 124 bin 884 lira idari para ce-
zası kesildi. Kahvehane sahibi Halil K.
hakkında da adli işlem başlatıldı. DHA
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

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

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

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

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

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr

Mono Elektrik
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti' nde (KKTC) sürpriz ka-
bine değişikliği yaşandı.KKTC

Başkanı Ersan Saner tarafından
yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkla-
rında görev değişikliğine gidildiğini be-
lirtti.KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin
yerine diş hekimi olan Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel atandı. 3
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun
kızı Resmiye Canaltay'ın ise Bayındırlık
Bakanı olarak kabineye girdiği ifade
edildi. Saner kabine değişikliğinin
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a
sunulduğunu ifade etti.

Sağlık Bakalığı'nda 
nöbet değişimi 

KKTC Başbakanı Saner açıklamalarını
şu sözlerle sürdürdü: Ulusal Birlik Par-
tisi halkımıza başarıyla hizmet edebile-
cek zengin kadroya sahip bir partidir.
Sayın Ali Pilli 20 aya yakın bir süredir
Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli
hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetle-
rinden ötürü bir kez daha teşekkür ede-
rim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı
etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı
önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Ge-
linen bu noktada bir nöbet değişiminin
hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için ya-
rarlı olacağını düşündüğüm için kabi-
nede değişikliğe gidilmesini uygun
buldum. Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı
ve Bakan olarak hizmet veren Sayın
Üstel de inanıyorum ki yeni görevini ba-
şarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun
yıllar her kademede hizmet veren Sayın
Resmiye Canaltay’ın da birikimleri ile
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda
başarılı olacağına güveniyorum" 
ifadelerine yer verdi. 

ABD’DE bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci,
eski ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse (Covid-
19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı

olduğunu söyledi. Fauci, “Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence ol-
dukça şanslıydı” dedi. ABD'nin pandemiyle mücadelede önde gelen

üyelerinden Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın
koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı
olduğunu açıkladı. Fauci, Trump’ın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve
bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, “Ciddi bir
duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı” diye konuştu.

RUSYA-AVRUPA ILISKILERI
GUVEN BUNALIMI ICINDE
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un AB'ye yönelik oldukça sert tondaki eleştirileri ve münasebetleri sona erdirme
tehdidinde bulunması, taraflar arasındaki anlaşmazlığın ve güven bunalımının giderek derinleştiğinin işareti

KKTC’de sürpriz
kabine değişikliği

G eçtiğimiz günlerde Rusya Federas-
yonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Avrupa Birliği’nin Rusya ekonomisini

olumsuz etkileyebilecek ek yaptırımlar kararı
aldığı takdirde AB ile münasebetleri sonlan-
dırmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lav-
rov, konuşmasının devamında Rusya’nın AB
ile işbirliğini geliştirmek istediğini, dünyadan
izole olmak istemediğini belirterek “barış is-
tiyorsan savaşa hazırlan” sözünü de hatırlat-
maktan çekinmedi. Lavrov’un bu
açıklaması, AB-Rusya hattındaki alışılagel-
miş açıklamalardan daha sert tonda oldu.
Nitekim özellikle Joe Biden’ın ABD’de ikti-
dara gelmesinden sonra Rusya-ABD ilişkile-
rinin daha da olumsuz yönde seyredeceği
düşünülürken aralarındaki tüm sorunlara
rağmen Rusya ile AB arasındaki diyalog yıl-
larca düşük seviyede de olsa devam ettirili-
yor. 

Lavrov'un çıkışı

Sergey Lavrov bu açıklamayı AB Dış İlişkiler
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell’in 4-6 Şubat’taki Rusya ziya-
reti sonrasında yaptı. Borrell, Rusya ziyareti
sırasında Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüş-
müş, bunun dışında sivil toplum örgütlerinin
temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özellikle
Rusya’daki insan hakları ihlalleri konusunu
görüşmek ve bu konuda Rusya’ya AB’nin ta-
leplerini iletmek için Moskova’ya gelen Bor-
rell, görüşme sonrasında Lavrov ile
“sorunları açık ve dürüst bir şekilde” ele al-
dıklarını belirtti. Ziyaretin kendisi gibi bu
açıklama da AB’nin farklı merkezlerinde “fe-
laket” olarak değerlendirilince Brüksel’e
dönen Borrell görüşmeyle ilgili görüşünü de-
ğiştirdi ve basın açıklamasının çok sert bir
ortamda gerçekleştiğini, Rusya’nın demo-
kratik değerleri kendi varlığı açısından tehdit
olarak gördüğünü dile getirdi. Borrell’in
Rusya dönüşünde AB’nin Rusya’ya yeni
yaptırımlar uygulayacağı konusu da yeniden
gündeme geldi. Rus dışişleri bakanının açık-
lamasını da tüm bu gelişmeler çerçevesinde
değerlendirmek gerekiyor. Tarafların İkinci
Dünya Savaşı’nın neticelerini farklı yorum-
lamaları ve genel olarak tarihî olaylar da
Rusya ile Batı’yı karşı karşıya getiriyor. Yine
9 Şubat’ta Moldova’nın haber sitelerinde
çıkan bir yazıya göre Gürcistan, Ukrayna ve
Moldova yetkilileri ortak askerî birlik kurma
konusunda çalışıyorlar. Moskova, bu girişi-
min arkasında da AB dâhil olmak üzere Ba-
tı’nın olduğunu düşünüyor.

Anlaşmazlık konuları

AB ile Rusya arasındaki ilişkiler bilindiği gibi
2014’te Ukrayna’daki renkli devrim sonra-
sında bozuldu. AB, Rusya’ya çok yönlü yap-
tırım uygulamaya başladı, çok geçmeden
Rusya da aynı şekilde karşılık verdi. Buna
rağmen diplomatik temaslar kesilmediği gibi
AB ülkeleri Rusya’dan gaz ithalatını da
devam ettirdiler. Yine AB’nin Rusya siyase-
tinde ortak bir yaklaşımın olmadığını söyle-
mek gerekiyor. AB’nin önde gelen ülkeleri
son zamanlarda özellikle ekonomik sebep-
lerden ötürü Rusya ile münasebetlerin yeni-
den canlandırılması gerektiğini dile
getirmeye başlarken, AB’nin yeni üyeleri
(eski Doğu Bloku ülkeleri) Rusya’yı tehdit
olarak görmeye devam ediyor ve yaptırımla-
rın devamını savunuyor. Son aylarda ise
Rusya ile AB arasındaki münasebetleri daha
da geriye götüren birtakım yeni gelişmeler
yaşandı. Bu gelişmelerin en önemlisi şüphe-
siz muhalif Aleksey Navalnıy olayıdır. Na-
valnıy, 2020 yılında zehirlendi ve Avrupa’da
tedavisi tamamlandıktan sonra Rusya’ya
dönünce tutuklanarak üç buçuk yıl hapis ce-
zasına çarptırıldı. AB ülkeleri dâhil Batı, Na-
valnıy’ın zehirlemesinde Kremlin'in
parmağının olduğunu ileri sürüyor ve
Rusya’yı anti-demokratik siyaset izlemekle
suçluyor. Rus yetkililer ise suçlamaları kabul
etmediği gibi Navalnıy’ın arkasında Batı’nın
olduğunu ileri sürüyor. Navalnıy’ın tutuklan-
masından sonra Rusya’nın dört bir tarafında
başlayan gösteriler ise taraflar arasındaki
gerginliği daha da artırdı. (Hâlbuki gösteri-
lere katılanların önemli bir kısmı, Navalnıy’ı
desteklemekten ziyade ülkedeki hayat şartla-
rından şikâyetçi). Rusya ile AB arasındaki
gerginliği artıran sebeplerden biri de Mosko-
va’daki bazı yabancı büyükelçilik çalışanları-
nın da gösterilere katılmasıydı. Nitekim

Borrell’in ziyareti sırasında Kremlin, Al-
manya, İsveç ve Polonya büyükelçiliklerinde
görev yapan birer diplomatın sınır dışı edile-
ceğini açıkladı. Yine Rus yetkililer Batı ülke-
lerinin Navalnıy olayı ve Rusya’daki
gösterilerle ilgili yaptıkları açıklamaları da
Rusya’nın içişlerine müdahale olarak nite-
lendiriyor. Netice itibarıyla AB’nin Rusya’ya
karşı uygulamayı planladığı ek yaptırımlar
da Borrell ile Lavrov’un açıklamaları da as-
lında doğrudan Navalnıy olayı ile ilgili.

Ekonomi açmazları var

Şüphesiz taraflar arasında başka sorunlar
da var. Bunlardan ilki, Kuzey Akım-2 doğal-
gaz boru hattının inşasının tamamlanması
için gereken izinlerin bir türlü çıkmaması.
ABD’nin söz konusu projede yer alan şirket-
leri kara listeye almakla tehdit etmesi, bu sü-
recin tamamlanmasının önündeki en büyük
engel. Rusya ise bu boru hattını hayata ge-
çirme konusunda kararlı ve bunu adeta
“gurur meselesi” yapmış bulunuyor. Son 
gelişmeler dolayısıyla AB’de Kuzey Akım-
2’nin iptal edilmesi gerektiği konusu 
dillendirilmeye başlansa da bu çok kolay 
olmayacaktır. Zira proje yüzde 95 oranında
tamamlandığı gibi Lavrov’un “Rus ekono-
misine zarar verecek yaptırım”dan kastettiği
de Kuzey Akım-2 projesinin iptali konusu-
dur. Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
kadar ilişkilerdeki bir başka önemli konu,
Ukrayna’nın doğusundaki gelişmeler. AB,
Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı sorunu-
nun Minsk Grubu (Almanya, Fransa,
Rusya, Ukrayna) Anlaşması çerçevesinde
çözülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu
konuda da bir netice alınamadığı gibi Uk-
rayna Rusya’yı yükümlülüklerini yerine getir-
memekle suçlarken Moskova da anlaşmanın
sağlanmasındaki engelin Ukrayna olduğunu
dile getiriyor. AB yetkilileri de Rusya-AB iliş-
kilerinin normalleşmesinin şartlarından biri
olarak bu sorunun çözümünü ileri sürüyor.
Hâlbuki Ukrayna’nın doğusundaki sorunun
kısa vadede çözülmesi mümkün görünmü-
yor. Dolayısıyla bu sorun Navalnıy konu-
suyla birlikte önümüzdeki dönemde de
Rusya-AB ilişkilerinin gündeminde kalacağı
gibi münasebetleri de şüphesiz olumsuz 
etkilemeye devam edecek.

Batı'nın tavrı nasıl?

AB ile Rusya arasındaki ilişkiler bilindiği gibi
2014’te Ukrayna’daki renkli devrim sonra-
sında bozuldu. AB, Rusya’ya çok yönlü yap-
tırım uygulamaya başladı, çok geçmeden

Rusya da aynı şekilde karşılık verdi. Buna
rağmen diplomatik temaslar kesilmediği gibi
AB ülkeleri Rusya’dan gaz ithalatını da
devam ettirdiler. Tarafların İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın neticelerini farklı yorumlamaları ve
genel olarak tarihî olaylar da Rusya ile Ba-
tı’yı karşı karşıya getiriyor. Yine 9 Şubat’ta
Moldova’nın haber sitelerinde çıkan bir ya-
zıya göre Gürcistan, Ukrayna ve Moldova
yetkilileri ortak askerî birlik kurma konu-
sunda çalışıyorlar. Moskova, bu girişimin ar-
kasında da AB dâhil olmak üzere Batı’nın
olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan bu yeni
oluşumun yine zamanında Rusya karşıtı ku-
rulan GUAM’ı hatırlattığını ve başarılı olma
şansı pek olmayan bir örgüt olduğunu söyle-
mek mümkün. Rusya’yı rahatsız eden geliş-
melerden biri de Dünya Dopingle Mücadele
Ajansı’nın (WADA) Rus sporcularının tüm

uluslararası spor müsabakalarında Rusya
adına yarışamama ve Rus Devleti’nin millî
sembollerini kullanamama kararını alması-
dır. Rus yetkililer, bu alanda çifte standardın
uygulandığı kanısındalar. Yine ABD’de Bi-
den’ın iktidara gelmesi ve Trump dönemin-
den farklı olarak ABD-AB işbirliğinin
(Rusya konusu da dâhil) artma potansiye-
line sahip olması da Rusya-AB ilişkileri açı-
sından olumlu bir gelişme değil. İki taraf
arasındaki münasebetleri olumsuz etkileyen
buna benzer çok sayıda etkenin olduğu gö-
rünüyor. AB ülkeleri dâhil Batı, Navalnıy’ın
zehirlemesinde Kremlin'in parmağının oldu-
ğunu ileri sürüyor ve Rusya’yı anti-demokra-
tik siyaset izlemekle suçluyor. Rus yetkililer
ise suçlamaları kabul etmediği gibi Naval-
nıy’ın arkasında Batı’nın olduğunu ileri
sürüyor.

Trump, oldukça şanslıydı

Peki, Lavrov’un bahsettiği münasebetleri
sonlandırma ihtimali ne kadar gerçekçi?
Rusya’nın üç Avrupalı diplomatı sınır dışı
etmesinden sonra adı geçen ülkeler de birer
Rus diplomatını “persona non grata” (is-
tenmeyen kişi) ilan ettiler. Ancak diploma-
tik, hatta ekonomik ve başka alanlardaki
münasebetlerin tamamen kesilmeyeceğini
söylemek mümkün. Kaldı ki taraflar ara-
sında yedi yıldır süren sorunlara rağmen ti-
carî münasebetler kesintisiz olarak devam
ettiriliyor. Rusya ile AB arasındaki ticaret
hacmi, 322 milyar avro seviyelerinde ol-
duğu 2012 yılına kıyasla 2019’a değin 90
milyar avro civarında bir düşüş sergileyerek
232 milyar avroya gerilese de son birkaç
yıldır yaklaşık olarak aynı seviyede seyredi-
yor. Ayrıca AB, enerji alanında da Rusya’ya

pek alternatif bulamadı. Moskova’nın son
yıllarda Kafkasya ve Ortadoğu’da etkisini
artırmakta olduğu hususu göz önünde bu-
lundurulduğunda tarafların uluslararası
arenadaki gelişmeler konusunda da birbir-
lerine ihtiyaç duyduğu görülür. Josep Bor-
rell, Rusya ziyareti sonrasında Rusya’nın
Avrupa’dan gittikçe uzaklaştığını dile ge-
tirdi. Bu tespit doğru olmakla birlikte yaptı-
rımların hiçbir zaman yaptırım uygulanan
ülkeyle uygulayan tarafı birbirine yakınlaş-
tırmadığı gerçeği de unutulmamalıdır. Öyle
görünüyor ki AB de Rusya’yı tamamen
kaybetmek istemeyecek ve 22 Şubat’ta top-
lanacak AB Zirvesi’nde “Kuzey Akım-2’nin
iptali gibi Rusya’nın ekonomisine daha
fazla zarar verecek büyük çapta ek yaptı-
rımlar” kabul edilmeyecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nde
(KKTC) sürpriz kabine değişikliği 
yaşandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali 
Pilli'nin yerine diş hekimi olan 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı
Ünal Üstel atandı. 3 Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu'nun kızı Resmiye 
Canaltay'ın ise Bayındırlık Bakanı
olarak kabineye girdiği ifade edildi

EKVADOR'DA 6 Şubat'ta yapı-
lan devlet başkanlığı seçimle-
rinde sol partinin adayı Andres

Arauz ile muhafazakar aday Guillermo
Lasso'nun ikinci tura kaldığı resmi olarak
duyuruldu. Ekvador Ulusal Seçim Konse-
yinden (CNE) yapılan açıklamaya göre, ilk
tura katılan adaylardan hiçbiri geçerli oyla-
rın en az yüzde 50'sini alamadı ya da en
yakın rakibine 10 puan fark atmak şartıyla
oyların yüzde 40'ını alma şartını yerine geti-
remedi. CNE, Umut İçin Birlik (UNES)
koalisyonu adayı Arauz ile Hristiyan Sos-
yal Partisi (CREO) ittifakı adayı muhafa-
zakar Lasso'nun 11 Nisan'da düzenlenecek
ikinci turda yarışacağını ilan etti.

Kim kazanacak?

İlk turda Arauz oyların yüzde 32,72'sini,
Lasso yüzde 19,74'ünü, Pachakutik Çok
Uluslu Birlik Hareketi adayı Yaku Perez
ise yüzde 19,39'unu aldığını aktaran
CNE, itiraz sürecinin başladığını parti-
lere duyurdu. Kazanan aday, 24 Mayıs'ta
4 yıllık görev süresi dolacak Devlet Baş-
kanı Lenin Moreno'nun yerini alacak.
Seçim sonuçlarının 14 gün geç açıklan-
ması protestolara neden olduBu arada 6
Şubat'ta yapılan seçimlerin resmi sonuç-
larının açıklanmasında yaşanan gecikme,
yerli lider Perez taraftarlarının oluştur-
duğu gruplarca protesto edilmişti. Perez
yanlıları, seçimlerin ilk turunu kazandık-
larını ancak sonuçlarda hile yapılarak
kendilerinin 2. tur yarışında devre dışı bı-
rakılacağını iddia etmişti.

Seçim ikinci
tura kaldı
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Sorunların başında 
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru 

hattının inşasının tamamlanması 
için gereken izinlerin bir türlü çıkma-

ması geliyor. ABD’nin söz konusu
projede yer alan şirketleri kara listeye
almakla tehdit etmesi, bu sürecin ta-
mamlanmasının önündeki en büyük

engel. Rusya ise bu boru hattını 
hayata geçirme konusunda kararlı 
ve bunu adeta “gurur meselesi” 

yapmış bulunuyor. 
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Meltem Ulu’dan okumaya değer çocuk kitapları
Daha önce Halikarnas Balıkçısı, Osman Hamdi Bey ve İstanbul Sofrası isimli üç tane resimli hikaye kitabı yayınlanan Meltem
Ulu’nun “Ara Güler İle Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolculuk” isimli ilk çocuk romanını, Esin Güler çizgileriyle renklendirdi

FotoğraF çekmeyi çok seven
kahramanlarımız Arda ve Ada bir
doğum günü partisine hem konuk

hem de fotoğrafçı olarak davet edilirler. Arka-
daşlarına hediye almak için gittikleri kitabevi
onları büyük usta Ara Güler ile tanıştırınca,
fotoğraf çekmek bambaşka bir anlam kazanır.
Kendisini her zaman foto muhabiri olarak ta-
nımlayan büyük usta Ara Güler, fotoğrafçı
olarak unutulmaz görüntülerin hafızamıza
kazınmasını sağlarken, sıra dışı kişiliğine yakı-
şır şekilde şans eseri Afrodisias Antik Kentinin
bulunup, kazı çalışmaları ile ortaya çıkartılma-
sına da sebep oldu. Afrodisias’ın ve köylülerin
unutulmaz anlarının fotoğrafını çekti. Salva-
dor Dali, Picasso, Chagall gibi sanatçıların fo-
toğrafları da tıpkı Afdosias gibi onun dünya
kültürel mirasına ve sanat tarihine hediyesi

oldu. ‘Ara Güler ile Fotoğrafın Sihirli Dünya-
sına Yolculuk’ ustanın hayatımıza kattığı bu
değerleri anlatırken çocuklarımıza dijital fotoğ-
rafın dışında analog fotoğraf makineleri ile
nasıl fotoğraf çekildiğini de anlatıyor. ‘Ara
Güler ile Fotoğrafın Sihirli Dünyasına Yolcu-
luk’ ustanın hayatındaki bu dönüm noktala-
rına saygı duruşu niteliğinde...

Halikarnas Balıkçısı 

Çoğumuz Halikarnas Balıkçısı’nı yazar olarak
tanırız. Arda bu sefer Halikarnas Balıkçısı’nın
sadece bir yazar olmadığını onun bir ressam
olduğunu, Mavi Yolculukları başlatan kişi ola-
rak turizm rehberlerinin ilk temsilcisi olduğunu
da yaptığı Bodrum gezisiyle öğrenecek. Tabii ki
Halikarnas Balıkçısı’nın hayatının sürprizleri
bunlarla bitemeyecek kadar dolu. O,aynı za-

manda tohum ekmeye doymayan bir doğa se-
verdi. Bodrum’u begonvilllerle donattı, yaşa-
yanları sivrisinekten kurtarmak okaliptüsler
ekti. Dünyanın diğer ucundan Halikarnas için
farklı bitkilerin tohumlarını getirtti.. Greyfurtta
onlardan biriydi..  Arda ve Halikarnas Balıkçı-
sı’nın yolculuğuna eşlik eder misiniz? 

Osman Hamdi Bey 

Osman Hamdi Bey’i hepimiz ‘Kaplumbağa
Terbiyecisi’ tablosu ile tanıyoruz. Oysa Osman
Hamdi Bey ressam olmanın dışında pek çok
farklı özelliğe sahip bir entelektüel. Kahrama-
nımız Arda’nın okul gezisini okuyacağımız bu
hikayede, Osman Hamdi Bey’in kurduğu Ar-
keoloji Müzesi’ni ziyaret edecekler. Bu ziyaret
onları, Osman Hamdi Bey ile birlikte farklı
kavramlar ile de tanıştıracak..  Bu geziye bir-

likte çıkmaya ne dersiniz? 

İstanbul Sofrası 

Arda ve annesi İzmir’den gelecek dostlarına
güzel bir sofra hazırlamak istiyorlar. Anneanne
uzun bir alışveriş listesi hazırlıyor. Ama bu liste
alışık olduğumuz yaşam biçimine pek uygun
değil. Alışverişi market yerine kadim İstan-
bul’un farklı semtlerine gidip bazen bir bostan-
dan bazen Kapalıçarşı’dan bazen de bir semt
balıkçısından yapmaları gerekiyor. Alışveriş lis-
tesinde neler var dersiniz?  Arnavutköy çileği
Yedikule marulu, Kavak inciri..  Alışveriş ya-
parken tarihi eserlerin dışında her gün önün-
den geçtiğimiz günlük hayatımızın içindeki
şehrin yaşantısına yerleşen kültürel özellikleri
de öğrenecekler. Bazen Dingo’nun ahırını,
bazen de Boğa heykelini hatırlayarak...

V akıfBank Kültür Yayınları
(VBKY) “Zayıfların İmparator-
lukları” isimli kitabı Türkçede

ilk kez okurla buluşturuyor. Cam-
bridge Üniversitesi Siyasi Tarih Profe-
sörü Jason Sharman eserinde, iddia
edilenin aksine erken modern dö-
nemde Avrupalıların mutlak bir askeri
üstünlüklerinin olmadığını tarihi kayıt-
lar eşliğinde aktarıyor. Türkçe çeviri-
sini Fahrettin Biçici’nin yaptığı kitapta
Sharman, Avrupa-dışı büyük impara-
torlukların gerilemesinin, Avrupa’da
ortaya çıkan bir askeri devrim tezi ile
açıklanamayacağını belirtiyor.

Askeri başarıları yok

15’inci yüzyılın sonundan 18’inci yüz-
yılın sonuna kadar süren Avrupa ya-
yılmacılığı, ilk gerçek küresel sistemleri
var etti. Bu nedenle dünya sosyo-siya-
sal ve ekonomik açıdan dönüşüme uğ-
radı. Dahası, Avrupa, okyanuslardaki
varlığını genişletti, bunun nedeni ola-
rak görece üstün askeri güç, daha iyi
silahlar ve bunları kullanabilen örgüt-
lenmeler gösterildi… Askeri devrim
tezi olarak bilinen bu fikre karşı çıktı-

ğını ifade eden Sharman, şöyle söylü-
yor: “Avrupalıların erken modern dö-
nemde, Batı dışı rakipleri karşısında
Avrupa’da bile herhangi kayda değer
bir askeri üstünlüğe sahip olduğu gö-
rülmemiştir… Genişlemenin öncüleri,
devlet orduları ve donanmaları değil,
yerel ittifakların çoğaltılmasına bel
bağlayan küçük maceraperest gruplar
ve imtiyazlı şirketlerdi. Avrupa’nın ba-
şarısının asıl sebebi, yerel idarelerin
toprak temelli öncelikleriyle çatışmak-
tan kaçınan deniz stratejisi ve Ameri-
ka’da demografik bir felakete yol açan
salgın hastalıktı. Aslına bakılırsa, erken
modern dönemin büyük fatihleri ve
imparatorluk kurucuları, Yakın
Doğu’daki Osmanlılardan Güney As-
ya’daki Babürlüler ve Çin’deki Ming
ve Mançu Çinglere kadar Asyalı impa-
ratorluklardı.” 

Asya’nın zaferi

Maddi kaynakların bonkörce kulla-
nımı, gelişmiş silahlar, üstün iletişim
olanağı, stratejik hareket kabiliyeti, ileri
düzey tatbikatlar, tıp ve teknoloji ala-
nındaki yenilikler gibi önemli etmen-

lere sahip olmak, Batılı olmayan rakip-
ler karşısında zafer kazanmada başarı-
sız olunmasının önüne geçemedi.
Kitabında bu argümanı odağına alan
Sharman, Avrupa’nın küresel yayılı-
mını, Avrupalıların Asyalı ve Afrikalı
büyük güçlerle aralarındaki siyasi ve
stratejik farklılıklardan kaynaklanan
denizlerdeki üstünlüğü ile açıklıyor,
yerel güçlerle yapılan iş birliğine dikkat
çekiyor. 19’uncu ve erken 20’nci yüzyıl-
daki Avrupa hegemonyasının dünya
siyasi tarihi açısından geçici ve istisnai
bir dönem olduğunu ifade eden Shar-
man, 21’inci asırda Asyalı güçlerin tek-
rar yükselmesinin belki de eski
normlara bir dönüş olarak görülebile-
ceğini ifade ediyor. Sharman, “ABD ve
Batılı güçler, Irak ve Afganistan’daki
isyanları bastırmada yaşadıkları başa-
rısızlıkların ardından belki de, sorun-
ları çözme konusunda elli yıl
öncesinden bile daha kötü bir konum-
dadır” sözlerini kaydediyor. Shar-
man’a göre Batılı hükümetler ve
askeriyelerin şu anki hesapları, bölge
ve popülasyon kontrolü içeren deniza-
şırı harekâtlardan kaçınma yönünde.

Sharman, bunun gerekçesini şöyle
açıklıyor: “Çünkü Batılı kuvvetler ken-
dilerinden daha zayıf hasımlarla karşı-
laştığında bile böylesi çatışmalarda
genellikle kaybeden tarafta yer almak-
tadır.”

Avrupalılar ve Osmanlılar

Kitabında, İspanyolların Amerika kıta-
sına yaptığı denizaşırı savaşları ve Por-
tekizlilerin, Afrika ve Hint
Okyanusu’nun kıyı şeridindeki idare-
lerle 1500’lerden sonra girdikleri ilişki-
leri inceleyen Sharman, ilerleyen
sayfalarda Hollanda ve İngiliz Doğu
Hindistan şirketlerinin Güney, Güney-
doğu ve Doğu Asya’da yaşadıklarına
odaklanıyor. Sharman, ardından da
Avrupalıların kendi kıtalarında ve Ak-
deniz’de, en başta Osmanlılar olmak
üzere Müslüman muarızları karşısında
1700’lere kadar kayda değer bir askeri
avantaja sahip olmadıklarını detaylan-
dırarak, Avrupa’nın başarılarının nasıl
abartıldığını inceliyor. Kitabının son
bölümünde ise Sharman, İkinci
Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar
uzanan dönemi değerlendiriyor. 

ankara Sanat Tiyatrosu sanat yö-
netmenliğinde ve Atölye Kültür
Sanat organizasyonu ile seyircili

olarak yapılacak festival 1-5 Mart tarihleri ara-
sında Bandırma Belediyesi ev sahipliğinde
Barış Manço Kültür Merkezi'nde başlayacak ve
4-11 Mart tarihleri arasında Ankara'da AST
Bilkent Sahne'de devam edecek. 23-27 Mart ta-
rihlerinde ise Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipli-
ğinde Vural Sineması Nejat Uygur sahnesinde
yine seyircili olarak sahnelecek olan festival
oyunlarının dijital gösterimi ise Çanakkale Be-
lediyesi aracılığı ile belediyenin sosyal medya
hesaplarından 8-17 Mart tarihleri arasında tüm
Türkiye'den izlenebilecek.  Toplam 7 oyun, 17
gösterim ile her ayakta farklı oyunların sahnele-
neceği festivalde, salonların boş koltuklarında
cinayete kurban giden kadınların fotoğrafları
asılı olacak. Pandemi kuralları gereği boş bıra-
kılacak olan koltuklar da satışa açılmış olup ge-
lirinin bir bölümü "Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu"na aktarılacak.

Ziyaretçilere açık olacak

Festival direktörü Hasan Aldemir yaptığı açık-
lamada, amaçlarının sadece bir festival yap-
maktan öte, kadınları ilgilendiren her türlü
soruna sanat cephesinden de güçlü bir serze-
nişle farkındalığın üst seviyelere çıkmasını ve
kadın mücadelesine, festivali her sene farklı
kentleri de dahil ederek destek vermek oldu-
ğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen
kadın karikatüristlerinden Ramize Erer'in kari-
katür sergisi de festival süreleri boyunca festival
salonlarında ziyaretçilere açık olacak.

BATI KAYBEDIYOR
DOGU GUCLENIYOR
VakıfBank Kültür Yayınları, Cambridge Üniversitesi Siyasi Tarih Profesörü Jason Sharman’ın 
“Zayıfların İmparatorlukları” eserini yayımlıyor. Kitabında erken modern dönemlerde Batılı 
medeniyetlerin üstünlüğünün askeri gelişmelerle açıklanamayacağını belirten Sharman, günü-
müzde Asyalı güçlerin tekrar yükselmesinin ise eskiye bir dönüş olarak görülebileceğini söylüyor

Cambridge Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü’nde Sir Patrick Sheehy Kür-
süsü’nde profesör olan siyasi
tarihçi Jason Sharman, Western
Australia Üniversitesi’nde tarih ve
siyaset bilimi öğretimi gördü. Si-
yaset bilimi alanındaki doktora-
sını 1999 yılında ABD’nin Illinois
Üniversitesi’nde (Urbana- Cham-
paign) yaptı. Sharman, Bulgaris-

tan Amerikan Üniversitesi,
Sydney Üniversitesi, Griffith Üni-
versitesi bünyesinde kadrolu, St.
Petersburg Devlet Üniversitesi,
Columbia Üniversitesi ve Londra
İktisat Okulu (LSE) bünyesinde
ise misafir akademisyen olarak
çalıştı. Son derece üretken bir
yazar olan Sharman’ın “Zayıfla-
rın İmparatorlukları” kitabı,
VBKY’den çıkan ilk çalışması.

J.C. Sharman kimdir?

Kadın oyunları festivali başlıyor
Türkiye'nin ilk kadın temalı tiyatro festivali olan Kadın Oyunları 
Festivali, Mart ayı içerisinde dört ayrı yerde sanatseverler ile buluşuyor

Festival 1-5 Mart tarihleri arasında Bandırma Belediyesi ev sahipliğinde başlayacak.

Akustik 
performans

Başarılı sanatçı
Ersay Üner, 

son teklisi Seni 
Soruyorlar ile Süper

Fm'de Duygu 
Atakan'ın sunduğu

programa konuk
oldu ve akustik 

performans sergiledi
Program esnasında yeni
projeleri ile ilgili açıklama-
lar yapan Ersay Üner, 2

ayda bir yeni şarkı çıkaracağını söyle-
yerek şu sözleri söyledi:'' Pandemi
döneminde bir dönem sadece ken-
dimi dinledim ve analiz ettim. Bir
şeyler değişiyor ve ne yaparsak yapa-
lım onu düşünerek hareket etmemiz
gerekiyor. Sonra tekrar üretmeye baş-
ladım. Hazırlıklar var şu an. 1 ay
sonra yeni şarkı gelecek. Sevdiğiniz
eski şarkılarımın akustik kayıtlarını
çekip kendi YouTube kanalımdan ya-
yınlayacağız. Ayrıca bir de proje
albüm üzerinde çalışıyorum. Müzikte
bu sene 20. yılımı yaşadığım için
proje albümde 20 şarkı üzerinden ha-
rekete geçtik. Şu an hangi sanatçılar
okuyacak tam olarak belli değil.
Bebek, Sebastian, O Sen Olsan Bari
ve birçok şarkım olacak. Bir veya iki

şarkıyı da ben kendim seslendireceğim.''

Bir şarkı tutmayabilir

“Pop müziğin birkaç farklı formu var.
Az bir alanda savaşıyorsun ve yeni bir
hit üretmeye çalışıyorsun. Zor kısmı
bu. Şarkıların nereye geleceğini, fi-
nalde nasıl bir kitleye ulaşacağını
aşağı yukarı tahmin ediyorum ve his-
sediyorum. Bir şarkı dinlediğimde
onun tutmayacağının garantisini veri-
rim ama tutacağının garantisini vere-
mem. Yurtdışı hedeflerim de var tabii
ama asıl yerim burası. En güzel şey-
leri yapabileceğim zamanlardayım.
Yurtdışı için keyfine bir şeyler yapabi-
lirim. Duygularımı şarkılarımla kendi
ülkemde anlatmayı seviyorum ama
oraya bir şey yapacaksam buradan
bir şey olmak zorunda. Ülkemi kendi
müziğim ile temsil edemeyeceksem
yurtdışı projesi yapmam.'”
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Hamzaoğlu veda etti

Denizlispor’da
zorlu periyot

2021 CEV Kar Voleybolu Avrupa
Turu’nun ilk ayağı olan Wagrain Eta-
bı’nda mücadele eden Türkiye Kar Vo-
leybolu Milli Takımı, namağlup
şampiyon oldu. Avusturya’nın ev sahip-
liğinde düzenlenen Wagrain Etabı’nda

final mücadelesinde Çekya ile karşılaşan
Kar Voleybolu Milli Takımı, mücadele-
den 15-5 ve 15-10'luk setlerle 2-0 galip
ayrıldı. Organizasyonda oynadığı 4 kar-
şılaşmanın tamamından galip ayrılan
milliler, rakiplerine sadece 2 set verdi. .

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Spor
Toto Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, son haf-
talarda yaşanan başarısız tablodan dolayı teknik di-
rektör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak
yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapı-
lan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Ham-
zaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış
bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulü-
bümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol
yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni
mağlup edip puan tablosunda son sıradan haftalar
sonra çıkarken kurtuluş ateşini yakan Yukatel Deniz-
lispor zorlu bir periyoda girecek. Alt sıralardan kur-
tulmanın hesaplarını yapan yeşil-siyahlılar, 27'nci
haftada Beşiktaş ile karşılaşacak. Denizlispor, deplas-
manda oynayacağı karşılaşmada 3 puan için müca-
dele edecek. Ardından 28'inci haftada Yeni
Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Ege ekibi,
29'uncu haftada Gaziantep FK ile oynayacak.
30'uncu haftada ise Başakşehir'i ağırlayacak olan
yeşil-siyahlılar, 31'inci hafta karşılaşmasında Fener-
bahçe'ye konuk olacak.

Beşiktaş maçı öncesi

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Me-
sanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu
oyuncular Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri ha-
linde Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

türkiye kAr Voleybolu, nAmAğlup şAmpiyon

FAtih terim FArki
G alatasaray 17 Ocak'tan bu yana

ligde puan kaybetmiyor. Beşiktaş
derbisinden bu yana sırasıyla Yu-

katel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Ga-
ziantep FK, Medipol Başakşehir,
Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak
da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan
sarı-kırmızılılar, tüm maçları kazanarak
şampiyonluk yolunda çok önemli bir dö-
nemeci kayıpsız atlattı. 7 lig maçında 21
puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik
direktör Fatih Terim, her maça ayrı ayrı
bir final olarak takımı hazırlayıp, ana
planın yanında rakibin oyun düzenini de
göz önünde bulundurarak maç içeri-
sinde hamle yaptı. Dün oynanan Alan-
yaspor maçında rakibe bilinçli olarak
topu veren Galatasaray, hızlı oyun pla-
nını tercih edip savunmayı da sağlama
aldıktan sonra zafere ulaştı.

Muslera faktörü var

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bu se-
zonun ilk bölümünü kaçıran Fernando
Muslera, Denizlispor karşılaşmasıyla sa-
halara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar
o günden bu yana Süper Lig'de maç
kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet
serisi yakaladı.

Kim formdaysa ona forma

Bu süreçte Fatih Terim'in forma adaleti
de Galatasaray'ın başarısında önemli rol
oynadı. Sezonun yıldızı Taylan Antalyalı
dahi gerektiğinde dinlendiriliyor. Kasım-
paşa ve Alanyaspor maçlarında Tay-
lan'ın yerine formda olan Etebo görev
yaparken, Nijeryalı futbolcu iki maçta da
önemli rol oynadı.

Arda çok etkili oldu

Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in
büyük isteğiyle kadroya katılan Arda
Turan, aile ortamının kurulmasında çok
önemli bir rol oynadı. Vaktinin büyük
bölümünü Florya'da geçiren futbolcu,
yeni transferlerin adaptasyon sürecinin
tamamlanmasında da büyük pay sahibi. 

Galatasaray dikenli yollardan geçerek, 7 zorlu maçın 7'sini de kazanıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Beşiktaş
maçından büyük ders çıkaran sarı-kırmızılılar, her maçı ayrı bir final olarak görüp, maç maç hazırlanarak zafere ulaştı

Sivas sevindi Kayseri üzüldü

Vatandaş maratonda!

Sivasspor'un 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası Yiğidolar'ın teknik patronu Rıza Çalımbay
sevindi, Kayserispor'un hocası Petrescu ise üzüldü. Maç sonrası konuşan Petrescu “Maça iyi
başladık ama gölü bulan Sivasspor oldu. İkinci yarı çabamız sonuç vermedi” ifadelerini kullandı
Demir Grup Sivasspor Teknik
Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0
kazandıkları Hes Kablo Kayse-
rispor maçının ardından değer-
lendirmelerde bulundu.
Çalımbay, haklı bir galibiyet al-
dıklarını belirterek, "Oynadığı-
mıız maç iki takım için de çok
önemliydi. Maça istediğimiz gibi
başlayamadık. Baskı yaptılar. 15
dakika sonra kendimizi toparla-
yıp oynamaya başladık. Gerçek-
ten güzel bir lig maçı oldu. Kıran
kırana geçti. Gelen fırsatları iyi
değerlendirdik. İkinci yarı Kay-
seri riske girdi, 3-4 forvetle oy-
nadı. O anlarda kaptığımız
topları iyi kullansak farklı bitebi-
lirdi. Bunlardan sadece bir tane-
sini değerlendirdik, Gradel'in
penaltısı. Son paslarımızda dik-
katli olsak maçı daha önce biti-
rebilirdik. Takımımı tebrik
ediyorum. Mükemmel mücadele
ettiler. Hak ettiğimiz güzel bir
galibiyet aldık. Lig çok uzun.

Çok önemli maçlar var. Kimin
kimi yeneceği belli değil. Dikkatli
ve tedbirli gitmek lazım. Aldığı-
mız galibiyet önemli ama daha
önemli maçlarımız var. İnşallah
onları da iyi bir şekilde bitirmeye
çalışacağız. Sakat ve eksiklerimiz
geldiğinde daha alternatifli bir
kadromuz olacak. İnşallah ligi
de çok iyi bir yerde bitireceğiz"
dedi.

Maalesef çok üzgünüz

Hes Kablo Kayserispor Teknik
Direktörü Dan Petrescu ise "As-
lında maça iyi başladık. Önde
basarak, pres yaparak başladık
fakat gol geldi. Sivasspor ilk ata-
ğında golü buldu. Ardından or-
ganizasyon ve moral anlamında
düşüşe geçtik. İkinci yarı baskı
yaptık ama istediğimiz gibi ol-
madı. Sonrasında Sivasspor son
bölümde ikinci golü buldu ve
maçı kazandı. Üzgünüz"
ifadelerini kullandı.

TRABZONBüyükşehir Belediyesi tarafından
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun
103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında
düzenlenen 2021 Türkiye Maraton Şampiyo-
nası ve ‘Umuda Koş’ sloganı ile koronavirüsle
mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalı-
şanlarına ithaf edilen 41’inci Uluslararası Trab-
zon Yarı Maratonu koşuldu. Yarışlar
kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)
önünden halk koşusu başladı. Ardından 10
Km ve 21 Km Yarı Maraton koşusu ile 2021
Türkiye Maraton Şampiyonası gerçekleştirildi.
41’inci Uluslararası Trabzon Yarı Marato-
nu’nun startını Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi. İl Jan-
darma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma,
Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl
Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Gençlik
ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve organi-
zasyon yetkilileri de katılım sağlayanlar ara-
sında yer aldı.

41 kere maşallah

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise “Ülkemizin

ve dünyanın farklı coğrafyalarından ilimizde
misafir ettiğimiz çok değerli sporcularımız
oldu. Bu yıl 41’incisini düzenlediğimiz Uluslar-
arası Trabzon Yarı Maratonumuza 41 kere
maşallah dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kul-
landı.

Çalışanlarımıza ithaf ettik

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat
Zorluoğlu, 41'inci Uluslararası Trabzon Yarı
Maratonu’nu sağlık çalışanlarına ithaf ettikle-
rini belirterek, “41’inci yılımız adeta nazar bon-
cuğu gibi. İnşallah nice 41 yıllarda Trabzon’da
bu maraton geleneksel şekilde sürdürülür. Bu
seneyi bize göre biraz daha kıymetli kılan ise
maratonumuzu sağlık çalışanlarımıza ithaf et-
memiz oldu. Bu süreçte cansiparane görev
yapan ve birçok şehit verdiğimiz sağlık camia-
mızın bu özverisinin bu maratonla da gün-
deme getirilmesini ve bir anlamda da tekrar
tescillenmesini arzu ettik. Bütün sağlık çalışan-
larımıza gayretlerinden ve fedakarca çalışmala-
rından dolayı bir kere daha yürekten teşekkür
ediyorum. Başta sağlık çalışanı şehitlerimiz
olmak üzere pandemi sürecinde vefat eden
tüm vatandaşlarımızı da rahmetle yad ediyo-
rum. İnşallah çok daha güzel zamanlarda

Trabzon’da çok daha normal şartlar altında bu
maratonu birlikte yapmayı ümit ediyoruz” diye
konuştu.

Büyük mücadeleye sahne oldu

Yapılan yarışmalar sonucunda, 2021 Türkiye
Maraton Şampiyonası'nda Türk tasnif erkekler
kategorisinde 2.12.15'lik derecesiyle Ömer Al-
kanoğlu birinci, 2.13.54'lük zamanıyla Üzeyir
Söylemez ikinci, 2.19.50'lik derecesiyle Yavuz
Ağralı üçüncü oldu. Türk tasnif kadınlar kate-
gorisinde ise 2.31.37'lik derecesiyle Meryem
Erdoğan birinciliği, 2.34.52'lik derecesiyle Fa-
dime Suna Çelik ikinciliği, 2.41.26'lık zama-
nıyla Tubay Erdal üçüncülüğü elde etti.

Kimler derece yaptı?

Yarı maratonun erkekler kategorisinde de
1.2.18'lik derecesiyle Kenyalı Roncer Konga ilk
sırayı alırken, 1.02.20'lik zamanıyla Sezgin Ataç
ikinci, 1.03.16'lık derecesiyle de Etiyopyalı Ge-
taya Gelaw üçüncü oldu. Kadınlar kategori-
sinde ise Kenyalı Stella Rutto 1.07.45'lik
derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Rut-
to'nun ardından 1.08.34'lük derecesiyle Kenyalı
Daisy Kimeli ikinciliği, 1.12.15'lik derecesiyle
Fatma Demir üçüncülüğü elde etti. DHA

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen
2021 Türkiye Maraton Şampiyonası ve 41’inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

Samet Aybaba
dönemi başlıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana
Demirspor'da teknik direktörlük görevine
Samet Aybaba getirildi. Adana Demirs-
por'da Yeni Adana Stadyumu'nda oyna-
nan Altay karşısında alınan mağlubiyetin
ardından teknik direktör Cüney Dumlu-
pınar ile yollar ayrıldı. Dumlupınar'dan
sonra teknik direktörlük görevine, son
olarak Hes Kablo Kayserispor'u çalıştı-
ran Samet Aybaba'nın getirildiği açık-
landı. Kulüpten yapılan açıklamada,
"Kulübümüz teknik direktör konusunda
tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip
anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da
resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile
paylaşılacaktır" denildi. 
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Süper Lig'in 
26. haftasında 
sezonun öne çıkan
performanslarından birini
sergileyen Aytemiz
Alanyaspor'u 1-0 yenerek
liderliğini sürdüren
Galatasaray, savunmadaki
iyi istatistiği ve kalecisi
Muslera'nın klasıyla 
fark yaratıyor

Sen neymişSin
be muSlerA!

Altın kızların
hedefi kupa
Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk birinciliğini yaşatarak 
tarihe geçen Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, mart ayı sonunda
gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı göstermek istiyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dü-
zenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bi-
rinci olup adlarını tarihe yazdıran
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli
Takımı'nın sporcuları, Bulgaristan'ın
başkenti Sofya'da mart ayı sonunda
yapılacak Dünya Kupası organizas-
yonunda da altın madalyaya uzan-
mayı hedefliyor. Türkiye'ye, alanında
tarihi zaferler yaşatan ay-yıldızlı ekip,
Mersin'deki kamp çalışmalarında
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürü-
yor. Kadın Ritmik Cimnastik Grup
Milli Takımı'nın sporcuları, Avrupa
Şampiyonası'nda altın madalyaya
ulaşıp tarihe geçtikleri seri üzerine yo-
ğunlaşıyor. Mart ayı sonunda Bulga-
ristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak
organizasyona kenetlenen milli spor-
cular, altın madalya kazanmanın he-
saplarını yapıyor.

Gücümüzü ortaya koyduk

Takım kaptanı Duygu Doğan, ta-
kımda moral ve keyiflerin yerinde ol-
duğunu söyledi. Avrupa
Şampiyonası'nda tarih yazdıklarına
dikkati çeken Duygu, "Avrupa şampi-
yonluğunu beklemiyorduk, açıkçası
sürpriz oldu. Ülkemize altın madalya
kazandırmanın mutluluğu ve guru-
runu yaşıyoruz. Avrupa şampiyonlu-
ğunu çok iyi şekilde avantaja
döndürmeyi düşünüyoruz. Kendimizi
ilerleyen süreçlerde daha iyi noktaya
çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Duygu, Sofya'da düzenlenecek
Dünya Kupası'na odaklandıklarını be-
lirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda ne
kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıt-
ladık. Bu başarımızı devam ettirip
Dünya Kupası'nda madalya kazan-
mayı hedefliyoruz." dedi.Milli sporcu-
lardan Peri Berker de Avrupa'da elde
edilen tarihi zaferlerin yeni başarıların
"kapısını araladığını" vurguladı. 

Artık hedef büyüttük 

Hedef büyüttüklerine işaret eden Peri,
şunları kaydetti: "Şu an Dünya Kupa-

sı'na hazırlanıyoruz. Sofya'daki orga-
nizasyonda olimpiyat yolculuğundaki
rakiplerimizle karşılaşacağız. Organi-
zasyona son Avrupa Şampiyonu ola-
rak gideceğiz. Bunun sorumluğunun
farkındayız. Gözler bizim üzerimizde
olacak. İlk izlenim her zaman çok
önemli. Elimizden geleni ortaya
koyup hatasız ve temiz bir yarış çıka-
racağız."Madalyaya uzanmak istiyo-
ruzCimnastikçilerden Azra Akıncı da
takım olarak ilkleri başarmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını aktardı. Ay-yıl-
dızlı forma altında yeni zaferlere
ulaşmayı amaçladıklarını anlatan
Azra, "Sorumluluğumuz arttı. Antren-
manlara daha hevesli geliyoruz. Av-
rupa Şampiyonası'ndan sonra
serimize eklemelere yapıp puanları-

mızı arttırdık. Dünya Kupası'nda, Av-
rupa'da başardığımız dereceyi koru-
yup madalyaya uzanmak istiyoruz."
değerlendirmesinde bulundu. Nil Ka-
rabina da son Avrupa şampiyonu un-
vanını takım olarak fırsata çevirmek
istediklerini ifade ederek, "Serileri zor-
laştırmaya başladık. Puanlarımızı art-
tırıyoruz. Takım arkadaşlarımızla
sürekli konuşup birbirimizi motive
ediyoruz. Sofya'daki Dünya Kupası
önümüzdeki ilk yarışma olacak. Bek-
lentilerin arttığını biliyoruz. Elimizden
gelen en iyi performansı sergilemeye
çalışacağız." diye konuştu. Eda Asar
da Dünya Kupası hazırlıklarına sıkı
şekilde sarıldıklarını dile getirerek, or-
ganizasyonda başarı elde etmeye
odaklarını kaydetti.

Trabzonspor
artık hayal değil
Trabzonspor forması giyen Faruk
Can Genç, "Bir gün Trabzonspor
forması giyeceğime ant içmiştim. 
O formayı giyindim, hayallerimi
gerçekleştirdim." dedi
Trabzonspor'un, 19 Şubat Cuma günü deplas-
manda Medipol Başakşehir ile oynadığı kar-
şılaşmada görev alarak, ligde ilk kez
bordo-mavili takımın formasını giyen Faruk
Can Genç ve ailesi, buruk bir mutluluk yaşı-
yor. Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan mi-
nibüsün kaza yapması sonucu 1997 yılında
hayatını kaybeden amcası Faruk Genç'in is-
mini alan Faruk Can Genç, kazadan 24 yıl
sonra Trabzonspor forması giydi. Amca Faruk
Genç, 17 Nisan 1997 yılında Kocaelispor ile
Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Ku-
pası final maçı için taraftar grubunun içinde
bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti. Karşılaş-
manın ardından dönüşte Ankara'nın Kızılca-
hamam ilçesinde meydana gelen kazada
Faruk Genç ile 4 taraftar daha hayatını kay-
betti. Kazadan 3 yıl sonra, Faruk Genç'in kar-
deşi Ömer Genç'in erkek çocuğu dünyaya
geldi. Bebeğe aile büyükleri tarafından amca-
sının adı verildi. Genç ailesi, küçük yaşlardan
itibaren futbola ilgi duyan Faruk Can'ın hep
Trabzonspor'da oynamasını hayal etti. Trab-
zon Cudibey Okulu'nda 8 yaşında Trabzons-
por altyapısı seçmelerini kazanan Faruk Can
Genç, kendisini kanıtlayarak 18 Yaş Altı Milli
Takımı'na çağrıldı. Bordo-mavililerin 21 yaş
altı takımında başarıyla görev yapan sol
kanat oyuncusu sezon başında A takım kad-
rosuna katıldı. Trabzonspor ile 5 yıllık söz-
leşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu, ilk
olarak amcasının mezarını ziyaret etti. Genç
oyuncu maçlarda, 1975 yılında doğan amca-
sının anısına "75" numaralı forma ile müca-
dele ediyor.

Hayal ettiğim formayı giydim

Faruk Can Genç, yaptığı açıklamada, amcası-
nın Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kay-
bettiğini belirterek, "Ben de bir gün o formayı
giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalış-
tım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme
imzalayınca da amcamın mezarını hemen zi-
yaret etmiştim. O formayı giyindim, hayalle-
rimi gerçekleştirdim." dedi. Sahada hep
amcasının varlığını hissettiğini vurgulayan
Genç, "Henüz yolun başındayım. Daha çok
çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor'a
katkılar sağlayacağım" diye konuştu.

Derbide zafer Inter'in
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında
oynanan Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 yendi
Serie A'da şampiyonluk müca-
delesi veren Milano kentinin iki
takımı, Milan'ın ev sahipliğinde
San Siro'da kozlarını paylaştı.
Karşılaşmaya konuk Inter hızlı
başlayarak, 5. dakikada Arjan-
tinli Lautaro Martinez'in golüyle
1-0 öne geçti. Inter'in golünden
sonra ev sahibi Milan, bazı fır-
satlar yakalasa da ilk yarı mavi-
siyahlı takımın üstünlüğüyle
geçildi. Mücadelenin ikinci yarı-

sında Inter, 57. dakikasında
Lautaro Martinez ile bir gol
daha bularak, fark 2'ye çıkardı.
66. dakikada mavi-siyahlı takım,
Belçikalı golcüsü Romelu Lu-
kaku ile skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol ol-
mayınca Inter, Milan'ı 3-0 yene-
rek, şampiyonluk yolun büyük
avantaj elde etti. Bu sonuçla,
lider Inter puanını 53'e yükselte-
rek, en yakın rakibi Milan ile

arasındaki puan
farkını 4'e yükseltti.
Milan, bu yenil-
giyle ligde üst üste
2'nci, toplamda
4'üncü yenilgisini
yaşarken, şampi-
yonluk yolunda
ağır yara aldı. Mi-
lan'da forma giyen
milli futbolcu
Hakan Çalha-
noğlu, ilk 11’de
başladı ve 90 da-
kika forma giydi.

Buz gibi soğukta
kürek çekiyorlar
Türkiye şampiyonalarında de-
rece elde ederek, Türkiye'yi Avru-
pa'da temsil edecek rafting
sporcuları, dondurucu soğukta
Melen Çayı'nda hazırlıklarını sür-
dürüyor. Rafting Milli Takım An-
trenörü Birol Tepe gözetiminde
çalışmalarına devam eden spor-
cular, kar kış demeden haftada iki
gün Melen Çayı'nda antrenman
yapıyor. 

Kar kış demeden
çalışıyoruz

Birol Tepe, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle
şampiyona takvimlerinin tam
olarak açıklanmadığını ancak
mart-nisan aylarında şampiyon-
ların yapılma ihtimalinin yüksek
olduğunu söyledi. Her an şampi-

yona yapılacakmış gibi sporcuları
hazır tutmak istediklerini belirten
Tepe, "Sporcu boş kaldıkça vü-
cudu hamlar. Antrenman yapma-
dıkça yeteneğini kaybeder. Biz de
her an şampiyona yapılacak gibi
kar kış demeden antrenmanları-
mızı sürdürüyoruz." dedi. 
Tepe, haftada iki gün belirli gün
ve saatlerde hava şartları ne
olursa olsun antrenman yaptıkla-
rını anlatarak, "Bu çalışmaları-
mızla hem Düzce takımımızı
Türkiye şampiyonalarında hem
de milli takımımızı dünya ça-
pında temsil etmek için çabalıyo-
ruz. Türkiye rafting sporunda
dünyada çok iddialı. Bütün fede-
rasyonlar içinde en çok madalya
kazandıran bir branş." 
diye konuştu. DHA

T eknik direktör Fatih Terim yönetiminde iyi baş-
ladığı sezonda dalgalı bir performans sergile-
yen sarı-kırmızılı ekip, son 1 aylık süreçte

gösterdiği performansla ligin zirvesine yerleşti. Süper
Lig'deki son mağlubiyetini 19. haftadaki Beşiktaş
derbisinde yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 7 kar-
şılaşmadan da 3 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmı-
zılı ekibin yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisinde
savunmadaki performansı etkili oldu. 
Galatasaray, Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduktan sonra
ligde sırasıyla Yukatel Denizlispor'u 6-1, Yeni Malat-
yaspor'u 1-0, Gaziantep'i 2-1, Medipol Başakşehir'i
3-0, Fenerbahçe'yi 1-0, Kasımpaşa'yı 2-1 ve Aytemiz
Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu süreçte 16 gol atan
sarı-kırmızılılar, kalesinde sadece 3 gol gördü. Gala-
tasaray, 3 maçta birer gol yerken, 4 karşılaşmada
kalesini gole kapattı. Sezon başından bu yana sa-
vunma performansıyla dikkati çeken Galatasaray, 26.

haftayı da ligin en az gol yiyen takımı olarak
kapattı. 25 karşılaşmada 50 kez fileleri
havalandırarak ligin en çok gol atan ta-
kımlarından biri olan sarı-kırmızılılar,
savunma performansıyla ise rakipsiz
konumda. 
Ligde çıktığı 25 müsabakada topu
19 kez ağlarında gören Galatasa-
ray, bu alanda ikinci durumdaki
Aytemiz Alanyaspor ve Trabzons-
por'a göre 5 gol daha az yedi.

KALeciLer ArASinDA
MuSLerA öne
çiKTi

Galatasa-
ray'da sa-
katlığı 

nedeniyle uzun süre sahadaki 
yerini alamayan uruguaylı kaleci

Fernando Muslera, iyi bir dönüşe
imza attı. Geçen sezonun 27. hafta-
sında 14 Haziran'da oynanan çay-
kur rizespor müsabakasında
ayağı kırılan Muslera, bu sezon
20 Ocak'taki Yukatel Denizlispor
karşılaşmasıyla sahalara döndü.

Sakatlıktan kurtulduk-
tan sonra 7

Süper Lig
ma-

çında

forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray'ın
yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu. Tecrübeli
file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 4'ünde ka-
lesini gole kapatırken, diğer 3'ünde ise toplamda sa-
dece 3 gol yedi. 
Muslera'nın kaleyi koruduğu maçlarda Galatasa-
ray'ın maç başına gol yeme ortalaması 0,4 oldu.
Ligde bu sezon 8 maça çıkan Fatih öztürk, 4 maçta
kalesini gole kapattı. Fatih, diğer 4 müsabakada ise
5 gol yedi. Tecrübeli file bekçisinin kalede olduğu
bölümde sarı-kırmızılılar, maç başına gol yeme orta-
laması 0,6 olarak gerçekleşti. Bu sezon 10 lig karşı-
laşmasında kaleyi koruyan Okan Kocuk ise 4
mücadelede gol yemedi. Toplamda 11 golü önleye-
meyen genç kalecinin görev yaptığı mücadelelerde
Galatasaray'ın maç başına gol yeme ortalaması, 1,1
oldu  DHA



Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlamış, hasarlı ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar, İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yıkılıp, yeniden inşa ediliyor. Yenilenen okullara bilim laboratuvarları,
kütüphaneler, spor salonları, bilgisayar sınıfları ve konferans salonları yapılarak okulların eğitim standartları yükseltiliyor

İ stanbul Valiliği Proje Koordinasyon
Birimi (İPKB) ve Gaziosmanpaşa
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen

çalışmalar kapsamında Gaziosman-
paşa’da 6 okulda yenileme çalışması ya-
pılıyor. Yıkılan okullar, yeni eğitim
vizyonuna uygun fonksiyonlarla tam do-
nanımlı olarak yeniden inşa ediliyor. Yeni-
lenen okullarda öğrenciler hem depreme
karşı daha güvenli hem de çevreci ve
enerji dostu binalarda eğitim alma imkâ-
nına kavuşacaklar. İSMEP Projesi kapsa-

mında yıkılan Fahrettin Özüdoğru Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi, çok daha
modern biçimde yeniden inşa ediliyor.
11046.5 m² kat alanına sahip olacak yeni
okul binasında 1 laboratuvar, 2 resim ve
müzik dersliği, 6 bilgisayar dersliği, 1 kü-
tüphane, 1 konferans salonu, 1 adet de
540 m² alana ve 143 koltuk kapasiteli tri-
büne sahip spor salonu inşa edilecek.
Derslik sayısı ise 27’den 37’ye çıkarılacak.

İmam Hatip Lisesi de geliyor

Riskli yapı olduğu tespit edilerek yıkımı
yapılan ve yeniden inşa edilen Dörtyol
Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi,
hızla yükseliyor. Yeni okul binasında 39
derslik, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1 müzik
atölyesi, 3 fen laboratuvarı, 1 destek eği-
tim sınıfı, 1 bilgisayar odasının yanı sıra
kütüphane, konferans salonu ve revir yer
alacak.

Küçükköy'de çalışma var

Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi de yıkılarak, çok daha güvenli ve do-
nanımlı biçimde yeniden yapılıyor. 18.196
toplam kat alanına sahip olacak okulda
39 derslik, 58 mesleki atölye, 1 özel öğre-
tim dersliği, 1 görsel sanatlar atölyesi, 1

müzik atölyesi, 2 fen atölyesinin yanı sıra
kütüphane ve mescit yapılacak.

Vefa Poyraz da yeniden

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
incelendikten sonra ağır hasarlı olduğu
tespit edilen Vefa Poyraz Anadolu Lisesi,
TOKİ tarafından yıkılıp yeniden inşa edi-
liyor. Bina yıkımının tamamlandığı
alanda çalışmalar başladı. 6.700 m²
alanda yeniden inşa edilecek okulda 40
derslik ve 8 laboratuvar yer alacak.

İmkanlar artırılacak
Gazipaşa İlkokulu’na ihtiyaçları karşıla-
mak amacıyla mevcut okula 2 yeni ek
bina yapılıyor. İlk blokta 26 derslik, 1’er
adet resim, müzik, bilgisayar ve destek
eğitim sınıfı, 116 kişi kapasiteli konferans
salonu, 2 mescit ve 1 revir yapılacak. Ana
sınıfı öğrencilerinin eğitim alacağı 2.
blokta ise 6 derslik, çok amaçlı atölye ve
yemekhane bulunacak. Toplamda 3 hiz-
met verecek okulda sınıf kapasiteleri azal-
tılarak eğitim imkanları artırılmış olacak.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bir süredir iş insanı Sezer Der-
menci ile aşk yaşayan modacı
Ivana Sert, koronavirüsten korun-
mak adına kendisini önlem
amaçlı evde karantinaya aldı.
Pandemi sürecinde egzersizlerini
evde sürdüren Sert, kendisini
spora adadı. Instagram'da 2 mi-
lyondan fazla takipçisi bulunan
Ivana Sert, önceki gün spor
sonrası ayna karşısında verdiği
yeni pozunu sosyal medya

hesabından takipçileriyle
paylaştı. Formda haliyle

dikkat çeken 41 yaşındaki
ünlü modacı, adeta

kaslarını gözler önüne
serdi. Takipçileri

Sert'in gönderisini
beğeni yağmuruna

tuttu.

İvana Sert
KENDiNi SPORA
VERDi

GOP’ta
Okullar
sIl bastan

Gaziosmanpaşa'da yıkılan okullar, yeni eğitim vizyonuna uygun fonksiyonlarla
tam donanımlı olarak yeniden inşa ediliyor. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
“Yenilenen okullarda öğrenciler hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci
ve enerji dostu binalarda eğitim alma imkânına kavuşacaklar” dedi.

2 binadan oluşan Arman Polat Orta-
okulu’nun 1985 yılında yapılan iki katlı
binası hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkı-
lıp yeniden yapılıyor. İnşa edilecek yeni
binaya 24 derslik, 1 fen sınıfı, 1 bilgisa-
yar laboratuvarı, 300 kişilik konferans
salonu, 300 kişilik kapalı spor salonu
ve 2 mescit yapılacak. Okul yeni yapıla-
cak olan donanımlı ek hizmet binasıyla
eğitime devam edecek.

Ortaokul yıkıldı
yeniden yapılacak

Mühendisliği bıraktı
mantarcılığa başladı
2017 yılında Bilkent Üniversitesi Endüs-
tri Mühendisliği’nden mezun olan ve İs-
tanbul’da uluslararası bir firmada “iş
analisti” ve “çözüm yöneticisi”  olarak
çalışmaya başlayan Semih Kuru, işinde
hızlı adımlarla yükselse de ofis orta-
mında aradığı mutluluğu bulamayınca
çocukluk hayallerinin peşinden koşuyor.
Çocukken üretime meraklı olan 8 ya-
şında ranzasına ışıklandırma sistemi
kuran, oyuncak arabasının motorunu
söküp pervane yapan Semih Kuru, do-
ğası ve havasıyla çok sevdiği memleketi
Kastamonu’ya benzeyen Beykoz’da
mantar yetiştirmeye başlıyor. 
Beykoz Belediyesi’nin desteğiyle kent
tarımı alanında son yıllarda atılım yapan
Beykoz’da, az sayıdaki mantar üretici-
sinden biri olan Semih Kuru, sektörde
henüz 6 aylık bir geçmişi olsa da sek-
töre yönelik araştırmaları, azmi ve ilçe-
nin sağladığı pazar avantajıyla kısa
sürede hedeflediğinden çok daha fazla
üretim yapmayı başarıyor. 

4 yıllık bir araştırma 

Şehre yakın konumuyla ilçeyi tercihin-
den dolayı memnun olan Semih Kuru:
“10 yıl kadar topraksız tarım, hayvancı-
lık alanlarında, 4 yıl kadar da istiridye
mantarı alanında araştırma yaptım. 
Endüstriyel ve teknik bilgiye sahip 
olduğum için mantar üretiminde karar

kıldım. Şehir hayatı, üretimi ve doğayı
çok seviyorum, Beykoz hem doğaya
hem de şehre çok yakın, insana dokuna-
bileceğiniz bir yer. Mantar hassas bir
ürün, dalından kopardığımda kısa sü-
rede taze taze pazara gönderiyorum.”
diyor.

60 ton hasat bekliyor

Çavuşbaşı’ndaki bin 600 m2’lik alanda
3 serayla işe başlayan Kuru: “Serala-
rımdan beklediğimden iyi verim aldım.
İstiridye mantarının pazar talebi de ol-
dukça fazla. Mevcut seraların yanına 2
yeni sera daha kurmak için hazırlıklara
başladım. 5 serada yıllık 50-60 ton üre-
tim hedefliyorum. Tarım, işçilik gerekti-
ren bir alan. Projem tamamlandığında
ilçede istihdam da sağlayacağım.” şek-
linde ekonomiye yapacağı katkılardan
bahsediyor.

Teknik bilgi çok önemli

Seracılıkta teknik bilginin son derece
önemli olduğunun vurgulayan Kuru: “Sı-
caklı ve nemi çok iyi ayarlamanız gere-
kiyor. Ortamdaki havayı sürekli kontrol
etmeniz, gerekirse bir laboratuvar or-
tamı sağlamanız şart. Bu koşulları elde
etmek için çeşitli otomasyon teknolojile-
rinden yararlanıyoruz”  diyerek sera
üretiminin olmazsa olmazlarını anlatıyor.

Beykoz'da Anadolu lezzeti var

Beykoz’un kent tarımı için biçilmiş
kaftan olduğunun kendisinin de doğru
seçim yapmış olmanın karşılığını kısa
sürede aldığını vurgulayan Kuru:
“Anadolu’nun bereketi, geniş tarım
arazileri Beykoz’da var. Sulu tarım
yapsaydım köyleri tercih ederdim.
Seramdan müşterilerimi hiçbir zaman
boş göndermedim. Mantarım olma-
dığı zaman diğer seralardan kamyona
yükleyip satış yapıyorum.  Girişim

yapmak isteyenlere cesur olmalarını
tavsiye ediyorum.” diyerek sözlerini
noktalıyor.
FATİH POLAT

Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü mezunu

Semih Kuru (28) çocukken içinde
yeşeren girişimcilik sevdasıyla

uluslararası bir firmadaki
mühendislik kariyerini yarıda
bırakarak istiridye mantarı 

üretimine başladı. Beykoz’da
kurduğu 3 serayla çiftçiliğe adım

atan genç girişimci talebe
yetişemeyince 2 yeni sera daha

kurmak için kolları sıvadı

Başkan pazar
pazar gezdi
Piyalepaşa Semt Pazarı’nı ziyaret eden
Başkan Yıldız, vatandaşlara “Beyoğlu
Halkı Esnafı’nın Yanında” kampanyasına
destek verdikleri için teşekkür etti
HER GÜN ilçenin farklı noktalarında kurulan semt
pazarlarını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, son olarak Piyalepaşa Semt Paza-
rı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Covid
19 salgınına karşı alınan tedbirleri inceleyen Başkan
Yıldız, satışa sunulan ürünlerin fiyatlarına da baktı.
Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Baş-
kan Yıldız talep ve önerileri dinledi. Başkan Yıldız
semt pazarlarını tercih ederek “Beyoğlu Halkı Es-
nafı’nın Yanında” kampanyasına destek veren vatan-
daşlara da teşekkür etti.

Vatandaşlardan destek geldi

Beyoğlu Belediyesi olarak başlattıkları “Beyoğlu
Halkı Esnafı’nın Yanında” kampanyası ile bu zor
günlerin birlikte atlatılması adına önemli bir çalış-
maya imza attıklarını belirten Başkan Yıldız, “İlçe es-
nafına destek vermek için başlattığımız ‘Beyoğlu
Halkı Esnafı’nın Yanında” kampanyası vatandaşları-
mız tarafından memnuniyetle karşılandı ve destek ve-
rildi. Mahalle ve pazarcı esnafından da ürün
fiyatlarıyla ilgili vatandaşlara yardımcı olmalarını iste-
dik. Biz inanıyor ki, Beyoğlu’nda esnaf ve vatandaşlar
el ele vererek bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”
dedi. ÖMER FARUK ARPACIK

Okullar
yine yeni
yeniden
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